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Περίληψη 

 Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στη λειτουργία ενός 

σχολικού οργανισμού. Οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών λαμβάνουν χώρα 

εξαιτίας της επίδρασης πληθώρας παραγόντων, όπως η προσωπικότητα, οι 

αντιλήψεις, η συμπεριφορά και η καθημερινή τριβή τους στο σχολείο. Οι 

αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία 

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα του ατόμου να ακούει το συνομιλητή του 

ενεργητικά, να δρα με ενσυναίσθηση και την επιθυμία για βελτιώσει τις δεξιότητές 

του μέσω της επιμόρφωσης και της συμβουλευτικής.  

 Η παρούσα εμπειρική έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του 

επικρατέστερου τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί 

(για τις μεταξύ τους συγκρούσεις), καθώς και του επιπέδου των κατακτημένων 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί 

η σχέση (αν υπάρχει) μεταξύ επιλογής τρόπου διευθέτησης διενέξεων και επιπέδου 

των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η έρευνα εκπονήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από 

την χορήγηση ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς. Το δείγμα αποτέλεσαν 40 εν 

ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κυριότερος τρόπος διαχείρισης 

των συγκρούσεων που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι η συνεργασία. 

Επόμενοι επικρατέστεροι τρόποι είναι ο συμβιβασμός και η παραχώρηση. Οι 

δεξιότητες επικοινωνίας των συμμετεχόντων φάνηκε να είναι αναπτυγμένες. Οι 

συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης για 

την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, καθώς αρκετοί από αυτούς 

πιστεύουν πως οι δεξιότητές τους επιδέχονται βελτίωσης. Τέλος, η επιλογή τρόπου 

διαχείρισης συγκρούσεων και το επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων του δείγματος 

συσχετίστηκε σε λιγοστές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί που αξιολογούν 

ως ανεπτυγμένες τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, τείνουν να επιλέγουν τη 

συνεργατική επίλυση συγκρούσεων, το συμβιβασμό, την παραχώρηση και την 

αποφυγή.  

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός οργανισμός, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, διαχείριση 

συγκρούσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες 
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Abstract  

 Conflicts are an integral part of the function of a school organization. 

Conflicts between teachers occur due to a variety of factors, such as their personality, 

perceptions, behavior and daily friction at school. Good and advanced communication 

skills are essential for the orderly functioning of all the aspects of the school 

organization’s operations, management and increasing effectiveness. Communication 

skills include the individual's ability to listen actively to the interlocutor, to act with 

empathy and the desire to improve their skills through training and counseling. 

 The purpose of this empirical research was to investigate the most prevalent 

way of managing conflicts that teachers choose (for conflicts between them), as well 

as the level of their acquired communication skills. The ultimate goal of the research 

was to investigate the relationship (if any) between how to resolve disputes and the 

level of communication skills. The research was conducted electronically, through the 

issuance of a questionnaire to teachers. The sample consisted of 40 working primary 

and secondary school teachers. 

 According to the results of the research, the main way of managing the 

conflicts chosen by the teachers of the sample is cooperation. The next most common 

ways are compromise and accommodation. The communication skills of the 

participants seemed to be advanced. Participants were willing to take part in training 

programs to develop their communication skills and many of them believe that their 

skills can be improved. Finally, the choice of conflict management method and the 

level of communication skills of the sample were correlated in a few cases. 

Specifically, teachers who believe that they have enhanced communication skills tend 

to choose collaborative conflict resolution, compromise, accommodation and 

avoidance. 

 

Keywords: school organization, teachers, principals, conflict management, 

communication skills 

 

 

 

 

 



6 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

Κατάλογος πινάκων.......................................................................................................8 

Κατάλογος γραφημάτων................................................................................................9 

Πίνακας εικόνων............................................................................................................9 

Εισαγωγή......................................................................................................................10 

Α΄ Θεωρητικό πλαίσιο.................................................................................................12 

Κεφάλαιο 1ο: Συγκρούσεις..........................................................................................13 

1.1 Έννοια της σύγκρουσης.........................................................................................13 

1.2 Είδη – Τυπολογία συγκρούσεων............................................................................15 

1.3 Αιτίες συγκρούσεων...............................................................................................20 

 1.3.1 Έλλειψη επικοινωνίας.............................................................................20 

 1.3.2 Άνιση μεταχείριση...................................................................................21 

 1.3.3 Ατομικές διαφορές..................................................................................22 

 1.3.4 Προβλήματα οργάνωσης.........................................................................23 

 1.3.5 Διαφορές μεταξύ ομάδων........................................................................23 

 1.3.6 Συγκρουόμενοι στόχοι.............................................................................24 

 1.3.7 Ζωτικός χώρος.........................................................................................25 

 1.3.8 Περιορισμένοι πόροι...............................................................................25 

1.4 Ανάλυση σύγκρουσης............................................................................................26 

1.5 Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων............................................30 

 1.5.1 Θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων....................................................30 

 1.5.2 Αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων...............................................32 

1.6 Μοντέλα διευθέτησης (διαπροσωπικών) συγκρούσεων........................................34 

 1.6.1 Αποφυγή..................................................................................................35 

 1.6.2 Παραχώρηση...........................................................................................37 

 1.6.3 Ανταγωνισμός.........................................................................................38 

 1.6.4 Συμβιβασμός...........................................................................................40 

 1.6.5 Συνεργασία..............................................................................................41 

1.7 Ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων.......................42  

Κεφάλαιο 2ο: Επικοινωνία...........................................................................................47 

2.1 Έννοια της επικοινωνίας........................................................................................47 

2.2 Δίοδοι (κανάλια) επικοινωνίας...............................................................................49 



7 

 

 2.2.1 Τυπικά κανάλια επικοινωνίας.................................................................49 

 2.2.2 Άτυπα κανάλια επικοινωνίας..................................................................50 

2.3 Εμπόδια επικοινωνίας............................................................................................51 

2.4 Ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας...............................................................54 

 2.4.1 Ενσυναίσθηση.........................................................................................55 

 2.4.2 Μη λεκτική επικοινωνία..........................................................................57 

 2.4.3 Ενεργητική ακρόαση...............................................................................58 

 2.4.4 Επιμόρφωση, συμβουλευτική καθοδήγηση............................................61 

2.5 Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα....................................65 

Β΄ Ερευνητικό μέρος....................................................................................................69 

Κεφάλαιο 3ο: Μεθοδολογία έρευνας...........................................................................70 

3.1 Σκοπός της έρευνας................................................................................................70 

3.2 Μέθοδος της έρευνας.............................................................................................70 

3.3 Οι συμμετέχοντες...................................................................................................70 

3.4 Ερευνητικά εργαλεία..............................................................................................71 

3.5 Διαδικασία..............................................................................................................73 

Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα.......................................................................................74 

4.1 Περιγραφή του δείγματος.......................................................................................74 

4.2 Τρόπος διαχείρισης συγκρούσεων.........................................................................75 

4.3 Επικοινωνιακές δεξιότητες.....................................................................................87 

4.4 Επιλογή τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων - σχέση με το επίπεδο επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων....................................................................................................................91 

Κεφάλαιο 5ο: Συζήτηση.............................................................................................108 

5.1 Συμπεράσματα έρευνας και συζήτηση.................................................................108 

5.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.............................................114 

Βιβλιογραφία..............................................................................................................116 

Ελληνική.....................................................................................................................116 

Ξενόγλωσση...............................................................................................................120 

Παράρτημα.................................................................................................................125 

Ενημερωτική επιστολή...............................................................................................125 

Ερωτηματολόγιο.........................................................................................................126 

 



8 

 

Κατάλογος πινάκων 

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος..................................................74 

Πίνακας 2: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς με την τεχνική της αποφυγής................................................76 

Πίνακας 3: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς με την τεχνική της παραχώρησης..........................................77 

Πίνακας 4: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς με την τεχνική της επιβολής..................................................78 

Πίνακας 5: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς με την τεχνική του συμβιβασμού..........................................79 

Πίνακας 6: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς με την τεχνική της συνεργασίας............................................80 

Πίνακας 7: Περιγραφική στατιστική για τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς................................................................................................82  

Πίνακας 8: Περιγραφική στατιστική για το συνολικό σκορ στις πέντε διαστάσεις του 

τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων................................................................................87  

Πίνακας 9α: Περιγραφική στατιστική για τις επικοινωνιακές δεξιότητες...................88  

Πίνακας 9β: Περιγραφική στατιστική για τις επικοινωνιακές δεξιότητες...................90 

Πίνακας 10: Σχέση τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων....................................................................................................................92  

Πίνακας 11: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 1: «Μπορείς να 

εκφραστείς με τον τρόπο που επιθυμείς σε μια συνομιλία;» και τρόπων διευθέτησης 

συγκρούσεων................................................................................................................92

Πίνακας 12: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 2: «Σε μια συζήτηση 

μιλάς για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα, όσο και τους άλλους;» και τρόπων 

διευθέτησης συγκρούσεων...........................................................................................95 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 3: «Σου είναι 

δύσκολο να εκφράσεις τις απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών που βρίσκονται 

γύρω σου;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων....................................................96 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 4: «Σε μια συζήτηση 

προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων;» και τρόπων διευθέτησης 

συγκρούσεων................................................................................................................98 



9 

 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 5: «Έχεις επίγνωση 

το πώς ο τόνος της φωνής σου επηρεάζει τους άλλους;» και τρόπων διευθέτησης 

συγκρούσεων..............................................................................................................100 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 6: «Αποφεύγεις να 

πεις κάτι όταν ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει τα πράγματα 

χειρότερα;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων..................................................102 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 7: «Σου είναι 

δύσκολο να δεχτείς εποικοδομητική κριτική από τους άλλους;» και τρόπων 

διευθέτησης συγκρούσεων.........................................................................................104 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 8: «Σε μια συζήτηση 

αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν προτού 

αντιδράσεις σε αυτά που λένε;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων..................106 

 

 

 

Κατάλογος γραφημάτων 

 

Γράφημα 1: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της αποφυγής........................83 

Γράφημα 2: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της παραχώρησης..................84 

Γράφημα 3: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της επιβολής..........................85 

Γράφημα 4: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση του συμβιβασμού..................85 

Γράφημα 5: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της συνεργασίας....................86 

 

 

 

Πίνακας εικόνων 

 

Εικόνα 1: Η διαδικασία της επικοινωνίας....................................................................48 

 

 

 

 

 



10 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 

επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται τις μεταξύ τους συγκρούσεις στην 

σχολική μονάδα, καθώς και την διερεύνηση του επιπέδου των επικοινωνιακών τους 

δεξιοτήτων. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση της σχέσης (αν υπάρχει) μεταξύ 

επιλογής τρόπου διευθέτησης διενέξεων και επιπέδου των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Η δομή της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει δυο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος 

(Α΄ Θεωρητικό πλαίσιο) περιλαμβάνονται δυο κεφάλαια που πραγματεύονται το θέμα 

των συγκρούσεων και της επικοινωνίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται να εξεταστεί η έννοια της σύγκρουσης, 

σύμφωνα με ορισμούς που έχουν προτείνει κατά καιρούς διάφοροι ερευνητές. 

Έπειτα, γίνεται αναφορά στην τυπολογία των συγκρούσεων (δηλαδή, στα 

διαφορετικά είδη που υπάρχουν). Επίσης, επισημαίνονται και αναλύονται οι βασικές 

αιτίες των διενέξεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στους σχολικούς οργανισμούς, όπως 

είναι η έλλειψη επικοινωνίας, οι ατομικές διαφορές, τα προβλήματα οργάνωσης, οι 

συγκρουόμενοι στόχοι, κ.ά. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι θετικές και οι αρνητικές 

συνέπειες των συγκρούσεων. Ακόμη, περιγράφονται αναλυτικά τα πέντε πιο γνωστά 

στυλ διευθέτησης συγκρούσεων, καθώς και οι περιπτώσεις που ενδείκνυται να 

χρησιμοποιηθεί το καθένα. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη στην 

διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται να διερευνηθεί η έννοια της επικοινωνίας, 

καθώς και οι σκοποί που αυτή εξυπηρετεί. Έπειτα, αναφέρονται τα κανάλια της 

επικοινωνίας, όπου γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τυπικά και σε άτυπα κανάλια. 

Επίσης, επισημαίνονται και αναλύονται τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία. 

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών ικανοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπως 

είναι η ενσυναίσθηση, η μη λεκτική επικοινωνία και η ενεργητική ακρόαση. Ακόμη, 

παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί τρόποι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην 

επικοινωνία, όπως είναι τα σεμινάρια, οι βιωματικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια 

ρόλων, κ.ά. Τέλος, γίνεται αναφορά σε ορισμένους συμπληρωματικούς τρόπους, με 

τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο του σχολείου.             

Στο δεύτερο μέρος (Β΄ Ερευνητικό μέρος) παρουσιάζονται, αρχικά, ο σκοπός 

της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία (ποσοτική), η μέθοδος που 

επιλέχθηκε (ερωτηματολόγιο), καθώς και το δείγμα (40 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στη συνέχεια (τέταρτο κεφάλαιο), 

παρατίθενται τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας, γίνεται σχετική συζήτηση και αναφέρονται ορισμένοι περιορισμοί που 

υπήρχαν. Επίσης, καταγράφονται προτάσεις για την εκπόνηση μελλοντικών ερευνών.    

Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατανόηση των εννοιών και την σύνδεση με τα στοιχεία της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε. Στο τέλος, στο πεδίο του Παραρτήματος, επισυνάπτεται η 

ενημερωτική επιστολή που συντάχθηκε για να εξηγήσει τους σκοπούς εκπόνησης της 

έρευνας. Στην επιστολή, υπογραμμίζεται η ανώνυμη και εθελοντική συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών. Επισυνάπτεται, παράλληλα, το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε 

στους εκπαιδευτικούς που θέλησαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

  

1.1 Έννοια της σύγκρουσης 

Οι άνθρωποι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Οι επιλογές ή 

οι ενέργειες του ενός επηρεάζουν το άλλο άτομο με το οποίο συνεργάζεται, 

συνυπάρχει και αλληλεπιδρά. Η εμφάνιση μιας σύγκρουσης προϋποθέτει την ύπαρξη 

σχέσης, δηλαδή την αλληλεξάρτηση δύο ή περισσότερων ατόμων, είτε πρόκειται για 

σχέσεις στην οικογένεια, είτε πρόκειται για συνεργάτες στο χώρο εργασίας, είτε για 

σχέσεις στην ευρύτερη κοινότητα (Greenberg & Baron, 2013 ꞏ Rahim, 2002).  

 Όσον αφορά τους χώρους εργασίας, σε οποιαδήποτε σχέση αλληλεξάρτησης 

τα δύο μέρη έχουν αμοιβαία συμφέροντα. Στις αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις 

εμπεριέχονται στοιχεία συνεργασίας, αλλά και ανταγωνισμού. Είναι προφανές ότι 

όσο περισσότερο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

δημιουργίας συγκρουσιακών καταστάσεων (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 2015 ꞏ Goksoy 

& Argon, 2016). 

Η συχνότητα με την οποία οι συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον, έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές στη διερεύνηση του όρου και στη 

διατύπωση ορισμών (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008 ꞏ Behfar et al., 2008 ꞏ Ιορδανίδης, 

2014 ꞏ Καράμηνας, 2010 ꞏ Montana & Charnov, 2011).   

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη για τις συγκρούσεις στους 

οργανισμούς (Drucker, 1974): α) οι συγκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν, β) 

πηγάζουν από τα προβλήματα προσωπικότητας των ατόμων και την αποτυχημένη 

ηγεσία, γ) δημιουργούν δυσλειτουργίες και έχουν γενικά αρνητικές συνέπειες και δ) 

λύνονται με φυσική απομάκρυνση των συγκρουόμενων μερών ή με την παρέμβαση 

των ανωτέρων (Drucker, 1974 στο: Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015).  

Τα επόμενα χρόνια εξακολουθούν να διατυπώνονται διάφοροι ορισμοί για την 

έννοια της σύγκρουσης. Δύο δεκαετίες αργότερα, οι March και Simon (1993) 

αναφέρουν πως η σύγκρουση εμφανίζεται, όταν υπάρχει αδυναμία λήψης απόφασης 

για την πορεία της ομάδας, είτε επειδή δεν υπάρχει μια μοναδική και από κοινού 

αποδεκτή λύση, είτε γιατί τα άτομα κάνουν επιλογές που διαφέρουν μεταξύ τους 

(Rahim, 2002). 

Η θεωρία των συγκρούσεων του Robbins το 1998, υποστηρίζει ότι η 

σύγκρουση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα προβληματικής ή ελλιπούς επικοινωνίας 
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μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ ατόμων 

σε διαφορετικά επίπεδα (Ιορδανίδης, 2014). Ο Robbins στήριξε τη σύγχρονη 

αντίληψη για τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με την οποία: α) οι 

συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, β) οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα των 

οργανωτικών δομών / διαδικασιών / συστημάτων, γ) έχουν είτε αρνητικές είτε θετικές 

συνέπειες ή και τα δύο ταυτόχρονα, δ) μπορούν να αντιμετωπιστούν θετικά, με 

εξάλειψη των αιτιών που τις προκαλούν και επίλυση των προβλημάτων (Robbins, 

1998 στο: Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015). 

Λίγα χρόνια μετά, οι Masters και Albright το 2002, αναφέρουν ότι: « ... η 

σύγκρουση υφίσταται, όταν δύο ή περισσότερα αλληλεξαρτώμενα μέρη διαφωνούν. 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους υπάρχει υπό την έννοια ότι η επίλυση της σύγκρουσης 

προς κοινή ικανοποίηση δεν μπορεί να επέλθει χωρίς αμοιβαία προσπάθεια» (Masters 

& Albright, 2002). Σε παρόμοια πλαίσια κινείται και ο Rahim (2002), ο οποίος 

προσδιορίζει τη σύγκρουση ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, όπου παρατηρείται 

ασυμβατότητα και διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων (ατόμων ή ομάδων).  

Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Μπουραντάς (2002) ορίζει τις συγκρούσεις ως 

μια κατάσταση ανταγωνισμού, όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας σκόπιμα 

επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομάδας 

(Μπουραντάς, 2002). Αντίστοιχα, για τους Σαΐτη και Σαΐτης (2011), η σύγκρουση 

ορίζεται ως η ενέργεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας που ενσυνείδητα στοχεύει να 

εμποδίσει ή να περιορίσει την επιθυμητή ενέργεια κάποιου άλλου ατόμου ή ομάδας 

για την επίτευξη των στόχων του (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). 

Γενικά, υπάρχει πληθώρα εννοιολογικών προσδιορισμών της σύγκρουσης 

ανάλογα με την οπτική γωνία του κάθε ερευνητή (π.χ. κοινωνιολογική, ψυχολογική, 

οργανωσιακή, επικοινωνιακή). Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεν υπάρχει 

ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός της σύγκρουσης. Σε αρκετούς όμως ορισμούς 

υπάρχει η βασική παραδοχή ότι για να υφίσταται μια σύγκρουση, είναι απαραίτητο 

να υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης δύο τουλάχιστον μερών και ασυμβατότητα 

μεταξύ των απόψεών τους (Ιορδανίδης, 2014 ꞏ Miller, 2006 ꞏ Montana & Charnov, 

2011 ꞏ Παρασκευόπουλος, 2008 ꞏ Rahim, 2002 ꞏ Robbins & Judge, 2011).   

Στο Σύστημα Εκπαίδευσης η σχέση μεταξύ διευθυντή - εκπαιδευτικού ή οι 

σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, αποτελούν σχέσεις αλληλεξάρτησης. 

Ταυτόχρονα, σε μια σχολική μονάδα, όπου συνυπάρχουν πολλοί άνθρωποι με 
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διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές προσδοκίες και επιδιώξεις, είναι αναμενόμενο 

να προκύπτουν συγκρούσεις λόγω ασυμβατότητας των απόψεών τους (Αθανασούλα 

– Ρέππα, 2008 ꞏ Catana, 2015 ꞏ Καράμηνας, 2010 ꞏ Thapa, 2015).  

 Το ζήτημα των συγκρούσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

στο χώρο των εκπαιδευτικών οργανισμών και η επιτυχής διευθέτησή τους συμβάλλει 

καθοριστικά στην αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων, κατ’ επέκταση στην 

αποδοτική λειτουργία των συγκεκριμένων οργανισμών. Παρακάτω περιγράφονται τα 

κυριότερα είδη συγκρούσεων που μπορεί να συμβούν μεταξύ των εκπαιδευτικών σε 

μια σχολική μονάδα.   

 

1.2 Είδη - Τυπολογία συγκρούσεων 

Εκτός από τους πολλούς ορισμούς, η βιβλιογραφία των συγκρούσεων 

τυγχάνει και πολλών κατηγοριοποιήσεων. Η πλούσια αυτή ταξινόμηση είναι το 

αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών παραμέτρων της σύγκρουσης για την εκάστοτε 

κατηγοριοποίηση: 

Ως προς το πλήθος των εμπλεκόμενων:  Οι συγκρούσεις διακρίνονται σε: α) 

ενδοπροσωπικές, β) διαπροσωπικές και γ) ομαδικές συγκρούσεις (Manesis et al., 

2019).  

α) H ενδοπροσωπική σύγκρουση ή σύγκρουση ρόλων (role conflict): 

Σύγκρουση ρόλων εμφανίζεται όταν ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις ενός ή περισσότερων ατόμων που αποτελούν το πλαίσιο του ρόλου του 

(Isabu, 2017).  

Ως ρόλος ορίζονται οι αναμενόμενες συμπεριφορές που θα πρέπει να έχουν τα 

άτομα που κατέχουν συγκεκριμένη θέση (εργασίας) στη δομή του οργανισμού. 

Επίσης, ο ρόλος περιγράφει πώς το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται την κατάσταση, 

καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του στον οργανισμό (Αργυράκης & 

Καλουψής, 2011 ꞏ Χυτήρης, 2017). Γενικά, ο ρόλος ή οι ρόλοι που κάποιος 

υποδύεται σε μια ομάδα επηρεάζεται από τον συνδυασμό οργανωσιακών (π.χ. οι 

απαιτήσεις του έργου) και προσωπικών παραγόντων (π.χ. η προσωπικότητα του 

ατόμου) (Rahim, 2002). 

Ο ρόλος του κάθε ατόμου εξαρτάται άμεσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει 

με τα άλλα άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα (συνάδελφοι / προϊστάμενοι / 

υφιστάμενοι) ή σε διαφορετική ομάδα και ουσιαστικά αποτελούν το «πλαίσιο ρόλου» 
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του. Όταν όμως το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ή 

περισσότερων ατόμων που αποτελούν το πλαίσιο του ρόλου του, τότε υπάρχει η 

σύγκρουση ρόλων. Η ένταση της σύγκρουσης ρόλων εξαρτάται από τη δύναμη των 

πιέσεων που ασκούνται από τους πομπούς και τη δυνατότητα του δέκτη να 

ανταποκριθεί (Αργυράκης & Καλουψής, 2011). Στη βιβλιογραφία καταγράφονται 

κυρίως τα παρακάτω είδη σύγκρουσης ρόλων: 

• Ασυμβατότητα ρόλων: Η σύγκρουση δημιουργείται όταν ο εκπαιδευτικός 

έρχεται αντιμέτωπος ταυτόχρονα με διαφορετικές ή αντίθετες προσδοκίες, 

οπότε δημιουργείται ασυνέπεια. Η συμμόρφωση του ατόμου με ένα σύνολο 

προσδοκιών καθιστά αδύνατη την συμμόρφωσή του προς το άλλο (Γιαννίκας, 

2014). Για παράδειγμα, όταν οι στόχοι που τίθενται από τη διεύθυνση είναι 

ασύμβατοι ή και άσχετοι με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους 

επιδιώξεις ή με τις δυνατότητες που έχουν (Τέκος & Ιορδανίδης, 2011). 

Ακόμη, ενδοπροσωπική σύγκρουση – σύγκρουση ρόλων μπορεί να αποτελούν 

και οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Σύγκρουση που προκαλείται από το επιθυμητό επαγγελματικό 

«status»: Η σύγκρουση ξεκινάει από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός 

αντιλαμβάνεται ότι η επιθυμητή αντίληψη για τον εαυτό του δεν 

συμφωνεί με τους κανόνες που διέπουν το σχολείο, καθώς και με τους 

κανόνες που θέτει η κοινωνία για το σχολείο (Ιορδανίδης, 2014). 

• Συγκρούσεις αξιών: Παραδοσιακά ο εκπαιδευτικός αντιπροσωπεύει τις 

ηθικές αρετές (πνευματική ακεραιότητα, έντιμη κριτική, ευαισθησία, 

σεβασμό στους άλλους). Στη σύγχρονη κοινωνία με την μεγάλη 

δύναμη των μέσων ενημέρωσης, τα οποία εμφανίζουν τις αξίες των 

νέων να είναι αντίθετες με αυτές των ενηλίκων, ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζεται ως μια συντηρητική έκφραση (ή μια «φωνή από το 

παρελθόν») (Thapa, 2015).  

• Σύγκρουση που προέρχεται από τον περιθωριακό ρόλο του 

εκπαιδευτικού: Αφορά κάποιες ειδικότητες και συμβαίνει όταν 

συνάδελφοι θεωρούν το αντικείμενο του εκπαιδευτικού μειωμένης 

αξίας (π.χ. διάκριση ανάμεσα σε πρωτεύοντα και σε δευτερεύοντα 

μαθήματα) (Thapa, 2015).  
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• Ασάφεια ρόλου: Προκύπτει όταν οι απαιτήσεις του ρόλου δεν είναι σαφείς και 

ο εκπαιδευτικός δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Η αντίληψη που έχει 

για το ρόλο του μπορεί να διαφέρει από εκείνη των άλλων, που περιμένουν 

από αυτόν συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δημιουργούνται έτσι συγκρούσεις, 

για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες, ευθύνες, εκτέλεση έργων, πρότυπα 

απόδοσης (Koustelios et al., 2004).  

• (Υπερβολικά) πολλοί ρόλοι: Η σύγκρουση δημιουργείται όταν ο 

εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στα καθήκοντα πολλών και 

διαφορετικών μεταξύ τους ρόλων (όταν, δηλαδή, του ζητείται να υποδυθεί 

πολλούς διαφορετικούς ρόλους). Ο κάθε ρόλος έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά και το άτομο βρίσκεται σε σύγχυση - σύγκρουση σχετικά με 

το ποιο ρόλο θα πρέπει να υποδυθεί κατά προτεραιότητα (Χυτήρης, 2017). 

Για παράδειγμα, όταν ένας αναπληρωτής προσλαμβάνεται σε μια μικρή 

σχολική μονάδα, όπου δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ειδικότητες 

εκπαιδευτικών, καλείται αυτός να φέρει εις πέρας τους αντίστοιχους ρόλους.   

β) Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις (interpersonal conflict): Οφείλονται 

στις ασυμβατότητες, τις διαφωνίες και γενικότερα στις διαφορές ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερους εκπαιδευτικούς (Isabu, 2017). Εντοπίζονται κυρίως στους τρόπους 

επικοινωνίας μεταξύ του πομπού και του δέκτη, στις στάσεις και στη συμπεριφορά 

που δείχνει ο ένας απέναντι στον άλλο. Εκδηλώνονται συνήθως όταν οι στόχοι, οι 

επιθυμίες και οι προσδοκίες του ενός ατόμου έρχονται σε αντίθεση με τις αντίστοιχες 

κάποιου άλλου προσώπου (Rahim, 2002). Οι συγκρούσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

• Διαφωνίες σχετικά με  ακολουθούμενες πολιτικές, πρακτικές ή σχέδια. 

• Ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών.  

• Καταστάσεις στις οποίες κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμός, 

φόβο, δυσπιστία, φθόνος, κτλ (Σαΐτης, 2007). 

 Ανάλογα με την ιεραρχική θέση των εμπλεκόμενων στη σύγκρουση μερών 

προκύπτουν οι κατηγοριοποιήσεις: 

• Κάθετη σύγκρουση: Χαρακτηρίζεται εκείνη η σύγκρουση που συμβαίνει 

ανάμεσα στα μέλη ενός οργανισμού που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα 

ιεραρχίας. Για παράδειγμα, μία κάθετη σύγκρουση είναι η σύγκρουση μεταξύ 

του διευθυντή και ενός εκπαιδευτικού μίας σχολικής μονάδας (προϊστάμενος - 

υφιστάμενος).   
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• Αντίθετα, οριζόντια σύγκρουση είναι η σύγκρουση που υφίσταται ανάμεσα 

σε άτομα του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου. Για παράδειγμα, οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία συγκρούσεων (Χυτήρης, 2017).  

γ) Οι ομαδικές συγκρούσεις: Με τον όρο αυτό αναφέρονται εκείνες οι 

συγκρούσεις που εκδηλώνονται μεταξύ διαφορετικών ομάδων που δρουν και 

συνυπάρχουν στο χώρο του σχολείου (Σαΐτης, 2007). Οι ομάδες αυτές μπορεί να 

έχουν διαφορετική αντίληψη πάνω σε ποικίλα θέματα ή μπορεί να έχουν 

διαφορετικούς στόχους που οδηγούν και σε διαφοροποιημένη τακτική για την 

επίτευξή τους (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008). 

Από ορισμένους ερευνητές η τυπολογία «συγκρούσεις ομάδων» γίνεται 

ακόμη πιο συγκεκριμένη και περιγράφεται με ειδικούς όρους. Ειδικότερα, ο Rahim 

(2002) κάνει λόγο για: 

• Ενδοομαδική - διομαδική σύγκρουση (ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας 

σχετικά με τους στόχους, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες, κτλ).  

Για παράδειγμα, μπορεί να ξεσπούν συγκρούσεις όταν ένα άτομο προσπαθεί 

να ηγηθεί και εμφανίζει αλαζονική – εριστική συμπεριφορά, αδιαφορώντας 

για τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις της ομάδας του (Ιορδανίδης, 2014). Άλλο 

παράδειγμα είναι όταν τα μέλη μιας ειδικότητας εκπαιδευτικών (π.χ. οι 

φιλόλογοι) συγκρούονται κάποιες φορές για τα μαθήματα που θα αναλάβει ο 

καθένας.     

• Ενδοτμηματική – διατμηματική (ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες ενός 

οργανισμού).  

Για παράδειγμα, από τη μια πλευρά μπορεί να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί 

μιας ειδικότητας και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί μιας άλλης ειδικότητας. 

Μπορεί οι δυο ομάδες να έχουν αντίθετες απόψεις για τη διοργάνωση μιας 

σχολικής δράσης ή τη συνεργατική εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, με συνέπεια κάποιες φορές να συγκρούονται (Ιορδανίδης, 

2014). 

Ως προς την ένταση των εκδηλώσεων: Οι συγκρούσεις εκδηλώνονται με 

διαφορετική κάθε φορά ένταση, ανάλογα με τη δυναμική των προθέσεων των 

εμπλεκόμενων μερών (Manesis et al., 2019). Έτσι εντοπίζονται οι εξής μορφές: 
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 α) Σκληρή σύγκρουση: Είναι η σύγκρουση στην οποία οι αντιμαχόμενες 

πλευρές θέτουν αδιαπραγμάτευτους στόχους, τους οποίους δεν προτίθενται να 

εγκαταλείψουν. Κατά συνέπεια, δύσκολα υπάρχει προοπτική επίλυσης της 

σύγκρουσης. 

β) Ήπια σύγκρουση: Είναι η σύγκρουση στην οποία το ένα ή και τα δύο 

μέρη των αντιμαχόμενων πλευρών είναι πρόθυμα να συμβιβαστούν. Με τον τρόπο 

αυτό, η προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης σε ένα σύντομο ή μεσοπρόθεσμο 

διάστημα φαίνεται πιθανή (Behfar et al., 2011). 

 Ως προς τα αποτελέσματα για τον οργανισμό: Όσον αφορά τις επιπτώσεις 

τους στον εκπαιδευτικό οργανισμό, οι συγκρούσεις διακρίνονται στις λειτουργικές 

και στις δυσλειτουργικές (Manesis et al., 2019). Ως κριτήριο διαφοροποίησης μεταξύ 

των λειτουργικών και των δυσλειτουργικών συγκρούσεων, ορίζεται η απόδοση των 

μελών του οργανισμού (Κάντας, 2009). 

 α) Λειτουργικές συγκρούσεις: Πρόκειται για συγκρούσεις που εκδηλώνονται 

όταν οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν για το περιεχόμενο του έργου που εκτελείται. 

Χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, επειδή μέσω της ορθής τους διαχείρισης, συχνά 

βρίσκεται ο βέλτιστος τρόπος επίτευξης των οργανωσιακών στόχων. Κατ’ επέκταση, 

βελτιώνεται συνολικά η λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού (Παπαγεωργάκης 

& Σισμανίδου, 2016). Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να οφείλονται σε διαφωνίες για 

ζητήματα πολιτικής και υιοθετούμενων πρακτικών, σε διαφορετικές αντιλήψεις των 

ατόμων για τους ρόλους που κατέχουν, κ.ά (Rahim, 2002). 

Οι λειτουργικές συγκρούσεις βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων και 

ενισχύουν την ομαδική απόδοση των μελών του οργανισμού. Αυτό συμβαίνει, διότι η 

λύση που προκύπτει από τον καταιγισμό ιδεών, υπερέχει από τις ατομικές λύσεις και 

προτάσεις των συμμετεχόντων. Έτσι, επιτυγχάνεται η εύρεση και η υιοθέτηση των 

καλύτερων δυνατών πρακτικών για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας 

(Medina et al., 2002).   

β) Δυσλειτουργικές συγκρούσεις: Χαρακτηρίζονται οι συγκρούσεις που 

είναι έντονα συναισθηματικές, μειώνοντας την ικανοποίηση και την εργασιακή 

απόδοση των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτές οι συγκρούσεις 

οφείλονται σε διαπροσωπικές ασυμβατότητες ανάμεσα στα μέλη (Παπαγεωργάκης & 

Σισμανίδου, 2016). Εκφράζονται με συναισθήματα έντασης, θυμού, έλλειψης 

εμπιστοσύνης, απογοήτευσης και δημιουργούν αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. Το 
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περιβάλλον αυτό παρεμποδίζει την ομοφωνία και τη συναισθηματική αποδοχή. 

Μπορεί, μάλιστα, να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται 

(Chuang et al, 2004).  

Συνεπώς, προκύπτει ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να 

διακρίνει τη λειτουργικότητα μίας σύγκρουσης (το βαθμό στον οποίο αυτή είναι 

λειτουργική). Ένα χαμηλό επίπεδο σύγκρουσης μπορεί να είναι επιθυμητό ως ένα 

σημείο, καθώς μπορεί να προάγει τη δημιουργικότητα. Στην περίπτωση όμως που η 

σύγκρουση παραμένει ανεξέλεγκτη, μπορεί στο άμεσο μέλλον να έχει ζημιογόνα 

αποτελέσματα στην απόδοση του οργανισμού (Γαλανάκης κ.συν., 2017). 

1.3 Αιτίες συγκρούσεων 

Για κάθε σύγκρουση που εκδηλώνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού, συνήθως υπάρχουν βαθύτερα αίτια, άλλοτε ορατά και 

άλλοτε όχι. Μια σύγκρουση είναι δύσκολο να εμφανιστεί ξαφνικά και αναίτια 

(Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015). Στο χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται ότι παίζουν 

ρόλο το σχολικό περιβάλλον, η κουλτούρα της κάθε σχολικής μονάδας, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, η μεταξύ τους επικοινωνία, η πολιτισμική 

και κοινωνική τους προέλευση, ο ρόλος του διευθυντή και ο τρόπος που διαχειρίζεται 

τις συγκρουσιακές καταστάσεις (Παρασκευόπουλος, 2008).     

Σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, γίνεται φανερή μια επικάλυψη σε ό, τι αφορά τις απόψεις των 

μελετητών (Ιορδανίδης, 2014 ꞏ Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016 ꞏ Σπυράκης & 

Σπυράκη, 2008). Άλλες από τις πηγές συγκρούσεων είναι επιφανειακές, ενώ άλλες 

μπορεί να έχουν βαθύτερες προεκτάσεις, όπως γίνεται φανερό από τη διερεύνηση που 

επιχειρείται.   

 

1.3.1 Έλλειψη επικοινωνίας 

Συχνά προβάλλεται ως η κυριότερη ή τουλάχιστον μία απ’ τις σημαντικότερες 

αιτίες πρόκλησης των συγκρούσεων (Isabu, 2017). Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό 

είναι καίριας σημασίας να καλλιεργούνται σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν από κοινού με τις ιδέες 

τους στην επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και δίνουν έμφαση στη μάθηση 

και την κοινωνικοποίηση των παιδιών (Φασούλης, 2006). Απαραίτητη προϋπόθεση 
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για την αρμονική συνεργασία τους και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

είναι η αποτελεσματική επικοινωνία (Μπουραντάς, 2002).  

Με τον όρο αποτελεσματική επικοινωνία, όπως διαπιστώνεται στη συνέχεια, 

δεν εννοείται μόνο η απλή μετάδοση μηνυμάτων από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. 

Εννοείται πολύ περισσότερο, η ανταλλαγή μηνυμάτων με σαφείς, ουσιαστικές και 

κατανοητές πληροφορίες, όπως και η εξοικείωση των ατόμων με τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης (Χυτήρης, 2017). 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις ιδέες και τις αντιλήψεις του καθενός, 

ακόμη κι αν αυτές είναι διαφορετικές. Η απουσία αποτελεσματικής επικοινωνίας 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση συγκρούσεων (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). 

Για παράδειγμα, αν σε ένα σχολείο γίνεται μονομερής εφαρμογή των 

θεσπισμένων νόμων που τηρούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το συμφέρον 

συγκεκριμένων ομάδων (Thapa, 2015). Άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση που οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καινούριες προκλήσεις και καινοτομίες και 

δεν υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη μεταξύ τους ή από την προϊστάμενη αρχή. Ένα 

ακόμη παράδειγμα είναι όταν δύο εκπαιδευτικοί δυσπιστούν ο ένας για τα κίνητρα 

του άλλου ή για κάποιο λόγο δεν τα πηγαίνουν καλά (Isabu, 2017).  

Έτσι δημιουργούνται δυσαρέσκειες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε 

προστριβές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι ελλιπής 

και παρεμποδίζεται η συνεργασία (Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012). Απόρροια του 

παραπάνω φαινομένου είναι να προκύπτουν δυσλειτουργίες στην καθημερινή 

πρακτική και ανταγωνισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται (Γιαννίκας, 

2014). 

 

1.3.2 Άνιση μεταχείριση 

• Η πολιτικοποίηση στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων 

στο σχολείο. Θέματα που αφορούν την σχολική δομή, όπως διορισμός 

διευθυντών, ανάδειξη υποψηφίων κάθε είδους (μελών, επιτροπών, κτλ), 

ακόμη και ανταμοιβές ή ποινές στους εκπαιδευτικούς, επηρεάζονται από 

μονόδρομη ή αντίθετη πολιτική (Thapa, 2015).   

• Η άνιση μεταχείριση (κατάχρηση εξουσίας) από τη διευθυντική αρχή προς 

τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση εκπαιδευτικών θεμάτων, αποτελεί μια 

άλλη σημαντική πηγή συγκρούσεων στο σχολείο. Για παράδειγμα, μπορεί σε 
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ένα σχολείο ο διευθυντής να μην μεταχειρίζεται ισότιμα τους εκπαιδευτικούς. 

Μπορεί, δηλαδή, να μην επιδεικνύει προς όλους εξίσου δίκαιη κρίση ή να μην 

τους σέβεται εξίσου. Μπορεί, επίσης, να μην αναγνωρίζει σε ίδιο βαθμό την 

προσφορά τους - το διδακτικό τους έργο ή να μην κατανέμει ισότιμα τις 

ανταμοιβές (π.χ. εκπαιδευτικές άδειες) (Thapa, 2015). Η προσωπική φιλία που 

ο διευθυντής διατηρεί με ορισμένους εκπαιδευτικούς ίσως αποτελεί ένα λόγο 

που συμβαίνει αυτό. 

 

1.3.3 Ατομικές διαφορές  

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων δεν εμφανίζουν 

ομοιογένεια ως προς τις απόψεις, τις θέσεις, τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους 

(Καψάλης, 2005). Αντιθέτως, το κάθε άτομο έχει το δικό του υπόβαθρο, τις 

προηγούμενες εμπειρίες, τις ήδη διαμορφωμένες παραδοχές και τους προσωπικούς 

του στόχους. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε διαφορετική προσέγγιση του στόχου από 

πλευράς των εκπαιδευτικών, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση 

συγκρούσεων (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

Παράλληλα, διαφορές εντοπίζονται και στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό 

και πολιτισμικό επίπεδο, μέσα στο οποίο δρα, εξελίσσεται και διαμορφώνει την 

κουλτούρα του ένα άτομο. Η κουλτούρα του κάθε ατόμου έχει ως συνέπεια να 

προσεγγίζει διαφορετικά ένα θέμα από κάποιον άλλο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

διαφέρουν ως προς τις ανάγκες, την ταυτότητα, ακόμη και με τον τρόπο που 

επιλέγουν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, η ηλικία, τα 

ενδιαφέροντα και η αυτοαντίληψη του καθενός, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με 

όσα προαναφέρθηκαν (Jenifer & Raman, 2015). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν 

ως προς τα έτη εργασιακής εμπειρίας, την ειδικότητα ή τη θέση που καταλαμβάνουν 

στην κλίμακα ιεραρχίας (Γιαννίκας, 2014). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως η συνεργασία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, 

αν τα μέλη μιας ομάδας λειτουργούν ατομικά, παραβλέποντας το συνολικό όφελος 

(Μπουραντάς, 2002). Προβλήματα τέτοιου είδους είναι πολλές φορές δύσκολο να 

διευθετηθούν, καθώς συνδέονται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε 

εκπαιδευτικού (Παπασταμάτης, 2005). Αυτό, όμως, δεν παρεμποδίζει τη συνειδητή 

αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου, ώστε να επέλθει μια συμβιβαστική λύση στο 

πρόβλημα που προέκυψε. Καθένα από τα αντιμαχόμενα μέλη, με σεβασμό, ηρεμία 
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και ψυχραιμία, μπορεί να εξετάσει εκ νέου τις παραμέτρους της σύγκρουσης και να 

επιζητηθεί η επίλυσή της, προτού αυτή λάβει μεγάλες διαστάσεις (Gerald, 2009 ꞏ 

Καράμηνας, 2010). 

 

1.3.4 Προβλήματα οργάνωσης  

Πολλές φορές, σε έναν οργανισμό, οι αδυναμίες της οργανωτικής δομής και 

των διαδικασιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα συγκρούσεων των ατόμων ή των 

ομάδων (Robbins & Judge, 2011). Σημαντικές οργανωτικές αδυναμίες σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό μπορούν να θεωρηθούν: α) ο μη σαφής καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και των ρόλων των εκπαιδευτικών, β) η ελλιπής 

πληροφόρηση για τις συνθήκες καθημερινής λειτουργίας και γ) η έλλειψη 

συντονισμού (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). Τέτοια παραδείγματα αφορούν 

την κατανομή των τάξεων, των μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα, την ανάθεση 

εφημεριών και άλλα συναφή θέματα (Ιορδανίδης, 2014). 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και συγκρούσεις. Για παράδειγμα, 

κάποιοι με ευθύνη του διευθυντή αδιαφορούν για την οργανωτική δομή της σχολικής 

μονάδας, ενώ κάποιοι άλλοι επωμίζονται αυξημένες ευθύνες (Μπουραντάς, 2005 ꞏ 

Thapa, 2015). Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο οργάνωσης του 

σχολείου, ώστε η λειτουργία του να διέπεται από τις αρχές της ισονομίας και της 

δικαιοσύνης. Μόνο αν τα μέλη του οργανισμού νιώθουν ισότιμα μεταξύ τους, 

μπορούν να δράσουν απερίσπαστα προς όφελος του κοινού στόχου (Ζαβλανός, 

2002). Άλλωστε, προβλέπεται και από την εκπαιδευτική νομοθεσία ο ουσιαστικός 

ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε από κοινού με τον διευθυντή να συμμετέχει 

ενεργά στη λήψη αποφάσεων (Σαΐτης, 2007).  

 

1.3.5 Διαφορές μεταξύ ομάδων 

Στον εκπαιδευτικό χώρο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο δημιουργίας 

άτυπων ομάδων. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται με βάση τα ατομικά συμφέροντα 

και τις φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευτικών 

σε βάθος χρόνου (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). Η κάθε ομάδα λειτουργεί 

υποστηρικτικά ως προς τα μέλη της, τα οποία διακατέχονται από μια σύμπνοια 

απόψεων και αντιλήψεων, που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με αυτές άλλων 

ομάδων (Morrison & Milliken, 2000).  
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Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο στην περίπτωση που η κάθε ομάδα 

λειτουργεί μονομερώς, αγνοώντας τα συναισθήματα και τις ανάγκες των υπόλοιπων 

μελών του σχολικού οργανισμού (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία συγκρούσεων και την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, με 

τελικό αποδέκτη της προβληματικής κατάστασης όλο τον οργανισμό (Ζαβλανός, 

2002).  

Δεν είναι λίγες οι φορές που ομάδες εκπαιδευτικών αποκόπτονται από το 

σύνολο και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα ή κανονίζουν εκπαιδευτικές 

επισκέψεις ή συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις, χωρίς να απευθύνουν ανοιχτή 

πρόσκληση σε άλλα άτομα, που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να 

συνεργαστούν (Παρασκευόπουλος, 2008). Το γεγονός αυτό, εκτός από το ότι οι 

Σύλλογοι είναι ανομοιογενείς ή μεγάλοι, ίσως οφείλεται και στον απώτερο στόχο 

τους για προβολή ή προώθηση των ιδεών τους στο ευρύτερο κοινωνικό / πολιτισμικό 

περιβάλλον.  

 

1.3.6 Συγκρουόμενοι στόχοι  

 Όταν οι στόχοι μεταξύ διαφορετικών ατόμων ή ομάδων δεν συμπίπτουν, τότε 

προκαλούνται συγκρούσεις άλλοτε μικρής διάρκειας και έντασης, άλλοτε 

μεγαλύτερης (Σαΐτης, 2007). Οι αντικρουόμενες πλευρές καταβάλλουν προσπάθεια 

να πετύχουν το στόχο που έχουν θέσει εξ αρχής, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που 

διαθέτουν, τα οποία πλήττουν τους στόχους των «άλλων». Συνεπώς, μπορεί η 

επίτευξη ενός στόχου να συνεπάγεται τη μη επίτευξη ενός άλλου στόχου που έχει 

τεθεί από κάποιο άλλο μέλος του οργανισμού (Αργυράκης & Καλουψής, 2011).  

 Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί που θέλουν να συμμετέχουν σε 

καινοτόμες δράσεις είτε προς όφελος ατομικό ή των μαθητών τους (δηλαδή, τους 

εμπλέκουν σε πιο δημιουργικές μορφές μάθησης και επικοινωνίας). Στην άλλη 

πλευρά βρίσκονται οι πιο παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί, που αναφέρονται στους 

συναδέλφους τους με σχόλια του τύπου ότι απώτερος στόχος είναι η προσωπική τους 

προβολή και ανάδειξη. Αντίστοιχα, οι πιο καινοτόμοι κάνουν λόγο για προσωπική 

ανασφάλεια ή αισθήματα κατωτερότητας των παραδοσιακών εκπαιδευτικών. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει εντάσεις (Holt & Devore, 2005). 

 Το εν λόγω φαινόμενο προκύπτει εξαιτίας των ατομικών διαφορών, της 

έλλειψης επικοινωνίας ή των προβλημάτων οργάνωσης που εμφανίζονται σε έναν 
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εκπαιδευτικό οργανισμό. Γενικά, η διαφορετικότητα των στόχων είναι μια από τις 

σημαντικότερες πηγές συγκρούσεων (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). 

 

1.3.7 Εξωτερικό περιβάλλον 

Το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύστημα που εντάσσεται και επηρεάζεται από 

τη δομή και την λειτουργία της ελληνικής πραγματικότητας (Καράμηνας, 2010). Δεν 

δρα ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο, αλλά επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες, που άλλοτε ενισχύουν θετικά το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

άλλοτε το παρεμποδίζουν. Κάποιες φορές οι παρεμβάσεις εξωτερικών παραγόντων 

και οι πιέσεις που ασκούνται μπορεί να δυσχεραίνουν την ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού (π.χ. γονείς μαθητών, φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης) (Ιορδανίδης, 2014 ꞏ Thapa, 2015). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός, ώστε να δράσει 

ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

σχολείου, με απώτερο στόχο να εξομαλύνει μια δυσμενή κατάσταση με αρνητικές 

συνέπειες προς όλες τις πλευρές (Καψάλης, 2005). 

 

1.3.8 Περιορισμένοι πόροι 

 Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στο χώρο της παιδείας συνδέονται με την 

κτιριακή υποδομή ή με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (Σαΐτης, 2007). Οι 

ελλείψεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις χρηματοοικονομικές πιστώσεις που 

χορηγούνται στον τομέα της παιδείας. Η οικονομική ενίσχυση προς τις σχολικές 

μονάδες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών είναι περιορισμένη (Isabu, 2017 ꞏ 

Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). Η κατανομή των σχετικών κονδυλίων γίνεται 

με φειδώ και αρκετές φορές όχι με ορθολογικό τρόπο (Μπουραντάς, 2005)   

 Συχνά σε σχολικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν έναν περιορισμένο 

αριθμό πόρων, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο 

γι’ αυτόν μερίδιο, μειώνοντας έτσι το μερίδιο που αντιστοιχεί στους υπόλοιπους. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις (Καψάλης, 2005). Για 

παράδειγμα, κάτι παρόμοιο συμβαίνει με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται οι 

καθηγητές και δεν υπάρχει (π.χ. υλικά για εργαστήριο φυσικής / χημείας, για το 

μάθημα των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής, μπάλες, μουσικά όργανα, κ.ά.) ή 
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εξοπλισμό που καλούνται να μοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς (π.χ. laptop, 

προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες).  

 

1.4 Ανάλυση σύγκρουσης 

Κάθε σύγκρουση περνά από διάφορα στάδια. Το συγκρουσιακό επεισόδιο, 

δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ως η βαθμιαία κορύφωση σειράς γεγονότων που 

οδηγούν σε μια κατάσταση αταξίας. Κάθε συγκρουσιακό επεισόδιο: 

α) Ξεκινά με τις συνθήκες που παράγουν μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση. 

β) Από την παραγωγή γνωστικών καταστάσεων (αντίληψη της κατάστασης), 

προχωρά στην προσωποποίηση και τη συναισθηματική εμπλοκή.  

γ) Έπειτα κορυφώνεται και προκαλεί μια συγκρουσιακή συμπεριφορά. 

δ) Ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την 

μείωση της απόδοσης (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 2015). 

Στη βιβλιογραφία των συγκρούσεων, το μοντέλο της σύγκρουσης που 

ανέπτυξε o Pondy το 1967 είναι αυτό που αξιοποιείται μέχρι και σήμερα, ως εργαλείο 

ανάλυσης της πορείας μιας σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, ο Pondy προσδιόρισε 

τέσσερα στάδια στην ανάπτυξη της σύγκρουσης, τα οποία συνθέτουν το ιστορικό 

ενός συγκρουσιακού επεισοδίου (Γαλανάκης κ.συν., 2017). Τα στάδια αυτά 

εμφανίζονται σε συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες 

(Ιορδανίδης, 2014). 

Στάδιο Ι: Λανθάνουσα σύγκρουση (Latent conflict): Στο πρώτο στάδιο 

επικρατεί μια κατάσταση υποβόσκουσας σύγκρουσης. Υπάρχει, δηλαδή, μια 

τεταμένη κατάσταση, η οποία γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας. Η εν λόγω προβληματική κατάσταση δεν εκδηλώνεται άμεσα, άρα 

δεν είναι φανερή, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή με μια πιο προσεκτική ματιά 

(Σαΐτης, 2007). Συνήθως προέρχεται από την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών που συνυπάρχουν σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, διότι έχουν διαφορετικές 

απόψεις, στάσεις και αξίες πάνω σε διάφορα θέματα (Robbins, 1995 στο: Γαλανάκης 

κ.συν., 2017), λόγω διαφορετικών βιωμάτων και διαφορετικής κουλτούρας (Jenifer & 

Raman, 2015).  

Για παράδειγμα, μια προβληματική κατάσταση μπορεί να διαιωνίζεται όταν 

ένας διευθυντής μεροληπτεί εις βάρος κάποιων συναδέλφων όσον αφορά την 

ανάθεση καθηκόντων ή την ελαστικότητα και την ευελιξία του ωρολογίου 
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προγράμματος. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επιφέρει σοβαρές και αρνητικές 

συνέπειες στη λειτουργία του σχολικού οργανισμού, καθώς κάποια μέλη 

αντιλαμβάνονται την άνιση μεταχείριση / μεροληψία και στέκονται απέναντι / 

αντιδρούν σε όσους προσπαθούν να προωθήσουν τέτοιες τακτικές. Συνεπώς, όσο 

υποβόσκει ένα αρνητικό αίσθημα σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, τόσο θα αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης μιας συγκρουσιακής 

κατάστασης αυτής της μορφής (Ιορδανίδης, 2014).     

Στάδιο ΙΙα: Αντιληπτή σύγκρουση (Received conflict): Στο στάδιο αυτό  η 

ύπαρξη του προβλήματος γίνεται πλέον αντιληπτή και επικρατεί μια γενικότερη 

ένταση και ανησυχία. Κυρίαρχο ρόλο στο στάδιο αυτό παίζει η αντιληπτική 

ικανότητα των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτή, δημιουργείται είτε σωστή είτε 

λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης. Έτσι, επηρεάζεται ο βαθμός που τα 

εμπλεκόμενα μέρη εκλαμβάνουν μια κατάσταση σαν απειλή. Εάν η μια πλευρά 

θεωρήσει την άλλη ως απειλή για τα συμφέροντά της, τότε η σύγκρουση είναι 

αναπόφευκτη. Αντίθετα, όταν καμιά πλευρά δεν θεωρήσει μια κατάσταση 

απειλητική, η σύγκρουση μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ (ακόμη κι αν υπάρξουν οι 

συνθήκες) (Σαΐτης, 2007).  

Με βάση τα παραπάνω, η αντιληπτή σύγκρουση μπορεί να προκληθεί από 

συνθήκες (π.χ. παρεξήγηση, ελλιπή γνώση των γεγονότων) που δημιουργούν μια 

λανθασμένη αντίληψη μιας κατάστασης. Η λανθασμένη αυτή αντίληψη μπορεί 

μερικές φορές να οδηγήσει στο επόμενο στάδιο (της Φανερής σύγκρουσης). Έτσι, 

κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να δώσουν έκταση, ενώ κάποιοι άλλοι να 

παραμερίσουν και να προσπεράσουν το ίδιο γεγονός (Ιορδανίδης, 2014). 

Όπως επισημαίνει ο Σαΐτης (2007), η συζήτηση και η αποσαφήνιση των 

γεγονότων αποτελούν πρακτικές επικοινωνίας που μπορούν να αποτρέψουν τον 

μετασχηματισμό της Αντιληπτής σύγκρουσης (Στάδιο ΙΙ) σε Φανερή (Στάδιο ΙΙΙ).  

Στάδιο ΙΙβ: Αισθητή σύγκρουση (Felt conflict): Στο συγκεκριμένο στάδιο 

προστίθεται μια συναισθηματική διάσταση στο πρόβλημα. Η μία τουλάχιστον πλευρά 

αισθάνεται πλέον ότι απειλείται. Τα άτομα το βιώνουν έντονα δείχνοντας εχθρότητα 

προς την αντίθετη πλευρά και νιώθοντας άγχος για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. 

Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν ένταση και ανησυχία στα εμπλεκόμενα στη 

σύγκρουση μέρη, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, κ.ά. (Γαλανάκης κ.συν., 2017).  
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Πολλές φορές συγκρούονται εκπαιδευτικοί που συνυπάρχουν σε μια σχολική 

μονάδα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται όλοι την σύγκρουση με τον ίδιο τρόπο ούτε 

βιώνουν τις συνέπειές της όμοια, επειδή πολύ απλά πρόκειται για διαφορετικές 

προσωπικότητες με διαφορετικές αξίες και ιδανικά. Συνεπώς, υπάρχουν άτομα που 

συμπεριφέρονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μετά από την εμπλοκή τους σε μια 

σύγκρουση και συνεχίζουν να συνυπάρχουν με τους άλλους χωρίς ίχνος μεταμέλειας, 

ενώ κάποιοι άλλοι αδυνατούν να συνυπάρχουν με άτομα που δεν έχουν κοινό σημείο 

αναφοράς (Ιορδανίδης, 2014). 

Όταν εμπλέκεται ο συναισθηματικός παράγοντας, τότε τα αποτελέσματα 

μπορεί να είναι αρνητικά, επειδή απαιτούνται προσεκτικοί και εξειδικευμένοι 

χειρισμοί ανάλογα με την φύση του προβλήματος. Ο εσωτερικός κόσμος κάποιων 

ανθρώπων αποδιοργανώνεται και αποσυντονίζεται, με συνέπεια να αδυνατούν να 

αποδώσουν θετικά στις εργασιακές τους απαιτήσεις (Fisher, 2002 ꞏ Lloyd et al, 

2002).   

 Στάδιο ΙΙΙ: Φανερή σύγκρουση (Manifest conflict): Η ένταση της 

σύγκρουσης έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό και οι εκπαιδευτικοί αντιδρώντας σε 

αυτή, υιοθετούν μια μορφή συμπεριφοράς για να την αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην ανοικτή σύγκρουση (επιθετικότητα, 

ανταγωνισμός) ή την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος μέσω συζήτησης και 

συνεργασίας (Rahim, 2002). Συνήθως, σε μια σχολική μονάδα γίνεται προσπάθεια να 

αποφεύγονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις συμπεριφοράς και απαιτούνται λεπτοί 

χειρισμοί από τα συγκρουόμενα μέλη και τον διευθυντή για να εκτονωθεί η ένταση 

πριν επεκταθεί σε περισσότερα άτομα (Ιορδανίδης, 2014). 

 Στην περίπτωση της ανοικτής σύγκρουσης, η αντιπαράθεση εκδηλώνεται με 

διάφορες μορφές, λεκτικές και μη λεκτικές (στάση σώματος). Μπορεί σταδιακά να 

λάβει την μορφή ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού, μπορεί να συνοδευτεί από αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς σε προσωπικό επίπεδο ή πιο σπάνια να φθάσει σε χρήση λεκτικής 

βίας (ύβρεις, προσβολές). Στους σχολικούς οργανισμούς, μια ανοικτή σύγκρουση 

εκδηλώνεται συνήθως με την υπονόμευση ή την παρεμπόδιση της επίτευξης των 

στόχων της άλλης μεριάς (Γαλανάκης κ.συν., 2017). 

Αντίθετα, στην περίπτωση της ελεγχόμενης προσπάθειας διευθέτησης της 

σύγκρουσης, η αντιπαράθεση σταδιακά αποκλιμακώνεται και αναζητείται η βέλτιστη 

λύση, μέσω διαλόγου (Φασούλης, 2006). Η διαχείριση της σύγκρουσης μπορεί να 
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επέλθει είτε μέσα από κανονισμούς, είτε μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές και 

τρόπους συμπεριφοράς (βλέπε παρακάτω κεφάλαιο επικοινωνίας). Για να επιτευχθεί 

όμως αυτό, απαιτούνται δεξιότητες, οι οποίες δεν επιδεικνύονται από όλους τους 

εκπαιδευτικούς με την ίδια συχνότητα. Αντίθετα, για την απόκτησή τους απαιτείται 

συνειδητή και συνεχής προσπάθεια, για να εξασκηθούν και σταδιακά να αναπτυχθούν 

(Γαλανάκης κ.συν., 2017). 

Στάδιο ΙV: Αποτελέσματα της σύγκρουσης (Conflict aftermath): Το 

τελευταίο στάδιο αναφέρεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μέθοδο 

διαχείρισης σύγκρουσης που εφαρμόσθηκε. Με βάση αυτά, προσδιορίζονται οι  

σχέσεις των δυο πλευρών στο άμεσο μέλλον. Έτσι, στο στάδιο αυτό, η τελική έκβαση 

της σύγκρουσης μπορεί να είναι είτε λειτουργική (βελτίωση της απόδοσης και 

καινοτομία), είτε να είναι δυσλειτουργική (μείωση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας) (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008).  

Συνήθως, η μέθοδος που επιλέγεται ως η καταλληλότερη για τη διαχείριση 

μιας σύγκρουσης, επιδρά στις μελλοντικές σχέσεις και στις στάσεις των 

αντικρουόμενων πλευρών ως εξής:  

α) Στην περίπτωση win - lose: Η ομάδα που έχει υποστεί ήττα αισθάνεται ότι 

αδικήθηκε από την τελική έκβαση της σύγκρουσης. Η αίσθηση της αδικίας μειώνει τα 

επίπεδα συνεργασίας και εμπιστοσύνης της ηττημένης ομάδας, η οποία επιθυμεί την 

ρεβάνς σε μία ενδεχόμενη νέα διένεξη. Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, η 

επικοινωνία με τις άλλες ομάδες μειώνεται και το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης 

φαίνεται πιθανό (Gerald, 2009). 

β) Στην περίπτωση lose - lose: Και οι δύο πλευρές ενδεχομένως αισθάνονται 

ότι έχασαν περισσότερα από ό, τι κέρδισαν. Κατά συνέπεια, κυριαρχεί ένα αίσθημα 

ήττας, που συνοδεύεται από μικρή δέσμευση ως προς την πραγματοποίηση της λύσης 

που συμφωνήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, εάν η προτεινόμενη λύση δεν εξαλείφει 

την αιτία της σύγκρουσης, τότε είναι σχεδόν βέβαιη η επανάληψη της ίδιας 

κατάστασης με σκληρότερες όμως αυτή τη φορά διαπραγματεύσεις (Σπυράκης & 

Σπυράκη, 2008). 

γ) Στην περίπτωση win - win: Πρόκειται για μια ιδανική κατάσταση, στην 

οποία η προτεινόμενη λύση θεωρείται δίκαιη και ικανοποιεί εξίσου τις 

αντικρουόμενες πλευρές. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

αυξάνονται, η επικοινωνία βελτιώνεται και υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσμευσης στην 
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εκπλήρωση των λύσεων που συμφωνούνται από κοινού (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 

2015). 

 

1.5 Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων  

Η σύγκρουση αποτελεί μια διαδικασία, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες 

μορφές και να έχει κάθε φορά διαφορετικές επιδράσεις στη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό 

πως μια σύγκρουση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εκ των προτέρων είτε ως θετική είτε 

ως αρνητική. Ανάλογα με τα αίτια και τον τρόπο διαχείρισής τους, μπορεί να έχουν 

θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό, όσο και σε οργανωσιακό 

επίπεδο (Γιαννίκας, 2014 ꞏ Goksoy & Argon, 2016 ꞏ Καψάλης, 2005). 

 

1.5.1 Θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων  

Τα θετικά αποτελέσματα μιας σύγκρουσης εξαρτώνται απ’ τη διαχείρισή της. 

Όταν οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο, προκύπτουν αμοιβαία 

οφέλη τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους, όσο και για τον οργανισμό (Manesis et 

al., 2019). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, στην ανανέωση του οργανισμού. Έτσι, ένα μέτριο επίπεδο 

σύγκρουσης σε μια σχολική μονάδα μπορεί να έχει εποικοδομητικές συνέπειες 

(Catana, 2015 ꞏ Isabu, 2017), όπως είναι:  

1) Η εξασθένηση μιας πιο σοβαρής διαμάχης: Η επίλυση μίας σύγκρουσης 

σε αρχικό στάδιο μπορεί να λειτουργήσει σαν μέτρο πρόληψης μίας σύγκρουσης 

μεγαλύτερης έντασης. Αυτό συμβαίνει, καθώς τα προβλήματα που έρχονται στην 

επιφάνεια αντιμετωπίζονται μέσω της σύγκρουσης έγκαιρα, προτού προλάβουν να 

πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό προφυλάσσεται ο οργανισμός από 

άλλες εν δυνάμει συγκρούσεις πολύ μεγαλύτερης δυναμικής ή έντασης. Μέσω της 

έγκαιρης αντιμετώπισης και συζήτησης, αμβλύνονται οι εντάσεις, τα άγχη και 

αναπτύσσεται κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας (Chen & Tjosvold, 2002). 

2) Η αναζήτηση βέλτιστων λύσεων: Όταν σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό 

οι ενέργειες είναι μηχανικές και όλοι συμφωνούν, υπάρχει μικρή πιθανότητα για 

δημιουργικότητα ή αλλαγή. Χωρίς την παρουσία διαφωνιών, τα άτομα και οι ομάδες 

συχνά οδηγούνται σε επιφανειακές θεωρήσεις και σε αναποτελεσματικές πρακτικές 

(Goksoy & Argon, 2016 ꞏ Thapa, 2015). 
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Μια σύγκρουση φέρνει αντιμέτωπες ομάδες, που η καθεμιά προβάλλει τα δικά 

της συμφέροντα. Η τάση που έχουν οι εμπλεκόμενοι να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες, 

τούς κάνει καχύποπτους στις προτάσεις της άλλης πλευράς. Προκύπτει έτσι η ανάγκη 

να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές. 

Ο επερχόμενος ανταγωνισμός για την εύρεση αυτής, λειτουργεί σαν πρόκληση για τα 

μέλη των ομάδων, αυξάνει τη δημιουργικότητα και η σύγκρουση μετατρέπεται σε 

εποικοδομητική. Μέσω της συζήτησης, είναι δυνατό να προκύψει μια κοινά αποδεκτή 

λύση πιο σωστή, πιο δημιουργική, που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές (Greenberg & 

Baron, 2013). 

3) Η αύξηση στην συνοχή και στην επίδοση εντός της ομάδας: Κατά τη 

διάρκεια μιας σύγκρουσης ομάδων, παρατηρείται ότι τα μέλη της κάθε ομάδας 

συνασπίζονται και ενώνουν τις προσπάθειές τους προς έναν κοινό στόχο. Ο κοινός 

στόχος της ομάδας αποκτά προτεραιότητα συγκριτικά με τις προσωπικές φιλοδοξίες, 

διότι τα μέλη της επιδιώκουν το κοινό όφελος. Τα επίπεδα συνεργασίας και απόδοσης 

αυξάνονται, καθώς παρατηρείται αφοσίωση, πειθαρχία και προσήλωση στο στόχο. Τα 

μέλη συμμορφώνονται με τους καθιερωμένους κανόνες ή ορίζουν νέους, για να 

εξαλείψουν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ τους, οι οποίες μπορεί να εμποδίσουν την 

εκτέλεση του έργου (Ιορδανίδης, 2014). 

4) Η ενίσχυση της αυτοαντίληψης - η βελτίωση της επικοινωνίας: Η 

διαδικασία της σύγκρουσης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τα 

όρια και τις αντοχές τους. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στις περιπτώσεις που η 

σύγκρουση λαμβάνει τη μορφή της ευθείας αντιπαράθεσης, όπου η διαμάχη γίνεται 

εντονότερη. Η αντιμετώπιση των γεγονότων και η έκφραση των συναισθημάτων 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση και επιφέρει ένα αίσθημα ικανοποίησης μετά τη 

διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης (Goksoy & Argon, 2016). 

 Η διαδικασία της σύγκρουσης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αυτό συμβαίνει, καταρχάς, διότι τα 

αντιμαχόμενα άτομα καλούνται να διατυπώσουν με σαφήνεια τις απόψεις τους και να 

προβάλλουν όλα τα υποστηρικτικά επιχειρήματα που έχουν. Επίσης, η δυναμική της 

στιγμής βοηθά το άτομο να εκτονώσει συσσωρευμένες εντάσεις, να απελευθερώσει 

μέρος των συναισθημάτων του. Η επικοινωνία όμως έτσι γίνεται πιο αληθινή και οι 

σχέσεις ενδυναμώνονται. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί είτε αναπτύσσουν τις ήδη 
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υπάρχουσες ικανότητες επικοινωνίας τους ή αποκτούν καινούριες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να εξελιχθούν (Manesis et al., 2019). 

5) Βελτίωση τρόπου οργάνωσης και καταμερισμού της εργασίας: Η 

επίλυση μιας διαφωνίας βοηθά τόσο τους διευθυντές, όσο και τους εκπαιδευτικούς να 

βρουν καινούριους τρόπους δράσης, ώστε να διαχειρίζονται παρόμοιες καταστάσεις 

με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, μπορεί να γίνει ένας επαναπρογραμματισμός 

του τρόπου οργάνωσης της εργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και τη βελτίωση της απόδοσης (Greenberg & Baron, 2013).  

 

1.5.2 Αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων   

Η έκβαση μιας σύγκρουσης χαρακτηρίζεται ως αρνητική όταν προκαλεί 

δυσλειτουργίες στον οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, μια δυσλειτουργική σύγκρουση 

παρεμποδίζει την επίτευξη των ατομικών, ομαδικών ή οργανωσιακών στόχων 

(Παπαδοπούλου, 2015). Μια τέτοιου είδους σύγκρουση μπορεί να αποβεί 

καταστροφική για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας με ανάλογες επιδράσεις και 

στους εκπαιδευτικούς (Goksoy & Argon, 2016 ꞏ Thapa, 2015). Ορισμένες από τις 

αρνητικές συνέπειες είναι: 

1) Αρνητικό εργασιακό κλίμα: Οι έντονες συγκρούσεις δημιουργούν 

αρνητικό κλίμα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται πιεσμένοι στα πλαίσια της εργασίας τους, απομονώνονται ή αποφεύγουν 

τις κοινωνικές επαφές (Catana, 2015 ꞏ Medina et al., 2002). 

2) Διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων: Ο έντονος ανταγωνισμός των 

εμπλεκομένων σε μια σύγκρουση εκπαιδευτικών μπορεί να επιφέρει διαταραχή των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέλη των αντιπαρατιθέμενων 

πλευρών μπορεί να χρησιμοποιούν στρεβλωμένες αντιλήψεις για τα κίνητρα των 

άλλων, δίνοντας έμφαση στα αρνητικά και αγνοώντας τα θετικά γνωρίσματά τους 

(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Συνεπώς, μειώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας και 

αντικαθιστάται η ενεργητική ακρόαση από αρνητικά στερεότυπα που δημιουργούν 

παράσιτα στο κανάλι επικοινωνίας και συμβάλλουν στην έλλειψη συντονισμού 

(Σαΐτης, 2002).   

Παράδειγμα αποτελεί και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διάρκεια της 

σύγκρουσης. Η «γλώσσα» της σύγκρουσης μπορεί να χαρακτηρίζεται από επικρίσεις, 

προσωπικές απειλές, ακόμη και βίαια ξεσπάσματα (Catana, 2015). Η παραπάνω 
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στάση προκαλεί καχυποψία ή εχθρότητα στους εκπαιδευτικούς που αντικρούονται, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανταγωνιστική διάθεση και να καθίσταται η συμφιλίωση 

ακόμα πιο δύσκολη (Goksoy & Argon, 2016). 

3) Αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη εμπιστοσύνης: Ένας παράγοντας που 

επηρεάζεται αρνητικά από τις συγκρούσεις είναι η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Οι συνεχείς συγκρούσεις προκαλούν 

στα άτομα συναισθήματα ανασφάλειας, γεγονός που τα οδηγεί στο να μην 

εμπιστεύονται εύκολα τους γύρω τους και κατά συνέπεια να γίνονται επιφυλακτικά 

στις συναναστροφές τους (Manesis et al., 2019). 

4) Πτώση του ηθικού: Μια σύγκρουση είναι πιθανό να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο ηθικό των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα πλήττονται αυτοί που νιώθουν ότι 

έχουν ζημιωθεί από την τελική έκβαση της σύγκρουσης και ότι έχουν θιγεί τα 

συμφέροντά τους (Σαΐτης, 2007). 

5) Αύξηση του εργασιακού στρες: Οι συνεχείς και οι έντονες συγκρούσεις 

μέσα σε μια σχολική μονάδα επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό των εκπαιδευτικών. 

Σαν αποτέλεσμα, μπορούν να προκαλέσουν αδιαφορία για την εργασία, αίσθηση 

κατωτερότητας, ανασφάλεια, συχνές απουσίες, παράπονα, εχθρότητα και σε ακραίες 

περιπτώσεις μπορεί να συνοδευτούν από επιθετικότητα. Όλα αυτά υποδηλώνουν 

αυξημένα επίπεδα εργασιακού στρες, το οποίο πλήττει τη δημιουργικότητα και 

προκαλεί πτώση της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Το στρες μπορεί να σχετίζεται με 

την εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, όπως πόνο στο στομάχι, πονοκέφαλο, 

άγχος, σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και κατάθλιψη. Επίσης, σχετίζεται με μείωση 

της αυτοεκτίμησης του ατόμου και της εμπιστοσύνης στον εαυτό του (Fisher, 2002 ꞏ 

Lloyd et al., 2002 ꞏ Παππά, 2006). 

 6) Μείωση της απόδοσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις μια έντονη 

συγκρουσιακή κατάσταση μπορεί να εξαντλήσει τις δυνάμεις των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών. Η αντιπαλότητα και οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών εντείνονται 

και αναπτύσσεται αντίδραση σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία ή δημιουργική 

δραστηριότητα. Τα παραπάνω έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και τη σωστή 

λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού (Greenberg & Baron, 2013 ꞏ Montana & 

Charnov, 2002). 

7) Δυνητικά αρνητική επιρροή στην οικογενειακή ζωή του ατόμου: Οι 

συγκρούσεις στο χώρο εργασίας απομυζούν την ενέργεια των εκπαιδευτικών ή τους 
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χαλούν τη διάθεση. Επίσης, παρεμποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, 

με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες της εργασίας να συσσωρεύονται. Όλα αυτά σταδιακά 

στερούν από το άτομο χρόνο οικογενειακής επικοινωνίας, λόγω της αδυναμίας του να 

ανταποκριθεί επιτυχώς στους πολλαπλούς ρόλους και προσδοκίες. Κατά συνέπεια, το 

άτομο καταλήγει σε κατάσταση έντονου στρες ή ακόμη και σε ασθένεια (Παπάνης & 

Μπαλάσα, 2011). 

 

1.6 Μοντέλα διευθέτησης (διαπροσωπικών) συγκρούσεων 

 Ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τον χαρακτήρα και τα βιώματά του, 

αλληλεπιδρά με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά με τους συνανθρώπους του, τόσο σε 

στιγμές ηρεμίας, όσο και σε στιγμές έντασης. Για τη διερεύνηση αυτής της διαφοράς 

του κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των συγκρούσεων, οι θεωρητικοί 

στηρίχθηκαν σε δύο μοντέλα, αυτά των Blake & Mouton (1970) και του Thomas 

(1974) (Παπαδοπούλου, 2015). 

 Ειδικότερα, το μοντέλο των Blake & Mouton (1970) ή «διευθυντικό πλέγμα 

με πέντε στυλ διοίκησης», εξετάζει τις συγκρούσεις που συμβαίνουν σε έναν 

οργανισμό, από την σκοπιά του διευθυντή του οργανισμού. Έτσι, οι Blake & Mouton 

(1970), υποστήριξαν ότι το στυλ ηγεσίας ενός διευθυντή χαρακτηρίζεται από το 

ενδιαφέρον που δείχνει για την παραγωγικότητα και το ενδιαφέρον που δείχνει για 

τους ανθρώπους. Ο βαθμός και ο τρόπος που δίνεται έμφαση στους διάφορους 

συνδυασμούς των δύο αυτών παραμέτρων, προσδιορίζει τη συμπεριφορά του ατόμου 

για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης (Ζαβλανός, 2002). 

 Λίγα χρόνια αργότερα, ο Thomas (1974) τελειοποίησε το μοντέλο των  Blake 

& Mouton, αναπροσαρμόζοντας το διοικητικό πλέγμα σε καταστάσεις σύγκρουσης. 

Επαναπροσδιόρισε, δηλαδή, τις δύο διαστάσεις, το ενδιαφέρον για την 

παραγωγικότητα και το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, σε ενδιαφέρον για τον εαυτό 

και ενδιαφέρον για τους άλλους. Έπειτα, μέσα στο πλέγμα σύγκρουσης, αναγνώρισε 

πέντε διαφορετικά στυλ σύγκρουσης, που αντιστοιχούν σε διάφορα σημεία του 

πλέγματος (Miller, 2006).   

 Αναλυτικότερα, το μοντέλο του Thomas πρόκειται για ένα μοντέλο διπλού 

ενδιαφέροντος. Το μοντέλο στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα άτομα που βρίσκονται 

σε σύγκρουση, έχουν δύο ανεξάρτητα επίπεδα ενδιαφέροντος. Τα δύο αυτά επίπεδα, 

δηλαδή, το ενδιαφέρον του ατόμου για τα δικά του αποτελέσματα και το ενδιαφέρον 
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για τους άλλους, αποτυπώνονται στις διαστάσεις του διαγράμματος. Συγκεκριμένα, 

το ενδιαφέρον για τα δικά του αποτελέσματα αποτυπώνεται στην οριζόντια διάσταση 

του διαγράμματος και το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της άλλης πλευράς στην 

κάθετη διάσταση του διαγράμματος. Η κάθετη διάσταση είναι επίσης γνωστή ως 

διάσταση συνεργασιμότητας (cooperativeness), ενώ η οριζόντια διάσταση ως 

διάσταση διεκδικητικότητας (assertiveness) (Lewicki et al., 2004). 

 Τα ενδιαφέροντα αυτά μπορούν να απεικονιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του 

πλέγματος, από το μηδέν (σχεδόν ανύπαρκτο ενδιαφέρον) μέχρι το ανώτατο (πολύ 

έντονο ενδιαφέρον). Μολονότι θεωρητικά μπορεί να προκύψει ένας άπειρος αριθμός 

σημείων μέσα στο πλέγμα ανάλογα με τις δύο παραμέτρους (το ενδιαφέρον για εμάς 

και το ενδιαφέρον για τους άλλους), έχουν αναγνωριστεί πέντε βασικές στρατηγικές ή 

τεχνικές για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Οι τεχνικές αυτές είναι: α) η αποφυγή, 

β) η παραχώρηση, γ) ο ανταγωνισμός, δ) ο συμβιβασμός και ε) η συνεργασία. Τα 

πέντε αυτά στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

τεχνική που χρησιμοποιείται για να επιλυθεί η σύγκρουση (Ζαβλανός, 2002 ꞏ Lewicki 

et al., 2004).  

Οι παραπάνω στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων υιοθετούνται σε 

συγκρούσεις που συμβαίνουν μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες 

(Isabu, 2017). Καθεμιά από αυτές τις στρατηγικές έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά της. Κάθε φορά είναι ανάγκη να χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

στρατηγικές ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης, αλλά και τις υπάρχουσες 

συνθήκες. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν στην 

επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα με την περίπτωση (Chan et al., 2006 ꞏ 

Lewicki et al., 2004).  

 

1.6.1 Αποφυγή (ή αδράνεια ή αγνόηση)  

 Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι «χάνω – χάνεις». Είναι η 

στρατηγική στην κάτω αριστερή γωνία του διαγράμματος. Όσοι την επιλέγουν ως 

στρατηγική, εκδηλώνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για την επίτευξη των δικών τους 

στόχων, όσο και εκείνων της άλλης πλευράς. Η αδράνεια συχνά είναι συνώνυμη με 

την παραίτηση και την παθητικότητα (Chan et al., 2006 ꞏ Lewicki et al., 2004).    

Το άτομο που την επιλέγει βασικά δεν κάνει τίποτα, παραμένει ουδέτερο και 

αγνοεί την προστριβή (Lewicki et al., 2004). Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι 
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υπάρχει σύγκρουση, αλλά επιλέγουν να την αγνοούν, είτε γιατί πιστεύουν ότι το 

κόστος επίλυσής της είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη, είτε γιατί έχουν σοβαρότερα 

θέματα να ασχοληθούν, είτε γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να 

επιλυθεί μόνη της (Chen & Tjosvold, 2002). Επιλέγεται ως μέθοδος όταν δεν υπάρχει 

το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου 

να δοθεί χρόνος να πέσουν οι τόνοι και δοθεί με ηρεμία η απαιτούμενη προσοχή σε 

δεύτερο χρόνο (Παπαδοπούλου, 2015). 

Για να επιλεγεί, θα πρέπει να αγνοηθούν τα αίτια της σύγκρουσης και η 

σύγκρουση ή η επίλυση της δεν θα πρέπει να αφορά ζωτικά ζητήματα. Επειδή οι δύο 

παραπάνω συνθήκες σπάνια ισχύουν ταυτόχρονα, υπάρχει μία διαβάθμιση ως προς 

τον τρόπο αποφυγής μίας σύγκρουσης, που κυμαίνεται από την ηθελημένη άγνοια 

μέχρι την μερική ή ακόμη και την πλήρη απομάκρυνση των εμπλεκόμενων (Montana 

& Charnov, 2011). 

Αναλυτικότερα, ανάλογα με το βαθμό ενασχόλησης της διεύθυνσης με το 

πρόβλημα της σύγκρουσης και διαχωρισμού των εμπλεκόμενων, διακρίνονται οι εξής 

περιπτώσεις:  

α) Στην περίπτωση της ηθελημένης άγνοιας, η διεύθυνση αγνοεί ηθελημένα 

την σύγκρουση και δεν ασχολείται με τις αιτίες που την προκάλεσαν. Μερικοί 

διευθυντές πιστεύουν ότι αν ένα πρόβλημα αγνοηθεί, σαν να μην υπάρχει, τότε θα 

επιλυθεί τελικά μόνο του. Μέχρι ένα σημείο αυτή η άποψη είναι σωστή, καθώς με 

την πάροδο του χρόνου, ορισμένες συγκρούσεις επιλύονται ή φαίνεται ότι έχουν 

επιλυθεί. Συχνά, όμως, η ηθελημένη άγνοια μπορεί να χειροτερέψει μια σύγκρουση 

(Βακόλα & Ιωάννου, 2011 ꞏ  Behfar et al., 2008). Αυτό επιβάλλει στη διεύθυνση να 

εφαρμόσει κάποια άλλη μέθοδο, όπως: 

β) Μερικό ή πλήρη διαχωρισμό των διαφωνούντων. Στην περίπτωση του 

μερικού διαχωρισμού, η διεύθυνση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη μιας 

σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο άτομα. Ωστόσο, η διεύθυνση δεν επιθυμεί να 

αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την 

μέθοδο, για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση και η εκδήλωση των διαφορών, η 

διεύθυνση περιορίζει την επαφή ανάμεσα στις αντίθετες πλευρές (Βακόλα & 

Ιωάννου, 2011 ꞏ Behfar et al., 2008).  
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Σε έρευνα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων μεθόδων διαχείρισης 

των συγκρούσεων, η τεχνική της αποφυγής αναφέρεται ως μέθοδος διαχείρισης για 

μικρής διάρκειας και προσωρινές αντιθέσεις (Ζαβλανός, 2002).  

Η αποφυγή χρησιμοποιείται όταν: 

• Ένα θέμα είναι ασήμαντο. 

• Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποιος αυτό που θέλει. 

• Η ενδεχόμενη ζημιά της αντιμετώπισης είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη. 

• Κάποιος έχει ανάγκη να ηρεμήσει, να μειώσει την ένταση και να ανακτήσει 

την προοπτική και την ψυχραιμία του.  

• Κάποιος χρειάζεται να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες. 

• Άλλοι μπορούν να επιλύσουν αποτελεσματικότερα τη σύγκρουση. 

• Το ζήτημα φαίνεται να είναι «σύμπτωμα» ενός άλλου ουσιαστικού θέματος 

(Παπαδοπούλου, 2015). 

 

Η αποφυγή δεν ενδείκνυται όταν: 

• Το θέμα είναι σημαντικό. 

• Το θέμα ανήκει στην άμεση αρμοδιότητα κάποιου. 

• Απαιτείται άμεση προσοχή και το ζήτημα δεν επιδέχεται αναβλητικότητα 

(Chan et al., 2006). 

 

1.6.2 Παραχώρηση (ή εξυπηρέτηση ή συνδιαλλαγή ή εξομάλυνση ή συγκάλυψη)  

 Το αποτέλεσμα σε αυτήν την στρατηγική είναι «χάνω – κερδίζεις». Είναι η 

στρατηγική στην πάνω αριστερά γωνία του διαγράμματος. Όσοι ακολουθούν αυτή τη 

στρατηγική υποχώρησης, δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον ή ανησυχία για το εάν θα 

πετύχουν ή όχι τα αποτελέσματα που επιθυμούν, ενώ δείχνουν ενδιαφέρον να πετύχει 

τους στόχους της η άλλη πλευρά (Lewicki et al., 2004). Είναι συνεργάσιμοι με την 

άλλη πλευρά, χωρίς να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. 

Αυτή η προσπάθεια, όμως, εκτός του ότι αμβλύνει τις αντιθέσεις, διατηρεί μία 

επιφανειακή ηρεμία (Behfar et al., 2008 ꞏ Ζαβλανός, 2002).  

Με άλλα λόγια, υπάρχει παραδοχή της ύπαρξης της σύγκρουσης, αλλά δίνεται 

έμφαση στις ειρηνικές και αρμονικές σχέσεις κι έτσι «συγκαλύπτεται» η σύγκρουση, 

για αυτό το λόγο λέγεται και συγκάλυψη. Η επιφανειακή ηρεμία που επικρατεί στις 
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σχέσεις και η διατήρηση μιας τέτοιας αρμονίας αναφέρεται ως μειονέκτημα της 

μεθόδου, αφού η σύγκρουση θα εξακολουθεί να υπάρχει κάτω από την επιφάνεια και 

θα εκδηλωθεί σε κάποια άλλη στιγμή, που το πρόβλημα θα έχει μεγεθυνθεί 

(Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015 ꞏ Montana & Charnov, 2011).   

Αναφέρεται και ως συνδιαλλαγή, γιατί η μία πλευρά μπορεί να συνδιαλλαγεί 

με την άλλη, κάνοντας υποχωρήσεις και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες της 

άλλης (Παπαδοπούλου, 2015). 

Η μέθοδος της εξυπηρέτησης προτιμάται, όταν: α) προέχει η διατήρηση των 

καλών σχέσεων και β) όταν είναι ισχυρότερη η άλλη πλευρά. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στρατηγική όταν το θέμα είναι σημαντικότερο για την άλλη πλευρά 

(Greenberg & Baron, 2013). 

Η παραχώρηση αξιοποιείται όταν: 

• Κάποιος αντιλαμβάνεται πως κάνει λάθος. 

• Το θέμα είναι πολύ σημαντικότερο για τον άλλο. 

• Είναι αναγκαίο να προστεθούν «πιστώσεις» σε θέματα πιο σημαντικά. 

• Ο συνεχής ανταγωνισμός μόνο θα έβλαπτε.  

• Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διατηρηθούν αρμονικές σχέσεις και να 

αποφευχθεί η αναστάτωση.  

• Οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να εξελιχθούν και να μάθουν από τα λάθη τους 

(Παπαδοπούλου, 2015). 

 

Η παραχώρηση δεν ενδείκνυται όταν: 

• Το θέμα είναι σημαντικό. 

• Η αντίπαλη μεριά κάνει αντικειμενικά λάθος ή έχει άδικο (Chan et al., 2006). 

 

1.6.3 Ανταγωνισμός (ή επιβολή ή παρέμβαση εξουσίας ή κυριαρχία)   

 Το αποτέλεσμα σε αυτή την στρατηγική είναι «κερδίζω - χάνεις». Είναι η 

στρατηγική στην κάτω δεξιά γωνία του διαγράμματος. Όσοι ακολουθούν αυτή την 

στρατηγική, αγωνίζονται με πάθος να πετύχουν τα αποτελέσματα που θέλουν, 

δείχνοντας ελάχιστο ενδιαφέρον για το εάν η άλλη πλευρά θα πετύχει τα δικά της 

επιθυμητά αποτελέσματα. Η μονόπλευρη στάση, ο εκφοβισμός και οι απειλές 

συμβαδίζουν με τη στάση του ανταγωνισμού (Chen & Tjosvold, 2002 ꞏ Lewicki et 

al., 2004).  
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Σε αυτή την στρατηγική χρησιμοποιείται η ισχύς και η εξουσία που παρέχει η 

ιεραρχική θέση του διευθυντή, για να πιεστούν τα άλλα άτομα να δεχθούν τη 

συγκεκριμένη λύση (Ζαβλανός, 2002 ꞏ Σαΐτης, 2007). Δηλαδή, στον ανταγωνισμό, η 

μία πλευρά αναζητά να πετύχει σε βάρος της άλλης. Η μεριά που χάνει νιώθει θυμό 

και ανησυχία. Με αυτή την μέθοδο, ικανοποιούνται οι ανάγκες της μίας πλευράς και 

θυσιάζονται ή παραβλέπονται οι ανάγκες της άλλης (Miller, 2006).   

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν μεταξύ των εμπλεκόμενων υπάρχει σχέση 

προϊστάμενου – υφιστάμενου. Αναφέρεται ότι μπορεί να αποδεχτεί μακροπρόθεσμα 

ζημιογόνος για τη συνεργασία και τις εργασιακές σχέσεις, εξαιτίας κυρίως της 

έντασης στην έκφραση των συναισθημάτων που απελευθερώνονται (Παπαδοπούλου, 

2015).  

Η επιβολή κάποιας λύσης σε δύο εμπλεκόμενες πλευρές από τον διευθυντή 

(παρέμβαση εξουσίας) είναι η απλούστερη μέθοδος επίλυσης μίας σύγκρουσης. 

Ονομάζεται και επιβολή, γιατί ο διευθυντής επιβάλλει την άποψή του στις δύο 

πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση (Ζαβλανός, 2002).  

 Είναι η ταχύτερη μέθοδος επίλυσης μιας σύγκρουσης και ταυτόχρονα 

συμφωνεί και επιβεβαιώνει την υπάρχουσα δομή εξουσίας στον οργανισμό (Σαΐτης, 

2007). Είναι δυνατόν να μην αντιμετωπίζει τα αίτια της σύγκρουσης και για το λόγο 

αυτό, η σύγκρουση μπορεί να εκδηλωθεί μελλοντικά σε μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Γενικότερα, έχει βρεθεί ότι η κυριαρχία (μονομερείς ενέργειες του ενός μέρους χωρίς 

προηγούμενο διάλογο) μειώνει την απόδοση του εργαζόμενου, κατ’ επέκταση την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Montana & Charnov, 2011).  

 Ο ανταγωνισμός χρησιμοποιείται όταν: 

• Είναι αναγκαία μία γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια. 

• Σε σοβαρά ζητήματα χρειάζεται να εφαρμοστούν μη δημοφιλή μέτρα. 

• Σε θέματα σημαντικά για την ευημερία του οργανισμού, όπου η επίτευξη του 

στόχου είναι πιο σημαντική από τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Η σύγκρουση υφίσταται ανάμεσα σε μέλη διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου, 

όπου το κυρίαρχο μέλος δίνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει το άλλο 

μέλος, επειδή αυτό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τη λήψη της 

απόφασης (Παπαδοπούλου, 2015). 

 

Ο ανταγωνισμός δεν ενδείκνυται όταν: 
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• Το θέμα είναι ασήμαντο. 

• Το θέμα είναι πολύπλοκο.  

• Δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί άμεσα μια απόφαση. 

• Οι δυο πλευρές έχουν την ίδια δύναμη. 

• Οι εργαζόμενοι έχουν ικανότητες υψηλού επιπέδου (Chan et al., 2006). 

 

1.6.4 Συμβιβασμός (ή διαπραγμάτευση)  

 Το αποτέλεσμα σε αυτή την στρατηγική είναι «κερδίζω - χάνεις και χάνω - 

κερδίζεις». Είναι η στρατηγική που βρίσκεται στο μέσον του διαγράμματος. Ως 

στρατηγική διαχείρισης συγκρούσεων είναι μια μετριοπαθής τακτική (Lewicki et al., 

2004). Η προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών και ενδιαφερόντων (δικών μας, 

αλλά και της άλλης πλευράς) είναι μέτρια και στρέφεται στο να βρεθεί μια κοινά 

αποδεκτή λύση και από τις δύο πλευρές και όχι απαραίτητα η βέλτιστη. Έτσι, 

ικανοποιούνται μερικές μόνο από τις ανάγκες των ατόμων, δηλαδή κανείς δεν 

κερδίζει ή χάνει ολοκληρωτικά (Βακόλα & Ιωάννου, 2011 ꞏ Greenberg & Baron, 

2013).  

 Είναι η κατάλληλη μέθοδος: α) όταν χρειάζεται να δοθεί  μια προσωρινή λύση 

σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη ικανοποιητική λύση, β) 

όταν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος και γ) όταν τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 

ίση εξουσία. Απαιτεί ίσες θυσίες και από τις δύο πλευρές, για να θεωρήσουν και οι 

δύο ότι είναι κερδισμένοι από τη λύση που κατέληξαν (Montana & Charnov, 2011). 

 Ο συμβιβασμός αξιοποιείται όταν: 

• Οι στόχοι είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι.  

• Δυο «αντίπαλοι» έχουν ίση εξουσία.  

• Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, αλλά απαιτείται η άμεση (έστω προσωρινή) 

επίλυση του θέματος, γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία ομόφωνα.  

• Όταν τα θέματα είναι μέτριας σημασίας. 

• Τα στυλ της επιβολής ή της συνεργασίας έχουν αποτύχει (Παπαδοπούλου, 

2015).  

 

Ο συμβιβασμός δεν ενδείκνυται όταν: 

• Η μια πλευρά έχει περισσότερη δύναμη. 
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• Το πρόβλημα είναι σύνθετο (Chan et al., 2006). 

 

1.6.5 Συνεργασία (ή αντιμετώπιση ή επίλυση του προβλήματος ή ενοποίηση)  

 Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι «κερδίζω – κερδίζεις». Είναι η 

στρατηγική στην πάνω δεξιά γωνία του διαγράμματος. Και οι δύο πλευρές 

εφαρμόζουν μεθόδους, για να υπάρξει το μέγιστο αποτέλεσμα από τη σύγκρουση και 

να είναι και οι δύο νικητές (Lewicki et al., 2004 ꞏ Miller, 2006). Η προσπάθεια 

ικανοποίησης των αναγκών και ενδιαφερόντων (δικών μας, αλλά και της άλλης 

πλευράς) είναι υψηλή (Ζαβλανός, 2002). Ως διαδικασία, απαιτεί πολύ χρόνο και 

αρκετή ενέργεια. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σε σημαντικά 

ζητήματα, που αξίζουν να καταβάλλεται τόσο μεγάλη προσπάθεια (Παπαδοπούλου, 

2015). 

 Με αυτή την τακτική, οι διευθυντές ζητούν και από τις δύο πλευρές να 

παραμερίσουν τις ατομικές τους επιδιώξεις και να συνεργαστούν για την επίτευξη 

κοινών στόχων. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη βάση μιας ευρύτερης 

διορατικότητας και το εξετάζουν μέσα σε σωστό πλαίσιο, με πληρότητα. Τα άτομα 

μπορούν, μέσα από τη συνεργασία, να έχουν μια διαφορετική ματιά και να 

συνενώσουν τις πληροφορίες τους, οπότε έτσι γίνεται μετουσίωση των διαφορών σε 

δημιουργική δύναμη (Σαΐτης, 2007). 

Είναι η πιο παραγωγική στρατηγική σε πολλές περιπτώσεις και προσφέρει την 

ευκαιρία αμοιβαίων ωφελειών. Ενθαρρύνει, δηλαδή, μια κατάσταση με αμφίπλευρο 

όφελος για τα δύο μέρη, έρχονται κοντά οι εργαζόμενοι κατά τη συνεργασία τους και 

αυτό βοηθάει να κατανοήσουν ότι μπορούν να επιτύχουν προσωπικούς, αλλά και 

κοινούς στόχους για τον οργανισμό, στον οποίο εργάζονται. Παράλληλα, μειώνεται 

το στρες των εργαζόμενων και βελτιώνονται οι διαπροσωπικές τους δεξιότητες 

επικοινωνίας (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015).  

Λέγεται και τακτική της άμεσης αντιμετώπισης, γιατί με αυτή την μέθοδο, 

αντιμετωπίζονται οι αιτίες της σύγκρουσης. Δίνει έμφαση στην κατανόηση και την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού και όχι στους προσωπικούς στόχους των 

διαφωνούντων. Επίσης, είναι γνωστή και ως τεχνική επίλυσης προβλήματος, γιατί και 

οι δύο πλευρές εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος, όχι απλά στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας των απόψεών τους. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα δύο μέρη 
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έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τα προβλήματα, κυρίως μέσα από τη συνεργασία 

τους (Montana & Charnov, 2011). 

Η συνεργασία χρησιμοποιείται όταν: 

• Οι στόχοι είναι πολύπλοκοι ή ιδιαίτερα σημαντικοί και για τις δύο πλευρές. 

• Ο σκοπός είναι να δοκιμάσει κάθε πλευρά τις δικές της υποθέσεις ή να 

κατανοήσει καλύτερα τις θέσεις των άλλων. 

• Είναι ανάγκη να συγχωνευτούν ιδέες ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις σε 

ένα θέμα (π.χ. για τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση προβλημάτων, κ.ά). 

• Εργάζονται με έντονα συναισθήματα, που έχουν εισχωρήσει σε μια 

διαπροσωπική σχέση (Παπαδοπούλου, 2015). 

 

Η συνεργασία δεν ενδείκνυται όταν: 

• Το θέμα είναι απλό. 

• Οι εργαζόμενοι αδιαφορούν για το αποτέλεσμα ή δεν διαθέτουν τις αναγκαίες 

ικανότητες. 

• Απαιτείται άμεση λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει και τα δύο μέρη να 

δαπανήσουν πολύ χρόνο και ενέργεια (Chan et al., 2006).  

 

Η ικανότητα διαχείρισης των συγκρούσεων με κατάλληλο τρόπο μέσα σε μια 

σχολική μονάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων. Είναι 

βέβαιο ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος που να επιλύει όλες τις 

καταστάσεις. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από την προέλευση και 

την φύση της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Ανάλογα με τις συνθήκες, οι συγκρούσεις 

είτε είναι πιο ωφέλιμο να αποφεύγονται, είτε να καταστέλλονται ή να επιλύονται με 

κατάλληλο τρόπο μέσα από συνεργασία και ομαδικότητα. Ο διευθυντής πρέπει να 

μπορεί να εφαρμόζει πολλαπλές μεθόδους αντιμετώπισης και να επιλέγει την 

κατάλληλη μέθοδο, με βάση την εκτίμηση της σύγκρουσης και την κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείρισή της (Ιορδανίδης, 2014). 

 

1.7 Ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων  

 Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας θεωρείται σχέση υψηλού 

συγκρουσιακού κινδύνου, καθώς υπηρετεί θέση μεσάζοντα ανάμεσα σε απαιτήσεις - 

προσδοκίες εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Η εκπαίδευση είναι ένας 
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τομέας που υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές, αφού κάθε φορά που αλλάζει η 

κυβέρνηση εισάγονται μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα (Σαΐτης, 2002). Οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων γίνονται εκπρόσωποι αυτών των αλλαγών, 

έχοντας ως καθήκον να διευκολύνουν την επίτευξη των αλλαγών στα σχολεία. Η 

κάθε τύπου αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύγκρουση και αποτελεί μια 

επιπλέον ευθύνη για τον διευθυντή. Αυτός καλείται να ξοδέψει σημαντικό ποσοστό 

χρόνου και ενέργειας, διαμεσολαβώντας σε πλήθος περιστάσεων (Anderson, 2017). 

 Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, ειδικά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο 

διευθυντής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τη φύση των συγκρούσεων και να 

τις αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει να γνωρίζει τις πηγές, τη 

δυναμική της σύγκρουσης, τις τεχνικές διαχείρισης σύγκρουσης, να εφαρμόζει 

προληπτικές στρατηγικές, να εξασκεί τις τεχνικές στη διαχείριση των συγκρούσεων 

(Isabu, 2017 ꞏ Σαΐτης, 2007). Καμιά μέθοδος αντιμετώπισης σύγκρουσης δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ιδανική για όλες τις περιστάσεις. Ανάλογα με τις εκάστοτε 

συνθήκες, ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί διάφορους τρόπους, επιλέγοντας την 

κατάλληλη μέθοδο (Han et al., 2016).   

 Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τρόποι, με τους οποίους ο διευθυντής ενός 

σχολείου μπορεί να αναμειχθεί σε μια κατάσταση σύγκρουσης (Παπαγεωργάκης & 

Σισμανίδου, 2016 ꞏ Σαΐτης, 2002). Αυτοί είναι: 

 Υποκινητής: Ο διευθυντής μπορεί να υποκινήσει διαφωνίες με απώτερο 

σκοπό την έναρξη μίας διαδικασίας αλλαγής στο σχολείο και να χρησιμοποιήσει την 

προσέγγιση συνεργασίας για να οδηγηθεί στην επίλυση των προβλημάτων. 

 Εναγόμενος: Ο διευθυντής μπορεί να είναι ο εναγόμενος σε μια κατάσταση 

σύγκρουσης, κατά την οποία ασκείται κριτική εναντίον του για τη διοίκηση που 

εφαρμόζει. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο διευθυντής μπορεί: α) να ζητήσει τη βοήθεια 

της προϊστάμενης αρχής, β) να πιέσει κι εκείνος από την πλευρά του την ομάδα που 

εναντιώνεται ή γ) να αναζητήσει στήριξη από άλλες ομάδες ατόμων, που τον 

εκτιμούν. 

 Μεσολαβητής / Διαιτητής:  Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να 

δράσει: α) σαν μεσολαβητής στις διαφωνίες των εκπαιδευτικών, διευκολύνοντας την 

επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ή β) σαν διαιτητής, λαμβάνοντας την τελική 

απόφαση αφού οι δύο πλευρές παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Στην περίπτωση που 
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ένας διευθυντής επιλέξει να μεσολαβήσει σε μια σύγκρουση, προτού αναλάβει αυτό 

τον ρόλο θα πρέπει να αναρωτηθεί: 

• Εάν η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη. 

• Εάν το θέμα της σύγκρουσης μπορεί όντως να επιλυθεί.  

• Εάν μπορεί να παραμείνει ουδέτερος.  

• Εάν διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία. 

• Εάν διαθέτει τα απαιτούμενα επίπεδα ενέργειας, τον χρόνο και τις δεξιότητες 

για την επιτυχία της μεσολάβησης. 

• Εάν η μη μεσολάβηση ενέχει περισσότερους κινδύνους από την μεσολάβηση 

(Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016 ꞏ Σαΐτης, 2002).   

 Οι διευθυντές που θεωρούν τη σύγκρουση ανεπιθύμητη, προσπαθούν να την 

ελαχιστοποιήσουν ή να την εξαφανίσουν. Έτσι όμως παρεμποδίζονται η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία. Αντίθετα, οι διευθυντές που θεωρούν τη 

σύγκρουση απαραίτητη, προσπαθούν να την εντάξουν στην κουλτούρα του σχολικού 

οργανισμού σαν κάτι αναμενόμενο (Manesis et al., 2019). Όπως αναφέρει ο Burns 

(1978), οι ηγέτες δεν αποφεύγουν την σύγκρουση. Την αντιμετωπίζουν και την 

εκμεταλλεύονται. Επιδρώντας στην ένταση και το αντικείμενό της, την διευθετούν 

και την αξιοποιούν θετικά, αποκομίζουν τα οφέλη της (Henkin et al., 2000). 

 Για την επιτυχή αντιμετώπιση των συγκρούσεων, ο διευθυντής θα πρέπει: 

• Να γνωρίζει τις διαφορές των εμπλεκόμενων μερών που οδήγησαν στη 

σύγκρουση. 

• Να ενθαρρύνει την ανοικτή συζήτηση για θέματα καθήκοντος και να 

κατευνάζει θέματα συναισθηματικής φύσεως. 

• Να γνωρίζει τις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και τις 

συνέπειές τους.  

• Να επιλέγει το κατάλληλο στυλ ανάλογα με τις περιστάσεις, προσαρμόζοντας 

τη συμπεριφορά του. 

• Να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιλυθεί η σύγκρουση. 

• Να ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και να είναι ανοικτός σε καινοτόμες 

προσεγγίσεις που αφορούν τη σχολική μονάδα (Γιαννίκας, 2014 ꞏ Gkolia et 

al., 2018 ꞏ Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016 ꞏ Σαΐτης, 2007).  
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 Ο διευθυντής ενός σχολείου θα πρέπει να είναι ηγέτης, επιδεικνύοντας 

υποστηρικτική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς (όχι έλεγχο) 

(Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). Όταν χρειαστεί η μεσολάβησή του σε ένα  

συγκρουσιακό επεισόδιο, να αποπνέει εμπιστοσύνη ότι η παρέμβασή του θα είναι 

δίκαιη, αμερόληπτη και ουσιαστική. Τέλος, η εκμάθηση μεθόδων διαχείρισης 

κρίσιμων καταστάσεων και κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας, διαχωρίζει τον απλό 

διευθυντή από τον αποτελεσματικό ηγέτη (Goleman et al., 2014 ꞏ Kedir & Geleta, 

2017).  

Για την πρόληψη μιας σύγκρουσης, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

μπορεί να επιδιώκει τη δημιουργία αρμονικού κλίματος στο σχολείο με ορισμένες 

ενέργειες (Katsantonis, 2020). Δηλαδή, σε ό, τι αφορά τη συναναστροφή του με τους 

εκπαιδευτικούς, μπορεί: 

• Να επιδιώκει την επιτυχημένη επικοινωνία μέσω ενσυναίσθησης και 

ενεργητικής ακρόασης. Να επιδεικνύει ευγενική συμπεριφορά και δίκαιη 

μεταχείριση προς όλους τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχει ανταγωνισμό, 

υπεροψία ή να τους αντιμετωπίζει από θέση ισχύος. 

• Να υποκινεί το διδακτικό προσωπικό να αναλάβει πρωτοβουλίες για την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων, όπως και δράσεις αξιοποιώντας κατάλληλα τον 

χρόνο, τα ταλέντα, την εμπειρία και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών. 

• Να επιδιώκει την δημιουργία φιλικού κλίματος στον Σύλλογο Διδασκόντων, 

ώστε να δημιουργούνται αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις και να υπάρχει 

πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης. 

• Να διαμορφώνει άνετες και ελκυστικές συνθήκες εργασίας (Γιαννίκας, 2014 ꞏ 

Gkolia et al., 2018 ꞏ Kedir & Geleta, 2017 ꞏ Saiti, 2015). 

 Για να είναι ένας διευθυντής αποτελεσματικός στην εφαρμογή των 

προαναφερόμενων, θα πρέπει: 

• Να δίνει την απαιτούμενη προσοχή και να λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες 

προτάσεις και ιδέες των συναδέλφων του. Να είναι ανοικτός σε νέες 

πληροφορίες και πρόθυμος να τις επεξεργαστεί. 

• Να εφαρμόζει τις συλλογικές αποφάσεις, επιδεικνύοντας δέσμευση και 

συνέπεια σε αυτές.  
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• Να συμμετέχει σε σεμινάρια επιμόρφωσης - απόκτησης των απαραίτητων 

δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων για τη σωστή διοίκηση της σχολικής 

μονάδας (Ιορδανίδης, 2014 ꞏ Saiti, 2015 ꞏ Χυτήρης, 2017). 

 Εν κατακλείδι, η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί διοικητικά 

στελέχη της εκπαίδευσης με ισχυρή προσωπικότητα, ηγετικές ικανότητες και κυρίως 

ανεπτυγμένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η στελέχωση της 

εκπαίδευσης με διευθυντές που έχουν όραμα και χάρισμα είναι πολύ βασική, καθώς 

αυτοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να διαθέτουν υψηλό δείκτη συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Kedir & Geleta, 2017 ꞏ Μπουραντάς, 2005). 

Η έρευνα στη χώρα μας, όμως, έχει δείξει ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν αποτελούν πρότυπο ηγέτη, για το λόγο ότι 

οι αρμοδιότητές τους είναι ποικίλες και μη οριοθετημένες, ενώ παράλληλα τα 

στελέχη αυτά δεν έχουν τύχει μετεκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

εκπαιδευτικών μονάδων. Οι παραπάνω προσανατολισμοί επιτάσσουν την ανάγκη 

ριζικής μεταρρύθμισης της επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης, τόσο 

διαμέσου των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών, όσο και 

διαμέσου της εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, π.χ. 

σεμινάρια ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) (Ιορδανίδης, 2014 ꞏ 

Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016 ꞏ Saiti, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

2.1 Έννοια της επικοινωνίας 

 Η επικοινωνία είναι το μέσο, με το οποίο οι άνθρωποι ανταλλάσσουν απόψεις, 

συνεργάζονται σε ομάδες και επιτυγχάνουν κοινούς στόχους. Έρευνες δείχνουν ότι οι 

διευθυντές, αλλά και πολλοί εργαζόμενοι περνούν το 70 % με το 80 % του χρόνου 

τους επικοινωνώντας, είτε προφορικά είτε γραπτά, με άλλα άτομα (Gerald, 2009 ꞏ 

Robbins & Judge, 2011). Ειδικά, πολλές ηγετικές συμπεριφορές, όπως είναι η 

ανάθεση καθηκόντων, η παροχή καθοδήγησης, η ανάπτυξη των ανθρώπων, η 

καλλιέργεια συνεργασίας, η ενθάρρυνση, οι καλές σχέσεις προϊστάμενου – 

υφιστάμενου και το κλίμα στους χώρους εργασίας (π.χ. σχολική μονάδα), είναι 

αδύνατο να υπάρξουν χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία (Μπουραντάς, 2005). 

 «Επικοινωνία» είναι η διαδικασία, κατά την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους πληροφορίες όλων των μορφών (ιδέες, σκέψεις, μηνύματα, αντιλήψεις, 

συναισθήματα, κ.ά.). Η διαπροσωπική επικοινωνία δεν είναι μια απλή μεταβίβαση 

πληροφοριών, αλλά εμπεριέχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο πλευρών (Jonsdottir & 

Fridriksdottir, 2019). Συγκεκριμένα είναι μια διαδικασία, μέσα από την οποία ένας 

άνθρωπος (πομπός) μεταφέρει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, ακόμη 

και ενέργεια, σε ένα άλλο άτομο (δέκτης), με σκοπό να επηρεάσει τις γνώσεις, τις 

ιδέες, τα συναισθήματα, την ενέργεια, τις στάσεις και τη συμπεριφορά του. Η 

επικοινωνία σε διαπροσωπικό επίπεδο είναι συνήθως αμφίδρομη, δηλαδή υπάρχει 

εναλλαγή των ατόμων στις θέσεις του πομπού και του δέκτη (Cheney, 2011 ꞏ Tourish, 

2010). 

 Τα παραπάνω ισχύουν και για το χώρο της εκπαίδευσης, γιατί μέσω της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί (όλων των επιπέδων) αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Δίνουν έμφαση στη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών και 

συμβάλλουν από κοινού με τις ιδέες τους στην επίλυση των προβλημάτων της 

σχολικής μονάδας (Φασούλης, 2006). Επομένως, αναγκαία προϋπόθεση για την 

αρμονική συνεργασία τους και την επίτευξη των στόχων του σχολείου είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία.   

 Στην επικοινωνιακή διαδικασία (είτε διευθυντή - εκπαιδευτικού είτε των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους) εμπερικλείονται ορισμένα στάδια, τα οποία 

απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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 Η επικοινωνία αρχίζει τη στιγμή που ένας αποστολέας (πομπός) επιθυμεί να 

μεταβιβάσει μια πληροφορία, μια σκέψη, κ.ά. σε έναν παραλήπτη (δέκτης). Έπειτα, ο 

πομπός κωδικοποιεί αυτό που θέλει να μεταβιβάσει, επιλέγοντας λέξεις, σύμβολα ή 

χειρονομίες, για να συνθέσει ένα μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να είναι προφορικό, 

γραπτό ή να περιλαμβάνει τη χρήση κινήσεων. Μεταφέρεται στο δέκτη μέσα από το 

κανάλι επικοινωνίας, όπως είναι η φωνή, τα μέσα τηλεπικοινωνιών ή η διαπροσωπική 

επαφή (Γκότσης, 2014).  

 Στη συνέχεια, το μήνυμα λαμβάνεται από τον παραλήπτη (δέκτη). Αυτός, 

μέσω διανοητικών διεργασιών, το αποκωδικοποιεί ꞏ δηλαδή, το μετατρέπει σε νόημα, 

ερμηνεύει, αντιλαμβάνεται, κατανοεί, αισθάνεται αυτό που ήθελε ο πομπός να του 

μεταβιβάσει. Τέλος, ο παραλήπτης στέλνει ανατροφοδότηση ως απάντηση στον 

πομπό. Η ανατροφοδότηση επιτρέπει στον πομπό να ελέγξει εάν το μήνυμα 

μεταδόθηκε με επιτυχία, βάσει της αρχικής του πρόθεσης. Η επικοινωνία συνήθως 

επιφέρει αποτελέσματα, με την έννοια ότι επιδρά πάνω στις γνώσεις του δέκτη, τις 

σκέψεις, τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα, την ενέργεια και τη συμπεριφορά του 

(Γκότσης, 2014). 

 Στα στοιχεία της επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι χρήσιμο να 

προστεθούν και οι «θόρυβοι», που στην ουσία χαρακτηρίζουν οτιδήποτε στρεβλώνει 

το μήνυμα. Με λίγα λόγια, εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών μπορούν να αποτελέσουν τα φίλτρα αντίληψης, η υπερφόρτωση 

πληροφοριών, τα φυσικά εμπόδια, κ.ά. (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016).   
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2.2 Δίοδοι (κανάλια) επικοινωνίας 

 Ως δίοδος ή κανάλι επικοινωνίας ορίζεται το μέσο εκείνο με το οποίο 

μεταφέρεται ένα μήνυμα ή μια πληροφορία από τον πομπό στο δέκτη. Η επιλογή 

αυτού του καναλιού εξαρτάται, κάθε φορά, από την ποσότητα των πληροφοριών που 

μπορεί να μεταφέρει έγκαιρα και με ακρίβεια, ώστε να εξασφαλίζει την αντίδραση 

του δέκτη (αναπληροφόρηση). Για παράδειγμα, η προφορική πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία αποτελεί το πιο πλούσιο κανάλι επικοινωνίας, διότι επιτρέπει την άμεση 

εμπειρία, την γρήγορη αντίδραση – ανταπόκριση, την εκδήλωση και κατανόηση των 

συναισθημάτων πομπού και δέκτη (Χυτήρης, 2001). 

 Σε επίπεδο εργασιακών χώρων, όπως είναι μια σχολική μονάδα, η επικοινωνία 

πραγματοποιείται προς τρεις κατευθύνσεις: προς τα κάτω, προς τα επάνω και 

οριζόντια. Οι διευθυντές θα πρέπει να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν τυπικά 

κανάλια επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην πράξη όμως, τα άτυπα 

κανάλια αποτελούν τις πραγματικές και ουσιαστικές διόδους επικοινωνίας (Χυτήρης, 

2001). Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των τυπικών και των άτυπων καναλιών 

επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου.   

 

2.2.1 Τυπικά κανάλια επικοινωνίας 

 Η πιο συνηθισμένη και φανερή τυπική επικοινωνία στις σχολικές μονάδες 

είναι η προς τα κάτω (καθοδική) επικοινωνία, δηλαδή τα μηνύματα που στέλνονται 

από την ανώτερη διεύθυνση προς το διδακτικό προσωπικό. Οι διευθυντές μπορούν να 

επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας διάφορα μέσα, π.χ. συζητήσεις, 

τηλεφωνικές συνομιλίες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πίνακας ανακοινώσεων,  

κανονισμός εργασίας, κ.ά. (Lunenburg, 2010).  

 Η προς τα κάτω επικοινωνία αποσκοπεί κυρίως στην επιρροή του 

προσωπικού. Συμβάλλει στην κατανόηση των στόχων, στην παροχή οδηγιών 

εκτέλεσης των εργασιών ή παροχή συμβουλών σε επιμέρους ζητήματα, στην 

ενημέρωση για τους σχεδιασμούς του σχολικού οργανισμού ή την ενημέρωση για τις 

επερχόμενες αλλαγές. Το βασικό μειονέκτημα της τυπικής προς τα κάτω 

επικοινωνίας είναι η αλλοίωση, ακόμα και η απώλεια του μηνύματος. Όταν το 

μήνυμα αλλοιώνεται, έχει υπολογισθεί πως περίπου 25 % των πληροφοριών χάνονται 

(Lunenburg, 2010). 
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 Όσον αφορά την προς τα επάνω (ή ανοδική) τυπική επικοινωνία, αυτή 

περιλαμβάνει τα μηνύματα που στέλνονται από το διδακτικό προσωπικό προς την 

ανώτερη διεύθυνση, με σκοπό την ενημέρωσή τους για διάφορα ζητήματα ή τη 

διευθέτηση θεμάτων που έχουν προκύψει. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

επικοινωνούν με τους διευθυντές χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, όπως αυτά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. άμεσες συζητήσεις, τηλέφωνο, email) (Lunenburg, 

2010). 

 Τα μηνύματα που στέλνουν οι εκπαιδευτικοί προς τους διευθυντές συνήθως 

αφορούν: προβλήματα και διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στη 

δουλειά, παράπονα και διαφορές, προτάσεις για βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών, σχόλια γονέων. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην τυπική προς τα 

επάνω επικοινωνία έχουν σχέση με την άρνηση κάποιων διευθυντών να ακούσουν 

τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών να 

εμπιστευθούν τους διευθυντές για την επίλυση των προβλημάτων τους (Lunenburg, 

2010).     

 Εκτός από την κάθετη (προς τα κάτω ή προς τα επάνω) τυπική επικοινωνία, 

στο σχολικό περιβάλλον υπάρχει και η οριζόντια τυπική επικοινωνία. Αυτή 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή μηνυμάτων και απόψεων σε οριζόντια κατεύθυνση. Η 

ανταλλαγή γίνεται μεταξύ του προσωπικού του ίδιου οργανωτικού επιπέδου (π.χ. 

μεταξύ διευθυντών διαφορετικών σχολικών μονάδων ή ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 

ίδιας ειδικότητας) (Isabu, 2017). Για την ανάπτυξη της οριζόντιας επικοινωνίας 

συστήνονται ομάδες, καθιερώνονται τακτικές συναντήσεις, γίνονται μηνιαίες 

αναφορές δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Η οριζόντια επικοινωνία συμβάλλει 

στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, στη βελτίωση της συνεργασίας, στην 

ενημέρωση, στην παροχή συμβουλών (Χυτήρης, 2001).  

 

2.2.2 Άτυπα κανάλια επικοινωνίας 

 Η άτυπη επικοινωνία λαμβάνει χώρα έξω από τα τυπικά (καθορισμένα από τη 

διοίκηση) κανάλια επικοινωνίας του σχολείου. Δηλαδή, δεν καθορίζεται από 

κανονισμούς, δεν είναι συστηματική και προγραμματισμένη. Στην άτυπη επικοινωνία 

συμμετέχουν πομποί και δέκτες ανεξάρτητα από το ιεραρχικό τους επίπεδο. Το πιο 

συνηθισμένο κανάλι άτυπης επικοινωνίας είναι το «ράδιο αρβύλα» (grapevine): το 

πρόσωπο με πρόσωπο άτυπο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών όλων 
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των βαθμίδων και αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις (κάθετα, οριζόντια, 

διαγώνια) (Van Hoye & Lievens, 2009).  

 Γενικά, η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε στόμα υπάρχει πάντα στα 

σχολεία, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των μέσων στα τυπικά κανάλια 

επικοινωνίας. Μάλιστα, κάποιες φορές η άτυπη επικοινωνία υποκαθιστά την τυπική  

(π.χ. όταν η τυπική επικοινωνία είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική ή σε 

περιπτώσεις επιχειρούμενων αλλαγών στον εκπαιδευτικό οργανισμό). Γι’ αυτό 

χρειάζεται, σε περιόδους σύγχυσης και ανησυχιών, τα τυπικά κανάλια επικοινωνίας 

να είναι ανοιχτά και να λειτουργούν αποτελεσματικά, αφού έτσι κι αλλιώς βρίσκεται 

σε λειτουργία το «ράδιο αρβύλα» (Grosser et al., 2012).      

 

2.3 Εμπόδια επικοινωνίας  

Στις σχολικές μονάδες είναι γενικώς αποδεκτό ότι μπορεί να προκύψουν 

εμπόδια στην επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των ιεραρχικών 

επιπέδων (Manesis et al., 2019). Τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία 

της επικοινωνίας μπορεί να πηγάζουν τόσο από τον πομπό και τον δέκτη, όσο και από 

το περιβάλλον, μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται (Robbins & Judge, 2011). Τα 

εμπόδια αυτά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

οι οποίες δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν (Μπουραντάς, 2005). Ακολουθεί μια 

σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών εμποδίων, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά 

και να περιοριστούν στην πράξη.   

• Λανθασμένη κωδικοποίηση μηνύματος. Συχνά, λόγω πίεσης χρόνου ή 

άλλων λόγων, το μήνυμα δεν κωδικοποιείται σωστά από τον πομπό ꞏ είτε δεν 

περιλαμβάνει αυτό ακριβώς που θέλει να μεταβιβάσει, είτε έχει κωδικοποιηθεί 

με τρόπο που δύσκολα γίνεται κατανοητό από το δέκτη. Κάποια συνηθισμένα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στα μηνύματα είναι: ασάφεια, ανακρίβεια, 

έλλειψη πληρότητας, περιεκτικότητας, συντομίας και ορθότητας. Την ευθύνη 

του εμποδίου αυτού έχει ο πομπός, που διαμορφώνει το μήνυμα (Ιορδάνογλου 

κ.συν., 2016). 

• Λανθασμένη αποκωδικοποίηση μηνύματος. Παρακάτω αναλύονται κάποιες 

ενδεικτικές περιπτώσεις:  

Α) Το να εστιάζει κανείς στο να δώσει απαντήσεις, από το να ακούσει τον 

άλλο. Δηλαδή, όταν κάποιος ομιλεί, ο ακροατής είτε σκέφτεται τι θα πει ο 
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ίδιος μετά, είτε τον διακόπτει, δίνοντας απαντήσεις βασισμένες μόνο σε ό, τι 

πρόλαβε να ακούσει και να αντιληφθεί (Bradberry & Greaves, 2006). 

Β) Το να ακούει κανείς εκείνο που περιμένει να ακούσει. Όταν κάποιος 

γίνεται αποδέκτης ενός μηνύματος, συχνά έχει την τάση να αντιλαμβάνεται 

περισσότερο αυτό που σχετίζεται με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις 

παρά τα πραγματικά λεγόμενα του πομπού (Χυτήρης, 2001). 

Γ) Αγνόηση πληροφοριών που συγκρούονται με όσα ήδη γνωρίζει 

κάποιος. Μπορεί ένας άνθρωπος να αγνοεί ή να απορρίπτει μια πληροφορία 

που έρχεται σε αντίθεση με τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Αρνείται να τη 

δεχτεί ως βάσιμη και τη διαγράφει εύκολα από τη μνήμη του (Χυτήρης, 

2001). 

Δ) Επιλεκτική αποκωδικοποίηση του μηνύματος, ανάλογα με τις 

προσδοκίες, τα συμφέροντα και τα στερεότυπα του δέκτη. Αυτός μπορεί 

να διαμορφώνει τα δεδομένα που λαμβάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να τα 

συμμορφώνει με τις δικές του αντιλήψεις ή προκαταλήψεις (Keyton, 2010). 

• Επιλογή χρόνου, χώρου και καναλιού επικοινωνίας. Η κακή επιλογή του 

χρόνου, καθώς και του χώρου της επικοινωνίας, μειώνει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητά της. Για παράδειγμα, δύσκολα κάποιος προϊστάμενος 

(διευθυντής) θα ακούσει αποτελεσματικά τον υφιστάμενό του (εκπαιδευτικός) 

όταν προσπαθεί να του εξηγήσει ένα προσωπικό του πρόβλημα, τη στιγμή που 

ο πρώτος έχει καθυστερήσει και τρέχει στο διάδρομο για να προλάβει ένα 

ραντεβού (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016). 

Επίσης, ανάλογα με τον στόχο του μηνύματος, το δέκτη και τις συνθήκες, θα 

πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας (π.χ. προφορική, 

γραπτή, τηλεφωνική), ώστε το μήνυμα να περάσει αποτελεσματικά στο δέκτη 

και να επιτευχθεί ο στόχος της επικοινωνίας (Χυτήρης, 2001).  

• Φυσικά εμπόδια. Ο «θόρυβος» με την έννοια των εξωτερικών παραγόντων 

που παρεμβαίνουν στην κατανόηση ενός μηνύματος, είναι προφανές εμπόδιο. 

Παρεμποδίζει την αίσθηση της ακοής, αποσπά την προσοχή των ατόμων και 

συμβάλλει στην αλλοίωση της πληροφορίας που μεταδίδεται (Eisenberg, 2010 

ꞏ Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019).  

• Φιλτράρισμα. Η προσπάθεια του πομπού να κάνει το μήνυμα πιο εύληπτο 

και αποδεκτό από το δέκτη, φιλτράροντας πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, π.χ. 
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η μεταφορά καλών νέων και η αποσιώπηση των δυσάρεστων. Σχετίζεται με 

την επιθυμία να φαίνεται κανείς στους άλλους καλός ή συνεργάσιμος και με 

την απροθυμία να τους στεναχωρήσει ή να γίνει φορέας κακών ειδήσεων 

(Robbins & Judge, 2011).     

• Οργανωσιακή σιωπή. Διαφαίνεται μερικές φορές η άρνηση που έχουν 

κάποιοι διευθυντές να έρθουν σε ανοικτή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, 

επιλέγοντας να κάνουν συζητήσεις κυρίως για το τυπικό κομμάτι λειτουργίας 

του σχολικού οργανισμού. Αντίστοιχα, μπορεί να παρατηρηθεί κάποιες φορές 

επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών να εκφράσουν τις απόψεις και τις 

ανησυχίες τους για όσα συμβαίνουν στη σχολική μονάδα (Thapa, 2015). 

Όταν σε έναν εργασιακό χώρο (π.χ. σχολείο) υπάρχει οργανωσιακή σιωπή, 

διαταράσσεται η αποτελεσματική επικοινωνία. Το φαινόμενο μπορεί να 

εκδηλωθεί με τη μορφή συλλογικής σιωπής στις συναντήσεις, μυστικών 

συζητήσεων και συνωμοσιών σιωπής μεταξύ ατόμων. Συνέπειες αυτών των 

καταστάσεων είναι η δημιουργία αρνητικού κλίματος και η υπονόμευση της 

συλλογικότητας και της προόδου (Morrison & Milliken, 2000). 

• Διαφορές αντίληψης. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο με βάση τις 

δικές του πεποιθήσεις, αξίες, προηγούμενες εμπειρίες, ιδιαίτερες ανάγκες και 

άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Οι εν λόγω διαφορές ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς επηρεάζουν τόσο την κωδικοποίηση, όσο και την 

αποκωδικοποίηση ενός μηνύματος (Robbins & Judge, 2011).  

• Αντιλήψεις σχετικά με τον πομπό πληροφοριών. Ο δέκτης ενός μηνύματος 

λαμβάνει υπόψη του ποιος είναι εκείνος που του μεταδίδει την πληροφορία. 

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση που δεν υπάρχει στενή σχέση 

ανάμεσά τους. Βασισμένοι σε εμπειρίες ή προκαταλήψεις τους, οι δέκτες 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα πραγματικά κίνητρα του πομπού και τι 

«κρύβεται» πίσω από τις λέξεις του (Χυτήρης, 2001).  

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η έλλειψη αξιοπιστίας που μπορεί να 

χαρακτηρίζει τον πομπό σε ό, τι αφορά τις πληροφορίες, τις γνώσεις και την 

κρίση του. Σε αυτή την περίπτωση, δύσκολα οι δέκτες θα δείξουν ενδιαφέρον 

να τον ακούσουν, να τον πιστέψουν και να τον κατανοήσουν (Bradberry & 

Greaves, 2006). 
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• Πληροφοριακή υπερφόρτωση. Αυτή δημιουργείται όταν ένα άτομο δέχεται 

καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών, σε συνδυασμό με την πεπερασμένη 

δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να τις επεξεργαστεί. Κατά συνέπεια, 

το άτομο ενδέχεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες με λάθος τρόπο ή να 

αποφεύγει την επεξεργασία τους, ακόμη και να του διαφεύγουν στοιχεία που 

είναι σημαντικά (Robbins & Judge, 2011). 

• Συναισθηματικό πλαίσιο. Στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μελών ενός οργανισμού (π.χ. σχολική μονάδα) έχει μεγάλη σημασία η 

συναισθηματική κατάσταση των ατόμων, είτε πρόκειται για τον πομπό είτε 

για το δέκτη. Ανάλογα με το συναισθηματικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται 

(ηρεμία, θυμός, κ.ά.), οι άνθρωποι κατανοούν, αποδέχονται ή απορρίπτουν σε 

διαφορετικό βαθμό διάφορα πράγματα που διατυπώνονται σε συζητήσεις 

(Γκότσης, 2014). 

 Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι σε κάθε πράξη επικοινωνίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών υπάρχουν εμπόδια, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τον ίδιο τον 

αποστολέα (πομπό), την κωδικοποίηση, το ίδιο το μήνυμα, το μέσο, τον παραλήπτη 

(δέκτη), την αποκωδικοποίηση και την ανατροφοδότηση. Προβλήματα ενδέχεται να 

προκύψουν σε κάθε στάδιο της επικοινωνίας. Ο Shaw (2011 στο: Adu – Oppong & 

Agyin – Birikorang, 2014), αναφερόμενος στα εμπόδια της επικοινωνίας και σε έργα 

που προηγήθηκαν του δικού του, υπογραμμίζει πως το κυριότερο πρόβλημα είναι η 

ψευδαίσθηση που δημιουργείται γύρω από την επίτευξη της επικοινωνίας.   

 Καταλήγοντας, το τελικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εμποδίων είναι ότι 

κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως το μήνυμα που θέλει να 

μεταβιβάσει, θα γίνει αντιληπτό με την μορφή που ο ίδιος θέλει. Ωστόσο, οι 

επικοινωνίες μπορούν να βελτιωθούν, εάν καλλιεργηθούν οι διαπροσωπικές 

ικανότητες και υιοθετηθούν ορισμένες αρχές (Χυτήρης, 2001). Σύμφωνα με τον 

Pauley (2010), τόσο ο διευθυντής του σχολείου, όσο και οι εκπαιδευτικοί, φέρουν 

ευθύνη και έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας.  

 

2.4 Ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

 Οι συνομιλίες και οι επαφές με άλλους συναδέλφους στο σχολείο αποτελούν 

μέρος της καθημερινής ζωής των εκπαιδευτικών. Συχνά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 



55 

 

κατέχουν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν 

επιδέχονται βελτίωσης (ή πιστεύουν πως ορισμένοι τα καταφέρνουν καλύτερα σε 

αυτή, ενώ άλλοι όχι). Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Η επικοινωνία είναι μια ικανότητα, η 

οποία μπορεί να αναπτυχθεί (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

 Κάποιες από τις πιο σημαντικές ικανότητες της διαπροσωπικής επικοινωνίας 

περιλαμβάνονται στο μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης που πρότεινε ο 

Daniel Goleman (Goleman, 2012). Σύμφωνα μ’ αυτό, η συναισθηματική νοημοσύνη 

διακρίνεται στη συναισθηματική επίγνωση και στην κοινωνική άνεση – ευχέρεια. 

Καθεμιά από αυτές τις ικανότητες περιλαμβάνει με τη σειρά της άλλες (Ιορδάνογλου 

κ.συν., 2016). Παρακάτω γίνεται αναφορά στην ενσυναίσθηση, ικανότητα – κλειδί 

για τη διαπροσωπική επικοινωνία. 

 

2.4.1 Ενσυναίσθηση  

 Την αρχή της συναισθηματικής νοημοσύνης ή της κοινωνικής ενσυναίσθησης 

τόνισε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια Β΄. Η ενσυναίσθηση είναι το κύριο 

στοιχείο τη στιγμή που οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν 

εμπειρίες, ή να κατανοήσουν εμπειρίες και συναισθήματα άλλων. Η ενσυναίσθηση 

αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα για την επικοινωνία, επειδή πάνω από όλα της 

προσδίδει πολιτιστική οπτική. Για τον νεότερο φιλόσοφο και παιδαγωγό John Dewey, 

η επικοινωνία δεν αφορά μόνο τη μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών και λέξεων, 

αλλά και το μοίρασμα των πραγμάτων από κοινού, την ικανότητα να αναδεικνύει την 

κοινή εμπειρία (Τριαντάρη, 2016).  

 Πιο συγκεκριμένα, η ενσυναίσθηση αφορά την ικανότητα του ανθρώπου να 

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων, να κατανοεί τη δική τους πλευρά και 

να εκφράζει φανερά το ενδιαφέρον του για τις ανησυχίες τους. Οι άνθρωποι αυτοί 

ακούν προσεκτικά το συνομιλητή τους, αντιλαμβάνονται το θέμα που πραγματικά τον 

απασχολεί και ανταποκρίνονται με κατάλληλο τρόπο (Goleman et al., 2014 ꞏ Singer 

& Klimecki, 2014). Οι εκπαιδευτικοί με ενσυναίσθηση αναγνωρίζουν εύκολα τις 

ανάγκες των συνανθρώπων τους, είτε πρόκειται για συναδέλφους, είτε για διευθυντές 

ή για γονείς των μαθητών τους. Ο Carl Rogers, περισσότερο από κάθε άλλο 

συγγραφέα, έχει συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της ενσυναίσθησης κατά την 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία, βασίζοντας την προσέγγισή του σε αυτή (Ρουσσίνου & 

Κουβαράκη, 2017).  
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 Στην επιστημονική κοινότητα απουσιάζει κάποιος κοινά συμφωνημένος 

ορισμός της έννοιας της ενσυναίσθησης (Elliott et al., 2011 ꞏ Thwaites & Bennett – 

Levy, 2007). Υπάρχει γενική συναίνεση πως έχει γνωστικές και συναισθηματικές 

συνιστώσες. Η γνωστική ενσυναίσθηση περιλαμβάνει μια νοητική αναπαράσταση της 

εσωτερικής κατάστασης του άλλου (σχηματισμός σκέψεων για τη δύσκολη θέση του 

άλλου) (Elliott et al., 2011). Η συναισθηματική ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την 

ικανότητα αναγνώρισης και βίωσης των συναισθημάτων του άλλου, με βάση τη 

γλώσσα του σώματος (κατανόηση και ταύτιση με τη συναισθηματική κατάσταση του 

άλλου) (Thwaites & Bennett – Levy, 2007).  

 Όσον αφορά τη νευροβιολογική βάση της ενσυναίσθησης, εντοπίζονται στον 

εγκέφαλο μηχανισμοί – κλειδιά, μέσω των οποίων αναπτύσσεται αυτή. Η πρωτογενής 

ενσυναίσθηση βασίζεται στην πιο διαισθητική οδό του ανθρώπινου εγκεφάλου και 

βοηθά στην ταχύτατη αναγνώριση μη λεκτικών σημάτων στους άλλους (π.χ. μια 

φευγαλέα έκφραση στο πρόσωπο). Η συγκεκριμένη ικανότητα αποδίδεται στην 

ύπαρξη των καθρεπτικών νευρώνων στον άνθρωπο. Μέσα απ’ αυτούς, αντανακλάται 

η συμπεριφορά των άλλων, ωθώντας τα άτομα να τη νιώσουν σαν δική τους ή να την 

μιμηθούν (Elliott et al., 2011 ꞏ Ρουσσίνου & Κουβαράκη, 2017 ꞏ Vyscocilova et al., 

2011). 

 Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αποτελεί δεξιότητα κομβικής σημασίας για 

ένα διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Ειδικά οι ηγέτες είναι σημαντικό να 

καλλιεργήσουν και τα δύο είδη ενσυναίσθησης ꞏ αφενός να αντιλαμβάνονται τα 

συναισθήματα των συνεργατών τους, αφετέρου να βλέπουν τα πράγματα και από τη 

δική τους οπτική πλευρά, ώστε μετά να προσαρμόζουν αναλόγως τη συμπεριφορά 

τους (Μπουραντάς, 2005). Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που αγχώνεται ή έχει 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, χρειάζεται ενδεχομένως λιγότερη πίεση και περισσότερη 

ενδυνάμωση από ό, τι κάποιος άλλος πιο δυναμικός.  

 Στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της αποτελεσματικής διαπροσωπικής 

επικοινωνίας συμβάλλουν ιδιαίτερα η παρατήρηση της γλώσσας του σώματος και ο 

τρόπος που ακούμε τους άλλους. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των δεξιοτήτων 

αυτών.  
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2.4.2 Μη λεκτική επικοινωνία – γλώσσα του σώματος 

 Οι άνθρωποι στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία εκτός από τις λέξεις που 

χρησιμοποιούν για να εκφράσουν κάτι, στέλνουν μηνύματα (συνειδητά ή όχι) και με 

τη γλώσσα του σώματος (ή μη λεκτική επικοινωνία). Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί 

να περιλαμβάνουν τη στάση του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και 

βλέμμα, τόνος φωνής, κινήσεις χεριών και ποδιών. Σε έρευνες διαπιστώθηκε ότι το 

55 % του μηνύματος μεταβιβάζεται από τη γλώσσα του σώματος, το 38 % από τον 

τόνο της φωνής και μόλις το 7 % από τις λέξεις αυτές καθαυτές (Hans & Hans, 2015 ꞏ 

Pease & Pease, 2006 ꞏ Robbins & Judge, 2011). 

 Μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας εκφράζονται ψυχικές διαθέσεις, 

συναισθήματα και στάσεις των καθηγητών για όσα συμβαίνουν στο σχολικό 

οργανισμό (Σταμάτης, 2013). Η γλώσσα του σώματος μπορεί να είναι ενδεικτική της 

συμπεριφοράς ή της διανοητικής κατάστασης ενός εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, 

μπορεί να δηλώνει χαρά, εμπιστοσύνη, κατανόηση, προσήλωση, προβληματισμό, 

ανία, επιθετικότητα, υπεροψία, ενόχληση, αμυντική στάση, κ.ά. (Tracy et al., 2015). 

Μάλιστα, η μη λεκτική επικοινωνία είναι τόσο δυνατή που μπορεί να αλλάζει τη 

συναισθηματική διάθεση τόσο του πομπού, όσο και του δέκτη. Εκτός από αυτό, 

μπορεί επίσης να αποκαλύπτει το υπόβαθρο της σχέσης δύο ανθρώπων (π.χ. 

κυριαρχία – υποταγή) (Γκότσης, 2014). 

 Πολλές φορές, η γλώσσα του σώματος μεταδίδει πιο ακριβή και 

αποκαλυπτικά μηνύματα από ό, τι οι ίδιες οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί. Μπορεί να ξεπεράσει αρκετούς περιορισμούς της λεκτικής 

επικοινωνίας (π.χ. τη χρήση της γλώσσας ως εργαλείο εξαπάτησης ή χειραγώγησης). 

Οι λέξεις είναι σχετικά εύκολο να ελεγχθούν, ενώ οι εκφράσεις του προσώπου και οι 

φωνητικές διακυμάνσεις δεν είναι. Έτσι, η γλώσσα του σώματος μπορεί είτε να 

συμπληρώνει, είτε να διαψεύδει ή να λειτουργεί ανεξάρτητα σε σχέση με τη λεκτική 

επικοινωνία (Γκότσης, 2014 ꞏ Hall et al., 2019).  

 Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η γέννηση της μη λεκτικής επικοινωνίας 

προϋπάρχει της λεκτικής. Πράγματι, μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας όπως 

μορφασμοί και χειρονομίες, αποτελούν προγλωσσικά στοιχεία ομιλίας (Pease & 

Pease, 2006). Ο Δαρβίνος ήταν ο πρώτος επιστήμονας που ανέδειξε τη σημασία της 

(Tracy et al., 2015). Στο έργο του Η έκφραση των συναισθημάτων στον άνθρωπο και 

τα ζώα (1872), παρατηρεί ότι εκφράζουν συναισθήματα και επικοινωνούν με τους 
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γύρω τους, χρησιμοποιώντας μη λεκτικά σημάδια. Για τον Δαρβίνο, αυτοί οι τρόποι 

έκφρασης είναι έμφυτοι. Πανάρχαιο κατάλοιπο συμπεριφοράς σχετικό με τη γλώσσα 

του σώματος είναι η χειραψία. Προέρχεται από τη συνήθεια των ανθρώπων των 

σπηλαίων να σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους όταν συναντιούνταν, για να δείξουν πως 

δεν κρατούν όπλα (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016).    

 Αντίθετα από τη λεκτική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος δεν έχει 

γραμματική ούτε αυστηρούς κανόνες. Επομένως, είναι ανοιχτή σε ερμηνεία. Ωστόσο, 

η ερμηνεία της δεν πρέπει να στηρίζεται σε μία και μόνη χειρονομία. Χρειάζεται να 

δίνεται αρκετή προσοχή, τόσο από το δέκτη όσο και από τον πομπό, στα μη λεκτικά 

μηνύματα, ώστε αυτά να μην παρερμηνευθούν ή αξιολογηθούν υπέρμετρα και 

αποτελέσουν έτσι εμπόδιο στην επικοινωνία (Hall et al., 2019 ꞏ Hans & Hans, 2015). 

Οι Pease & Pease (2006) προτείνουν να αναζητούνται αντιστοιχίες και να 

διαβάζονται οι χειρονομίες παίρνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

συμβαίνουν.  

 

2.4.3 Ενεργητική ακρόαση 

 Απαραίτητο στοιχείο της αποτελεσματικής επικοινωνίας των εκπαιδευτικών 

είναι και η ενεργητική ακρόαση (McNaughton et al., 2008). Έχει υπολογιστεί πως οι 

άνθρωποι αφιερώνουν περίπου το 45 % της επικοινωνίας τους στην ακρόαση. Η 

ακρόαση είναι μια έννοια διαφορετική από την ακοή (Jonsdottir & Fridriksdottir, 

2019). Μολονότι υπάρχει η άποψη ότι ένας άνθρωπος ακούει αυτόματα, στην 

πραγματικότητα έχει υπολογιστεί πως τα άτομα ακούν μόνο το 15 % από αυτά που 

λέει κάποιος άλλος, όταν μιλά (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016).   

 Πιο συγκεκριμένα, κάποιες από τις αρνητικές συνήθειες ακρόασης που 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία των εκπαιδευτικών 

και είναι σημαντικό να αποφεύγονται, είναι οι εξής: 

• Συχνά οι ακροατές δεν επιτρέπουν στο συνομιλητή τους να ολοκληρώσει τη 

σκέψη του, αλλά τον διακόπτουν, για να κάνουν ερωτήσεις ή για άλλο λόγο. 

• Πολλές φορές οι ακροατές διακόπτουν το συνομιλητή τους, για να αναφέρουν 

κάτι παρόμοιο που συνέβη στους ίδιους. Σπεύδουν, δηλαδή, να πουν τη δική 

τους ιστορία, πριν ακούσουν εκείνη του άλλου (Goleman et al., 2014). 
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• Άλλες φορές, οι ακροατές συμπληρώνουν την πρόταση πριν ολοκληρώσει ο 

ομιλητής. Όταν οι ακροατές είναι ανυπόμονοι και επιθυμούν να τελειώσουν 

πρόωρα τη συζήτηση, τότε περνούν ένα μήνυμα έλλειψης σεβασμού απέναντι 

στον ομιλητή (Bradberry & Greaves, 2006). 

• Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ακροατές βιάζονται να δώσουν συμβουλές και δεν 

αφήνουν το συνομιλητή τους να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει, πράγμα 

που φανερώνει έλλειψη σεβασμού απέναντι στον ομιλητή (Γκότσης, 2014 ꞏ 

Weger Jr et al., 2014). 

 Στην αντίθετη τώρα πλευρά, βρίσκεται η ενεργητική ακρόαση. Ως όρος, 

διαδόθηκε από το έργο του Carl Rogers (Lunenburg, 2010 ꞏ Weger Jr et al., 2014) 

και αργότερα υποστηρίχθηκε από συμβούλους και θεραπευτές (Kubota et al., 2004 ꞏ 

Weger Jr et al., 2010). Σύμφωνα με αυτούς, όταν κάποιος ακούει ενεργητικά, 

σημαίνει ότι αφουγκράζεται το συνομιλητή του. Δηλαδή, όταν ο ακροατής ακούει με 

σημείο αναφοράς το άλλο πρόσωπο, σημαίνει ότι επιχειρεί να βιώσει τον άλλον 

(ενεργητική προσπάθεια), καθώς συγχρόνως βιώνει τον εαυτό του. Για να επιτευχθεί 

αυτή η διεργασία είναι απαραίτητες όλες οι αισθήσεις του ακροατή. Χρειάζεται και 

χώρος για την έκφραση των συναισθημάτων (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 2015).  

 Αρκετοί μελετητές τονίζουν την αξία της ενεργητικής ακρόασης ως αναγκαίας 

προϋπόθεσης για την βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

(Brownell, 2009 ꞏ Burstein, 2010). Αυτό συμβαίνει διότι η ικανότητα για ενεργητική 

ακρόαση, η ικανότητα, δηλαδή, να αφουγκράζεται κανείς τους άλλους και όχι μόνο 

να τους ακούει, χτίζει ενσυναίσθηση (Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019 ꞏ McNaughton 

et al., 2008). Ο καλύτερος τρόπος να χτίσει κανείς την ενσυναίσθηση είναι να 

βοηθήσει τον άλλο να νιώσει ότι τον καταλαβαίνει. Οι άνθρωποι χρειάζεται να 

ακούνε με ενσυναίσθηση, δηλαδή εκτός από το περιεχόμενο, να προσπαθούν να 

κατανοήσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα πίσω από τις λέξεις (Βασιλείου & 

Κεχαόγλου, 2015 ꞏ Weger Jr et al., 2010). 

 Η ενεργητική ακρόαση, ως έννοια, περιλαμβάνει δεξιότητες που σχετίζονται 

με την εστίαση της προσοχής, την ενεργή παρακολούθηση, καθώς και την 

ανταπόκριση του ατόμου (Χυτήρης, 2001). Το γεγονός αυτό ισχύει και για την 

επικοινωνία μεταξύ διευθυντή - εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. 

 Όσον αφορά την εστίαση της προσοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η  

δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος. Αυτό, αρχικά συνεπάγεται την απομάκρυνση 
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εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την συζήτηση, όπως τα 

διάφορα έγγραφα ή το κινητό τηλέφωνο (Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019). Έπειτα, η 

εστίαση της προσοχής προς τον ομιλητή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη στάση του 

σώματος (π.χ. μια στάση σώματος που να δείχνει προσοχή και σεβασμό ή που θα 

συνδυάζεται με ένα φιλικό και χαμογελαστό ύφος) (Weger Jr et al., 2014). Σε κάθε 

περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της οπτικής επαφής με το συνομιλητή. 

Γενικά, όταν ο δέκτης εστιάζει την προσοχή του στον ομιλητή, αυτός νιώθει ότι τον 

σέβονται και τον ακούνε προσεκτικά (Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019).  

 Όσον αφορά την ενεργή παρακολούθηση, προϋπόθεση είναι ο ακροατής να 

αφήνει χώρο στον ομιλητή για να εκφραστεί. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει «να ακούει 

σιωπηλά», χωρίς να διακόπτει το συνομιλητή του, δίνοντάς του έτσι το περιθώριο να 

αναπτύξει το δικό του λόγο (Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019). Γενικά, καλό είναι οι 

ακροατές να μην σκέφτονται την ώρα που ο ομιλητής εκθέτει τις απόψεις του, τις 

πιθανές απαντήσεις που θα δώσουν αυτοί αργότερα (Goleman et al., 2014). Είναι 

προτιμότερο να ακούν το συνομιλητή προσεκτικά και με ενδιαφέρον. Το ζητούμενο 

δεν είναι να εστιάζουν στο αν συμφωνούν ή διαφωνούν, αλλά να προσπαθούν να 

καταλάβουν αυτά που θέλει να τους πει (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 2015 ꞏ Weger Jr et 

al., 2010).   

 Αναφορικά με την ανταπόκριση στα λεγόμενα του ομιλητή, οι ενεργοί 

ακροατές μπορούν να συνοψίζουν ή να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πως 

έχουν κατανοήσει όσα λέγονται, επαναλαμβάνοντας κάποιες από τις λέξεις που 

χρησιμοποίησε ο συνομιλητής τους (Βασιλείου & Κεχαόγλου, 2015 ꞏ McNaughton et 

al., 2008 ꞏ Weger Jr et al., 2010). Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα κατανόησης, 

μπορούν να αποφύγουν φράσεις τύπου: «Δεν το κατάλαβες» και αντίθετα να πουν: 

«Ίσως δεν το εξήγησα σωστά» (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016).  

 Τέλος, ένδειξη αποτελεσματικής ανταπόκρισης του ακροατή αποτελούν και οι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις που θέτει στο συνομιλητή του. Οι ερωτήσεις αυτές, όταν 

τίθενται χωρίς να ακούγονται εχθρικές ή επικριτικές, μπορούν να αποδειχθούν ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Αφενός, τα άτομα επεξεργάζονται καλύτερα τις 

πληροφορίες, αφετέρου καλλιεργούνται θετικά συναισθήματα στους ομιλητές, διότι 

έχουν την προσοχή του ακροατηρίου (McNaughton et al., 2008 ꞏ Weger Jr et al., 

2014).  
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 Όσο για το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να προτιμάται είναι αυτές του 

ανοιχτού τύπου. Ο λόγος είναι ότι οι ερωτήσεις αυτές (π.χ. «Τι», «Πώς», «Γιατί») 

δίνουν την ευκαιρία στο συνομιλητή να σκεφτεί, να απαντήσει εκτενώς, να δώσει 

πρόσθετες πληροφορίες και να επεξεργαστεί συγκεκριμένα ζητήματα. Αντίθετα, οι 

κλειστές ερωτήσεις έχουν σκοπό απλά να επιβεβαιώσουν αυτό που έχει πει ο 

συνομιλητής και δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην αποτελεσματική διαπροσωπική 

επικοινωνία (Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019).  

 

2.4.4 Επιμόρφωση, συμβουλευτική καθοδήγηση  

 Αποτελεσματική μπορεί να αποδειχθεί η επιμόρφωση διευθυντών και 

καθηγητών στις τεχνικές της επικοινωνίας (Gerald, 2009 ꞏ Goleman et al., 2014 ꞏ 

Weger Jr et al., 2010). Τα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια, ιδιαίτερα όταν 

γίνονται με την μορφή ομαδικών ασκήσεων ή παίξιμο ρόλων, συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αναλύθηκαν παραπάνω 

(ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, κ.ά.) (McNaughton et al., 2008). Στη συνέχεια 

της παρούσας εργασίας, περιγράφονται συνοπτικά κάποιες ενδεικτικές τεχνικές που 

μπορούν να αξιοποιηθούν σε ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών.  

 Βιωματικές ασκήσεις: Τα τελευταία χρόνια οι βιωματικές ασκήσεις 

εντάσσονται όλο και περισσότερο σε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Με τον όρο «βιωματική μάθηση» εννοείται η οικειοποίηση της γνώσης, μέσω της 

εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σε αυτήν. Η μαθησιακή 

διαδικασία οργανώνεται με βάση το «μανθάνειν διά του πράττειν» και συνεπάγεται 

ενεργό συμμετοχή (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Οι ενεργητικές μέθοδοι βασίζονται 

στην αρχή ότι «συγκρατεί κανείς καλύτερα αυτό που μαθαίνει, συνδυάζοντας την 

πράξη με το λόγο» (Noue & Piveteau, 1999 στο: Καράμηνας, 2010).  

 Κάποια πλεονεκτήματα των βιωματικών ασκήσεων είναι ότι κινητοποιούν το 

σώμα, το νου, το συναίσθημα, έχουν συχνά τη μορφή παιχνιδιού και προσφέρουν την 

ευκαιρία για ανάπτυξη της φαντασίας (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2010). Μέσω των 

βιωματικών ασκήσεων, παρέχεται η ευχέρεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς να 

επικοινωνούν μεταξύ τους λεκτικά, αλλά και με μη λεκτικούς τρόπους έκφρασης 

(βλέμμα, έκφραση προσώπου, στάση σώματος) (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Οι 



62 

 

συμμετέχοντες διερευνούν κοινά τους βιώματα, όσο και προσωπικές επαγγελματικές 

τους ιδιαιτερότητες (Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015 ꞏ Χολέβα, 2017).  

 Κατά την εξέλιξη μιας βιωματικής άσκησης, τα βιώματα των εκπαιδευτικών 

μπορούν να οργανωθούν σε τρία επίπεδα: α) προσωπικό, β) αλληλεπίδραση σε 

ζευγάρι ή μικρή ομάδα συναδέλφων, γ) συμμετοχή στις διεργασίες της μεγάλης 

ομάδας. Στο τέλος, γίνεται αναστοχαστική πλαισίωση των δραστηριοτήτων. Όσοι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν (είτε συμμετέχοντες ή παρατηρητές), καταθέτουν τις 

εμπειρίες τους από την άσκηση. Αναγνωρίζονται οι διαφορετικές αντιλήψεις και τα 

συναισθήματα που γεννήθηκαν. Γίνεται σύνδεση με τη θεωρία, αναπτύσσονται 

ευρύτερα πλαίσια ερμηνείας και δίνεται πιθανή επανανοηματοδότηση (Κατσαρού & 

Δεδούλη, 2008). 

 Παρακάτω αναφέρονται γνωστοί τύποι βιωματικών ασκήσεων για την 

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών:  

• Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στην επικοινωνία 

• Παιχνίδια ρόλων  

• Ασκήσεις ενίσχυσης της αυτεπίγνωσης, μέσω παραγωγής αυτοαναφορικών 

κειμένων (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2010 ꞏ Κατσαρού & Δεδούλη, 2008 ꞏ 

Kotzman & Kotzman, 2008). 

 Αμέσως μετά ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή κάποιων ενδεικτικών 

βιωματικών ασκήσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και ενίσχυση 

των δεξιοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών.  

 Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στην επικοινωνία: Η πρώτη βιωματική 

δραστηριότητα ονομάζεται «Το σπασμένο τηλέφωνο» και είναι ομαδική. Στοχεύει 

στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα εμπόδια 

στην επικοινωνία. Η προβλεπόμενη διάρκεια είναι 20 – 30 λεπτά. Πρόκειται για το 

γνωστό σε όλους παιχνίδι, όπου το μήνυμα που αναγγέλλει ο τελευταίος παίκτης 

διαφέρει σημαντικά και είναι συνήθως πιο αστείο από το μήνυμα του πρώτου 

(Ιορδάνογλου κ.συν., 2016).    

 Με το πέρας της δραστηριότητας, ακολουθεί συζήτηση. Οι συμμετέχοντες 

σχολιάζουν τι ήταν αυτό που εμπόδισε την αποτελεσματική επικοινωνία,  αναφέρουν 

όλα τα λάθη που υπήρχαν σε αυτή. Καλούνται να σκεφτούν εάν συνηθίζεται αυτού 

του είδους η επικοινωνία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αναλογίζονται ποια 
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μαθήματα πήραν από αυτή τη δραστηριότητα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν σε 

μελλοντικές καταστάσεις (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016). 

 Η δεύτερη βιωματική δραστηριότητα ονομάζεται «Ενεργητική ακρόαση» και 

πραγματοποιείται σε ζευγάρια. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ενεργητικής 

ακρόασης των εκπαιδευτικών. Κάθε ζευγάρι αποτελείται από έναν ομιλητή κι έναν 

ακροατή. Στο πρώτο μέρος της άσκησης ζητείται από τους ομιλητές να μιλήσουν για 

ένα θέμα. Οι ακροατές καλούνται να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες ενεργητικής 

ακρόασης (π.χ. αποσαφήνιση μηνύματος, διατήρηση ενδιαφέροντος, ενσυναίσθηση), 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές συνήθειες ακρόασης (π.χ. να διακόπτουν, να 

λένε την δική τους ιστορία, να βιάζονται να συμβουλεύσουν). Αργότερα, μπορούν να 

αλλάξουν ρόλους (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016). 

 Στο δεύτερο μέρος της άσκησης ζητείται από τους ομιλητές να υποδυθούν 

έναν αγχωμένο, απογοητευμένο συνάδελφο εκπαιδευτικό. Οι ακροατές καλούνται να 

απαντήσουν στο συνομιλητή τους: α) με τρόπο που ζητά διευκρινίσεις, β) με τρόπο 

που δείχνει ενσυναίσθηση. Έπειτα, αλλάζουν ρόλους. Μόλις τελειώνουν, παρέχουν 

ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, αναφέροντας δύο θετικά σημεία και δύο σημεία 

βελτίωσης. Στη συζήτηση με την ομάδα, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες 

τους ως ακροατές. Αναφέρουν συνήθειές τους ή τυχόν δυσκολίες που είχαν. 

Καλούνται να σκεφτούν πώς η άσκηση θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 

βελτιωθούν ως ακροατές (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016). 

   Η τρίτη βιωματική δραστηριότητα που αναλύεται στην παρούσα εργασία 

λέγεται «Ο καθρέφτης». Πραγματοποιείται σε ζευγάρια και στοχεύει στην εξάσκηση 

δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας των εκπαιδευτικών. Στη διάρκεια της άσκησης, 

ο ένας από τους δύο παίκτες κάνει ό, τι κινήσεις θέλει και ο άλλος γίνεται ο 

καθρέφτης του (δηλαδή, προσπαθεί να μιμηθεί όσο πιο καλά μπορεί τις κινήσεις και 

τις εκφράσεις του πρώτου). Το ζητούμενο είναι να επικοινωνούν χωρίς να μιλάνε, 

μόνο με το βλέμμα και τις κινήσεις. Μετά από λίγο αλλάζουν ρόλους. Στη συζήτηση 

με την ομάδα, οι συμμετέχοντες αναφέρουν σε ποιο από τα δυο στάδια αισθάνθηκαν 

πιο άνετα, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επικεντρωθούν στον άλλο, κτλ 

(Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2010).     

 Παιχνίδι ρόλων: Αξιοποιείται όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληματικών ή 

συγκρουσιακών καταστάσεων που αφορούν τις ικανότητες, την επικοινωνία, την 

συμπεριφορά μιας ομάδας εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2005). Πρόκειται για μια 
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βιωματική άσκηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να 

υποδυθούν ρόλους, για να αναπαραστήσουν ένα γεγονός που συμβαίνει στη σχολική 

τους μονάδα και τους προβληματίζει (Courau, 2000). 

 Ο συντονιστής παρουσιάζει το πλαίσιο της ιστορίας, ένα απλό σενάριο που θα 

πρέπει να είναι κοντά στα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Προτείνει ρόλους που 

μπορούν να παιχτούν ή έχει δημιουργήσει «καρτέλες ρόλων». Σε αυτές αναγράφονται 

βασικά πληροφοριακά στοιχεία, όπως π.χ. για το φύλο, την ηλικία, την ιδιότητα, τις 

ιδιαιτερότητες, τα προβλήματά τους, καθώς και την στάση τους ως προς το θέμα που 

θα πραγματευθούν. Ο συντονιστής προσδιορίζει τον χρόνο διάρκειας του παιχνιδιού, 

που συνήθως είναι 20 λεπτά. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν εθελοντικά τους ρόλους 

που θα υποδυθούν. Εάν κάποιος δεν επιθυμεί να αναλάβει κάποιο ρόλο, τότε μπορεί 

να λειτουργήσει ως παρατηρητής (Κόκκος, 2005).  

 Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, καλό είναι να δίνεται χρόνος 

προετοιμασίας για γνωστική και συναισθηματική ετοιμότητα, ως προς την 

αντιμετώπιση του ρόλου και στο τέλος του παιχνιδιού, χρόνος για την «επιστροφή 

στην πραγματικότητα». Ο εκπαιδευτής δεν παρεμβαίνει στη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Ζητά από τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν αυθόρμητα, ανάλογα με την εξέλιξη 

του παιχνιδιού και τους εμψυχώνει, ώστε να αισθάνονται άνετα. Στο τέλος, καλεί το 

σύνολο της ομάδας να σχολιάσει την αποτελεσματικότητα της εν λόγω τεχνικής. 

Γίνεται συζήτηση για τα βιώματα από την υπόδυση των ρόλων και τη δυναμική των 

σχέσεων που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα πρόσωπα της ιστορίας (Καράμηνας, 2010 ꞏ 

Kotzman & Kotzman, 2008). 

 Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη μορφή αντιστροφής 

ρόλων. Εάν, π.χ. δύο εκπαιδευτικοί παίξουν τη σκηνή ενός συγκρουσιακού διαλόγου 

μεταξύ δύο συναδέλφων, καλούνται, μόλις τελειώσουν, να αλλάξουν ρόλους και να 

επαναλάβουν τη σκηνή. Μια άλλη περίπτωση είναι να γίνουν και αντιπαραθέσεις – 

αγώνες ρόλου. Στην αντιπαράθεση, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, οι συμμετέχοντες 

συζητούν τις απόψεις τους, χρησιμοποιούν επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και 

διαπραγματεύονται (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007).  

 Ένα σενάριο που αξιοποιεί την εκπαιδευτική τεχνική «παιχνίδι ρόλων» για τις 

συγκρούσεις που υφίστανται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό έχει σχεδιάσει ο 

Καράμηνας και οι συνεργάτες του (2010). Η πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου 

σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μαθημάτων διδακτικής μεθοδολογίας στο 
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Μαράσλειο Διδασκαλείο και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σενάριο αφορά μια μελέτη 

περίπτωσης σύγκρουσης που προκύπτει σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή για μια πρόσθετη εργασία στο πλαίσιο 

των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το σχολείο (Καράμηνας, 2010). 

 Για το συγκεκριμένο παιχνίδι ρόλων χρειάστηκαν επτά εθελοντές για να 

υποδυθούν τον διευθυντή και τους έξι δασκάλους / ες των έξι τάξεων του σχολείου. 

Εκτός από τους εκπαιδευόμενους που ανέλαβαν τους παραπάνω ρόλους, στο σενάριο 

συμμετείχαν ενεργητικά και οι άλλοι εκπαιδευτικοί του τμήματος ως παρατηρητές. 

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να 

διαχειρίζονται διαφωνίες και συγκρουσιακές καταστάσεις, καθώς και η καλλιέργεια 

θετικής στάσης στην επικοινωνία και τη συνεργασία στον εργασιακό τους χώρο 

(Καράμηνας, 2010).    

Ασκήσεις ενίσχυσης της αυτεπίγνωσης, μέσα από την παραγωγή 

αυτοαναφορικών κειμένων: Στα αυτοαναφορικά κείμενα αξιοποιούνται τα βιώματα 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μέσω ανάκλησης παλαιότερων περιστατικών και 

καταγραφής τους σε κείμενα αυτοαναφοράς (Lawrence, 2012).  

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

να θυμηθούν και να καταγράψουν μια περίπτωση που είχαν αποτελεσματική 

επικοινωνία με κάποιον και μια περίπτωση που είχαν αναποτελεσματική επικοινωνία. 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει, αντίστοιχα, με την καταγραφή ενός περιστατικού 

διαχείρισης σύγκρουσης (επιτυχής διαχείριση και ανεπιτυχής). Αυτές οι ατομικές 

καταγραφές μελετώνται και αναλύονται σε επίπεδο ολομέλειας. Γίνεται 

αναστοχασμός και επιχειρείται η διαμόρφωση ενός συνολικού προφίλ. Αποτέλεσμα 

της άσκησης μπορεί να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης, που θα χρησιμεύσει ως 

υλικό σε επόμενη άσκηση (Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015).    

 

2.5 Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα  

 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνονται διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση 

της επικοινωνίας στις σχολικές μονάδες. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά 

ορισμένοι που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αναλυτικότερα, επισημαίνονται: 

Προσαρμογή στον κόσμο του δέκτη: Αν θέλει κανείς να γίνει αντιληπτό το 

μήνυμά του, οφείλει να προσαρμόζεται στο δέκτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

σκεφτεί εκ των προτέρων και να προσπαθήσει να εκτιμήσει πώς ο δέκτης θα δεχτεί το 
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μήνυμα, να κατανοήσει τις ανάγκες και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις του (Χυτήρης, 

2001). 

Χρήση επαναπληροφόρησης (feedback): Ανάδραση είναι η πληροφόρηση 

που δίνει ένας άνθρωπος στα άλλα άτομα για το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη 

συμπεριφορά, τις προσπάθειες και το έργο τους (Δαλακούρα, 2012). Απώτερος 

στόχος είναι η παροχή διορθωτικής ανατροφοδότησης από τον περίγυρο. Η σωστή 

λειτουργία έχει θετικά αποτελέσματα όταν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) 

παροχή συγκεκριμένης και ξεκάθαρης πληροφόρησης, όχι γενικής, β) αναζήτηση 

τόσο της αρνητικής, όσο και της θετικής ανατροφοδότησης, γ) συλλογή πληροφοριών 

από περισσότερες πηγές που δίνουν μία πληρέστερη εικόνα για το άτομο (Goleman et 

al., 2014). 

Χρήση άμεσης, απλής γλώσσας: Η απλή και λιτή γλώσσα, είτε προφορικά 

επικοινωνεί κανείς είτε γραπτά, συμβάλλει τα μέγιστα στην καλή και αποτελεσματική 

επικοινωνία (δηλαδή η ακρίβεια των λέξεων, των μηνυμάτων και η σαφήνεια λόγου) 

(Γκότσης, 2014). 

Επικύρωση των λόγων με πράξεις: Η επικοινωνία είναι αποτελεσματική 

μόνο όταν είναι αξιόπιστη. Όταν ο διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός (γενικά ο κάθε 

πομπός μηνύματος) εναρμονίζει τα λόγια με τα έργα, την επόμενη φορά έχει 

περισσότερες πιθανότητες να γίνει πιστευτός. Το χτίσιμο της αξιοπιστίας προκύπτει 

τόσο από τις γνώσεις, όσο και από τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους (Weger Jr 

et al., 2014).   

Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης: Η επικοινωνία μπορεί να αποδώσει 

καρπούς μόνο μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η εμπιστοσύνη και 

η κατανόηση μπορούν να οικοδομηθούν με επίμονες και μακροχρόνιες προσπάθειες, 

στη διάρκεια των οποίων η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί επικυρώνουν τα λόγια με 

τις πράξεις και ακούνε προσεκτικά ο ένας τον άλλο για τα ζητήματα που τους 

αφορούν (Δαλακούρα, 2012 ꞏ Weger Jr et al., 2014).  

Αν θέλουμε τώρα να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας, οι ενέργειες αυτές σχετίζονται με τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή 

τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς.  

 Ειδικότερα, ο διευθυντής μίας σχολικής μονάδας θα πρέπει, αρχικά, να είναι 

σε θέση να οργανώνει τη λειτουργία του σχολείου και να ορίζει ξεκάθαρα τους όρους 
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και τους κανόνες αυτής της λειτουργίας. Να προβαίνει σε αρχικό προγραμματισμό, 

καταγραφή των στόχων, να διαχωρίζει ξεκάθαρα τους ρόλους του κάθε μέλους του 

Συλλόγου Διδασκόντων (Σαΐτης, 2007 ꞏ Σταμάτης, 2013). 

 Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, 

να είναι παρών και προσιτός στους εκπαιδευτικούς (Lunenburg & Irby, 2006 ꞏ 

Matthews & Crow, 2010). Μέσα από αυτή τη στάση θα πρέπει να επιδιώκει την 

καθημερινή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και να είναι πρόθυμος να ακούσει 

τους προβληματισμούς τους. Η στάση του διευθυντή διαμορφώνει το σχολικό κλίμα. 

Αυτός είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για τη δημιουργία του κατάλληλου θετικού 

κλίματος στο σχολείο (Hulpia & Devos, 2010 ꞏ Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019 ꞏ 

Kubota et al., 2004). 

Επιπλέον, ο διευθυντής ενός σχολείου είναι αναγκαίο να διαθέτει 

χαρακτηριστικά όπως: η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία, η διορατικότητα και η 

σαφήνεια των αποφάσεών του. Να διαθέτει δημοκρατική συμπεριφορά, να καλλιεργεί 

την ομαδικότητα, τη συνεργασία, τη συναδερφική αλληλεγγύη και το κλίμα 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (Green, 2010 ꞏ 

Sergiovanni, 2009 ꞏ Tareilo, 2011). Χρειάζεται, όμως, να αναφερθεί πως σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν διακριτά όρια αναφορικά με την παρέμβαση του 

διευθυντή ή των συναδέλφων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί τους χρειάζονται αρωγούς και όχι αξιολογητές του έργου τους 

(Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). 

 Τέλος, καθοριστικός είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει ένας διευθυντής στη 

διατήρηση ενός αρμονικού περιβάλλοντος στον χώρο του σχολείου (Matthews & 

Crow, 2010 ꞏ Sergiovanni, 2009 ꞏ Tareilo, 2011 ꞏ Ubben et al., 2011). Άλλωστε, δεν 

πρέπει να ξεχνούμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του  πραγματικού ηγέτη είναι η 

ικανότητα να προλαμβάνει και να επιλύει τις διαφωνίες, ως δίκαιος διαμεσολαβητής 

(Γιαννίκας, 2014 ꞏ Καράμηνας, 2010 ꞏ Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). 

 Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, η καλλιέργεια των επικοινωνιακών τους 

δεξιοτήτων κρίνεται ανάλογης σημασίας με αυτή του διευθυντή. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται σε αυτούς:  

• Να εκφράζουν με σαφήνεια τα επιχειρήματά τους, να χρησιμοποιούν 

παραδείγματα – ιστορίες και μεταφορές, για να περάσουν το μήνυμά τους.  
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• Να ανοίγουν διάλογο, να ακούν προσεκτικά τους συναδέλφους τους και να 

μένουν ανοιχτοί σε πιθανούς συμβιβασμούς (Ιορδάνογλου κ.συν., 2016). 

• Να βρίσκουν κατόπιν συζήτησης με τους συναδέλφους από κοινού λύσεις για 

τα τρέχοντα προβλήματα του σχολείου. 

• Να ανταλλάσσουν απόψεις για διδακτικές στρατηγικές (μεθόδους, τεχνικές) 

και για το μαθησιακό αντικείμενο. Η ανταλλαγή απόψεων και η αποβολή του 

αθέμιτου ανταγωνισμού συντελούν στη διατήρηση θετικού κλίματος εντός 

του σχολείου και στην ανάπτυξη διάφορων μορφών επικοινωνίας 

(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008 ꞏ Σταμάτης, 2013 ꞏ Τέκος & Ιορδανίδης, 2011).  

• Να διατηρούν κατά το δυνατόν την ψυχραιμία τους και να προσπαθούν να 

συγκρατήσουν τις συναισθηματικές τους παρορμήσεις (Goleman et al., 2014). 

 Με βάση τα παραπάνω, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τα στελέχη της εκπαίδευσης (Gerald, 2009 ꞏ 

Jonsdottir & Fridriksdottir, 2019 ꞏ Σαΐτης, 2007). Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να 

κατακτηθούν ευκολότερα μέσω: α) της επιμόρφωσης, β) της συμβουλευτικής και γ) 

της καθοδήγησης. Έρευνες στην χώρα (Παντοπούλου, 2010 ꞏ Φασούλης, 2006) 

δείχνουν ότι οι σημερινοί διευθυντές έχουν ελλιπή κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης της εκπαίδευσης και παράλληλα επισημαίνουν αδυναμίες στις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επομένως, προκύπτει η ανάγκη για επιμόρφωση όχι 

μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης, με προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος της επιμόρφωσης στην επικοινωνία είναι να λύνονται 

τα προβλήματα που δημιουργούνται, επιφέροντας θετικές αλλαγές, τόσο στα 

εμπλεκόμενα μέρη, όσο και στο σχολείο (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

3.1 Σκοπός της έρευνας 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι τρόποι διαχείρισης 

των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς, αλλά και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μελών.  

 Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

1. Ποιος είναι ο επικρατέστερος τρόπος διαχείρισης συγκρούσεων που επιλέγουν 

οι εκπαιδευτικοί; 

2. Ποιο είναι το επίπεδο των δεξιοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών; 

3. Πώς σχετίζεται η επιλογή τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων με το επίπεδο των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

 

3.2 Μέθοδος της έρευνας  

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για να εκπονηθεί η παρούσα εμπειρική έρευνα 

ήταν η ποσοτική. Αρχικά, στην επιλογή της μεθόδου συνετέλεσαν οι συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περίοδο όπου τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της 

πανδημίας Covid - 19 και ίσχυε καθεστώς τηλεκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της 

χώρας.  

Επιπλέον, η ποσοτική μέθοδος παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ευκολίας στον τρόπο διεξαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, οι ποσοτικές 

έρευνες εκπληρώνονται κυρίως μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία μπορούν να 

χορηγηθούν με ευέλικτους και σύγχρονους τρόπους στους συμμετέχοντες, όπως 

ηλεκτρονικά. Ακόμη, η χρήση ερωτηματολογίων καθιστά εύκολη την κωδικοποίηση 

και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται. Επίσης, η ποσοτική 

έρευνα επιτρέπει συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους μεταβλητών της μελέτης 

(Robson, 2007).  

 

3.3 Οι συμμετέχοντες  

 Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 40 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, συμμετείχαν άτομα 

διαφορετικού φύλου, ηλικίας, ειδικότητας, μορφωτικού επιπέδου, εργασιακής 
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εμπειρίας και είδους απασχόλησης. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

συμμετείχαν ανεξάρτητα από το αν κατείχαν θέση ευθύνης (π.χ. διευθυντές, 

υποδιευθυντές) ή όχι στη σχολική μονάδα όπου εργάζονταν. 

Το δείγμα που προέκυψε αποτελεί δείγμα «ευκολίας» και δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αποτελεί ένα δείγμα 

με ομοιογενή χαρακτηριστικά που ανταποκρίνεται στο σκοπό εκπόνησης της 

παρούσας εμπειρικής έρευνας.  

 

3.4 Ερευνητικά εργαλεία  

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας 

(Βλ. Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο). Περιλαμβάνει επτά (7) ερωτήσεις δημογραφικού 

περιεχομένου (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική 

προϋπηρεσία, σχέση εργασίας, θέση ευθύνης). Από αυτές τις ερωτήσεις, οι έξι (6) 

είναι κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής, ενώ μία (1) ερώτηση είναι ανοικτού τύπου 

σύντομης συμπλήρωσης. Ανοικτού τύπου είναι η ερώτηση που αφορά στην 

ειδικότητα των συμμετεχόντων. 

Ακόμη, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις κύριου 

μέρους. Συγκεκριμένα, οι πρώτες δεκαπέντε (15) από αυτές αφορούν τον τρόπο 

διαχείρισης των συγκρούσεων. Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις για τον τρόπο 

διαχείρισης των συγκρούσεων κατανέμονται σε πέντε (5) υποκατηγορίες των τριών 

(3) ερωτήσεων. 

Το εν λόγω τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελεί προσαρμογή της 

σταθμισμένης κλίμακας των 28 δηλώσεων ROCI - II (Rahim Organizational Conflict 

Inventory - II) (Rahim, 2001 στο: Σπυράκης & Σπυράκη, 2008). Η αρχική κλίμακα 

περιλαμβάνει δηλώσεις ταξινομημένες σε μια 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, στο 

οποίο ο ερωτώμενος συμπληρώνει το βαθμό που διαφωνεί ή συμφωνεί (όπου: 1 = 

Διαφωνώ Απόλυτα, έως 5 = Συμφωνώ Απόλυτα). Περιλαμβάνει πέντε υποκατηγορίες 

ερωτήσεων: α) αποφυγή, β) παραχώρηση, γ) επιβολή, δ) συμβιβασμός και ε) 

συνεργασία. Σύμφωνα με τον Rahim, η υψηλότερη βαθμολογία σε κάποια υποομάδα 

δηλώνει πως ο ερωτώμενος προτιμά το συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των 

συγκρούσεων (Rahim, 2001 στο: Σπυράκης & Σπυράκη, 2008).  
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 Στην παρούσα περίπτωση διατηρήθηκαν οι πέντε (5) υποκατηγορίες 

ερωτήσεων, όπου διατηρήθηκαν τρία (3) στοιχεία στην κάθε μια ως εξής: 

• Αποφυγή (ερωτήσεις 3, 6 και 13 αρχικής κλίμακας) 

• Παραχώρηση (ερωτήσεις 2, 7 και 11 αρχικής κλίμακας) 

• Επιβολή (ερωτήσεις 5, 9 και 12 αρχικής κλίμακας) 

• Συμβιβασμός (ερωτήσεις 4, 10 και 14 αρχικής κλίμακας) 

• Συνεργασία (ερωτήσεις 1, 8 και 15 αρχικής κλίμακας).  

 

Εκτός από τις δεκαπέντε (15) ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης 

των συγκρούσεων, στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνονται δέκα (10) ερωτήσεις σχετικές με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των 

συμμετεχόντων. Πρόκειται για μια προσαρμοσμένη μορφή του ερωτηματολογίου 

«Interpersonal Communication Inventory (ICI)» (Bienvenu, 1971), στην ελληνική του 

εκδοχή, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την Κουλουμπού (2015).  

Οι ερωτήσεις της συγκεκριμένης κλίμακας είναι πολλαπλής επιλογής και 

έχουν τη μορφή: 1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές), 2 = Μερικές φορές και 

3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια). Η βαθμολόγηση των απαντήσεων ακολουθεί συγκεκριμένο 

τρόπο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο βαθμολόγησης του Bienvenu (1971). Ειδικότερα, 

συνήθως η απάντηση «ναι» λαμβάνει τρεις (3) βαθμούς, η απάντηση «μερικές φορές» 

λαμβάνει δυο (2) βαθμούς και η απάντηση «όχι» (0) βαθμούς. Άλλοτε όμως ισχύει 

αντίστροφη βαθμολογία. Ο λόγος της αντίστροφης βαθμολόγησης ορισμένων 

ερωτήσεων είναι το ότι κάποιες από αυτές έχουν θετική / ευνοϊκή χροιά και άλλες 

αρνητική (ώστε να υπάρξει διάκριση αναλόγως του ύφους των ερωτήσεων). Κατά την 

άθροιση των επιμέρους βαθμολογιών, προκύπτει πως ο ερωτώμενος με μεγαλύτερο 

σκορ έχει υψηλότερες επικοινωνιακές δεξιότητες (Κουλουμπού, 2015).  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οκτώ (8) ερωτήσεις της παραπάνω 

κλίμακας, ενώ προστέθηκαν και δυο (2) ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν από την 

ερευνήτρια. Από τις ερωτήσεις της κλίμακας «Interpersonal Communication 

Inventory (ICI)» (Bienvenu, 1971), χρησιμοποιήθηκαν εκείνες με αριθμό 1, 7, 8, 9, 

11, 12, 13 και 29. Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αυτές αριθμήθηκαν ως 1 → 

1, 7→ 2, 8 → 3, 9 → 4, 11 → 5, 12 → 6, 13 → 7 και 29 → 8. Οι ερωτήσεις 9 και 10 

κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια. Από τις ερωτήσεις για τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, η ερώτηση 3 και η ερώτηση 7 λαμβάνουν αντίστροφη βαθμολόγηση. 
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3.5 Διαδικασία  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, καθώς το ερωτηματολόγιο 

καταχωρήθηκε σε φόρμα της Google και απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στους εν δυνάμει συμμετέχοντες, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Η περίοδος 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν από τις 8 Νοεμβρίου 2020 και το 

τελευταίο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στις 27 του ίδιου μήνα. 

Τα πρώτα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε εκπαιδευτικούς, στους οποίους η 

ερευνήτρια είχε πρόσβαση. Εκείνοι με τη σειρά τους προώθησαν το σύνδεσμο του 

ερωτηματολογίου σε άλλους συναδέλφους τους. Έτσι, εξασφαλίστηκε το γεγονός ότι 

η ερευνήτρια δεν γνώριζε τους συμμετέχοντες και συνεπώς δεν θα ήταν σε θέση να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα. Αντιθέτως, σε όλη τη διάρκεια της έρευνας δόθηκε 

έμφαση στη διατήρηση της ανωνυμίας και στη διασφάλιση της εθελοντικής 

συμμετοχής. Για το σκοπό αυτό, στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκε και 

ενημερωτική επιστολή (Βλ. Παράρτημα: Ενημερωτική Επιστολή), η οποία 

περιλάμβανε στοιχεία επικοινωνίας με την ερευνήτρια και γνωστοποιούσε το σκοπό 

διεξαγωγής της έρευνας.  

Έπειτα από τη συμπλήρωση 40 απαντημένων ερωτηματολογίων, η ερευνήτρια 

προχώρησε σε λήψη αυτών εντός ενός υπολογιστικού φύλλου του MS excel, έλεγξε 

την πληρότητα των απαντήσεων και στη συνέχεια προχώρησε στην κωδικοποίησή 

τους. Τα κωδικοποιημένα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του 

SPSS v. 26 και αναλύθηκαν στατιστικά. Οι στατιστικές τεχνικές που αξιοποιήθηκαν 

περιλάμβαναν τον υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach’ alpha (άλφα, a), υπολογισμό συχνοτήτων (Ν), σχετικών συχνοτήτων - 

ποσοστών (%), υπολογισμό μέσου όρου (Μ.Ο.), τυπικής απόκλισης (Τ.Α.), καθώς και 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

4.1 Περιγραφή του δείγματος 

Στην παρούσα εμπειρική έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 40 εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί, που εργάζονται σε σχολικούς οργανισμούς για το σχολικό έτος 2020 – 

2021. Από αυτούς, οι 11 (ποσοστό 27,5%) ήταν άνδρες και οι 29 (ποσοστό 72,5%) 

γυναίκες. Οι 17 εκ των συμμετεχόντων (ποσοστό 42,5%) είχε ηλικία έως τα 35 έτη, οι 

13 (ποσοστό 32,5%) ηλικία από 36 έως 45 έτη και οι 8 (ποσοστό 20%) από 46 – 55 

ετών. Μόλις 2 συμμετέχοντες (ποσοστό 5%) είχε ηλικία από 56 έτη και άνω. Όσον 

αφορά στην ειδικότητα, οι συμμετέχοντες προέρχονται από 11 διαφορετικούς 

κλάδους. Οι 10 εκ των 40 εκπαιδευτικών (ποσοστό 25%) ήταν δάσκαλοι ΠΕ70, οι 10 

(ποσοστό 25%) ήταν φιλόλογοι και φιλόλογοι ειδικής αγωγής, οι 5 (ποσοστό 12,5%) 

μαθηματικοί και οι υπόλοιποι είχαν άλλες ειδικότητες (Βλ. Πίνακας 1).  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο, οι 19 (ποσοστό 47,5%) ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι 18 (ποσοστό 45%) 

ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ 3 (7,5%) ήταν κάτοχοι διδακτορικού. 

Σε επίπεδο επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, βρέθηκε πως οι 20 

(ποσοστό 50%) εργάζονταν σε σχολικούς οργανισμούς για έως 5 έτη, οι 8 (ποσοστό 

20%) για 5 με 15 έτη, οι 11 (ποσοστό 27,5%) για 6 με 25 έτη και 1 (ποσοστό 2,5%) 

για περισσότερα από 26 έτη. Στην πλειοψηφία του, το δείγμα αποτελούνταν από 

αναπληρωτές (28 συμμετέχοντες ή ποσοστό 70%), ενώ οι μόνιμοι ήταν 12 (ποσοστό 

30%). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν κατείχαν θέση ευθύνης (36 συμμετέχοντες 

ή ποσοστό 90%). Οι 2 από τους 40 ήταν υποδιευθυντές (ποσοστό 5%) και άλλοι 2 

ήταν διευθυντές (ποσοστό 5%) (Βλ. Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος  

 

Δημογραφικό στοιχείο N % 

Φύλο 
Άνδρας 11 27,5 

Γυναίκα 29 72,5 

Ηλικία 
Έως 35 ετών 17 42,5 

36 – 45 ετών 13 32,5 
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46 – 55 ετών 8 20,0 

56 ετών και άνω 2 5,0 

Ειδικότητα 

ΠΕ01: Θεολόγοι 4 10,0 

ΠΕ02: Φιλόλογοι 9 22,5 

ΠΕ02.50: Φιλόλογοι ΕΑΕ 1 2,5 

ΠΕ03: Μαθηματικοί 5 12,5 

ΠΕ04.01: Φυσικοί 3 7,5 

ΠΕ30: Κοινωνικοί Λειτουργοί 1 2,5 

ΠΕ70: Δάσκαλοι 10 25,0 

ΠΕ78: Κοινωνικών Επιστημών 1 2,5 

ΠΕ79/ΠΕ79.01: Μουσικής 4 10,0 

ΠΕ86: Πληροφορικής 1 2,5 

ΠΕ87.01: Ιατρικής 1 2,5 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 19 47,5 

Μεταπτυχιακό 18 45,0 

Διδακτορικό 3 7,5 

Επαγγελματική 

προϋπηρεσία 

Έως 5 έτη 20 50,0 

5 – 15 έτη 8 20,0 

6 – 25 έτη  11 27,5 

26 έτη και άνω 1 2,5 

Σχέση εργασίας 
Αναπληρωτής/τρια 28 70,0 

Μόνιμος/η 12 30,0 

Θέση ευθύνης 

Υποδιευθυντής/ντρια 2 5,0 

Διευθυντής/ντρια 2 5,0 

Όχι 36 90,0 

 

 

4.2 Τρόπος διαχείρισης συγκρούσεων 

Για τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων τέθηκαν 15 ερωτήσεις στους 

συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα του συντελεστή Cronbach’ alpha για τις 
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συγκεκριμένες ερωτήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα της οριακής τιμής αξιοπιστίας, 

καθώς a = 0,685 (N = 15). Στην πορεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κάθε 

ερώτησης ξεχωριστά, αλλά και τα αποτελέσματα για το σύνολο της εκάστοτε ομάδας. 

 Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των n = 40 

συμμετεχόντων σχετικά με την τεχνική της αποφυγής. Συγκεκριμένα, δόθηκαν τρεις 

ερωτήσεις για το συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Οι 24 συμμετέχοντες (το 60%) 

δηλώνουν πως συμφωνούν απόλυτα ότι συνήθως αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο με 

συναδέλφους για θέματα στα οποία έχουν διαφορετικές ή αντίθετες απόψεις. Οι 14 

(το 35%) συμφωνούν με την παραπάνω άποψη. Μόλις 2 συμμετέχοντες (το 5%) 

διαφωνούν πως αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  

 Ακόμη, οι 20 συμμετέχοντες (το 50%) δήλωσαν ουδέτερη στάση όσον αφορά 

την προσπάθειά τους να κρύψουν τη διαφωνία τους με συναδέλφους για να 

αποφύγουν άσχημα συναισθήματα. Ωστόσο, οι 18 (το 45%) συμφωνούν ή 

συμφωνούν απόλυτα με αυτή την πρακτική. Μόλις οι 2 (το 5%) διαφωνούν.  

 Τέλος, οι 17 συμμετέχοντες (το 42,5 %) διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα πως 

αποφεύγουν τη συμπλοκή με συναδέλφους, ακόμη κι αν νιώθουν ότι αδικούνται. Οι 

10 (το 25%) είναι ουδέτεροι και οι 13 (το 32,5%) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα. 

Δηλαδή, το δείγμα παρουσιάζει αντικρουόμενες απόψεις στο συγκεκριμένο τρόπο 

διαχείρισης συγκρούσεων (Βλ. Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς με την τεχνική της αποφυγής 

 

Διάσταση Ερωτήσεις Απαντήσεις N % 

Αποφυγή 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό διάλογο με 

τους /τις συναδέλφους μου για θέματα στα 

οποία έχουμε διαφορετική/αντίθετη άποψη.  

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 1 2,5 

Είμαι ουδέτερος/η - - 

Συμφωνώ 14 35,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 24 60,0 

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία μου με 

τους / τις συναδέλφους μου, με στόχο να 

αποφύγω τα άσχημα συναισθήματα. 

Διαφωνώ Απόλυτα - - 

Διαφωνώ 2 5,0 

Είμαι ουδέτερος/η 20 50,0 

Συμφωνώ 13 32,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 12,5 

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / τις 

συναδέλφους μου, ακόμη κι αν νιώθω ότι 

Διαφωνώ Απόλυτα 7 17,5 

Διαφωνώ 10 25,0 
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αδικούμαι.    Είμαι ουδέτερος/η 10 25,0 

Συμφωνώ 7 17,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 15,0 

 

 

Ως προς τις πρακτικές παραχώρησης, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε τρεις 

επιμέρους ερωτήσεις. Έτσι, οι 28 (το 70%) παρουσιάστηκαν να συμφωνούν ή να 

συμφωνούν απόλυτα πως κάνουν συχνά παραχωρήσεις στους συναδέλφους. Ωστόσο, 

οι 5 συμμετέχοντες (12,5%) διαφώνησαν και οι 7 (το 17,5%) έμειναν ουδέτεροι. 

 Ακόμη, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν διχασμένες σχετικά με το αν 

ακολουθούν συχνά τις προτάσεις των συναδέλφων τους. Πιο αναλυτικά, οι 17 

συμμετέχοντες (το 42,5%) διαφώνησαν ή διαφώνησαν απόλυτα, οι 13 (το 32,5%) 

διατήρησαν ουδέτερη στάση και οι 10 (το 25%) συμφώνησαν ή συμφώνησαν 

απόλυτα.  

Τέλος, οι 16 από τους 40 συμμετέχοντες (το 40%) υπήρξαν ουδέτεροι σχετικά 

με το αν προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των συναδέλφων τους. Οι 9 

(το 22,5%) διαφώνησαν και οι 15 (37,5%) συμφώνησαν. Και σε αυτή την περίπτωση, 

οι απαντήσεις των συμμετεχόντων διέφεραν μεταξύ τους (Βλ. Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς με την τεχνική της παραχώρησης  

 

Διάσταση Ερωτήσεις Απαντήσεις N % 

Παραχώρηση 

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους / στις 

συναδέλφους μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 4 10,0 

Είμαι ουδέτερος/η 7 17,5 

Συμφωνώ 19 47,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 22,5 

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις των 

συναδέλφων μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 7 17,5 

Διαφωνώ 10 25,0 

Είμαι ουδέτερος/η 13 32,5 

Συμφωνώ 8 20,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 5,0 

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες των 

συναδέλφων μου.  

Διαφωνώ Απόλυτα 5 12,5 

Διαφωνώ 4 10,0 

Είμαι ουδέτερος/η 16 40,0 

Συμφωνώ 8 20,0 
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Συμφωνώ Απόλυτα 7 17,5 

 

 

Για τη διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας των συμμετεχόντων 

αναφορικά με την αξιοποίηση τεχνικών επιβολής για τη διευθέτηση συγκρούσεων, 

δόθηκαν και πάλι τρεις ερωτήσεις. Από την ανάλυση των απαντήσεων, βρέθηκε πως 

οι 19 (το 47,5%) είναι ουδέτεροι σχετικά με το αν χρησιμοποιούν την επιρροή τους 

για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες τους. Οι 15 (το 37,5%) συμφώνησαν ή συμφώνησαν 

απόλυτα με κάτι τέτοιο. Λιγότεροι (6 άτομα ή 15%) ήταν όσοι διαφώνησαν πως 

χρησιμοποιούν την επιρροή τους (για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες τους).  

Επιπλέον, βρέθηκε πως οι 32 από τους 40 εκπαιδευτικούς (80%) συμφώνησαν 

ή συμφώνησαν απόλυτα πως χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους για να πάρουν μια 

απόφαση που τους ευνοεί. Οι 6 (το 15%) δηλώνουν ουδέτεροι. Μόλις 2 (το 5%) δεν 

χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους (για να πάρουν μια ευνοϊκή απόφαση γι’ 

αυτούς).  

Τέλος, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μοιράστηκαν μεταξύ των 

διαθέσιμων απαντήσεων σχετικά με το αν εκείνοι επιδιώκουν με σταθερότητα την 

επικράτηση της δικής τους θέσης σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πιο αναλυτικά, οι 16 

συμμετέχοντες (το 40%) διαφώνησαν, οι 8 (το 20%) παρέμεναν ουδέτεροι και οι 

υπόλοιποι 16 (40%) συμφώνησαν (Βλ. Πίνακας 4).  

 

Πίνακας 4: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς με την τεχνική της επιβολής 

 

Διάσταση Ερωτήσεις Απαντήσεις N % 

Επιβολή 

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για να 

γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 5,0 

Διαφωνώ 4 10,0 

Είμαι ουδέτερος/η 19 47,5 

Συμφωνώ 12 30,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 7,5 

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου για 

να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή για μένα. 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 1 2,5 

Είμαι ουδέτερος/η 6 15,0 

Συμφωνώ 19 47,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 13 32,5 

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα την Διαφωνώ Απόλυτα 5 12,5 
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επικράτηση της θέσης μου για ένα ζήτημα.  Διαφωνώ 11 27,5 

Είμαι ουδέτερος/η 8 20,0 

Συμφωνώ 10 25,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 15,0 

 

 

Προχωρώντας στην ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για τη 

διάσταση του συμβιβασμού, τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις τους 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 (Βλ. Πίνακας 5). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι 

13 από τους 40 (το 32,5%) είναι ουδέτεροι σε ερώτηση σχετικά με το αν προσπαθούν 

να βρουν μια μέση λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα. Η πλειοψηφία 

(27 άτομα, το 67,5%) παρουσιάζεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί απόλυτα.  

Επιπλέον, οι 20 από τους 40 (το 50%) συνήθως προτείνουν κοινό έδαφος, 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. Οι 13 (το 32,5) παραμένουν ουδέτεροι και 

οι 7 (το 17,5%) διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα.  

Τέλος, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (16 άτομα, το 40%) είναι ουδέτεροι 

σχετικά με το αν χρησιμοποιούν ένα «πάρε – δώσε» για να καταλήξουν σε ένα 

συμβιβασμό. Άλλοι 12 συμμετέχοντες (το 30%) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα. 

Οι υπόλοιποι 12 (30%) διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα.  

 

Πίνακας 5: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς με την τεχνική του συμβιβασμού  

 

Διάσταση Ερωτήσεις Απαντήσεις N % 

Συμβιβασμός 

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για να 

ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα.  

Διαφωνώ Απόλυτα  - - 

Διαφωνώ - - 

Είμαι ουδέτερος/η 13 32,5 

Συμφωνώ 18 45,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 22,5 

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 6 15,0 

Είμαι ουδέτερος/η 13 32,5 

Συμφωνώ 14 35,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 15,0 

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – δώσε», 

προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν 

συμβιβασμό.  

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 11 27,5 

Είμαι ουδέτερος/η 16 40,0 
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Συμφωνώ 8 20,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 10,0 

 

 

 Η τελευταία διάσταση διαχείρισης συγκρούσεων που διερευνήθηκε ήταν 

εκείνη της συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε τρεις ερωτήσεις σχετικά με 

ενέργειες που οδηγούν στη συνεργατική επίλυση των συγκρούσεων. Οι 19 

συμμετέχοντες (το 37,5%) παρουσιάστηκαν να συμφωνούν ή να συμφωνούν απόλυτα 

πως ανταλλάσουν ακριβείς πληροφορίες με τους συναδέλφους, ώστε να επιλύσουν 

μαζί ένα πρόβλημα. Οι 9 συμμετέχοντες (το 22,5%) ήταν ουδέτεροι. Οι υπόλοιποι 12 

(το 30%) διαφώνησαν ή διαφώνησαν απόλυτα με αυτή την πρακτική.  

 Στην επόμενη ερώτηση, βρέθηκε πως οι 24 (το 60%) συμφώνησαν ή 

συμφώνησαν απόλυτα πως προσπαθούν να φέρουν στο φως όλες τις ανησυχίες τους, 

ώστε τα θέματα να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι 11 (το 27,5%) 

παραμένουν ουδέτεροι με αυτή την πρακτική και οι 5 (το 12,5%) διαφωνούν.  

 Τέλος, η πλειοψηφία (32 άτομα, 80%) προσπαθεί να συμπεριλάβει στις ιδέες 

της και αυτές των συναδέλφων, ώστε να καταλήξουν σε μια από κοινού απόφαση. 

Άλλα 6 άτομα (το 15%) είναι ουδέτερα και 2 (το 5%) διαφωνούν ή διαφωνούν 

απόλυτα (Βλ. Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6: Απαντήσεις δείγματος (Ν = 40) για τη διαχείριση συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς με την τεχνική της συνεργασίας  

 

Διάσταση Ερωτήσεις Απαντήσεις N % 

Συνεργασία 

13. Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με τους 

/ τις συναδέλφους μου για να λύσουμε μαζί ένα 

πρόβλημα. 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 10,0 

Διαφωνώ 8 20,0 

Είμαι ουδέτερος/η 9 22,5 

Συμφωνώ 12 30,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 7 17,5 

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως όλες τις 

ανησυχίες μας, ώστε τα θέματα να επιλυθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Διαφωνώ Απόλυτα   

Διαφωνώ 5 12,5 

Είμαι ουδέτερος/η 11 27,5 

Συμφωνώ 16 40,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 20,0 

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου 

και αυτές των συναδέλφων μου, ώστε να 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 2,5 

Διαφωνώ 1 2,5 
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καταλήξουμε σε μια από κοινού απόφαση.      Είμαι ουδέτερος/η 6 15,0 

Συμφωνώ 19 47,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 13 32,5 

 

 

 Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων με υπολογισμό μέσου όρου και τυπικής απόκλισης. Συγκεκριμένα, 

αυτά παρουσιάζονται και στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.  

Όσον αφορά τη μέθοδο της αποφυγής, οι συμμετέχοντες φαίνεται να 

συμφωνούν πως συχνά αποφεύγουν τον ανοικτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα 

στα οποία έχουν διαφορετική / αντίθετη άποψη (Μ.Ο. = 4,48, Τ.Α. = 0,847). Είναι 

ουδέτεροι προς σύμφωνοι σχετικά με το ότι προσπαθούν να κρύψουν τη διαφωνία 

τους με τους συναδέλφους τους με στόχο να αποφύγουν τα άσχημα συναισθήματα 

(Μ.Ο. = 3,53, Τ.Α. = 0,784). Είναι μάλλον ουδέτεροι σχετικά με το ότι αποφεύγουν 

τη συμπλοκή με συναδέλφους ακόμη κι αν νιώθουν πως αδικούνται (Μ.Ο. = 2,87, 

Τ.Α. = 1,324). 

Στο επίπεδο της παραχώρησης, οι συμμετέχοντες είναι μάλλον σύμφωνοι για 

το ότι συνήθως κάνουν παραχωρήσεις στους συναδέλφους τους (Μ.Ο. = 3,78, Τ.Α. = 

1,000). Παραμένουν ουδέτεροι για το ότι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες των συναδέλφων τους (Μ.Ο. = 3,20, Τ.Α. = 1,224). Είναι μάλλον 

ουδέτεροι για το ότι συχνά ακολουθούν τις προτάσεις των συναδέλφων τους (Μ.Ο. = 

2,70, Τ.Α. = 1,137). 

Σε ό, τι αφορά τη μέθοδο της επιβολής, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως 

κάνουν χρήση της εξειδίκευσής τους για να πάρουν μια απόφαση ευνοϊκή για 

εκείνους (Μ.Ο. = 4,05, Τ.Α. = 0,904). Είναι ουδέτεροι σχετικά με τη χρήση της 

επιρροής τους ώστε να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες τους (Μ.Ο. = 3,25, Τ.Α. = 0,927). 

Παραμένουν ουδέτεροι για το αν γενικά επιδιώκουν με σταθερότητα να επικρατήσει 

η δική τους θέση σε ένα ζήτημα (Μ.Ο. = 3,03, Τ.Α. = 1,291). 

Στην επόμενη διάσταση, αυτή του συμβιβασμού, οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν πως προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση ώστε να ξεπεραστεί 

προσωρινά ένα πρόβλημα (Μ.Ο. = 3,90, Τ.Α. = 0,744). Είναι ουδέτεροι προς 

σύμφωνοι σχετικά με το ότι συνήθως προτείνουν κοινό έδαφος για να ξεπεραστούν 

τα αδιέξοδα (Μ.Ο. = 3,45, Τ.Α. = 1,011). Είναι ουδέτεροι ως προς τη χρήση ενός 
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«πάρε - δώσε», προκειμένου να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό (Μ.Ο. 3,08, Τ.Α. = 

0,997). 

Στην τελευταία διάσταση, αυτή της συνεργασίας, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

πως καταβάλλουν προσπάθεια να συμπεριλάβουν στις ιδέες τους εκείνες των 

συναδέλφων τους, ώστε να καταλήξουν σε μια από κοινού απόφαση (Μ.Ο. = 4,05, 

Τ.Α. = 0,904). Είναι μάλλον σύμφωνοι πως προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια 

όλες τις ανησυχίες τους για να επιλυθούν τα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο (Μ.Ο. = 3,68, Τ.Α. = 0,944). Είναι ουδέτεροι σχετικά με το αν ανταλλάσσουν 

ακριβείς πληροφορίες με τους συναδέλφους τους για να λύσουν μαζί ένα πρόβλημα 

(Μ.Ο. = 3,25, Τ.Α. = 1,256). 

 

Πίνακας 7: Περιγραφική στατιστική για τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς  

Διάσταση Ερωτήσεις N 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος Όρος 

(Μ.Ο.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Τ.Α) 

Αποφυγή 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό διάλογο με 

τους /τις συναδέλφους μου για θέματα στα 

οποία έχουμε διαφορετική/αντίθετη άποψη.  

40 1 5 4,48 0,847 

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία μου με 

τους / τις συναδέλφους μου, με στόχο να 

αποφύγω τα άσχημα συναισθήματα. 

40 2 5 3,53 0,784 

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / τις 

συναδέλφους μου, ακόμη κι αν νιώθω ότι 

αδικούμαι.    

40 1 5 2,87 1,324 

Παραχώρηση 

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους / στις 

συναδέλφους μου. 
40 1 5 3,78 1,000 

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις των 

συναδέλφων μου. 
40 1 5 2,70 1,137 

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες των 

συναδέλφων μου.  
40 1 5 3,20 1,224 

Επιβολή 

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για να γίνουν 

αποδεκτές οι ιδέες μου. 
40 1 5 3,25 0,927 

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου για να 

πάρω μια απόφαση ευνοϊκή για μένα. 
40 1 5 4,05 0,904 

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα την 

επικράτηση της θέσης μου για ένα ζήτημα.  
40 1 5 3,03 1,291 

Συμβιβασμός 
10. Προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για να 

ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα.  
40 3 5 3,90 0,744 
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11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. 
40 1 5 3,45 1,011 

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – δώσε», 

προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν 

συμβιβασμό.  

40 1 5 3,08 0,997 

Συνεργασία 

13. Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με τους 

/ τις συναδέλφους μου για να λύσουμε μαζί ένα 

πρόβλημα. 

40 1 5 3,25 1,256 

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως όλες τις 

ανησυχίες μας, ώστε τα θέματα να επιλυθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

40 2 5 3,68 0,944 

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου 

και αυτές των συναδέλφων μου, ώστε να 

καταλήξουμε σε μια από κοινού απόφαση.      

40 1 5 4,05 0,904 

 

Περισσότερο αναλυτικά, στη μέθοδο της αποφυγής, οι συμμετέχοντες 

συνήθως προτιμούν να αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα 

που έχουν διαφορετική / αντίθετη άποψη. Επιλέγουν σπανιότερα να κρύψουν τη 

διαφωνία τους, με στόχο να αποφύγουν τα άσχημα συναισθήματα. Τέλος, 

αποφεύγουν τη συμπλοκή ακόμη κι αν νιώθουν ότι αδικούνται (Βλ. Γράφημα 1). 

 

 

Γράφημα 1: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της αποφυγής 
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Κύρια ενέργεια των συμμετεχόντων, σε επίπεδο παραχώρησης, είναι ότι 

συνήθως κάνουν παραχωρήσεις στους συναδέλφους τους. Προσπαθούν λιγότερο να 

ικανοποιούν τις προσδοκίες των συναδέλφων τους. Πιο σπάνια ακολουθούν τα όσα 

προτείνουν οι συνάδελφοί τους (Βλ. Γράφημα 2). 
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4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους / στις 

συναδέλφους μου.

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις των 

συναδέλφων μου.

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες 

των συναδέλφων μου. 

Παραχώρηση

 

Γράφημα 2: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της παραχώρησης 

 

 

 

 

 Στο επίπεδο της μεθόδου της επιβολής, οι συμμετέχοντες συχνότερα 

χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους ώστε να πετύχουν τη λήψη μιας απόφασης 

ευνοϊκής για εκείνους. Χρησιμοποιούν πιο λίγο την επιρροή τους για να γίνουν 

αποδεκτές οι ιδέες τους. Στον ίδιο βαθμό με το προηγούμενο εύρημα, γενικά 

επιδιώκουν με σταθερότητα την επικράτηση της θέσης τους για ένα ζήτημα (Βλ. 

Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της επιβολής  

 

Κυριότερη ενέργεια συμβιβασμού από πλευράς συμμετεχόντων είναι η 

προσπάθεια να βρουν μια μέση λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα. 

Λιγότερο συχνά προτείνουν κοινό έδαφος προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. 

Ακόμη πιο λίγο, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ένα «πάρε - δώσε» που οδηγεί σε 

συμβιβασμό (Βλ. Γράφημα 4). 

 

 

 

Γράφημα 4: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση του συμβιβασμού  
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Τέλος, σε επίπεδο συνεργασίας, οι συμμετέχοντες προσπαθούν κατά κύριο 

λόγο να συμπεριλάβουν στις ιδέες τους αυτές των συναδέλφων τους, για να 

καταλήξουν σε μια από κοινού απόφαση. Λίγο πιο σπάνια, προσπαθούν να φέρουν 

στο φως όλες τις ανησυχίες τους, ώστε τα θέματα να επιλυθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Λιγότερο, τείνουν να ανταλλάσσουν ακριβείς πληροφορίες με τους 

συναδέλφους για να λύσουν μαζί ένα πρόβλημα (Βλ. Γράφημα 5). 

 

3,25

3,68

4,05

0 1 2 3 4 5

13. Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με 

τους / τις συναδέλφους μου για να 
λύσουμε μαζί ένα πρόβλημα.

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως όλες τις 

ανησυχίες μας, ώστε τα θέματα να 
επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες 

μου και αυτές των συναδέλφων μου, ώστε 
να καταλήξουμε σε μια από κοινού 

απόφαση.     

Συνεργασία

 

Γράφημα 5: Μέσοι όροι απαντήσεων για τη διάσταση της συνεργασίας  

 

 

Για την εξεύρεση της πλέον επικρατέστερης στρατηγικής επίλυσης 

συγκρούσεων, πραγματοποιήθηκε η δημιουργία πέντε (5) νέων μεταβλητών: α) 

αποφυγή, β) παραχώρηση, γ) επιβολή, δ) συμβιβασμός και ε) συνεργασία, από το 

άθροισμα των ερωτήσεων που ανήκουν σε κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις.  

 Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 8, ο κυριότερος τρόπος επίλυσης μιας 

σύγκρουσης (που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος) είναι η συνεργασία 

(Μ.Ο. = 12,575, Τ.Α = 2,147). Επόμενος επικρατέστερος τρόπος είναι ο συμβιβασμός 

(Μ.Ο. = 11,35, Τ.Α. = 1,672). Ακολουθεί η παραχώρηση (Μ.Ο. = 10,225, Τ.Α. = 

1,804). Έπεται η αποφυγή (Μ.Ο. = 9,32, Τ.Α. = 2,822). Τελευταίος τρόπος που 

επιλέγεται είναι η επιβολή (Μ.Ο. = 8,80, Τ.Α. = 2,802). 
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Πίνακας 8: Περιγραφική στατιστική για το συνολικό σκορ στις πέντε διαστάσεις του τρόπου 

διαχείρισης συγκρούσεων   

Διάσταση Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

(Μ.Ο.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

Συνεργασία 40 4,00 15,00 12,575 2,147 

Συμβιβασμός 40 8,00 15,00 11,35 1,672 

Παραχώρηση 40 6,00 14,00 10,225 1,804 

Αποφυγή 40 3,00 15,00 9,32 2,822 

Επιβολή 40 3,00 14,00 8,80 2,802 

 

4.3 Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των n = 40 συμμετεχόντων διερευνήθηκαν μέσα 

από δέκα ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί (Βλ. Πίνακας 9α). Οι 24 από τους 40 συμμετέχοντες (60%) 

δηλώνουν πως συνήθως ή τις περισσότερες φορές μπορούν να εκφραστούν με τον 

τρόπο που επιθυμούν σε μια συνομιλία. Οι 11 (το 27,5%) δηλώνουν πως μπορούν να 

το κάνουν μερικές φορές και οι 5 (το 12,5%) μπορούν σπάνια.   

Παρόμοια, η πλειοψηφία (30 άτομα, το 75%) όταν συμμετέχει σε συζητήσεις, 

συνήθως ή τις περισσότερες φορές μιλά για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους 

ίδιους, όσο και τους άλλους ανθρώπους. Από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, οι 8 

(το 20%) κάνουν μερικές φορές την παραπάνω ενέργεια και οι 2 (5%) σπάνια.  

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (22 άτομα, το 55%) δηλώνουν πως μερικές 

φορές τούς είναι δύσκολο να εκφράσουν τις απόψεις τους, όταν αυτές διαφέρουν από 

εκείνες των γύρω τους. Οι 13 (το 32,5%) δηλώνουν πως σπάνια δυσκολεύονται. Οι 

υπόλοιποι 5 (το 12,5%) δυσκολεύονται αρκετές φορές.   

 Στην πορεία της ανάλυσης και από τις απαντήσεις του δείγματος, διαφαίνεται 

πως οι περισσότεροι (27 άτομα, το 67,5%) συνήθως ή τις περισσότερες φορές που 

συμμετέχουν σε συζητήσεις, προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του 

άλλου. Οι 10 (το 25%) υποστηρίζουν ότι το κάνουν μερικές φορές και οι 3 (το 7,5%) 

υποστηρίζουν ότι το κάνουν σπάνια. 

 Επιπλέον, οι 29 εκπαιδευτικοί του δείγματος (το 72,5%) θεωρούν πως 

συνήθως ή τις περισσότερες φορές έχουν επίγνωση το πώς ο τόνος της φωνής τους 
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επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους. Οι 6 (το 15%) θεωρούν ότι το αντιλαμβάνονται 

μερικές φορές και οι 5 (το 12,5%) ότι το αντιλαμβάνονται σπάνια.  

 Ακριβώς το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 29 άτομα (το 72,5%), συνήθως αποφεύγουν 

να πουν κάτι όταν γνωρίζουν πως ίσως θα πληγώσει τους άλλους ή θα χειροτερέψει 

τα πράγματα. Οι 10 (το 25%) προβαίνουν στην παραπάνω ενέργεια μερικές φορές και 

1 συμμετέχων (το 2,5%) σπάνια.   

 Σε επόμενο ερώτημα που τέθηκε, οι 28 από τους 40 εκπαιδευτικούς της 

έρευνας (το 70%) αναφέρουν πως σπανίως αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να δεχτούν 

εποικοδομητική κριτική από τους άλλους. Οι 8 (το 20%) αναφέρουν πως μερικές 

φορές τούς είναι δύσκολο. Οι υπόλοιποι 4 (το 10%) απαντούν ότι συνήθως ή αρκετές 

φορές δυσκολεύονται.   

 Παράλληλα, οι 26 συμμετέχοντες (το 65%) δηλώνουν πως όταν λαμβάνουν 

μέρος σε μια συζήτηση, συνήθως ή τις περισσότερες φορές αφήνουν τους 

συνομιλητές τους να ολοκληρώσουν αυτά που θέλουν να εκφράσουν, προτού οι ίδιοι 

αντιδράσουν. Οι 12 (το 30%) αναφέρουν ότι το κάνουν μερικές φορές και οι άλλοι 2 

(το 5%) το κάνουν σπάνια.  

 Στην προτελευταία ερώτηση, οι 29 από τους 40 (το 72,5%) κρίνουν πως ο 

τρόπος που επικοινωνούν συνήθως ή αρκετές φορές επιδέχεται βελτίωσης. Οι 10 (το 

25%) θεωρούν πως αυτό χρειάζεται μερικές φορές και 1 συμμετέχων (το 2,5%) 

σπάνια.   

 Τέλος, και οι 40 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δείχνουν πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης (π.χ. βιωματικά σεμινάρια, 

εργαστήρια, κτλ). Οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή οι 35 (το 87,5%) δηλώνουν 

πως συνήθως ή αρκετές φορές θα επεδίωκαν τη συμμετοχή τους σε ανάλογα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι υπόλοιποι 5 (το 12,5%) θα συμμετείχαν μερικές 

φορές σε τέτοια προγράμματα. 

 

Πίνακας 9α: Περιγραφική στατιστική για τις επικοινωνιακές δεξιότητες  

 

Ερώτηση Απαντήσεις N % 

1. Μπορείς να εκφραστείς με τον τρόπο που 

επιθυμείς σε μία συνομιλία; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 5 12,5 

Μερικές φορές 11 27,5 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 24 60,0 

2. Σε μια συζήτηση μιλάς για πράγματα που Όχι (ποτέ ή σπάνια) 2 5,0 



89 

 

ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και τους 

άλλους; 

Μερικές φορές 8 20,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 30 75,0 

3. Σου είναι δύσκολο να εκφράσεις τις 

απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών 

που βρίσκονται γύρω σου; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 13 32,5 

Μερικές φορές 22 55,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 5 12,5 

4. Σε μια συζήτηση προσπαθείς να βάλεις 

τον εαυτό σου στη θέση των άλλων; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 3 7,5 

Μερικές φορές 10 25,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 27 67,5 

5. Έχεις επίγνωση το πώς ο τόνος της 

φωνής σου επηρεάζει τους άλλους; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 5 12,5 

Μερικές φορές 6 15,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 29 72,5 

6. Αποφεύγεις να πεις κάτι όταν ξέρεις ότι 

μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει 

τα πράγματα χειρότερα; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 1 2,5 

Μερικές φορές 10 25,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 29 72,5 

7. Σου είναι δύσκολο να δεχτείς 

εποικοδομητική κριτική από τους άλλους; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 28 70,0 

Μερικές φορές 8 20,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 4 10,0 

8. Σε μια συζήτηση αφήνεις τους άλλους να 

ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν προτού αντιδράσεις σε αυτά 

που λένε; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 2 5,0 

Μερικές φορές 12 30,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 26 65,0 

9. Κατά πόσο πιστεύεις ότι ο τρόπος που 

επικοινωνείς επιδέχεται βελτίωση; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια) 1 2,5 

Μερικές φορές 10 25,0 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 29 72,5 

10. Κατά πόσο θα συμμετείχες σε ανάλογο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης (π.χ. βιωματικό 

σεμινάριο, εργαστήριο, κτλ) ; 

Όχι (ποτέ ή σπάνια)   

Μερικές φορές 5 12,5 

Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές) 35 87,5 

 

 

 Στη συνέχεια της ενότητας, παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων, με υπολογισμό μέσου όρου και τυπικής απόκλισης. 

Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες βαθμολόγησης και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 9β που ακολουθεί. Το 

μεγαλύτερο σκορ υποδηλώνει πιο ενισχυμένη επικοινωνιακή δεξιότητα από πλευράς 

των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αντιστροφές στις αρνητικά 

διατυπωμένες ερωτήσεις 3 και 7. Για κάθε ερώτηση, η μέγιστη τιμή είναι 3 και η 

ελάχιστη 0, ενώ για το σύνολο των ερωτήσεων της ενότητας των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων κυμαίνεται από 30 (εξαιρετικά υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες) έως 

και 0 (εξαιρετικά χαμηλές επικοινωνιακές δεξιότητες).  
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 Η κυριότερη επικοινωνιακή δεξιότητα των συμμετεχόντων είναι το γεγονός 

ότι αποφεύγουν να πουν κάτι όταν γνωρίζουν πως αυτό θα πληγώσει τον άλλο ή θα 

κάνει χειρότερα τα πράγματα (Μ.Ο. = 2,68, Τ.Α. = 0,616). Ακολουθεί η συνήθειά 

τους να μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους ίδιους, 

όσο και τους υπόλοιπους συνομιλητές (Μ.Ο. = 2,65, Τ.Α. = 0,736). Συνεχίζοντας, 

προσπαθούν αρκετά κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης να αφήνουν τους άλλους να 

ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν προτού αντιδράσουν σε αυτά που 

λένε (Μ.Ο. = 2,55, Τ.Α. = 0,749). Επόμενη δεξιότητα επικοινωνίας τους είναι ότι στις 

συζητήσεις προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων (Μ.Ο. = 

2,53, Τ.Α. = 0,847). 

Επίσης, σε ικανοποιητικό βαθμό, οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση το πώς ο 

τόνος της φωνής τους επηρεάζει τους άλλους (Μ.Ο. = 2,47, Τ.Α. = 1,012). Σε γενικές 

γραμμές, μπορούν να εκφραστούν με τον τρόπο που επιθυμούν σε μια συνομιλία 

(Μ.Ο. = 2,35, Τ.Α. = 1,001). Δεν τους είναι δύσκολο να δεχτούν εποικοδομητική 

κριτική από τους άλλους (Μ.Ο. = 2,30, Τ.Α. = 1,114). Παρατηρείται όμως μια 

σχετική δυσκολία στο να εκφράσουν τις απόψεις τους όταν διαφέρουν από εκείνες 

των γύρω τους (Μ.Ο. = 1,53, Τ.Α. = 1,086).  

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 9β, οι συμμετέχοντες είναι πολύ θετικοί 

στο να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης για την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων (Μ.Ο. = 2,88, Τ.Α. = 0,335), καθώς αρκετοί από 

αυτούς πιστεύουν πως οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες επιδέχονται βελτίωσης 

(Μ.Ο. = 2,68, Τ.Α. = 0,616).  

Όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων, αυτή κυμάνθηκε 

μεταξύ 15 και 30 βαθμών (εύρος 15 βαθμοί) και ο μέσος όρος ισούται με 24,60 (Τ.Α. 

= 3,579). Ο συνολικός μέσος όρος του δείγματος φανερώνει υψηλές επικοινωνιακές 

δεξιότητες (Βλ. Πίνακας 9β). 

 

Πίνακας 9β: Περιγραφική στατιστική για τις επικοινωνιακές δεξιότητες  

 

Ερώτηση N 
Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

(Μ.Ο.) 

Τυπική Απόκλιση 

(Τ.Α) 

1. Μπορείς να εκφραστείς με τον τρόπο που 

επιθυμείς σε μία συνομιλία; 
40 0 3 2,35 1,001 
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2. Σε μια συζήτηση μιλάς για πράγματα που 

ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και τους 

άλλους; 

40 0 3 2,65 0,736 

3. Σου είναι δύσκολο να εκφράσεις τις 

απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών 

που βρίσκονται γύρω σου; 

40 0 3 1,53 1,086 

4. Σε μια συζήτηση προσπαθείς να βάλεις 

τον εαυτό σου στη θέση των άλλων; 
40 0 3 2,53 0,847 

5. Έχεις επίγνωση το πώς ο τόνος της 

φωνής σου επηρεάζει τους άλλους; 
40 0 3 2,47 1,012 

6. Αποφεύγεις να πεις κάτι όταν ξέρεις ότι 

μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει 

τα πράγματα χειρότερα; 

40 0 3 2,68 0,616 

7. Σου είναι δύσκολο να δεχτείς 

εποικοδομητική κριτική από τους άλλους; 
40 0 3 2,30 1,114 

8. Σε μια συζήτηση αφήνεις τους άλλους να 

ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν προτού αντιδράσεις σε αυτά 

που λένε; 

40 0 3 2,55 0,749 

9. Κατά πόσο πιστεύεις ότι ο τρόπος που 

επικοινωνείς επιδέχεται βελτίωση; 
40 0 3 2,68 0,616 

10. Κατά πόσο θα συμμετείχες σε ανάλογο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης (π.χ. βιωματικό 

σεμινάριο, εργαστήριο, κτλ) ; 

40 2 3 2,88 0,335 

Επικοινωνιακές Δεξιότητες 40 15,00 30,00 24,60 3,579 

 

 

4.4 Επιλογή τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων και σχέση με το επίπεδο των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή 

συσχετίσεων μεταξύ των πέντε διαστάσεων για τον τρόπο διαχείρισης των 

συγκρούσεων και των συνολικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Όπως γίνεται φανερό 

από τα αποτελέσματα (Βλ. Πίνακας 10) δεν προκύπτει (δεν υπάρχει) στατιστικά 

σημαντική σχέση (p > 0,05) μεταξύ διαστάσεων επίλυσης συγκρούσεων και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
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Πίνακας 10: Σχέση τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

 

 Αποφυγή Παραχώρηση Επιβολή Συμβιβασμός Συνεργασία 

Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες  

Pearson 

Correlation 

-,096 -,196 ,072 ,003 -,025 

Sig. (2-

tailed) 

,556 ,225 ,660 ,985 ,877 

N 40 40 40 40 40 

 

 

Από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν έγινε φανερό πως οι 40 συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν και τους πέντε διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης συγκρούσεων, με 

διαφορετική συχνότητα. Επίσης, οι ίδιοι θεωρούν πως έχουν καλές επικοινωνιακές 

δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν. Σύμφωνα με τα δυο αυτά ευρήματα, 

τελευταίο βήμα της ανάλυσης ήταν η πραγματοποίηση παραμετρικού ελέγχου One 

Way Anova μεταξύ των οκτώ πρώτων ερωτήσεων των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

των δεκαπέντε προτάσεων που αφορούν τους τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων. 

Μέσω των αναλύσεων αυτών (που αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα), αναμένεται να 

επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η υπόθεση πως η επιλογή τρόπου διευθέτησης 

συγκρούσεων σχετίζεται με το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

 Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 1η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Μια σχέση κρίνεται ως στατιστικά σημαντική όταν p < 0,05. Από τον ίδιο πίνακα, δεν 

παρατηρείται καμία τιμή που να φανερώνει αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό. 

Δηλαδή, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

συμμετεχόντων να εκφράζονται με τον τρόπο που επιθυμούν σε μια συνομιλία και 

των επιμέρους τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων. 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 1: «Μπορείς να εκφραστείς με τον 

τρόπο που επιθυμείς σε μια συνομιλία;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 ,905 ,413 

Within Groups 37   

Total 39 
  

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία Between Groups 2 ,167 ,847 
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μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Within Groups 37   

Total 39 
  

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 1,763 ,186 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 ,226 ,798 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,730 ,489 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,678 ,514 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,091 ,913 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 1,517 ,233 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 2,093 ,138 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,178 ,838 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,733 ,487 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 ,407 ,669 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,536 ,590 

Within Groups 37   

Total 39 
  

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 ,038 ,963 

Within Groups 37   

Total 39 
  

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις Between Groups 2 ,916 ,409 
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ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Within Groups 37   

Total 39 
  

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Μπορείς να εκφραστείς με τον τρόπο που επιθυμείς σε μία συνομιλία; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 2η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Στον Πίνακα 12 περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις με στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

συμμετεχόντων να μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους 

ίδιους, όσο και τους άλλους και της πρακτικής να αποφεύγουν συνήθως σε μια 

ενδεχόμενη σύγκρουση τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα, στα οποία 

έχουν διαφορετική άποψη [F(2,39) = 7,715, p = 0,002]. Οι συμμετέχοντες που 

απάντησαν «Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα 

που ενδιαφέρουν και τις δυο πλευρές, τείνουν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να 

αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα, στα οποία έχουν 

διαφορετική άποψη, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που απάντησαν «Όχι». 

 Παράλληλα, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους ίδιους, όσο και 

τους άλλους και της πρακτικής να χρησιμοποιούν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση την 

εξειδίκευσή τους, για να πάρουν μια απόφαση ευνοϊκή γι’ αυτούς [F(2,39) = 14,577, 

p = 0,000]. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν «Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι 

μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα που ενδιαφέρουν και τις δυο πλευρές, τείνουν 

σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους, για να πάρουν 

μια απόφαση ευνοϊκή γι’ αυτούς, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που απάντησαν 

«Όχι». Παρατηρείται, λοιπόν, εδώ μια αξιοπρόσεκτη αντίθεση (ενώ δηλώνουν οι 

συμμετέχοντες ότι συζητούν για πράγματα που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, 

ωστόσο οι περισσότεροι αναφέρουν πως χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους, για να 

πάρουν μια απόφαση ευνοϊκή γι’ αυτούς). Το παραπάνω εύρημα είναι υπό 

διερεύνηση και θα αναλυθεί περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο («Συμπεράσματα»). 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 2: «Σε μια συζήτηση μιλάς για 

πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα, όσο και τους άλλους;» και τρόπων διευθέτησης 

συγκρούσεων  

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 7,715 ,002 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 ,482 ,622 

Within Groups 37   

Total 39   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 2,867 ,070 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 ,638 ,534 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,349 ,708 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 1,215 ,308 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,181 ,835 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 14,577 ,000 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 1,303 ,284 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,115 ,892 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 2,445 ,101 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – Between Groups 2 ,036 ,965 
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δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,633 ,537 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 ,897 ,416 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Between Groups 2 1,528 ,230 

Within Groups 37   

Total 39   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Σε μια συζήτηση μιλάς για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και 

τους άλλους; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων  

 

 Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 3η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 13, δεν προέκυψε 

καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

εκφράζουν τις απόψεις τους, όταν διαφέρουν από αυτές των γύρω τους και των 

επιμέρους τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων (p > 0,05).  

 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 3: «Σου είναι δύσκολο να εκφράσεις 

τις απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών που βρίσκονται γύρω σου;» και τρόπων διευθέτησης 

συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 1,917 ,161 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 ,879 ,424 

Within Groups 37   

Total 39   
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3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 2,645 ,084 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 ,944 ,398 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,590 ,559 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 2,016 ,147 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,722 ,492 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 1,904 ,163 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 3,009 ,062 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,512 ,603 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,558 ,577 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 ,585 ,562 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,731 ,488 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 ,420 ,660 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

Between Groups 2 2,204 ,125 

Within Groups 37   
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μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Total 39 
  

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Σου είναι δύσκολο να εκφράσεις τις απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών 

που βρίσκονται γύρω σου; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 4η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Στον Πίνακα 14 περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις με στατιστικά σημαντικά 

ευρήματα. Πιο αναλυτικά, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

συμμετεχόντων να προσπαθούν σε μια συζήτηση να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση 

των άλλων και της πρακτικής να προσπαθούν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να βρουν 

μια μέση λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα [F(2,39) =0,209, p = 

0,045]. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν «Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι 

προσπαθούν σε μια συζήτηση να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων, 

συνηθίζουν περισσότερο σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να προσπαθούν να βρουν μια 

μέση λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα, από ό, τι εκείνοι που 

απάντησαν «Όχι». Ταυτόχρονα, εντοπίζεται σχέση και με την πρακτική να 

προσπαθούν να συμπεριλάβουν στις ιδέες τους και αυτές των συναδέλφων, ώστε να 

καταλήξουν σε μια από κοινού απόφαση [F(2,39) =1,703 p = 0,023]. 

      

Πίνακας 14: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 4: «Σε μια συζήτηση προσπαθείς να 

βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων  

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 ,161 ,852 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 ,052 ,949 

Within Groups 37   

Total 39   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 ,258 ,774 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις Between Groups 2 ,499 ,611 



99 

 

στους / στις συναδέλφους μου. Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 1,635 ,209 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,214 ,809 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,969 ,389 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 1,410 ,257 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 3,382 ,445 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,209 ,045 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,184 ,833 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 1,502 ,236 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,506 ,607 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 ,571 ,570 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Between Groups 2 1,703 ,023 

Within Groups 37   

Total 39   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Σε μια συζήτηση προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων; 
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Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 5η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 15, δεν προέκυψε 

καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του βαθμού επίγνωσης των 

συμμετεχόντων για το πώς ο τόνος της φωνής τους επηρεάζει τους άλλους και των 

επιμέρους τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων (p > 0,05).  

 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 5: «Έχεις επίγνωση το πώς ο τόνος 

της φωνής σου επηρεάζει τους άλλους;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 ,273 ,762 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη 

διαφωνία μου με τους / τις 

συναδέλφους μου, με στόχο να 

αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 ,557 ,578 

Within Groups 37   

Total 

   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους 

/ τις συναδέλφους μου, ακόμη κι 

αν νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 3,267 1,955 ,156 

Within Groups 1,671   

Total    

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups ,947 ,945 ,398 

Within Groups 1,002   

Total    

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups ,471 ,352 ,706 

Within Groups 1,337   

Total    

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2,133 1,458 ,246 

Within Groups 1,463   

Total    

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου 

για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες 

μου. 

Between Groups 2,219 2,825 ,072 

Within Groups ,785   

Total    

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή 

μου για να πάρω μια απόφαση 

Between Groups 1,421 1,809 ,178 

Within Groups ,785   
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ευνοϊκή για μένα. Total    

9. Γενικά επιδιώκω με 

σταθερότητα την επικράτηση της 

θέσης μου για ένα ζήτημα. 

Between Groups ,747 ,435 ,650 

Within Groups 1,716   

Total    

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups ,251 ,439 ,648 

Within Groups ,570   

Total    

11. Συνήθως προτείνω κοινό 

έδαφος προκειμένου να 

ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. 

Between Groups 1,180 1,163 ,324 

Within Groups 1,015   

Total    

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups ,647 ,638 ,534 

Within Groups 1,013   

Total    

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2,219 1,439 ,250 

Within Groups 1,542   

Total    

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups ,854 ,955 ,394 

Within Groups ,894   

Total    

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω 

στις ιδέες μου και αυτές των 

συναδέλφων μου, ώστε να 

καταλήξουμε σε μια από κοινού 

απόφαση. 

Between Groups ,189 ,221 ,803 

Within Groups ,852   

Total 

   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Έχεις επίγνωση το πώς ο τόνος της φωνής σου επηρεάζει τους άλλους; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 6η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Στον Πίνακα 16 περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις με στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

συμμετεχόντων να αποφεύγουν να πουν κάτι όταν ξέρουν ότι μόνο θα πληγώσει τους 

άλλους ή θα χειροτερέψει τα πράγματα και της πρακτικής να αποφεύγουν συνήθως σε 

μια ενδεχόμενη σύγκρουση τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα, στα 

οποία έχουν διαφορετική άποψη [F(2,39) = 6,415, p = 0,004]. Οι συμμετέχοντες που 
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απάντησαν «Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι αποφεύγουν να πουν κάτι γνωρίζοντας 

πως θα πληγώσει τους άλλους ή θα χειροτερέψει τα πράγματα, τείνουν σε μια 

ενδεχόμενη σύγκρουση να αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για 

θέματα που έχουν διαφορετική άποψη, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που 

απάντησαν «Όχι».  

 Παρόμοια, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

αποφεύγουν να πουν κάτι όταν ξέρουν ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα 

χειροτερέψει τα πράγματα και της πρακτικής να ανταλλάσσουν σε μια ενδεχόμενη 

σύγκρουση ακριβείς πληροφορίες με τους συναδέλφους, για να επιλύσουν συλλογικά 

ένα πρόβλημα [F(2,39) = 5,435, p = 0,009]. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν «Ναι» 

στο ότι αποφεύγουν να πουν κάτι γνωρίζοντας πως θα πληγώσει τους άλλους ή θα 

χειροτερέψει τα πράγματα, (τείνουν να) επιλέγουν συχνότερα σε μια ενδεχόμενη 

σύγκρουση να ανταλλάσσουν ακριβείς πληροφορίες με τους συναδέλφους για τη 

συλλογική επίλυση ενός προβλήματος, από ό, τι εκείνοι που απάντησαν «Μερικές 

φορές» ή «Όχι». 

 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 6: «Αποφεύγεις να πεις κάτι όταν 

ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει τα πράγματα χειρότερα;» και τρόπων 

διευθέτησης συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 6,415 ,004 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 2,394 ,105 

Within Groups 37   

Total 39   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 1,234 ,303 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 1,721 ,193 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,250 ,780 

Within Groups 37   
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Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 1,844 ,172 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,220 ,804 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 ,808 ,454 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 ,321 ,727 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,469 ,629 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,263 ,770 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 ,583 ,563 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 5,435 ,009 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 1,726 ,192 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Between Groups 2 ,730 ,489 

Within Groups 37   

Total 39   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Αποφεύγεις να πεις κάτι όταν ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα 

κάνει τα πράγματα χειρότερα; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 
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 Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 7η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17, δεν προέκυψε 

καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

δεχτούν εποικοδομητική κριτική από τους άλλους και των επιμέρους τρόπων 

διευθέτησης συγκρούσεων (p > 0,05).  

 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 7: «Σου είναι δύσκολο να δεχτείς 

εποικοδομητική κριτική από τους άλλους;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 1,711 ,195 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 1,135 ,332 

Within Groups 37   

Total 39   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 1,122 ,336 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 2,249 ,120 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,704 ,501 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 ,892 ,419 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 ,209 ,812 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου 

για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Between Groups 2 1,812 ,177 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

Between Groups 2 ,209 ,813 

Within Groups 37   
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ένα ζήτημα. Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,942 ,399 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,087 ,917 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 1,019 ,371 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 1,269 ,293 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 2,618 ,086 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Between Groups 2 ,406 ,669 

Within Groups 37   

Total 39   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Σου είναι δύσκολο να δεχτείς εποικοδομητική κριτική από τους άλλους; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την 8η 

ερώτηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Στον Πίνακα 18 περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις με στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των 

συμμετεχόντων να αφήνουν τους άλλους να ολοκληρώνουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν προτού οι ίδιοι αντιδράσουν και της πρακτικής να ακολουθούν συχνά σε 

μια ενδεχόμενη σύγκρουση τις προτάσεις των συναδέλφων τους [F(2,39) = 5,530, p 

= 0,008]. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν «Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι 

αφήνουν τους άλλους να ολοκληρώσουν προτού οι ίδιοι αντιδράσουν, φαίνεται να 

ακολουθούν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση τις προτάσεις των συναδέλφων τους, σε 

μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που απάντησαν «Όχι». 
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 Παρόμοια, εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

αφήνουν τους άλλους να ολοκληρώνουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν προτού οι 

ίδιοι αντιδράσουν και της πρακτικής να προσπαθούν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση 

να συμπεριλάβουν στις ιδέες τους αυτές των συναδέλφων, για τη λήψη μιας από 

κοινού απόφασης [F(2,39) = 4,719, p = 0,015]. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 

«Ναι» ή «Μερικές φορές» στο ότι αφήνουν τους άλλους να ολοκληρώσουν προτού οι 

ίδιοι αντιδράσουν, φαίνεται να προσπαθούν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να 

συμπεριλάβουν στις ιδέες τους και αυτές των συναδέλφων για τη λήψη κοινής 

απόφασης,  σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνους που απάντησαν «Όχι». 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα One Way Anova μεταξύ ερώτησης 8: «Σε μια συζήτηση αφήνεις τους 

άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν προτού αντιδράσεις σε αυτά που 

λένε;» και τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων 

 df F Sig. 

1. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό 

διάλογο με τους /τις συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε 

διαφορετική/αντίθετη άποψη. 

Between Groups 2 ,992 ,380 

Within Groups 37   

Total 39   

2. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία 

μου με τους / τις συναδέλφους μου, 

με στόχο να αποφύγω τα άσχημα 

συναισθήματα. 

Between Groups 2 ,165 ,848 

Within Groups 37   

Total 39   

3. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / 

τις συναδέλφους μου, ακόμη κι αν 

νιώθω ότι αδικούμαι. 

Between Groups 2 2,803 ,074 

Within Groups 37   

Total 39   

4. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις 

στους / στις συναδέλφους μου. 

Between Groups 2 ,542 ,586 

Within Groups 37   

Total 39   

5. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις 

των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 5,530 ,008 

Within Groups 37   

Total 39   

6. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις 

προσδοκίες των συναδέλφων μου. 

Between Groups 2 1,460 ,245 

Within Groups 37   

Total 39   

7. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για 

να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

Between Groups 2 1,621 ,211 

Within Groups 37   

Total 39   

8. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου Between Groups 2 ,258 ,774 
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για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή 

για μένα. 

Within Groups 37   

Total 39   

9. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα 

την επικράτηση της θέσης μου για 

ένα ζήτημα. 

Between Groups 2 ,458 ,636 

Within Groups 37   

Total 39   

10. Προσπαθώ να βρω μια μέση 

λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά 

ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 1,353 ,271 

Within Groups 37   

Total 39   

11. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

αδιέξοδα. 

Between Groups 2 ,300 ,742 

Within Groups 37   

Total 39   

12. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – 

δώσε», προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. 

Between Groups 2 ,603 ,553 

Within Groups 37   

Total 39   

13. Ανταλλάσσω ακριβείς 

πληροφορίες με τους / τις 

συναδέλφους μου για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα. 

Between Groups 2 ,165 ,848 

Within Groups 37   

Total 39   

14. Προσπαθώ να φέρω στο φως 

όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα 

θέματα να επιλυθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Between Groups 2 3,115 ,056 

Within Groups 37   

Total 39   

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις 

ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια 

από κοινού απόφαση. 

Between Groups 2 4,719 ,015 

Within Groups 37   

Total 39   

 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Σε μια συζήτηση αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν προτού αντιδράσεις σε αυτά που λένε; 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

5.1 Συμπεράσματα έρευνας και συζήτηση 

 Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε με σκοπό να εντοπίσει τον επικρατέστερο 

τρόπο με τον οποίο γίνεται διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς 

οργανισμούς, αλλά και να εντοπίσει το επίπεδο, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμμετείχαν ανεξάρτητα 

από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Μεταξύ τους υπήρχαν τόσο εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας, όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας απώτερος στόχος της 

μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η επιλογή τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων σε 

σχέση με το βαθμό κατεκτημένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων από πλευράς των 

εκπαιδευτικών.  

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ερωτηματολογίου. 

Η δομή του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε διαδεδομένες κλίμακες, οι οποίες 

προσαρμόστηκαν κατάλληλα στις ανάγκες της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας. Οι 

κλίμακες που αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή του ερωτηματολογίου ήταν η ROCI 

- II (Rahim Organizational Conflict Inventory - II) (Rahim, 2001) για τις διαστάσεις 

διαχείρισης συγκρούσεων και το «Interpersonal Communication Inventory (ICI)» 

(Bienvenu, 1971) στην ελληνική του εκδοχή, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την 

Κουλουμπού (2015).  

Από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν έγινε φανερό πως οι 40 συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν και τους πέντε διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης συγκρούσεων, με 

διαφορετική συχνότητα. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με 

τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων, οδήγησε στο συμπέρασμα πως ο κυριότερος 

τρόπος που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι (α) η συνεργασία. 

Επόμενος επικρατέστερος τρόπος είναι (β) ο συμβιβασμός. Ακολουθεί (γ) η 

παραχώρηση. Έπεται (δ) η αποφυγή. Τελευταίος τρόπος που επιλέγεται είναι (ε) η 

επιβολή. 

 Σε αντίστοιχα αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα αξιοποίησης της 

συνεργασίας και του συμβιβασμού έχουν οδηγηθεί οι παρακάτω έρευνες στην 

Ελλάδα: του Παρασκευόπουλου (2008), της Κεχαγιά (2014 στο: Ιορδανίδης, 2014), 

της Καραγιάννη & του Ρουσσάκη (2015), της Μητσαρά & του Ιορδανίδη (2015). Τα 

ευρήματα αυτά συμβαδίζουν και με απόψεις άλλων ερευνητών που προτείνουν την 
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μέθοδο της συνεργασίας ως κατάλληλη για την εποικοδομητική διευθέτηση μιας 

σύγκρουσης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (Catana, 2015). Όμως, η μέθοδος της 

συνεργασίας δεν θεωρείται πάντα κατάλληλη για τη διαχείριση των συγκρούσεων 

από τη σύγχρονη θεωρία της διοίκησης. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι κάθε 

περίσταση θα πρέπει να προσεγγίζεται διαφορετικά. Άλλοι αναφέρουν ως 

μειονέκτημα τον χρόνο που απαιτείται ή την καλή διάθεση που χρειάζεται να έχουν 

τα συγκρουόμενα μέρη (Τέκος & Ιορδανίδης, 2011).  

 Παράλληλα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σε σχέση με τις υπόλοιπες ή 

άλλες παρεμφερείς, δείχνουν μια αντιστοιχία ως προς τη μειωμένη συχνότητα που οι 

εκπαιδευτικοί αξιοποιούν την μέθοδο της επιβολής. Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν 

με απόψεις διάφορων ερευνητών που προτείνουν να αποφεύγεται η μέθοδος της 

επιβολής για τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Αυτό 

οφείλεται στο ότι κάποιες φορές η συγκεκριμένη προσέγγιση προκαλεί όξυνση των 

προβλημάτων, αντί να τα αποσβέσει (Behfar et al., 2008).   

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε, οι επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

φαίνεται να είναι γενικά αναπτυγμένες. Η κυριότερη επικοινωνιακή τους δεξιότητα 

είναι το γεγονός ότι αποφεύγουν να πουν κάτι όταν γνωρίζουν πως αυτό μόνο θα 

πληγώσει το συνομιλητή τους ή θα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Ακολουθεί η 

συνήθειά τους να μιλούν σε μια συζήτηση για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο τους 

ίδιους, όσο και τους άλλους. Συνεχίζοντας, επιδιώκουν κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης να αφήνουν τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν, προτού αντιδράσουν σε αυτά που λένε. Επόμενη δεξιότητα επικοινωνίας 

τους είναι ότι στις συζητήσεις προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των 

άλλων. 

Επίσης, σε ικανοποιητικό βαθμό, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν 

επίγνωση το πώς ο τόνος της φωνής τους επηρεάζει τους άλλους. Γενικά, μπορούν να 

εκφραστούν με τον τρόπο που επιθυμούν σε μια συνομιλία. Δεν τους είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να δεχτούν εποικοδομητική κριτική από τους άλλους. Παρατηρείται όμως 

μια σχετική δυσκολία στο να εκφράσουν τις απόψεις τους όταν διαφέρουν από 

εκείνες των γύρω τους. 

 Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δηλώνουν αρκετά 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα για την ενίσχυση των 



110 

 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, καθώς αρκετοί από αυτούς πιστεύουν πως οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες επιδέχονται βελτίωσης.   

 Τα παραπάνω ευρήματα σχετίζονται με τη βιβλιογραφία που περιγράφει τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δείχνουν να φέρονται με 

ενσυναίσθηση απέναντι στους συνομιλητές τους και να προσπαθούν να τους ακούν 

ενεργητικά (να τους αφουγκράζονται). Γενικά, πιστεύουν πως έχουν αναπτυγμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν. Σε αντιστοιχία με τα 

λεγόμενα των συμμετεχόντων, η επιμόρφωση στην επικοινωνία, μέσω βιωματικών 

σεμιναρίων και εργαστηρίων, αποτελεί βασικό τρόπο καλλιέργειας και ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας (Goleman et al., 2014). 

 Στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στηρίζονται 

στις αντιλήψεις και τις προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

και δεν αποκλείεται να απέχουν σε κάποιο βαθμό από την πραγματικότητα.  

 Σε τελευταίο στάδιο διερευνήθηκε η επιλογή τρόπου διευθέτησης 

συγκρούσεων σε σχέση με το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αρχικά, έγινε 

συσχέτιση μεταξύ των πέντε τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων και του συνολικού 

επιπέδου (δηλ. των συνολικών) επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν απουσία στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ τους (p > 0,05).  

 Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συσχετίσεις (One Way 

Anova) μεταξύ των οκτώ ερωτήσεων των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των 

δεκαπέντε προτάσεων που αφορούν τις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων. Σκοπός 

ήταν να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η υπόθεση πως η επιλογή τρόπου διευθέτησης 

συγκρούσεων σχετίζεται με το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Από αυτές 

τις αναλύσεις αναδείχθηκαν κάποια στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία 

αναλύονται αμέσως παρακάτω. 

 Αρχικά, βρέθηκε σχέση μεταξύ της ερώτησης «Σε μια συζήτηση μιλάς για 

πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και τους άλλους;» και της πρακτικής 

διαχείρισης σύγκρουσης «Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους 

μου για θέματα στα οποία έχουμε διαφορετική / αντίθετη άποψη» (αποφυγή). Μια 

τέτοια σχέση, φανερώνει πως όσοι από τους συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι γενικά να 

συζητούν για ζητήματα που ενδιαφέρουν και τις δυο πλευρές, τείνουν σε μια 

ενδεχόμενη σύγκρουση να αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο για θέματα που έχουν 

αντίθετη άποψη με τους συναδέλφους. Από την μια πλευρά, μπορεί να υποθέσει 
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κανείς πως σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση αποφεύγουν τον ανοιχτό διάλογο, ίσως για 

να μην επιδεινωθεί το χάσμα μεταξύ των δυο αντιμαχόμενων πλευρών. Από την άλλη 

πλευρά, μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι επικοινωνιακές δεξιότητες και αποφυγή είναι 

αντιθετικές έννοιες, άρα εδώ μπορεί να υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στις δηλώσεις των 

συμμετεχόντων. Η αντίθεση αυτή ίσως σχετίζεται με την υποκειμενικότητα της 

κρίσης τους αναφορικά με τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

 Ακόμη, προέκυψε σχέση μεταξύ της ερώτησης «Σε μια συζήτηση μιλάς για 

πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και τους άλλους;» και της πρακτικής 

διαχείρισης σύγκρουσης «Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου για να πάρω μια απόφαση 

ευνοϊκή για μένα» (επιβολή). Η εξειδίκευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον 

ως μέσο επιβολής για τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης. Παρατηρείται, λοιπόν, εδώ 

μια αξιοπρόσεκτη αντίθεση: ενώ δηλώνουν οι συμμετέχοντες ότι γενικά συζητούν για 

πράγματα που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, ωστόσο οι περισσότεροι αναφέρουν 

πως σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση τείνουν να χρησιμοποιούν την εξειδίκευσή τους, 

για να εκμαιεύσουν μια απόφαση ευνοϊκή γι’ αυτούς. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα της έρευνας (από τα οποία προκύπτει ότι έχουν 

αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες). Το αποτέλεσμα αυτό κάνει φανερή την 

υποκειμενικότητα της κρίσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

Επίσης, προέκυψε σχέση μεταξύ της ερώτησης «Σε μια συζήτηση προσπαθείς 

να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων;» και της πρακτικής διαχείρισης 

σύγκρουσης «Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια από κοινού απόφαση» (συνεργασία). Συγκεκριμένα, 

οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που καταβάλλουν γενικά προσπάθεια να θέσουν τον 

εαυτό τους στη θέση του άλλου, τείνουν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να επιλέγουν 

τη συνεργασία, συμπεριλαμβάνοντας στη λήψη αποφάσεων τις ιδέες όλων των 

συναδέλφων. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σχετίζεται με αναπτυγμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Φαίνεται πως η ύπαρξη ενσυναίσθησης και η προσπάθεια 

ερμηνείας της θέσης του άλλου, μπορεί να αυξάνει τη συχνότητα που αξιοποιείται η 

μέθοδος της συνεργασίας για τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης.  

Ταυτόχρονα, προέκυψε σχέση μεταξύ της ερώτησης «Σε μια συζήτηση 

προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων;» και της πρακτικής 

διαχείρισης σύγκρουσης «Προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για να ξεπεραστεί 
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προσωρινά ένα πρόβλημα» (συμβιβασμός). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που 

βάζουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση, τείνουν σε 

μια ενδεχόμενη σύγκρουση να επιλέγουν το συμβιβασμό και τη χρήση ενός «πάρε – 

δώσε» για να επιλυθεί προσωρινά ένα πρόβλημα. Συνεπώς, φαίνεται ότι η ύπαρξη 

ενσυναίσθησης μπορεί να αυξάνει τη συχνότητα που αξιοποιείται και η μέθοδος του 

συμβιβασμού για τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης. 

Άλλη μια σχέση που βρέθηκε, ήταν μεταξύ της ερώτησης «Αποφεύγεις να πεις 

κάτι όταν ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει τα πράγματα 

χειρότερα;» με την πρακτική διαχείρισης σύγκρουσης «Συνήθως αποφεύγω τον 

ανοιχτό διάλογο με συναδέλφους για θέματα στα οποία έχουμε διαφορετική / αντίθετη 

άποψη» (αποφυγή). Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως όσοι συμμετέχοντες  

αποφεύγουν γενικά να πουν πράγματα όταν ξέρουν ότι θα πληγώσουν τους άλλους ή 

θα οξύνουν την κατάσταση, τείνουν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση να αποφεύγουν 

τον ανοιχτό διάλογο για θέματα που έχουν αντίθετη άποψη με τους συναδέλφους. Ο 

ανοιχτός διάλογος ενδέχεται να επιδεινώσει το χάσμα μεταξύ των δυο αντιμαχόμενων 

πλευρών. Η εν λόγω συμπεριφορά μπορεί να είναι απόρροια αναπτυγμένων 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα αυτό ενδέχεται να 

οφείλεται στην ικανότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τη 

λογική τους, με στόχο να αποφύγουν γενικά την αύξηση των εντάσεων μεταξύ των 

δυο αντιμαχόμενων πλευρών (πρακτική που τους οδηγεί στο να «αποφεύγουν» μια 

σύγκρουση). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ της ερώτησης «Αποφεύγεις να πεις κάτι 

όταν ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα κάνει τα πράγματα χειρότερα;» και 

της πρακτικής διαχείρισης σύγκρουσης «Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με τους 

συναδέλφους για να λύσουμε μαζί ένα πρόβλημα» (συνεργασία). Σύμφωνα με αυτό το 

εύρημα, βρέθηκε πως οι συμμετέχοντες που αποφεύγουν γενικά να χρησιμοποιήσουν 

εκφράσεις και όρους οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητικά συναισθήματα 

στους άλλους ή που θα επιδεινώσουν μια κατάσταση, τείνουν να επιλύουν τις 

συγκρούσεις πιο συνεργατικά, ανταλλάσσοντας ακριβείς πληροφορίες με τους 

συναδέλφους για να λύσουν μαζί ένα πρόβλημα. Η μέθοδος συνεργασίας, λοιπόν, 

φαίνεται να σχετίζεται με αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και να επιλέγεται 

από εκείνους τους εκπαιδευτικούς που δεν επιθυμούν να αποκρύψουν πληροφορίες ή 

να πράξουν εις βάρος των άλλων.  
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Συσχέτιση βρέθηκε και στην περίπτωση της ερώτησης «Σε μια συζήτηση 

αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν προτού 

αντιδράσεις σε αυτά που λένε;» με την πρακτική διαχείρισης σύγκρουσης «Συχνά 

ακολουθώ τις προτάσεις των συναδέλφων μου» (παραχώρηση). Από αυτό το εύρημα, 

διαφαίνεται πως οι συμμετέχοντες που αφήνουν γενικά τους άλλους να 

ολοκληρώσουν όσα θέλουν να εκφράσουν, προτού οι ίδιοι αντιδράσουν, τείνουν σε 

μια ενδεχόμενη σύγκρουση να ακολουθούν τις προτάσεις των συναδέλφων τους. Η 

συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκύπτει λόγω αναπτυγμένων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Αλλιώς, το αποτέλεσμα αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε τάση του ατόμου 

να ακολουθεί κάποιες θέσεις που ασπάζονται οι άλλοι, ανεξάρτητα αν η δική του 

θέση έχει μικρή ή μεγαλύτερη απόκλιση από αυτά.  

Τελευταία σχέση που εντοπίστηκε, ήταν μεταξύ της ερώτησης «Σε μια 

συζήτηση αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν 

προτού αντιδράσεις σε αυτά που λένε;» και της πρακτικής διαχείρισης σύγκρουσης 

«Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων μου, ώστε να 

καταλήξουμε σε μια από κοινού απόφαση» (συνεργασία). Σύμφωνα με το αποτέλεσμα 

αυτό, βρέθηκε πως οι συμμετέχοντες που αφήνουν γενικά τους άλλους να 

ολοκληρώσουν όσα θέλουν να εκφράσουν, προτού οι ίδιοι αντιδράσουν, τείνουν σε 

μια ενδεχόμενη σύγκρουση να προσπαθούν να συμπεριλάβουν στις ιδέες τους εκείνες 

των συναδέλφων, ώστε να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση. Η μέθοδος 

συνεργασίας, λοιπόν, φαίνεται να σχετίζεται με αναπτυγμένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Μπορεί να επιλέγεται από εκείνους τους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν 

να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδέες, τις απόψεις, τις προτάσεις των συναδέλφων τους, 

με απώτερο στόχο την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης και κατ’ επέκταση το 

αμοιβαίο όφελος.   

Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η συζήτηση. 

Συνοψίζοντας, από τα εμπειρικά δεδομένα βρέθηκε πως οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη συνεργατική επίλυση των συγκρούσεων, 

χωρίς να απορρίπτουν τις λοιπές μεθόδους. Έτσι, διαφαίνεται πως χρησιμοποιούνται 

και οι πέντε τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων, αλλά με διαφορετική συχνότητα. Ως 

προς τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, εκείνες κρίθηκαν ως ανεπτυγμένες. Ωστόσο, 

η υποκειμενική κρίση των συμμετεχόντων ερμηνεύει και την επιθυμία τους να 

επιμορφωθούν πάνω σε αυτές και να τις βελτιώσουν περαιτέρω. Τέλος, βρέθηκε πως 
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η συνεργατική επίλυση, ο συμβιβασμός, η παραχώρηση και η αποφυγή επιλέγονται 

από εκείνους που αξιολογούν ως ανεπτυγμένες τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους. 

Στον αντίποδα, η μέθοδος της επιβολής βρέθηκε να μην συνδέεται με τις 

ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

5.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Η εκπόνηση της εμπειρικής έρευνας υπήρξε μια εποικοδομητική διαδικασία, η 

οποία κατέστησε δυνατή την εξαγωγή ορισμένων αξιόλογων συμπερασμάτων. 

Ωστόσο, εντοπίζονται ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή της. 

 Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για 

την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και για όλη την ελληνική και παγκόσμια κοινωνία 

καθώς ταυτίστηκε με την πανδημία του κορονοϊού (Covid – 19). Κατά συνέπεια, ήταν 

αδύνατη η χορήγηση εκτυπωμένων ερωτηματολογίων σε συγκεκριμένες σχολικές 

μονάδες με σκοπό τη συλλογή μεγαλύτερου δείγματος εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, η 

έρευνα εκπονήθηκε ηλεκτρονικά και συλλέχθηκε δείγμα «ευκολίας», το οποίο δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Ανεξάρτητα από το μικρό μέγεθος και τη σύσταση του δείγματος, φαίνεται 

πως κατά τις απαντήσεις τους, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί φρόντισαν να 

«ωραιοποιήσουν» τις απαντήσεις τους. Επίσης, οι απαντήσεις τους σε επίπεδο 

κατακτημένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενδέχεται να επηρεάστηκαν από τον 

υποκειμενικό χαρακτήρα που έλαβε η αυτο - συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Έτσι, μπορεί να αιτιολογηθεί και η επιθυμία των συμμετεχόντων να επιμορφωθούν 

αναφορικά με την ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, παρά το γεγονός 

ότι δηλώνουν ήδη αρκετά επικοινωνιακοί. 

Ένας άλλος περιορισμός είναι η συμμετοχή μόλις 4 εκπαιδευτικών που 

κατέχουν θέση ευθύνης (διευθυντή / ντριας ή υποδιευθυντή / ντριας) στο σχολικό 

οργανισμό όπου υπηρετούν. Μπορεί να προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα, 

όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων και τις δεξιότητες επικοινωνίας, εάν 

υπήρχε μεγαλύτερη εκπροσώπησή τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συστήνεται η μελλοντική διεξαγωγή της 

έρευνας σε ένα εκτενέστερο δείγμα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα 

αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα των 40 ατόμων και δεν μπορούν να γενικευθούν για 
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όλον τον πληθυσμό. Συστήνεται, επίσης, η εκπόνηση έρευνας με ποιοτική 

προσέγγιση, όπου θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς (και με 

διευθυντές) για τους τρόπους επίλυσης συγκρούσεων που ακολουθούν, καθώς και για 

το επίπεδο των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 

Η επιθυμία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν σχετικά με 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για 

μελλοντικές έρευνες. Μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιηθεί έρευνα, στην οποία θα 

συγκρίνονται τα αποτελέσματα μεταξύ εκπαιδευτικών που παρακολουθούν σεμινάρια 

επιμόρφωσης στην επικοινωνία και εκπαιδευτικών που δεν παρακολουθούν.  

Ταυτόχρονα, προτείνεται στο μέλλον η διεξαγωγή έρευνας, στην οποία θα 

διερευνώνται οι μέθοδοι διευθέτησης συγκρούσεων που υιοθετούν οι διευθυντές / 

υποδιευθυντές, καθώς και το επίπεδο των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Επίσης, 

μπορεί σε μελλοντική έρευνα να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

διευθυντών / υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών (για τις στρατηγικές επίλυσης των 

συγκρούσεων και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες). Σε αυτή την περίπτωση, 

θεωρείται θεμιτό να υπάρχει ίση κατανομή στο μελλοντικό δείγμα ανάμεσα στους 

διευθυντές / υποδιευθυντές και στους εκπαιδευτικούς.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ενημερωτική Επιστολή  

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,  

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει τίτλο: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας» και αποτελεί μέρος της 

ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 

 

Οι συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα όταν συνυπάρχουν δυο τουλάχιστον μέλη ή ομάδες 

που παρουσιάζουν αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αλλά διαφωνούν σε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά τη λειτουργία των σχολικών οργανισμών, άνθρωποι με 

διαφορετική προσωπικότητα και προσωπικές απόψεις, στάσεις, κ.ά. καλούνται να 

συνεργαστούν καθημερινά. Συνεπώς, οι συγκρούσεις δημιουργούνται αναπόφευκτα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία και οι κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας 

μπορούν να οδηγήσουν στην αμοιβαία προσπάθεια για την επίλυση μια σύγκρουσης.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους τρόπους διαχείρισης 

συγκρούσεων και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. 

 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πολύτιμη για την ολοκλήρωση των σπουδών 

μου. Παρακαλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

ανώνυμα. Δεν θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η 

συμμετοχή σας είναι εθελοντική και είστε σε θέση να αποχωρήσετε από την έρευνα 

χωρίς αιτιολογία. Η συμπλήρωση και καταχώρηση των απαντήσεών σας στην 

ηλεκτρονική φόρμα σημαίνει την συναίνεση/ συγκατάθεση συμμετοχής σας. Για 

οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνήτρια. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,  

Με εκτίμηση,  

Ονουφρία Τσουρού, ΠΕ70, onoufriats@gmail.com  

 

mailto:onoufriats@gmail.com
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Τρόποι Διαχείρισης Συγκρούσεων μεταξύ των Εκπαιδευτικών 

 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας είναι απολύτως ανώνυμο. 

Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μία απάντηση. 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φύλο:                    Άνδρας                 Γυναίκα  

 

2. Ηλικία: 

Έως 35                   36 – 45                 46 – 55                  56 και άνω  

 

3. Ειδικότητα: ΠΕ……….. 

 

4. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ        

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης     

Διδακτορικό Δίπλωμα   

 

5. Επαγγελματική Προϋπηρεσία: 

Έως 5 έτη                5 – 15                     16 – 25                 26 και άνω  

 

6. Σχέση Εργασίας: 

Αναπληρωτής/τρια                           Μόνιμος/η με οργανική θέση  

 

7. Θέση ευθύνης (αν υπάρχει):  

Διευθυντής/ντρια                           Υποδιευθυντής / ντρια  
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Β. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

(αποφυγή, επιβολή, παραχώρηση, συμβιβασμός, συνεργασία) 

 

Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις αυτο - αναφοράς, επιλέγοντας τον 

αριθμό που σας εκφράζει. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 

1. Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με τους / τις συναδέλφους /ισσες μου για να 

λύσουμε μαζί ένα πρόβλημα. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

2. Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους / στις συναδέλφους /ισσές μου. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

3. Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό διάλογο με τους / τις συναδέλφους /ισσές μου για 

θέματα στα οποία έχουμε διαφορετική / αντίθετη άποψη.  

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

4. Προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για να ξεπεραστεί προσωρινά ένα πρόβλημα.  

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

5. Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

6. Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία μου με τους / τις συναδέλφους /ισσές μου, με 

στόχο να αποφύγω τα άσχημα συναισθήματα. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

7. Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις των συναδέλφων /ισσών μου. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

8. Προσπαθώ να φέρω στο φως όλες τις ανησυχίες μας, ώστε τα θέματα να επιλυθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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9. Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου για να πάρω μια απόφαση ευνοϊκή για μένα. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

10. Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

11. Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες των συναδέλφων /ισσών μου.  

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

12. Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα την επικράτηση της θέσης μου για ένα ζήτημα. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

13. Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους / τις συναδέλφους /ισσές μου, ακόμη κι αν νιώθω 

ότι αδικούμαι. 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

14. Χρησιμοποιώ ένα «πάρε – δώσε», προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν 

συμβιβασμό.  

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

15. Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου και αυτές των συναδέλφων / ισσών 

μου, ώστε να καταλήξουμε σε μια από κοινού απόφαση.      

1 = Διαφωνώ Απόλυτα        2           3              4             5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Παρακαλώ, απαντήστε κατά πόσο ισχύουν οι παρακάτω δηλώσεις, επιλέγοντας τον 

αριθμό που σας εκφράζει. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 

Κατά πόσο … 
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16. Μπορείς να εκφραστείς με τον τρόπο που επιθυμείς σε μία συνομιλία;  

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  

 

17. Σε μια συζήτηση μιλάς για πράγματα που ενδιαφέρουν τόσο εσένα όσο και τους 

άλλους; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια) 

 

18. Σου είναι δύσκολο να εκφράσεις τις απόψεις σου όταν διαφέρουν από αυτών που 

βρίσκονται γύρω σου; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  

 

19. Σε μια συζήτηση προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  

 

20. Έχεις επίγνωση το πώς ο τόνος της φωνής σου επηρεάζει τους άλλους; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια) 

 

21. Αποφεύγεις να πεις κάτι όταν ξέρεις ότι μόνο θα πληγώσει τους άλλους ή θα 

κάνει τα πράγματα χειρότερα;  

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια) 

 

22. Σου είναι δύσκολο να δεχτείς εποικοδομητική κριτική από τους άλλους; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  

 

23.Σε μια συζήτηση αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν προτού αντιδράσεις σε αυτά που λένε; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  
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24. Πιστεύεις ότι οι επικοινωνιακές σου δεξιότητες επιδέχονται βελτίωση; 

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια)  

 

25. Θα συμμετείχες σε ανάλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης (π.χ. βιωματικό σεμινάριο, 

εργαστήριο, κτλ);     

 

1 = Ναι (συνήθως ή τις περισσότερες φορές)        2 = Μερικές φορές           3 = Όχι (ποτέ ή σπάνια) 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ!  

 

 

 

 

 

 

 


