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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο αποτελεί, αναμφίβολα, ένα καίριο ζήτημα. 

Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας είναι μια αδήριτη και πανταχού παρούσα 

πραγματικότητα, ειδικά στις μέρες μας, όπου η ανεργία και η εργασιακή αβεβαιότητα 

αυξάνουν το στρες των εργαζομένων και συμπιέζουν τις εργασιακές σχέσεις. Η λέξη 

κλειδί, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ένας σύγχρονος οργανισμός σε αυτό τον 

καταιγισμό εξελίξεων και στη διαχείριση κρίσεων που έχουν προκληθεί από τις 

εργασιακές συγκρούσεις, είναι η ηγεσία.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ερευνητική μελέτη περίπτωσης στην Cosmote 

για τον ρόλο του ηγέτη – διαμεσολαβητή στην άμβλυνση των διαφορών στον 

εργασιακό χώρο. Εξετάστηκε, τόσο η συσχέτιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 

«ιδανικού ηγέτη», όσο και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ηγέτη με τις συγκρούσεις 

στον χώρο εργασίας.  

 

Στη μελέτη συμμετείχαν 80 εργαζόμενοι της Cosmote με τη συμπλήρωση 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Για την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το excel και το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. Για την διερεύνηση 

των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική 

στατιστική ανάλυση (απλή παλινδρόμηση, ANOVA test). 

 

Η αρχική μηδενική υπόθεση επιβεβαιώνεται καθώς από την ανάλυση των δεδομένων 

προκύπτει θετική συσχέτιση μεταξύ αρκετών ερωτήσεων της ομάδας των συγκρούσεων 

στον εργασιακό χώρο με τις ικανότητες και δεξιότητες του «ιδανικού ηγέτη», αλλά και 

με τον διαμεσολαβητικό του ρόλο.  

  

Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

αναπτυχθούν οι ικανότητες, δεξιότητες και κατά προτεραιότητα η διαμεσολαβητική 

ικανότητα των προϊσταμένων-ηγετών, τόσο στην Cosmote όσο και σε άλλες εταιρείες, 

προκειμένου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άμβλυνση των συγκρούσεων στον 

εργασιακό χώρο. 
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Λέξεις – κλειδιά: συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, διαμεσολάβηση, ηγεσία, ρόλος του ηγέτη 

 

ABSTRACT  

 

Resolving disputes in the workplace is undoubtedly a key issue. Conflicts in the 

workplace are an insurmountable and ubiquitous reality, especially today, where 

unemployment and job insecurity increase employee stress and strain employment 

relationships. The key word, so that a modern organization can cope with this storm of 

developments and crisis management caused by labor conflicts, is leadership. 

 

The purpose of this paper is the case study at Cosmote on the role of the leader - 

mediator in mitigating differences in the workplace. Both the correlation of the abilities 

and skills of the "ideal leader" and the mediating role of the leader with the conflicts in 

the workplace were examined. 

 

The study involved 80 Cosmote employees by completing electronic questionnaires. 

Excel and SPSS 20.0 statistical package were used for data analysis and processing. 

Descriptive and inductive statistical analysis (simple regression, ANOVA test) was used 

to investigate the relationships between the variables. 

 

The initial null hypothesis is confirmed as the data analysis shows a positive correlation 

between several questions of the conflict group in the workplace with the abilities and 

skills of the "ideal leader", but also with his mediating role. 

  

The findings of this work can be used to develop the skills, competencies and, above all, 

the mediating ability of bosses, both at Cosmote and at other companies, in order to 

further mitigate conflicts in the workplace. 

 

Keywords: workplace conflicts, mediation, leadership 
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Εισαγωγή  

 

Η επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο αποτελεί, αναμφίβολα, ένα καίριο ζήτημα. 

Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας είναι μια αδήριτη και πανταχού παρούσα 

πραγματικότητα, ειδικά στις μέρες μας, όπου η ανεργία και η εργασιακή αβεβαιότητα 

αυξάνουν το στρες των εργαζομένων και συμπιέζουν τις εργασιακές σχέσεις. Η λέξη 

κλειδί, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ένας σύγχρονος οργανισμός σε αυτό τον 

καταιγισμό εξελίξεων και στη διαχείριση κρίσεων που έχουν προκληθεί από τις 

εργασιακές συγκρούσεις, είναι η ηγεσία.  

 

Στο 1
ο
  κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια και το περιεχόμενο του όρου της 

ηγεσίας και στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ηγέτη. Θα επικεντρωθούμε στην 

άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση της ηγεσίας με την συναισθηματική νοημοσύνη και θα 

αναδείξουμε την νευραλγική θέση που κατέχει η ηγεσία σε περιόδους κρίσεων και 

αλλαγών. 

 

 Στο 2
ο
 κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις αιτίες συγκρούσεων που μπορούν να αφορούν είτε 

τους στόχους της εργασίας είτε και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους τρόπους με τους 

οποίους εκδηλώνονται και τις συνέπειες που έχουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη 

διαχείριση των συγκρούσεων που απαιτούν συστηματική λήψη αποφάσεων και την 

εφαρμογή αυτών, προκειμένου να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στο συντομότερο 

δυνατό χρονικό διάστημα. 

 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο που ακολουθεί ορίζεται η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο που 

αποτελεί ένα νέο εργαλείο επίλυσης και παραγωγικής διαχείρισης αυτών των 

συγκρούσεων, καθώς και ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά 

στις αρχές της διαμεσολάβησης προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη διαδικασία. Κατόπιν αναλύεται ο κομβικός ρόλος του ηγέτη – 

διαμεσολαβητή στην έκβαση του επιτυχούς αποτελέσματος, τα χαρακτηριστικά του και 

τα προσόντα του και τέλος καταδεικνύονται τόσο σημαντικά οφέλη της 

διαμεσολάβησης ως καίριας διαπραγματευτικής οδού στο χώρο των επιχειρήσεων. 
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Στο 4
ο
  και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εμπειρικό μέρος με τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διενεργήθηκε σε υπαλλήλους του ομίλου ΟΤΕ.  Αρχικά, διευκρινίζεται 

ο στόχος της έρευνας, το προφίλ των ερωτηθέντων, η διαδικασία διενέργειας της, η 

δομή των ερωτημάτων που τέθηκαν και ο τρόπος συσχετισμού των απαντήσεων και 

στη συνέχεια παρατίθενται οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις των 

εξεταζόμενων σε ποσοστά. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε 

να μπορέσουμε να αποκομίσουμε χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αναλύονται το 

τέλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 

 

Κεφάλαιο 1
ο
 : Ηγεσία 

 

1.1 Έννοια και περιεχόμενο του όρου Ηγεσία 

 

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε παρακάτω πως ο ηγέτης μπορεί και πρέπει να 

καθοδηγεί και να επηρεάζει αποτελεσματικά θα πρέπει να αποκτήσουμε μια ξεκάθαρη 

εικόνα για την ένvοια της ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν ηγέτη. 

 

Εν αρχή, η λέξη ηγεσία προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «ηγέομαι» (ηγούμαι), που 

σημαίνει οδηγώ, προπορεύομαι, διευθύνω. Στην προσπάθεια μας ωστόσο να 

αποσαφηνίσουμε τον όρο «ηγεσία», διαπιστώνουμε την απουσία ενός καθολικά 

αποδεκτού ορισμού παρόλο που έχει γίνει αντικείμενο διάφορων ερευνών και μελετών. 

Αυτό συμβαίνει διότι η έννοια της ηγεσίας λόγω της πολυπλοκότητας αλλά και της 

διαφοροποίησης της, ανάλογα με τον τομέα δράσης που συναντάται είναι δύσκολο να 

της αποδοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός.  

 

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο καθηγητή Warren Bennis, η ηγεσία είναι ένα 

καθημερινό ορατό φαινόμενο, το οποίο είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό «To an 

extent, leadership is like beauty: Ιt’s hard to define, but you know it when you see it».
1
  

Μέσα από το μεγάλο συγγραφικό έργο που υπάρχει έχουν κατά καιρούς προταθεί 

πολλοί ορισμοί, παραδείγματος χάριν: η ηγεσία ορίζει πως θα είναι το μέλλον, 

ευθυγραμμίζει τους ανθρώπους με αυτό το όραμα και τους εμπνέει προκειμένου να το 

                                                 
1
 Ιορδάνογλου, Δ. & Τσακαρέστου, Μπ. & Τσενέ, Λ. & Λέανδρος, Ν. & Ιωαννίδης, Κ. (2016). Ηγέτες 

του Μέλλοντος. Εκδόσεις Πεδίο. Αθήνα. σελ. 27 
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πραγματοποιήσουν.
2
 Ηγεσία είναι λειτουργία της ομάδας και απαιτεί ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση. Προϋποθέτει ηθελημένη επιρροή στην συμπεριφορά των άλλων.
3
 

 

Στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει τους πιο ακριβής ορισμούς, ο Δ. Μπουραντάς 

συνέθεσε τον εξής ένα: «Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού 

της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή 

μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο 

ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον 

καλύτερο τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από 

την αποστολή της ομάδας και την φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον».
4
 

 

Βάση του παραπάνω ορισμού προκύπτουν δύο στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η 

έννοια της ηγεσίας. Το πρώτο εξ αυτών είναι η επιρροή που ασκεί ένα άτομο σε μια 

ομάδα άλλων ατόμων με απώτερο σκοπό να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητες 

τους για την επίτευξη των στόχων. Το δεύτερο είναι ότι τα άτομα εθελούσια και 

πρόθυμα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας προκειμένου να επέλθει 

ένα καλύτερο μέλλον. Συνεπώς, η ηγεσία αποτελεί ουσιαστικά μία διαδικασία άσκησης 

επιρροής σε άλλα άτομα που επιτυγχάνεται μέσω κάποιων λειτουργιών όπως είναι η 

έμπνευση, η δημιουργία οράματος, η παρακίνηση, η πραγματοποίηση αλλαγών.
5
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την έννοια του 

ατόμου που είναι ο καθοδηγητής – παρακινητής σε όλες αυτές τις ενέργειες. Το άτομο 

αυτό είναι ο ηγέτης, ο οποίος συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τους εμπνέει ενθουσιασμό 

για ένα όραμα και μια κοινή αποστολή, τους καθοδηγεί με το παράδειγμα του, 

αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, κερδίζει την εμπιστοσύνη τους, τους δίνει κίνητρα να 

γίνονται καλύτεροι, να μάθουν να λειτουργούν ως ομάδα και να σκέφτονται για τη 

συνολική πρόοδο, το κοινό καλό και την εξέλιξη.
6
 Προσαρμόζοντας την έννοια του 

ηγέτη στον εργασιακό χώρο μιας επιχείρησης ως τέτοιος θεωρείται ο πρόεδρος, ο 

γενικός διευθυντής, ο προϊστάμενος, αυτός δηλαδή που ιεραρχικά βρίσκεται σε 

                                                 
2
 Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. p. 25 

3
 Chance, P. (2013). Introduction to Educational Leadership & Organizational Behavior. New York: 

Routledge. p. 84 
4
 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία-Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. σελ.197 

5
 Μπουραντάς, Δ. (2005), όπ. π., σελ. 198 

6
 Goleman, D. (2000). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας. Ή Έκδοση. Μτφρ. Φ. 

Μεγαλούδη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. σελ.266 
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ανώτερη θέση από τους συναδέλφους του και που τους εμπνέει και τους προτρέπει να 

τον ακολουθήσουν και να εργαστούν ομαδικά για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης.
7
 

 

 

1.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ηγέτη 

 

Η επιτυχία είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια του ηγέτη. Ωστόσο, τα επιτυχημένα 

αποτελέσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την άσκηση ορθής ηγετικής 

συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ο ηγέτης διαθέτει τα βασικά 

γνωρίσματα της ηγετικής φύσης. Βάση πολλών ερευνών αλλά και της λογικής τα δύο 

κύρια στοιχεία που διέπουν τον ηγέτη είναι η ικανότητα του και η διάθεση να ασκεί 

ηγεσία. Η διάθεση του καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

όπως είναι οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα κτλ. ενώ η ικανότητα αποτελείται 

από ένα σύνολο ικανοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ηγέτης και η ηγετική 

συμπεριφορά είναι ένα μείγμα των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών στοιχείων της 

προσωπικότητας του και όχι το αποτέλεσμα του αθροίσματος αυτών και πως το μείγμα 

αυτών είναι διαφορετικό ανάλογα την περίπτωση.
8
 

 

Συνεπώς, η επιδεξιότητα του ηγέτη να οδηγεί τα μέλη μίας ομάδας στην μέγιστη 

απόδοση των ικανοτήτων τους είναι αποτέλεσμα κάποιων βασικών χαρακτηριστικών τα 

οποία συνθέτουν την ηγετική του φύση. Αυτά είναι: 

 

- Η ικανότητα του να αντιλαμβάνεται πως οι άνθρωποι υποκινούνται από διάφορα 

πράγματα, σε διάφορες καταστάσεις και διαφορετικές περιπτώσεις. 

- Η ικανότητα του να εμπνέει τους συνεργάτες του, να τους ενδυναμώνει, να τους 

παρακινεί, να στοχεύει στην εμψύχωσή τους και στην ανάπτυξη της παιδείας 

(νοοτροπίας – κουλτούρας) στο χώρο ευθύνης του και να τους επιβραβεύει. 

- Η ικανότητα του να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει κατάλληλο 

ομαδικό κλίμα μέσω του οποίου θα επιτύχει την συνεχή βελτίωση των ατόμων και 

την ανταπόκριση στους υποκινητικούς παράγοντες και τη διέγερση τους.
 9

        

                                                 
7
 Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία-Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. σελ.199 

8
 Μπουραντάς, Δ. (2005), όπ. π., σελ. 247-251 

9
 Μαλαγκονιάρη, Ε. (2010) Μοντέλα Ηγεσίας και Τεχνικές Παρακίνησης στις Ελληνικές 

Επιχειρήσεις. Παν/μιο Πατρών, (Διπλωματική Εργασία) 



 
16 

 

Καταλυτικό ρόλο για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί η επιμονή, το θάρρος, η 

ειλικρίνεια, η πρωτοβουλία απέναντι στις προκλήσεις, η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα που θα επιδείξει ένας ηγέτης αλλά και οι ηγετικές του ικανότητες
 
.
10

 

 

 

 

Οι ηγετικές του ικανότητες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 

- Τις ικανότητες των ρόλων, που είναι οι ικανότητες του ατόμου να μπορεί να ασκεί 

τους ηγετικούς ρόλους που συγκροτούν την ηγετική συμπεριφορά. 

- Τις Μετα-ικανότητες, που είναι οι ικανότητες που αποτελούν τις προϋποθέσεις 

προκειμένου να αναπτυχθούν κάποιες άλλες ικανότητες ή αποτελούν τον κορμό των 

περισσότερων ικανοτήτων. Οι πιο σημαντικές είναι: η ικανότητα δημιουργικής 

λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική 

νοημοσύνη, η ικανότητα επικοινωνίας, η αυτορρύθμιση, η αυτοεπίγνωση, η 

συστημική σκέψη.
11

 

 

1.3 Ηγεσία και Συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Κάθε αναφορά μας στην ηγεσία μας φέρνει στο μυαλό πως το άτομο που την ασκεί 

ξεχωρίζει για τις νοητικές του ικανότητες και παραβλέπουμε το κομμάτι των 

συναισθημάτων του καθώς πιστεύουμε πως συμβάλλουν κατασταλτικά στην 

αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας. Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων και έπειτα 

από την διεξαγωγή πολλών μελετών και ερευνών έχει αποδειχθεί πως τα συναισθήματα 

όχι μόνο δεν δρουν κατασταλτικά αλλά αντιθέτως κατέχουν καίριο ρόλο και σε 

συνδυασμό με τις πνευματικές αρετές οδηγούν σε βέβαιη επιτυχία.
12

 

 

Οι σύγχρονοι ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον 

όπου ένας υψηλός δείκτης νοημοσύνης σε συνδυασμό με την κατάλληλη ακαδημαϊκή 

μόρφωση και εξειδίκευση δεν αποτελούν από μόνα τους τα εχέγγυα για μια 

επιτυχημένη καριέρα. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης ενός ηγέτη 

συμβάλλει τόσο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του όσο και στην επιβίωση του 

                                                 
10
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στο σύγχρονο και ολοένα πιο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ηγέτης σήμερα 

καλείται κατ' αρχάς να αντιληφθεί και στη συνέχεια να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει 

με τον κατάλληλο τρόπο τα δικά του συναισθήματα.
 13

 Κατόπιν, πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους 

συνεργάζεται, των υφισταμένων του. Πρόκειται για την ευφυή αντίληψη των 

συναισθημάτων, για την ικανότητα του ατόμου δηλαδή να αντιλαμβάνεται και να 

διαβάζει τα συναισθήματα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του. Η ικανότητα αυτή 

αποτελεί ένα σπάνιο χάρισμα, όμως η ηγεσία είναι πάνω από όλα σχέση. Αν αυτό δεν 

γίνεται αντιληπτό από τον ηγέτη, τότε υπάρχει πρόβλημα στον οργανισμό.
14

 

 

Τα κυριότερα γνωρίσματα της συμπεριφοράς ενός ηγέτη με αναπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι: 

1. Η κριτική απέναντι στους υφισταμένους του συνοδεύεται πάντα από 

εποικοδομητικά σχόλια δίνοντας έτσι περιθώρια βελτίωσης. 

2. Δείχνει κατανόηση για τους άλλους και για τα συναισθήματά τους και κάνει 

χρήση παραδειγμάτων από τη δικιά του εμπειρία προκειμένου να τους βοηθήσει 

να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

3. Είναι ευθύς, αυθεντικός και αρθρώνει ξεκάθαρους στόχους. 

4. Αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων, δέχεται την κριτική που του ασκείται 

και  λαμβάνει αποφάσεις αφού πρώτα ακούσει όλους τους άμεσα 

ενδιαφερομένους. 

5. Δίνει σημασία στη λεπτομέρεια αλλά δεν χάνεται σε αυτή. 

6. Δίνει μεγάλη σημασία στην προσωπική επικοινωνία και δε διστάζει να 

μοιραστεί τα συναισθήματά του, επιλέγοντας όμως το που και το πότε. Με την 

ανταλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων με συναδέλφους και υφισταμένους 

στον κατάλληλο χρόνο, ο ηγέτης καταφέρνει να δημιουργήσει μια ισχυρότερη 

αίσθηση ομαδικής ταυτότητας, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα άτομο σίγουρο για 

τον εαυτό του, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της ομάδας. 

7. Είναι υποστηρικτικός και κάνει τους γύρω του να νιώθουν πολύτιμοι 

συνεργάτες κι ότι συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία του οργανισμού. 
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8. Είναι αποφασιστικός και επιλύει άμεσα τις συγκρούσεις πριν προλάβουν να 

γίνουν ανεξέλεγκτες. 

9. Διακατέχεται από ζήλο χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχει να αποδείξει κάτι σε 

κάποιον. 

10. Διαθέτει αυτοπεποίθηση και δίνει χώρο στους γύρω του να αναπτυχθούν, 

παροτρύνοντάς τους να θέσουν ακόμη πιο υψηλούς στόχους, αξιοποιώντας με 

αυτόν τον τρόπο σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους.
15

 

Για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εμβαθύνουμε στον ρόλο του ηγέτη – 

διαμεσολαβητή στην άμβλυνση διαφορών στον εργασιακό χώρο, θα εξετάσουμε  πρώτα 

τον καίριο ρόλο που κατέχουν τα συναισθήματα και η ανάπτυξη της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στη δημιουργία ενός άριστου ηγέτη. 

 

1.3.1 Συναισθηματική νοημοσύνη  

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει κατά καιρούς απασχολήσει αρκετούς μελετητές 

όπου ο καθένας από αυτούς την έχει προσεγγίσει με τη δική του οπτική γωνία, γεγονός 

που καθιστά δύσκολη την απόδοση ενός συγκεκριμένου ορισμού. Ωστόσο, έχουν γίνει 

αρκετές προσπάθειες εννοιολογικής προσέγγισης του όρου αυτού και γι’ αυτό θα 

αναφερθούμε επιλεκτικά στους κάτωθι ορισμούς: 

 

 «Η ικανότητα κάποιου να ελέγχει τα συναισθήματά του, να αντεπεξέρχεται στη 

συναισθηματική πίεση, να αναπτύσσει τις ικανότητές του σε τομείς όπως η 

φαντασία, η καλλιτεχνία και η ανθρώπινη επικοινωνία».
16

 

 «Η ικανότητα να:  

▪ γνωρίζει κάποιος τι αισθάνεται και να είναι ικανός να διαχειριστεί αυτά τα 

συναισθήματα, πριν αφήσει σε αυτά τον έλεγχο και αποτελέσει έρμαιο τους, 

▪ είναι κάποιος ικανός να παρακινεί τον εαυτό του, ώστε να ολοκληρώνει τους 

στόχους του, να είναι δημιουργικός και να καταβάλλει το μέγιστο δυνατό των 

ικανοτήτων του, 
17
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▪ κατανοεί κάποιος το τι αισθάνονται οι άλλοι και να μπορεί να χειρίζεται 

αποτελεσματικά τις σχέσεις μαζί τους».
18

 

 

  «Η ικανότητα του ατόμου να αποτιμά επακριβώς και να ξεχωρίζει τα 

συναισθήματα τα δικά του και των άλλων, να τα κατανοεί, να τα αφομοιώνει 

στο μυαλό του και να ρυθμίζει τόσο 98 τα αρνητικά, όσο και τα θετικά 

συναισθήματα, στον εαυτό του και στους άλλους».
19

 

 «Ένας τύπος κοινωνικής νοημοσύνης, ο οποίος περιέχει την ικανότητα να 

παρακολουθείς τα συναισθήματα τα δικά σου, των άλλων και να είσαι σε θέση 

να ξεχωρίζεις και να χρησιμοποιείς τις πληροφορίες αυτών ώστε να ελέγχεις τις 

σκέψεις και τις πράξεις σου». 
20

 

 

1.3.2 Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης  

 

Η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου μοντέλου που θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την συναισθηματική νοημοσύνη δεν ήταν εύκολο 

εγχείρημα. Ωστόσο, κάποιοι από τους μελετητές ανέπτυξαν κάποια μοντέλα, τα οποία 

πρεσβεύουν τις δικές τους θεωρήσεις. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε μοντέλα 

συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και στους θεμελιωτές τους. 

 

 Μοντέλο Salovey – Mayer 

Οι Salovey και Mayer ήταν οι πρώτοι που έθεσαν την πρόταση να αποτυπωθεί με τον 

όρο συναισθηματική νοημοσύνη η ικανότητα του ατόμου να έρχεται αντιμέτωπο με τα 

συναισθήματα του. Το μοντέλο των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

(Σχήμα 1), όπως ονομάστηκε στηρίζεται ακριβώς στην ικανότητα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης  να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα ως απαραίτητες πηγές πληροφορίας 

που συμβάλλουν στην ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Στο άρθρο τους με τίτλο 

"Emotional Intelligence" όρισαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως: «το υπομέρους 
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τμήμα της κοινωνικής νοημοσύνης το οποίο αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

διακρίνει τα συναισθήματα και τα αισθήματα του ίδιου αλλά και των άλλων και να 

μπορεί να τα διαχωρίζει και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσει 

τον τρόπο σκέψης και δράσης του». 

 

Στο μοντέλο που προτείνουν οργανώνουν τις ικανότητες που συμπεριλαμβάνονται στην 

έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης σε τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες 

αντανακλούν διανοητικές διεργασίες, στο πλαίσιο των οποίων διαδραματίζεται η 

διαχείριση και η επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν το συναίσθημα.
21

 Οι 

διαστάσεις και ικανότητες αυτές είναι : 

 

- Η ικανότητα αντίληψης, αξιολόγησης και έκφρασης των συναισθημάτων: Η 

διαδικασία ακριβούς αντίληψης των συναισθημάτων των ατόμων αποτελεί το πρώτο 

βήμα για την κατανόηση τους και κατόπιν της έκφρασης τους με ακρίβεια τόσο των 

δικών τους συναισθημάτων όσο και των άλλων αξιολογώντας και αξιοποιώντας προς 

το σκοπό αυτό όλα τα διαθέσιμα μέσα λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, όπως 

τις εκφράσεις του προσώπου και την γλώσσα του σώματος. Επιπλέον, τα άτομα που 

διαθέτουν συναισθηματική νοημοσύνη έχουν και την ικανότητα να διακρίνουν τις 

αυθεντικές από τις ψευδείς εκδηλώσεις συναισθημάτων που έχουν ως απώτερο 

σκοπό την χειραγώγηση. 

 

-  Η χρησιμοποίηση των συναισθημάτων στη διαδικασία εκλογίκευσης: Το επόμενο 

βήμα περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των συναισθημάτων για τη προώθηση της 

γνωσιακής δραστηριότητας και της διαδικασίας νόησης. Τα συναισθήματα μας 

υποβοηθούν στο να θέσουμε προτεραιότητες σε αυτά που δίνουμε προσοχή και 

αντιδρούμε καθώς αντιδρούμε συναισθηματικά κατά κύριο λόγο σε πράγματα που 

μας τραβούν την προσοχή. 

 

- Η κατανόηση των συναισθημάτων: Τα συναισθήματα που αντιλαμβανόμαστε 

επιδέχονται πολλές ερμηνείες και πολλά διαφορετικά νοήματα. Στην περίπτωση που 

ένα άτομο εκφράζει συναισθήματα θυμού, ο παρατηρητής χρειάζεται να ερμηνεύει το 

αίτιο του θυμού αλλά και την πιθανή σημασία του. 
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- Η Διαχείριση των συναισθημάτων: Η ικανότητα που διαθέτει κάποιος στην 

αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί ένα σημείο – κλειδί για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Αναμφισβήτητα, η ρύθμιση των συναισθημάτων, η 

κατάλληλη ανταπόκριση σε αυτά αλλά και η ανταπόκριση στα συναισθήματα των 

άλλων είναι κομβικοί παράμετροι της διαχείρισης των συναισθημάτων.
22

 

 

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης κύρους στην προσπάθεια εφαρμογής του, το μοντέλο αυτό 

δέχθηκε έντονη κριτική.
23

  

 

Σχήμα 1: Μοντέλο Salovey - Mayer 

 

 Μοντέλο Goleman 

Ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ο 

Daniel Goleman, Ph.D., του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο οποίος στην αρχή 

υποστήριζε πως οι κάτωθι ιδιότητες αποτελούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτές είναι οι εξής: 

 

- Αυτοεπίγνωση 

- Συναισθηματική διαχείριση 

- Αυτοπαρακίνηση 
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- Ενσυναίσθηση 

- Διαπροσωπικές σχέσεις 

- Επικοινωνία 

- Προσωπικό στυλ 

Έπειτα όμως και συγκεκριμένα το 1998 ο Goleman ανέπτυξε ένα μοντέλο που 

απευθυνόταν κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις και ενσωμάτωνε τις συναισθηματικές 

δεξιότητες σε πέντε ομάδες.
24

 (Σχήμα 2) Στο μοντέλο του, η συναισθηματική 

νοημοσύνη περιλαμβάνει ικανότητες μεταξύ των οποίων «το να µπορείς να βρίσκεις 

κίνητρα για τον εαυτό σου και να αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την 

παρόρμηση και να χαλιναγωγείς την ανυπομονησία σου, να ρυθμίζεις σωστά τη 

διάθεσή σου και να εμποδίζεις την απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά σου για 

σκέψη, να έχεις ενσυναίσθηση και ελπίδα».
25

 

 

 

 

                                                 
24

 Μπρίνια, Β. (2008). Management & Συναισθηματική Νοημοσύνη. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα.  

σελ. 46  
25

 Goleman, D. (2011 [1995]) Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό απ’ το 

«ΙQ»; Μτφ. Παπασταύρου Α., επιμ. Νέστορος Ι., Ξενάκη Χ. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Σελ.60 



 
23 

 

 

Σχήμα 2: Μοντέλο Goleman 

 

 

Goleman – Boyatzis – Rhee 

 

Συνεχίζοντας τις μελέτες του ο Goleman συνεργάστηκε με τους Boyatzis και Rhee και 

ανέπτυξε τη «θεωρία της απόδοσης», η οποία είχε ως βάση την προηγούμενη μελέτη 

του, με την διαφορά πως σε αυτό το μοντέλο οι πέντε συναισθηματικές δεξιότητες που 

προαναφέρθηκαν συμπτύχθηκαν πλέον σε τέσσερις (Σχήμα 3)
26

 : 

 

1. Η αυτοεπίγνωση ( self – awareness), η οποία αποτελείται από: 

 

 την αυτοπεποίθηση: η δυνατή και θετική αίσθηση της αυτό-εκτίμησης  

 την συναισθηματική αυτογνωσία: η ικανότητα να μπορεί να αντιληφθεί και να 

κατανοήσει κάποιος τα συναισθήματα του και να αναγνωρίσει τον αντίκτυπο 

που έχουν τα συναισθήματα του στο χώρο εργασίας. 

                                                 
26

 Μπρίνια, Β. (2008). Management & Συναισθηματική Νοημοσύνη. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα.  

σελ. 49  

 

Συναισθηματική 
νοημοσύνη 

Αυτοέλεγχος 

Αυτεπίγνωση 

Ενσυναίσθηση Παρακίνηση 

Κοινωνικές 
δεξιότητες 



 
24 

 

 την αυτογνωσία: αυτό-αξιολόγηση που είναι η ρεαλιστική αξιολόγηση των 

δυνατών αλλά και των περιορισμένων σημείων ενός ατόμου. 

 

2. Η αυτοδιαχείριση (self – management), η οποία περιλαμβάνει: 

 

 τον αυτό-έλεγχο: η ικανότητα ελέγχου των προσωπικών παρορμήσεων και του 

αρνητικού συναισθήματος 

 την αξιοπιστία: σταθερή έκθεση ακεραιότητας και ειλικρίνειας 

 την συνειδητοποίηση: η ικανότητα αυτο-διαχείρισης των ευθυνών 

 την προσαρμοστικότητα: η δεξιότητα προσαρμογής όταν μεταβάλλονται οι 

καταστάσεις  

 τον προσανατολισμό στόχου: η συνεχής πορεία προς πρότυπα αριστείας 

 την πρωτοβουλία: η προθυμία να αρπάζει κάποιος τις ευκαιρίες 

 

 

 

 

 

3. Η κοινωνική επίγνωση (social – awareness), αποτελείται από: 

 

 την ενσυναίσθηση: η δεξιότητα με την οποία εντοπίζει κανείς τα συναισθήματα 

των γύρω του, κατανοεί την ικανότητα αντίληψης των άλλων και λαμβάνει 

ενεργό ρόλο στους προβληματισμούς που τίθενται. 

 Την οργανωτική συνειδητοποίηση: η ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα τρέχοντα 

ζητήματα, να λαμβάνει αποφάσεις και να καθοδηγεί με βάση την πολιτική. 

 τον προσανατολισμό εξυπηρέτησης: η ικανότητα να αντιληφθεί και να 

εξυπηρετήσει τις επιθυμίες των πελατών. 

 

4. Οι κοινωνικές δεξιότητες (social skill – relationship management), που 

περιλαμβάνουν: 

 

 την διορατική ηγεσία: η ικανότητα που έχει κανείς να λαμβάνει τον έλεγχο και 

να εμπνέει τους υπόλοιπους με το όραμά του. 

 την επιρροή: η ικανότητα να κατέχει το άτομο τεχνικές πιστότητας. 
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 την εξέλιξη: η ικανότητα να αναπτύσσει τις ικανότητες των άλλων και να τους 

ανατροφοδοτεί με κατευθύνσεις. 

 την επικοινωνία: η δεξιότητα ενός ατόμου στο να ακούει και να στέλνει καθαρά 

μηνύματα στους άλλους. 

 την διαχείριση των συγκρούσεων:  η ικανότητα να εξομαλύνει τις διαφορές και 

να συνθέτει λύσεις. 

 την καταλυτική αλλαγή: η ικανότητα να εισάγει νέες ιδέες και να κατευθύνει 

τους υπόλοιπους προς νέες κατευθύνσεις. 

 την ανάπτυξη δεσμών: η ικανότητα να καλλιεργεί και να διατηρεί τις σχέσεις. 

 τη συνεργασία: η ικανότητα να προωθεί τη συνεργασία και το δέσιμο της 

ομάδας.
27

 

 

 

Σχήμα 3: Ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες του ηγέτη 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη συναντάται σε διάφορες μορφές και εκφάνσεις σε 

πολλαπλές περιπτώσεις και διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και 

συμπεριφοράς. Ειδικότερα στον εργασιακό χώρο οι διαστάσεις της βρίσκουν 

πραγματικά πολλαπλές και ποίκιλες εφαρμογές καθώς υπάρχουν μελέτες που συνδέουν 

ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης με την επαγγελματική πρόοδο και την 

ανάπτυξη της ηγετικής συμπεριφοράς, την αποτελεσματικότητα στην εργασία σε 

ομάδες και την ανάπτυξη της συνεργατικότητας αλλά και με το θέμα της λήψης των 

σωστών αποφάσεων.
28

 Σε διάφορους οργανισμούς η εισαγωγή της συναισθηματικής 
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νοημοσύνης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει βοηθήσει τους εργαζόμενους να 

μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να έχουν κίνητρα, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητά τους. Όσο κινούμαστε προς τις ανώτερες ιεραρχικές βαθμίδες ενός 

τμήματος ή ενός οργανισμού αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπιστεί υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη σε κάποια ή κάποιες διαστάσεις. Συμπερασματικά, τα 

εμπειρικά ευρήματα δείχνουν πως η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι μόνο 

ατομική υπόθεση αλλά γίνεται και συλλογική καθώς οι θετικές επιδράσεις στην 

επίδοση των εργαζομένων, στην επιτυχία στην επαγγελματική ζωή και γενικά στην 

εργασιακή συμπεριφορά μπορούν να επηρεάζουν μια ομάδα ή ακόμη και έναν 

ολόκληρο οργανισμό. 

1.3.3 Η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία 

 

Η στρατηγική που ακολουθεί ένας ηγέτης συνοδεύεται με τα μεγάλα ιδανικά και με το 

όραμα. Ένας γνήσιος όμως ηγέτης, ο οποίος επιδιώκει να πετυχαίνει κάθε στόχο που 

θέτει είναι αυτός που επιδρά στο συναίσθημα. Η επιτυχία άλλωστε δεν εξαρτάται από 

το τι επιδιώκει αλλά από τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει. Αυτός ο τρόπος λοιπόν 

βασίζεται στην αφύπνιση των συναισθημάτων και μόνο εφόσον το καταφέρει αυτό θα 

οδηγηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδάλλως, τίποτα από όσα και αν προσπαθήσει 

να πετύχει δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εδραίωση της θέσης ενός ηγέτη 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την αφύπνιση των συναισθημάτων των ανθρώπων γι αυτό 

και οι ηγέτες πάντα ασκούσαν καίριο συναισθηματικό ρόλο και διακρίνονταν για το 

συναισθηματικό καθήκον που είχαν αναλάβει. 

 

Στη σημερινή εποχή, αυτό το καθήκον αποτελεί για τις σύγχρονες επιχειρήσεις την πιο 

σπουδαία υποχρέωση της ηγεσίας διότι ο ηγέτης μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα του 

προς τη σωστή κατεύθυνση καταστρέφοντας κάθε αρνητικό συναίσθημα. Κύριο 

μέλημα ενός ηγέτη αποτελεί η διέγερση των συναισθημάτων της ομάδας του και η 

δημιουργία ενός κλίματος ενθουσιασμού και ευφορίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της αποδοτικότητας. Στην περίπτωση ωστόσο που προκαλέσει άγχος, 

γκρίνια και γενικά δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, το αναπόφευκτο αποτέλεσμα 

θα είναι να χάσει η ομάδα το ρυθμό της και να μην καταφέρει τελικά να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι όταν είναι και αισθάνονται καλά 

διακατέχονται από θετικά συναισθήματα, γίνονται καλύτεροι στο να δέχονται και να 

επεξεργάζονται τις οδηγίες, τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που επικρατούν 
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τριγύρω τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευέλικτοι στην σκέψη τους και να λαμβάνουν 

ορθότερες αποφάσεις.
29

 

 

Ο ηγέτης λοιπόν που στοχεύει στην επιτυχία θα πρέπει να μπορεί να εμπνέει την ομάδα 

του και να της δημιουργεί ενθουσιασμό και διάθεση συνεργασίας. Στην περίπτωση που 

αποτύχει να αφουγκραστεί τα συναισθήματα της ομάδας του προκειμένου να 

δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα λόγω της δυσαρμονίας και 

της αναστάτωσης που θα προκληθεί η ομάδα να χάσει την ισορροπία της, να 

δημιουργηθούν ενδεχομένως ακόμη και προσωπικές τριβές μεταξύ των μελών της και 

να μην αποδώσει τα μέγιστα. Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί ένας ηγέτης αυτά τα 

συναισθήματα που θα οδηγήσουν την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της εξαρτάται 

αποκλειστικά από το επίπεδο της συναισθηματικής του νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, 

αυτό σημαίνει πως η δημιουργία ενθουσιασμού και ο συντονισμός μιας ομάδας 

αποτελεί φυσική απόρροια ενός συναισθηματικά ευφυούς ηγέτη. Μια ομάδα η οποία 

καθοδηγείται από έναν τέτοιο ηγέτη, μαθαίνει να συνεργάζεται, να λαμβάνει από 

κοινού αποφάσεις και να βοηθάει ο ένας τον άλλον για την επίτευξη του στόχου. Με 

την απουσία ενός συναισθηματικά ευφυούς ηγέτη η ομάδα κάνει την δουλειά της χωρίς 

ωστόσο να προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο της εαυτό.
30

 

 

Η επιτυχία όπως έχει ήδη ειπωθεί είναι το άθροισμα της συναισθηματικής νοημοσύνης 

με την νοητική ικανότητα. Μάλιστα, η ικανότητα του  ̋ σκέπτεσθαι ̋ και οι ανώτερες του 

προλαμβάνουν με αυτόν τον τρόπο και τις εσωτερικές διαμάχες που ενδεχομένως να 

προκύψουν.
31

  

 

1.4 Ο ρόλος της ηγεσίας σε περιόδους κρίσεων και αλλαγών 

 

Η ηγεσία κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων καθώς νέες συνθήκες και 

κανόνες διαμορφώνονται σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας. Ο ρόλος του 

ηγέτη κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης κρίσεων είναι καταλυτικός. Από τη θεωρία της 

διοικητικής των κρίσεων βγαίνει το συμπέρασμα πως ένας καλός ηγέτης κατά τη 

διάρκεια της κρίσης παράγει το 60% του συνολικού έργου της οικονομικής μονάδας 
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ενώ όλοι οι εργαζόμενοι μαζί παράγουν το υπόλοιπο 40%.
32

 Γι΄αυτό άλλωστε οι ηγέτες 

αναδεικνύονται κατά κύριο λόγο σε περιόδους κρίσεων. Το άτομο που θα πάρει τα ηνία 

και θα ηγηθεί της προσπάθειας εξόδου από την κρίση και θα επιφορτιστεί το βάρος των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει: i) να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού, ii) να 

κατέχει πλήρη και ουσιώδης γνώση όχι μόνο ολόκληρου του φάσματος του τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, αλλά και όλων των διαδικασιών διαχείρισης των 

υποχρεώσεων και των κινδύνων.
33

 

 

Ένας ηγέτης προκειμένου να καταφέρει να εντοπίσει και μετέπειτα να διαχειριστεί μία 

κρίση, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαισθανθεί και να αναγνωρίσει κάθε στιγμή 

τι δεν πάει καλά, να μην αγνοήσει τα γεγονότα, να σκεφτεί τις συνέπειες και να ζητήσει 

εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη την άποψη των ειδικών. Η αντίληψη του χρόνου 

(timing) καθώς και η γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση ενισχύουν την 

προσωπικότητα του ηγέτη ενώ η συγκέντρωση και η διοχέτευση πληροφοριών αλλά και 

η ορατή του παρουσία είναι τα στοιχεία αυτά που θα κάνουν την ομάδα να 

ακολουθήσει. Επιπλέον, η ενημέρωση απαιτείται να είναι ειλικρινής και τα στοιχεία να 

διαμοιράζονται έγκαιρα μέσω όλων των τρόπων επικοινωνίας παρόλο που ο καλύτερος 

τρόπος είναι πάντα πρόσωπο με πρόσωπο.
34

 

 

Οι ηγέτες λοιπόν, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να ηγηθούν μίας κρίσης, δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στις ικανότητες αυτοβελτίωσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την 

ανεξάρτητη σκέψη. Σε καταστάσεις κρίσης όπου ο οργανισμός και η δομή του 

βάλλονται, οι απαραίτητες δράσεις εκ μέρους του ηγέτη αποτελούν κομβικό σημείο 

στην αντιμετώπιση της κρίσης, όπως επίσης και οι ενέργειες παρακίνησης της ομάδας 

προς τον ίδιο σκοπό. Οι ηγέτες έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να ξεπεράσουν 

την κατάσταση της κρίσης στην οποία επικρατεί ένα περιβάλλον αναρχίας και χάους 

και καλούνται να αναδιαρθρώσουν την οργανωτική δομή κάτω από τις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του περιβάλλοντος του οργανισμού.
35
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Τα προσόντα που καλείται να κατέχει ο ηγέτης προκειμένου να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στην διαχείριση των κρίσεων, σύμφωνα με τον Bass είναι: 

 

 Ικανότητα αντίληψης σημάτων της επερχόμενης κρίσης, 

 Ικανότητα προετοιμασίας και προστασίας έναντι της κρίσης, 

 Ικανότητα σχεδιασμού των σταδίων διαχείρισης της κρίσης, 

 Ικανότητα χρήσης της εξουσίας καθ’ όλη τη διαχείριση της κρίσης, 

 Δυνατότητα προγραμματισμού διαδικασιών διαχείρισης της κρίσης, 

 Δυνατότητα συντονισμού σε όλη τη διαδικασίας διαχείρισης της κρίσης, 

 Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε όλη την περίοδο διαχείρισης της κρίσης, 

 Ικανότητα αξιολόγησης σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης. 

 Διασφάλιση της επικοινωνίας κατά τη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης, 

 Ικανότητα επίβλεψης της διαδικασίας διαχείρισης της κρίσης. 

 Δυνατότητα μετατροπής της υφιστάμενης κρίσιμης κατάστασης σε κανονική.
36

 

 

Κεφάλαιο 2
ο
 : Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο 

 

2. Μια εισαγωγή στην έννοια των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο 

 

Ο χώρος εργασίας, το πεδίο της προσωπικής απασχόλησης του καθενός, η δουλειά μας, 

συνιστά για τους περισσότερους από εμάς το εξωστρεφές αλλά και το πιο δυναμικό 

κομμάτι της καθημερινότητας μας. Αποτελεί τον χώρο στον οποίο αλληλοεπιδρούμε με 

ένα μεγάλο αριθμό τρίτων προσώπων, συναδέλφων και πελατών και αναπτύσσουμε 

εκτός από την οικονομική μας δραστηριότητα και την ίδια μας την προσωπικότητα.  

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η δημιουργία διαφωνιών και προστριβών είναι εξαιρετικά 

πιθανή, σε σημείο μάλιστα που μέσω μιας βαθμιαίας κλιμάκωσης μπορεί να οδηγήσει 

και στο επίπεδο διένεξης. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι δυναμικές, πολύπλοκες και 

αποτελούνται από διαφορετικούς ανθρώπους τόσο ως προς το ακαδημαϊκό υπόβαθρο 

και τις γνώσεις τους όσο και ως προς τις αξίες, τις απόψεις αλλά και τις φιλοδοξίες και 

τις προσδοκίες τους από τον χώρο εργασίας τους. 

 

Κατά τον Μπουραντά η σύγκρουση ορίζεται ως «η κατάσταση όπου η συμπεριφορά 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας, σκόπιμα επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων 
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ενός άλλου ατόμου ή μιας άλλης ομάδας».
37

 Ελάχιστα διαφοροποιημένο ορισμό μας 

παρουσιάζει ο Χυτήρης όπου υποστηρίζει πως η σύγκρουση είναι το αποτέλεσμα της 

διαφωνίας ή της αντίθεσης στο ίδιο το άτομο (με τον εαυτό του) ή μεταξύ δύο ή και 

περισσότερων ατόμων ή και μεταξύ ομάδων/ οργανισμών. Είναι δηλαδή κατάσταση 

ανταγωνισμού όπου η μία ομάδα προσπαθεί να αποτρέψει την άλλη ομάδα από το να 

επιτύχει τους στόχους της.
38

 Ένας ακόμη ορισμός είναι αυτός του Coser όπου 

παρουσιάζει τη σύγκρουση ως μια πάλη μεταξύ δύο μερών γύρω από τις αξίες και τις 

αξιώσεις για την κοινωνική θέση, δύναμη (ή εξουσία) και τους οικονομικούς πόρους 

που υπάρχουν σε στενότητα.
39

  

 

Τέλος, σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτης, 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.
40

 

 

2.2 Αίτια, παράγοντες και κατηγορίες συγκρούσεων 

 

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχόμενων αλλαγών όπως είναι οι 

αναδιοργανώσεις και οι εργασιακές απαιτήσεις που διαρκώς μεταβάλλονται και 

αυξάνονται. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκονται σε μια συνεχόμενη 

προσπάθεια προσαρμογής σε νέα δεδομένα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον 

ανταγωνισμό, τις προκλήσεις για ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα ή ακόμη και από 

τις διαφορετικές γενιές εργαζομένων, οι οποίες θα πρέπει να συνεργαστούν και να 

συνυπάρξουν. Αυτές οι συνεχόμενες αλλαγές μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε 

συγκρούσεις και κρίσεις στον εργασιακό χώρο.  

 

Το φαινόμενο των συγκρούσεων εμφανίζεται συχνά στους εργασιακούς χώρους. 

Οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεχή αλληλεπίδραση των μελών του και έγκεινται 

στην δυναμική που αναπτύσσουν οι ομάδες αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα άτομα. Οι συγκρούσεις δημιουργούνται συνήθως μεταξύ ατόμων στον 
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εργασιακό χώρο που έχουν αντιθετικές αξίες, διαφορετικές απόψεις, διαφοροποιημένες 

ανάγκες, αντικρουόμενα συμφέροντα, κακή οργάνωση και ανταγωνισμό. Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαφορά στοχοθεσίας και ενεργειών των ατόμων που 

υποστασιοποιούνται μέσα από αντιθετικές ενέργειες και εδράζεται σε μια σειρά 

μεταβλητών όπως , η έλλειψη υλικών πόρων, οι διαπροσωπικές σχέσεις ,η κινητικότητα 

του προσωπικού, οι οργανωτικές αδυναμίες, αλλά και οι ατομικές διαφορές των 

εργαζομένων. Η διαδικασία της σύγκρουσης παρουσιάζει ποικίλες εκφάνσεις. Η 

σύγκρουση σύμφωνα με τον Thomas διαθέτει τρία χαρακτηριστικά: i) είναι θέμα μη 

συναντίληψης. Ίσως να υπάρχουν αίτια για να εκδηλωθεί μια σύγκρουση αλλά αυτή να 

μην εκδηλωθεί ποτέ και αντίστροφα, ii) ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών, iii) ύπαρξη θέματος παρεμπόδισης, έλλειψης πόρων και 

αντιπαράθεσης.
41

 

 

Οι συγκρούσεις με κριτήριο τα αίτια ή το πεδίο εμφάνισης τους διακρίνονται σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες: α) Ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές. Η ενδοπροσωπική 

σύγκρουση (role conflict) εμφανίζεται όταν ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση 

συγκρουόμενων στόχων ή σε αδιέξοδο, βιώνει σύγχυση, αβεβαιότητα, αμηχανία και 

“εργασιακό στρες” και πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε λύσεις αντιφατικές αλλά 

υποχρεωτικές.
42

 Η ακραία ενδοπροσωπική σύγκρουση ωστόσο είναι επικίνδυνη για τη 

δομή της προσωπικότητας του ατόμου γι αυτό και δεν θα πρέπει να επιλέγεται σκόπιμα. 

Η διαπροσωπική σύγκρουση (interpersonal conflict) προέρχεται από ασυμφωνίες κι 

διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Οι συγκρούσεις οι οποίες εκδηλώνονται 

σε μια κοινωνική οργάνωση και επηρεάζουν την λειτουργία και τη δομή της οργάνωσης 

αυτής είναι οι διαπροσωπικές. β) Λειτουργικές ή δυσλειτουργικές (αναλόγως των 

επιπτώσεων τους). Βάση των ερευνητών, η διαφωνία  μεταξύ των ατόμων ως προς το 

περιεχόμενο του έργου που εκτελείται αποτελεί το αντικείμενο των λειτουργικών 

συγκρούσεων. Χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καθώς η σωστή διαχείρισή τους οδηγεί 

στην εύρεση του βέλτιστου τρόπου επίτευξης των οργανωσιακών στόχων με 

αποτέλεσμα την βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Οφείλονται κατά κύριο 

λόγο σε διαφωνίες πάνω σε ζητήματα πρακτικών και πολιτικής, σε στον ανταγωνισμό 

για ανεπαρκής πόρους και στις διαφορετικές αντιλήψεις των ρόλων των μερών του 

οργανισμού.  Η ορθή διαχείριση τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση του 

                                                 
41

 Thomas, K. (1992). Overview of Conflict and Conflict management by Kenneth Thomas: Conflict and 

conflict management: Reflections and update. Journal of Organizational Behavior. 13 (3), 263-274 
42

 Rahim, A. (1992). Managing conflicts in organizations. New York: Praeger. 



 
32 

 

τρόπου λειτουργίας της εταιρίας – οργανισμού καθώς βελτιώνουν την ποιότητα των 

αποφάσεων και ενισχύουν την ομαδική απόδοση με αποτέλεσμα η λύση που προκύπτει 

από την αμφισβήτηση και τον καταιγισμό των ιδεών είναι ανώτερη από τις προτάσεις 

και λύσεις των συμμετεχόντων. Οι δυσλειτουργικές συγκρούσεις περιλαμβάνουν έντονα 

συναίσθημα όπως απογοήτευση, κυνισμό, θυμό κ.ά. και προέρχονται από τις 

προσωπικές ασυμβατότητες ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού. Τέτοιου είδους 

συγκρούσεις προκαλούν μείωση της ικανοποίησης και της εργασιακής απόδοσης των 

μελών της ομάδας.
43

 γ) Οργανωσιακές, οι οποίες σύμφωνα με τους Stoner & Wankel 

(1988), ορίζονται ως διαφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών της ομάδας λόγω 

διαφορετικής ιεραρχικής θέσης, στόχων, αξιών ή αντιλήψεων.
44

 Τις δύο βασικές πηγές 

οργανωσιακής σύγκρουσης αποτελούν οι διαπροσωπικές και οι διατμηματικές 

σχέσεις.
45

 

 

Ο συγκεκριμένος τύπος σύγκρουσης μπορεί να παρουσιαστεί στα εξής επίπεδα: i) 

Ενδο-επιχειρησιακή σύγκρουση που εκδηλώνεται εντός του οργανισμού και 

διαχωρίζεται σε α) διαπροσωπική σύγκρουση που εκδηλώνεται μεταξύ δύο ή 

περισσότερων ατόμων ίδιου ή και διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου. Χαρακτηρίζεται 

από έντονη επιρροή συναισθημάτων, την ανάγκη για προστασία της αυτο-αντίληψης 

και του αυτοσεβασμού, τις διαφορές στην αντίληψη, τις αποτυχίες στην επικοινωνία και 

τη σύγκρουση των προσωπικοτήτων, β) διατμηματική σύγκρουση, η οποία 

εκδηλώνεται σε δύο ή περισσότερες ομάδες ή μονάδες ενός οργανισμού και κατά τη 

διάρκεια της οποίας γίνεται προσπάθεια υπονόμευσης των πράξεων των αντιπάλων με 

σκοπό την απόκτηση εξουσίας και τη βελτίωση της εικόνας, γ) ενδοτμηματική 

σύγκρουση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας σχετικά με τα 

καθήκοντα, τους στόχους και τις διαδικασίες. ii) Δι-επιχειρησιακή σύγκρουση η οποία 

εκδηλώνεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
46

 

 

2.4 Τρόποι εκδήλωσης των συγκρούσεων 
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Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκρούσεις εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους. Την  πιο 

ορατή απόδειξη της ύπαρξης μιας σύγκρουσης σε έναν οργανισμό αποτελούν οι 

διαμάχες. Ο ανταγωνισμός, οι σκόπιμες καθυστερήσεις, το χαμηλό ηθικό, η ανεπάρκεια 

και η έλλειψη παραγωγικότητας η αργή εκπλήρωση των καθηκόντων και η 

αναποτελεσματικότητα, είναι οι επιπλέον παράγοντες που μπορούν αποτελούν στοιχεία 

που να αποδεικνύουν μια σύγκρουση. Τέλος, η απόκρυψη πληροφοριών αποτελεί 

σημάδι ελλιπούς εμπιστοσύνης, γεγονός που προκαλεί την εκ νέου εμφάνιση παλιών 

συγκρούσεων ή την εκδήλωση νέων.
47

 

 

Για την αντιμετώπιση και την διαχείριση των συγκρούσεων αναπτύχθηκαν δύο 

μοντέλα: το δομικό (structural model) που εστιάζει στους παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά και τη διαδικασία σύγκρουσης δίνοντας έμφαση 

στις εσωτερικές δομές και τις προσωπικότητες των εμπλεκομένων, και το διαδικαστικό 

μοντέλο (process model), το οποίο δεν εστιάζει στα χαρακτηριστικά των 

προσωπικοτήτων αλλά στη συμπεριφορά όσων εμπλέκονται. Σύμφωνα με τον Thomas, 

που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, η διαδικασία της σύγκρουσης 

περιγράφεται μέσα από τα στάδια της συνειδητοποίησης, των σκέψεων και των 

συναισθημάτων, των προθέσεων, της συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων.
48

 

 

Στο πρώτο στάδιο της συνειδητοποίησης τα μέλη του οργανισμού αντιλαμβάνονται την 

ύπαρξη του προβλήματος. Αρχικά αυτό εμφανίζεται ως μια απλή διαφωνία στο πλαίσιο 

απειλής των συμφερόντων, στην προσωπικότητα και στις αξίες, στα προβλήματα στην 

επικοινωνία των ατόμων ή της ομάδας. Στο δεύτερο στάδιο των σκέψεων και των 

συναισθημάτων τα μέλη αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της δυσλειτουργίας και 

οδηγούνται σε διάφορες σκέψεις και συναισθήματα. Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία 

σωστής ή λανθασμένης εκτίμησης σχετικά με την ύπαρξη ή όχι της απειλής 

διαδραματίζει η αντιληπτική ικανότητα του κάθε εμπλεκόμενου μέλους. Στο τρίτο 

στάδιο των προθέσεων λαμβάνεται η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα 

ενεργήσουν τα εμπλεκόμενα μέλη. Ωστόσο, οι προθέσεις δεν υλοποιούνται πάντα και 

ως συμπεριφορές. 
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Γι’ αυτό η αξιολόγηση των προθέσεων του «άλλου» αποτελεί κομβικό σημείο στην όλη 

διαδικασία της σύγκρουσης. Ο Thomas χρησιμοποιεί δύο διαστάσεις στις οποίες 

βασίζονται οι τρόποι διαπραγμάτευσης των συγκρούσεων: α)την επιθυμία για 

ικανοποίηση των προσωπικών συμφερόντων, β) την επιθυμία για ικανοποίηση των 

ενδιαφερόντων τρίτων. Στο τέταρτο στάδιο η σύγκρουση πλέον είναι φανερή καθώς όλα 

τα μέλη καταλαβαίνουν την ένταση και αποφασίζουν να δράσουν είτε με ανοιχτή 

σύγκρουση έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα το συναίσθημα και τις 

ακραίες καταστάσεις που συνήθως το συνοδεύουν, όπως η επιθετικότητα και η 

παρεμπόδιση των στόχων της άλλης πλευράς είτε με προσπάθεια προσέγγισης και κατ' 

επέκταση επίλυσης του προβλήματος μέσα από συζήτηση και συνεργασία καθώς το 

ζητούμενο είναι η λήξη της διαφωνίας. Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο έχουμε τα 

αποτελέσματα της σύγκρουσης που ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έγινε 

η διαχείριση της σύγκρουση. Η σύγκρουση μπορεί να είναι λειτουργική και να επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα όπως η βελτίωση της απόδοσης και η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, μπορεί ωστόσο να είναι και δυσλειτουργική με τα ακριβώς 

αντίθετα αποτελέσματα της μείωσης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας.
49

 

 

Στο σχήμα που θα παραθέσουμε παρακάτω θα παρουσιάσουμε την κλίμακα 

σφοδρότητας μιας σύγκρουσης, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ήπιο τρόπο με την 

μορφή μικρών διαφωνιών ή παρανοήσεων ή να λάβει βίαιες διαστάσεις. 
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Σχήμα 4: Κλίμακα εκδήλωσης των συγκρούσεων 

Πηγή: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Βασικές έννοιες και σύγχρονες 

προσεγγίσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011 σελ. 440 

 

Οι συγκρούσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ήπιες, έμμεσες και ελεγχόμενες μορφές 

έντασης βρίσκονται στο κάτω μέρος της κλίμακας ενώ αυτές που φτάνουν σε υψηλά 

επίπεδα πάνω στην κλίμακα είναι σχεδόν πάντα δυσλειτουργικές. Οι λειτουργικές 

περιορίζονται στα χαμηλότερα επίπεδα. Η σφοδρότητα κλιμακώνεται ανοδικά.
50

 

 

 

2.4 Συνέπειες των συγκρούσεων 

 

Η αρμονική συνεργασία και η άριστη επικοινωνία όλων των μελών και των τμημάτων 

ενός οργανισμού συμβάλλουν καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία και στην επίτευξη 

του σκοπού του. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, πληθώρα αιτιών μπορούν να 

διαταράξουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και κατά συνέπεια να οδηγήσουν σε 

συγκρούσεις μεταξύ των μελών του, οι επιπτώσεις των οποίων είναι άμεσα εμφανής 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Παρά το 

γεγονός πως οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων είναι επιζήμιες για τους πιο 

αδύναμους και λιγότερο προετοιμασμένους κυρίως οργανισμούς, δεν είναι λίγα και τα 
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οφέλη που αποκομίζουν όταν τις διαχειρίζονται ορθά, κανείς άλλωστε δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει πως μια “υγιής” διαφωνία για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε ευγενή 

άμιλλα σε καινοτομία αλλά και σε ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και νέων ιδεών μέσα 

στον οργανισμό. Απεναντίας, όταν η διαφωνία οδηγήσει στην σύγκρουση η ευγενής 

άμιλλα δίνει τη θέση της στον ανταγωνισμό ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο και η 

καινοτομία αντικαθίσταται από την αδιαφορία ή στην καλύτερη περίπτωση από την 

καταβολή της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας (minimum effort) από τους 

εργαζομένους.
51

 

 

Παραπάνω κατηγοριοποιήσαμε τις συγκρούσεις σε λειτουργικές και δυσλειτουργικές . 

Οι λειτουργικές δίνουν την δυνατότητα να ακουστούν πολλές και ποικίλες λύσεις 

καθώς τα ζητήματα που δημιουργούν τριβές εμφανίζομαι στην επιφάνεια και δίνουν 

την δυνατότητα για συνεργασία και διάλογο ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν συναισθήματα 

όπως η αισιοδοξία και η χαρά. Ταυτόχρονα, συσφίγγουν τις σχέσεις των μελών και 

ενισχύουν το αίσθημα της δέσμευσης και της εμπιστοσύνης απέναντι στον οργανισμό. 

Στον αντίποδα, στις δυσλειτουργικές συγκρούσεις όπου κυριαρχεί το στρες, η ένταση 

και το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από δυσπιστία, καχυποψία, έλλειψη 

εμπιστοσύνης και εχθρότητα είναι σχεδόν ακατόρθωτο να επιτευχθεί η συνεργασία και 

ο συντονισμός. Έτσι, είναι αναπόφευκτο οι συγκρούσεις αυτές να οδηγούν σε μειωμένη 

αποδοτικότητα και παρακίνηση και να αυξάνουν το ποσοστό αποχωρήσεων καθώς 

δρουν αρνητικά στην ψυχική υγεία αλλά και στην εργασιακή ικανοποίηση και 

δέσμευση των ατόμων, με αποτέλεσμα εκτός από την ρήξη στις σχέσεις των ατόμων να 

οδηγούν και στην αποδιοργάνωση ολόκληρου του οργανισμού.
52

 

 

Όταν μια σύγκρουση λοιπόν αντιμετωπίζεται με επιτυχία και με εποικοδομητικό τρόπο, 

είτε πρόκειται για λειτουργική είτε για δυσλειτουργική, έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία οφελών για ολόκληρο τον οργανισμό. Τα άτομα γνωρίζουν καλύτερα τον 

εαυτό τους και τους άλλους, αναπτύσσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και το 

ομαδικό τους πνεύμα και μαθαίνουν να σέβονται τις διαφορές των άλλων ανθρώπων. 

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα μιας σύγκρουσης διακρίνονται ως εξής: 
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 Λειτουργικά αποτελέσματα:  

 

 Ενισχύεται η καινοτομία, η ανάπτυξη και η δημιουργικότητα 

 Βελτιώνεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

 Ανακαλύπτονται εναλλακτικές λύσεις και νέες προσεγγίσεις για ένα πρόβλημα 

 Ενισχύεται η συνεργασία για την επίλυση κοινών προβλημάτων  

 Τονώνεται η ατομική και ομαδική απόδοση  

 Βελτιώνονται και ταυτόχρονα συσφίγγονται οι σχέσεις των ατόμων 

 Ορθότερη και δικαιότερη κατανομή της εξουσίας 

 Πρόκληση και ενθάρρυνση αυτοκριτικής 

 Αποχώρηση αντιδραστικών στοιχείων και μελών που βλάπτουν τη σχέση 

 Εγρήγορση και ταχύτερη αντίδραση στις προκλήσεις (ιδίως όσον αφορά ομάδες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος) 

 Περιορισμός της απάθειας και της αδιαφορίας 

 Πιθανή αύξηση της παραγωγικότητας εφόσον επιλυθούν οι διαφορές. 

 

 Δυσλειτουργικά αποτελέσματα:  

 

 Η σύγκρουση προκαλεί άγχος, δυσαρέσκεια και επαγγελματική εξουθένωση 

 Μη αποτελεσματική επικοινωνία 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

 Ταλανίζονται οι σχέσεις  

 Μειωμένη παραγωγικότητα και χαμηλή εργασιακή δέσμευση 

 Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να αυξηθεί 

 Σπατάλη χρόνου από τα στελέχη για την επίλυση διαφορών 

 Διεύρυνση της διαφοράς  

 Παραιτήσεις και αποχωρήσεις από την ομάδα 

 Επιθετικότητα, αδιαφορία, άγχος, αγωνία/ ανησυχία 

 Ανεύθυνη και βίαιη συμπεριφορά (bullying)  

 Προκατειλημμένες αποφάσεις 
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 Σπατάλη ενέργειας και χρόνου από τους ίδιους τους συγκρουόμενους 
53

 

 

2.5 Η Διαχείριση των συγκρούσεων  

 

Η Διαχείριση των Συγκρούσεων (Conflict Management) αφορά τη διαδικασία 

διάγνωσης των διαφορών και την αντιμετώπιση τους με την επιλογή ενός ορθολογικού, 

ισορροπημένου και αποτελεσματικού τρόπου. Στα πλαίσια ενός εργασιακού χώρου, η 

επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής για τη διαχείριση των συγκρούσεων  

περιλαμβάνει συνήθως αποτελεσματική επικοινωνία, άρτιες διαπραγματευτικές 

ικανότητες αλλά και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
54

 

 

 Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη καθώς οι συγκρούσεις περιλαμβάνουν 

παγιωμένες αντιλήψεις και έχουν έντονα εδραιωμένο το αίσθημα αδικίας/δικαίου ή 

πιθανολογούμενης προσβολής. Στον αντίποδα η μη επίλυση των διαφορών έχει  

συνήθως καταστροφικές επιπτώσεις σε έναν οργανισμό. Η διαχείριση της σύγκρουσης 

αφορά στον εποικοδομητικό και θετικό χειρισμό της απόκλισης και της διαφοράς. Τις 

περισσότερες φορές δεν επιδιώκεται η εξάλειψη της αλλά η διαχείρισή της με 

εποικοδομητικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί η γεφύρωση των διαφορών αλλά και η 

εύρεση αμοιβαίων επωφελών λύσεων για τις αντιμαχόμενες πλευρές.  

 

Η διαχείριση τους θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει σε δύο επίπεδα. Γενικά σε μακρο-

επίπεδο αφορά το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για τον περιορισμό των 

δυσλειτουργιών της σύγκρουσης και στην ενίσχυση των εποικοδομητικών λειτουργιών 

της, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της γνώσης ενός 

οργανισμού. Ωστόσο, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση αυτή κατέχει ο 

διευθυντής/ηγέτης του οργανισμού που πρέπει να γνωρίζει πως η επίλυση των 

δυσλειτουργικών διενέξεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αποτελεσματική και 

εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού,.
55

  

 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στρατηγικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

στις οποίες ανήκουν και όλες οι επιμέρους. Αυτές είναι: α) η στρατηγική Win-Lose, 
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όπου επικρατεί ο ανταγωνισμός, η επιβολή, η παρέμβαση εξουσίας, η κυριαρχία και η 

ερειστικότητα. Όσοι ακολουθούν αυτήν τη 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. Οι απειλές, η τιμωρία, ο 

εκφοβισμός και η μονόπλευρη στάση συμβαδίζουν με τη στάση του ανταγωνισμού, β) η 

στρατηγική Win-Win που αποτελεί την πιο παραγωγική στρατηγική καθώς προσφέρει 

την ευκαιρία αμοιβαίων ωφελειών. Με την συγκεκριμένη τακτική ζητείται και από τις 

δύο πλευρές να παραμερίσουν τις ατομικές τους επιδιώξεις προκειμένου να 

συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

στη βάση μιας ευρύτερης διορατικότητας και να το εξετάσουν μέσα σε σωστό πλαίσιο 

με πληρότητα. Η επίλυση της σύγκρουσης δεν είναι συμβιβασμός, αλλά συνεργασία για 

να παραχθεί κάτι το νέο και δημιουργικό, το «μετασχηματιστικό» και γ) η στρατηγική 

Lose-Lose, η οποία επιλέγεται ως μέθοδος, όταν δεν υπάρχει το αναγκαίο χρονικό 

περιθώριο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου να δοθεί χρόνος να 

πέσουν οι τόνοι και να δοθεί με ηρεμία η απαιτούμενη προσοχή σε δεύτερο χρόνο. Για 

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

επίλυσή της δε θα πρέπει να αφορά ζωτικά ζητήματα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της 

στρατηγικής είναι η επίλυση της διαφωνίας, εις βάρος και των δύο εμπλεκομένων 

μερών, καθώς δεν ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις κανενός. Η επίλυση σ’ αυτή τη 

στρατηγική  πραγματοποιείται συνήθως είτε με συμβιβασμό όπου τα μέρη καταλήγουν 

σε επίλυση που ανταποκρίνεται εν μέρει στις απαιτήσεις τους είτε με διαιτησία όπου 

ένα τρίτο μέλος προσπαθεί να επιλύσει τη διαφωνία είτε με διαμόρφωση 

συγκεκριμένων κανόνων που εφαρμόζονται για την επίλυση της διαφοράς και τους 

οποίους οφείλουν να τηρήσουν και οι δύο πλευρές είτε με αποφυγή όπου επιτυγχάνεται 

με μείωση των εργασιακών επαφών ή των λειτουργικών σχέσεων των δύο 

εμπλεκομένων μερών με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων είτε τέλος με την 

παρότρυνση όπου η επίλυση της διαφωνίας επιτυγχάνεται όταν το ένα από τα δύο 

εμπλεκόμενα μέρη να παροτρύνει το άλλο αλλάξει θέση ή προτίμηση(με χρηματική 

αμοιβή ή προνόμια).  Τα περισσότερα πλεονεκτήματα διαθέτει η τελευταία ενώ πιο 

διαδεδομένες είναι οι δύο πρώτες λόγω της τάσης των ανθρώπων να επιμένουν σε 

διαδεδομένες και εφαρμοσμένες μεθόδους, ακόμη και αν αυτές μπορεί να επιφέρουν 

αρνητικά αποτελέσματα.
56
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Η στάση της ηγεσίας είναι ύψιστης σημασίας, γι’ αυτό οφείλει να κατέχει τις 

απαραίτητές ικανότητες διαχείρισης των διαφορών σε κάθε επίπεδο, να εμπνέει τα 

άτομα αλλά κυρίως να προάγει την αποδοχή, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία 

και να αποφεύγει στείρες στάσεις όπως η αδράνεια, η μυστικότητα, η καθυστέρηση και 

η γραφειοκρατία καθώς δεν δίνουν λύση  στο πρόβλημα που ταλανίζει τον οργανισμό 

και τα άτομα, αλλά απεναντίας το διαιωνίζουν.
57

 

 

Στα πλαίσια λοιπόν της διευθέτησης μιας σύγκρουσης και της πρόληψης των 

αρνητικών επιπτώσεων οικονομικών και μη αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης και 

αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων που εμφανίζονται μέσα στο περιβάλλον της 

εργασίας, αρχίζει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η Διαμεσολάβηση στον 

εργασιακό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3
ο
 : Διαμεσολάβηση 

 

3.1 Ορισμός Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

 

Η «Διαμεσολάβηση» (Mediation) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. 

Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και χαρακτηρίζεται ως η 

παρεμβολή στη διαπραγμάτευση και στην προσπάθεια επίλυσης μιας σύγκρουσης, με 

την συμβολή ενός αποδεκτού από τα μέρη τρίτου προσώπου, που διαθέτει ελάχιστη ή 

και καμία επίσημη εξουσία λήψης μιας απόφασης. 
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Στην Ελλάδα, ο θεσμός εισήχθη για πρώτη φορά, δέκα χρόνια πριν, ως εναλλακτική, 

εξωδικαστική μέθοδος επίλυσης διαφορών, με το νόμο 3898/2010. Σύμφωνα ωστόσο 

με τον πιο πρόσφατο ελληνικό νόμο, η διαμεσολάβηση ορίζεται ως “μια διαρθρωμένη 

διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα 

και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, 

με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία 

μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή”.
58

 

 

Η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο βασίζεται στις αρχές της πρόληψης της 

κρίσης/σύγκρουσης και στην ενθάρρυνση για την δημιουργία μιας εποικοδομητικής 

επικοινωνίας σε ένα εμπιστευτικό και ασφαλές περιβάλλον με στόχο την εύρεση 

αμοιβαίων λύσεων και συμφωνιών και την αποκατάσταση του σεβασμού στις 

εργασιακές σχέσεις. Έχει εθελοντικό χαρακτήρα και είναι μια δομημένη διαδικασία που 

αποτελείται από προ-συμφωνημένους κανόνες και διακριτά στάδια που τα 

αντιμαχόμενα μέρη μπορούν να διακόψουν όποτε το θελήσουν. Σκοπό της έχει να 

βοηθήσει τους οργανισμούς και τους εργαζομένους να αποτρέψουν ή να 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις προκειμένου 

να ενδυναμώσουν τις εργασιακές σχέσεις, δημιουργώντας επιτυχημένες ομάδες και 

επιτυγχάνοντας το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
59

 

 

 

 

3.2 Ορισμός και ρόλος Διαμεσολαβητή 

 

Στη διαμεσολάβηση κεντρικό ρόλο κατέχει ο διαμεσολαβητής, ο ουδέτερος τρίτος σε 

σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και με τις ιδιαίτερες 

τεχνικές που χρησιμοποιεί παρακινεί τα μέρη να εντοπίσουν οικειοθελώς μια αμοιβαία 

λύση στο πρόβλημα τους.
60

 Η φερέγγυα και εχέμυθη στάση που κατέχει εμπνέει 

εμπιστοσύνη στα άτομα που συνομιλούν. Ωστόσο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση να 

εκφράζει τις απόψεις του με αμεροληψία και ουδετερότητα, χωρίς φανατισμό και 

εμπάθεια απέναντι σε οποιοδήποτε μέρος, σεβόμενος τη διαφορετικότητα των 
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ατόμων.
61

 Μέσα από την επικοινωνία και τον διάλογο με τα μέρη σχεδιάζει τις 

κατάλληλες στρατηγικές και υποθέσεις και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να πετύχει την ομαλή διαπραγμάτευση και διευθέτηση του θέματος. Η 

απόφαση των μερών αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη των ίδιων των 

συμμετεχόντων. Οι συγκρούσεις στις οποίες κάνει την παρέμβαση του συνήθως έχουν 

φτάσει σε ποίκιλα επίπεδα και εντάσεις. 
62

 Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής οφείλει να 

τηρεί την εμπιστευτικότητα που του κοινοποιούνται κατά τη διαδικασία και να βοηθάει 

τα μέρη να εκφράσουν τα συναισθήματα τους προκειμένου να ανακαλύψουν τι είναι 

αυτό που πραγματικά επιθυμούν.
63

 

 

Προκειμένου στη συνέχεια να κατανοήσουμε καλύτερα τον ρόλο του ηγέτη – 

διαμεσολαβητή θα αναφερθούμε στις περιπτώσεις που παρεμβαίνει στη διαδικασία. 

Αυτές είναι: 

- Όταν τα μέρη αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να ξεκινήσουν μία διαπραγμάτευση ή 

έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. 

- Όταν υπάρχει έξαρση συναισθημάτων με αποτέλεσμα να αποτρέπουν τη διευθέτηση 

της διαφωνίας. 

- Όταν υπάρχουν διαφορές στις αξίες των συμμετεχόντων 

- Όταν η επικοινωνία των μερών είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική. 

- Όταν τα συμφέροντα είναι  εμφανώς ασυμβίβαστα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν 

την συμφιλίωση. 

- Όταν η παραγωγική διαπραγμάτευση παραγκωνίζεται από στερεότυπα, παρεξηγήσεις 

και επαναλαμβανόμενες αρνητικές συμπεριφορές. 

- Όταν η διαφωνία – διαμάχη περιλαμβάνει πολλά ζητήματα με αποτέλεσμα τα μέρη 

να μην μπορούν να τα διαχειριστούν παράλληλα.
64

 

Ο διαμεσολαβητής λοιπόν, συνεργάζεται με τα αντιμαχόμενα μέρη προκειμένου να τους 

διευκολύνει να επικοινωνήσουν, να διαπραγματευτούν και να συνεργαστούν για την 
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επίτευξη μιας κοινής αποδεκτής συμφωνίας. Οποιαδήποτε συμφωνία και αν προκύψει 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών και δεν είναι νομικά 

δεσμευτική.  

 

Για να πετύχει τον απώτερο στόχο του, ο οποίος είναι ο σχεδιασμός της συμφωνίας από 

τα ίδια τα μέρη, θα πρέπει να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους τηρώντας την αρχή 

της εμπιστευτικότητας στην οποία θα αναφερθούμε και παρακάτω αλλά και τους 

Κανόνες Δεοντολογίας που εμφανίζονται διεθνώς. 

 

3.3 Αρχές της Διαμεσολάβησης 

 

Ο διαμεσολαβητής κατά την ημέρα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ενημερώνει τους 

συμμετέχοντες πως όλα τα στάδια αυτής διέπονται από κάποιες βασικές αρχές. Ο λόγος 

που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια είναι η δημιουργία από το πρώτο κιόλας στάδιο 

ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας που θα τους βοηθήσει να συνεισφέρουν στη 

διαδικασία εποικοδομητικά και δημιουργικά.
65

 

 

Οι αρχές αυτές είναι οι κάτωθι: 

 

3.3.1 Η αρχή της εμπιστευτικότητας 

 

Η αρχή της εμπιστευτικότητας έχει διττή φύση και ύψιστη σημασία για την 

επιτυχημένη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Στην πράξη αυτό 

σημαίνει πως α) η διαδικασία, τα λεγόμενα κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και η 

συμφωνία που ενδεχομένως προκύψει είναι απολύτως εμπιστευτικά εκτός αν τα μέρη 

αποφασίσουν από κοινού κάτι διαφορετικό και β) η συζήτηση, οι απόψεις, τα στοιχεία 

και οι πληροφορίες που θα κοινοποιηθούν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του 

διαμεσολαβητή και των μερών δεν θα μεταφερθούν στην άλλη πλευρά εκτός και αν 

υπάρχει συναίνεση για το αντίθετο.
66

 

 

Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντική είναι για την ομαλή έκβαση της 

διαμεσολάβησης καθώς συμβάλλει στο να αισθάνονται τα μέλη ασφαλή αφού όλοι 
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ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες έχουν δεσμευτεί να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 

της διαδικασίας. 

 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η διαµεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια 

διαμεσολαβητών Amada Bucklow «Όσο αυξάνεται η ροή πληροφοριών, τόσο 

αυξάνονται και οι πιθανότητες για τη συμφωνία επίλυσης».
67

 

 

3.3.2 Η αρχή της εκούσιας υπαγωγής και συνέχισης της διαδικασίας 

 

«Ο εκούσιος χαρακτήρας της διαμεσολάβησης είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένος µε 

την ύπαρξη και τη λειτουργία του θεσμού και δεν εξαντλείται στην εκούσια υπαγωγή 

στη διαδικασία».
68

 Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τα μέρη επιλέγουν από κοινού και με 

δική τους βούληση την μέθοδο της διαμεσολάβησης με την οποία θα επιλύσουν τις 

διαφορές τους και πως σε αυτά ανήκει η αποφασιστική αρμοδιότητα από την αρχή ως 

και τη λήξη της διαδικασίας. 

  

Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Αντωνέλλος – Πλέσσα σχετικά με την υπέρμετρη ελευθερία των μερών. Πιο 

συγκεκριμένα, τονίζουν πως η αν και το αποτέλεσμα μοιάζει αβέβαιο εξαιτίας αυτής 

της υπέρμετρης ελευθερίας των μερών, η εφαρμοσμένη ορθά από τον διαμεσολαβητή 

ελευθερία και η ευελιξία της διαδικασίας, δημιουργεί στα μέρη την πεποίθηση ότι 

εφόσον εξαρτάται από τη δική τους βούληση, θα συνεχίσουν να εργάζονται 

προκειμένου να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.
69

 

 

 

3.3.3 Η αρχή μη δεσμευτικότητας της διαδικασίας 

 

Η αρχή της μη δεσμευτικότητας της διαδικασίας διαμεσολάβησης σημαίνει πως τα 

τεκμήρια που θα κοινοποιηθούν κατά τη διάρκειά της, οι αντιρρήσεις και οι ενστάσεις, 

οι σκέψεις, οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις για ενδεχόμενη επίλυση της διαφοράς 

τους καθώς και όσα εμπιστευτικά ειπωθούν στον διαμεσολαβητή ή παρουσιαστούν από 

το ένα μέρος στο άλλο σε κοινή συνάντηση, δεν θα είναι δεσμευτικά για τα μέρη. 
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Δεσμευτικό χαρακτήρα αποκτά μόνο η συμφωνία, εφόσον υπάρξει, για την επίλυση της 

διαφοράς των μερών, η οποία περιλαμβάνεται και στο Πρακτικό της διαμεσολάβησης.
70

 

 

3.3.4 Η αρχή του μη επικριτικού ρόλου του διαμεσολαβητή 

 

Στην διαδικασία της διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής κατέχει επικουρικό ρόλο, αυτό 

σημαίνει πως ως σκοπό του έχει να ενθαρρύνει τα αντίπαλα μέρη να παρουσιάσουν 

τους ισχυρισμούς και τις απόψεις τους αναφορικά με την διαφωνία που έχουν χωρίς να 

αισθανθούν ότι αυτά τα οποία λένε κρίνονται ή αξιολογούνται από αυτόν. Επιπλέον, ο 

διαμεσολαβητής σε καμία περίπτωση δεν κατέχει αποφασιστική αρμοδιότητα και γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο τα αντίπαλα μέρη θα πρέπει να αισθάνονται απόλυτα ασφαλή 

και ελεύθερα να εκφράσουν τα συναισθήματα αλλά και τις θέσεις τους μέσα σε ένα 

πολιτισμένο πλαίσιο. 

 

3.3.5 Η αρχή της αμεροληψίας και ουδετερότητας του διαμεσολαβητή 

 

Όπως έχουμε προαναφέρει στην ενότητα για τον ορισμό και τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή, ο νόμος εισάγει τον όρο «τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα 

μέρη και τη διαφορά», το οποίο ως υποχρέωση του έχει να βοηθήσει την επικοινωνία 

μεταξύ των μερών προκειμένου να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτή λύση για την 

διαφωνία τους. Ο συγκεκριμένος λοιπόν όρος δεν θα μπορούσε να έχει ουσιώδες νόημα 

εάν δεν εξασφαλίζεται πως το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν είναι αποστασιοποιημένο από 

τα συμφέροντα που διακυβεύονται και διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς τα 

αντιμαχόμενα μέρη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

Την ίδια ακριβώς ζωτική σημασία για την σωστή και αποτελεσματική έκβαση της 

διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει η αμερόληπτη στάση του διαμεσολαβητή 

προκειμένου να μην επιδείξει προκατάληψη ή και προτίμηση σε κάποιο από τα μέρη. 

Επομένως, η στάση που πρέπει να έχει ο διαμεσολαβητής επιβάλλεται να είναι ισότιμη 

και ανεξάρτητη από τα μέρη αλλά και από το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
71

 

 

3.3.6 Η αρχή του ελέγχου της εξουσίας δέσμευσης των μερών 
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Κατά την πρώτη κοινή συνάντηση των μερών ο διαμεσολαβητής επανελέγχει την 

δικαιοπρακτική ικανότητα, την εξουσία δέσμευσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των 

μερών.
72

 Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο διασφαλίζεται πως τα μέρη που συμμετέχουν στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι και αυτά που αφορά η εν λόγω διαφωνία και 

διαθέτουν δικαίωμα υπογραφής του Πρακτικού της διαμεσολάβησης στο οποίο 

περιλαμβάνεται η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς, αλλά επιβεβαιώνεται επιπλέον 

ενώπιον όλων και η ουδετερότητα του διαμεσολαβητή, γεγονός που βοηθάει στην 

πρόοδο και την επιτυχία της διαμεσολάβησης. 

 

3.4 Χαρακτηριστικά του ηγέτη – διαμεσολαβητή 

 

Ο καθηγητής πανεπιστημίου της Οξφόρδης Άρτσι Μπράουν στο βιβλίο του “The Myth 

of the Strong Leader” καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί 

που έχουν τουλάχιστον κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται 

(ακεραιότητα, ευφυία, ευφράδεια, συλλογικό πνεύμα, ευθυκρισία, ανήσυχο πνεύμα, 

θέληση να ακούσουν διαφορετικές απόψεις, την ικανότητα να απορροφούν 

πληροφορίες, ευελιξία, καλή μνήμη, θάρρος, όραμα, ενσυναίσθηση και ακατάβλητη 

ενεργητικότητα) και, κυρίως, την ικανότητα να πείθουν τους άλλους και να επιδιώκουν 

και να επιτυγχάνουν συναινέσεις. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό έχει ύψιστη 

σημασία καθώς οι πραγματικά επιτυχημένοι ηγέτες δεν είναι αυτοί που γνωρίζουν τι 

πρέπει να κάνουν και αποφασίζουν για όλα, αλλά αυτοί που κατορθώνουν να 

συγκεράσουν απόψεις αντιπάλων και ανοίγουν το δρόμο σε αποφάσεις άλλων. Με λίγα 

λόγια, οι καλοί ηγέτες σύμφωνα με τον Μπράουν, είναι πιο πολύ διαμεσολαβητές παρά 

αφεντικά τα οποία θέλουν να αποφασίζουν για όλα.
73

 

 

Ο ηγέτης – διαμεσολαβητής είναι ένας συνδυασμός όρων, είναι δηλαδή ταυτόχρονα και 

ηγέτης και διαμεσολαβητής. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν ηγέτη ο οποίος είναι 

γνώστης των αρχών και κατέχει τις επικοινωνιακές τεχνικές και τις δεξιότητες της 

διαμεσολάβησης. Ήδη από το 1983 ο Αμερικανός ακαδημαϊκός Howard Raiffa είχε 

αντιληφθεί πως οι δραστηριότητες του διαιτητή και του διαμεσολαβητή συμπίπτουν σε 

μεγάλο βαθμό με αυτές του ηγέτη. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο ακόμη 

αναπτύσσεται γι αυτό και η εύρεση αθρόας βιβλιογραφίας που να αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη – διαμεσολαβητή καθίσταται δύσκολη. Ο τρόπος που θα 
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προσεγγίσουμε το θέμα θα βασιστεί στην προσπάθεια εύρεσης των συγκλινόντων 

χαρακτηριστικών των διαμεσολαβητών και των ηγετών. 

 

Μία από τις σημαντικότερες επικοινωνιακές τεχνικές ενός διαμεσολαβητή είναι η 

ενεργητική ακρόαση, η οποία ταυτόχρονα είναι και μία από τις αρετές του ηγέτη. Ένας 

ηγέτης ακούει με αμέριστη προσοχή, όχι περιμένοντας να μιλήσει, αλλά “ακούει για να 

μάθει”. Ο Maxwell μάλιστα παροτρύνει τους ηγέτες, για να καταφέρουν να μιλήσουν 

στις καρδιές των ανθρώπων, να χρησιμοποιήσουν τα αυτιά τους. Όσο ακούει, δείχνει 

κατανόηση, αποφεύγει να κρίνει και συνεπώς δεν κρατά επικριτική στάση (Russell).
74

 

Την ίδια στάση μακριά από τη διατύπωση κρίσεων ακολουθεί και ο διαμεσολαβητής.
75

 

Ο ηγέτης – διαμεσολαβητής αντί για τη χρήση επικριτικού, σκέπτεται όσα άκουσε 

προκειμένου να βελτιώσει την κατανόηση του. Με την τακτική  αυτή επιδεικνύει 

ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα που τον βοηθάει να κατανοεί τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις των άλλων και μέσα από αυτή τα καταγράφει, τους παροτρύνει και τους 

βοηθάει να τα αποσαφηνίσουν και να τα εκφράσουν. 

 

Η αυτοεπίγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ενσυναίσθησης καθώς όσο 

καλύτερα γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του, τόσο καλύτερα μπορεί και αντιλαμβάνεται 

τα συναισθήματα του. Επιπλέον, αποκτώντας την παραπάνω δεξιότητα μπορεί να τα 

ελέγχει εν τη γενέσει τους.
76

 Με τον ίδιο τρόπο και ο ηγέτης αποκτά αυτοέλεγχο και δεν 

συμπεριφέρεται παρορμητικά.
77

 Αντίστοιχα και σε παρόμοιες περιπτώσεις και ο 

διαμεσολαβητής διατηρεί την ψυχραιμία του όταν έρχεται αντιμέτωπος με προσβολές 

και επικριτικά σχόλια.
78

 

 

Η ενσυναίσθηση και η αυτοεπίγνωση, δεξιότητες στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, 

συμπεριλαμβάνονται στον ευρύτερο όρο της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία 

αποτελεί κοινό τόπο του διαμεσολαβητή και του ηγέτη.
79
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Ακόμη ένα κοινό σημείο μεταξύ διαμεσολαβητή και ηγέτη αποτελούν η ειλικρίνεια και 

η αξιοπιστία. Ένας ηγέτης εκπληρώνει πάντα τις υποσχέσεις που δίνει και 

πραγματοποιεί ειλικρινείς συζητήσεις. Μέσα από τον ειλικρινή λόγο και ο 

διαμεσολαβητής δείχνει την ακεραιότητά και κερδίζει την αξιοπιστία του.
80

 

 

Επιπλέον, ένας ηγέτης λόγω της ακεραιότητας του χαρακτήρα του είναι αμερόληπτος 

και ακριβοδίκαιος με τους υφισταμένους του και διαθέτει και την ικανότητα της 

απόσπασης από τα άμεσα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον διαμεσολαβητή όπου 

χαρακτηρίζεται για την αντικειμενικότητα του καθώς διαθέτει την ικανότητα να μην 

εμπίπτει σε συναισθηματισμούς, να αποστασιοποιείται από τις καταστάσεις και να 

αξιολογεί με δίκαιο τρόπο τις απόψεις των αντιμαχόμενων μερών.
81

 

 

Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του ηγέτη και του διαμεσολαβητή είναι η 

ευφυΐα. Ο ηγέτης – διαμεσολαβητής είναι εύστροφος προκειμένου να μπορεί να 

αντιλαμβάνεται άμεσα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Μαζί με την 

ευφυΐα του διαμεσολαβητή λειτουργούν και η ευελιξία του, που τον βοηθά να διευθύνει 

την εξέλιξη της συζήτησης αλλά και η φαντασία του για να κατευθύνει τα μέρη να 

εντοπίσουν τις διαφορετικές πτυχές του θέματος προκειμένου να μην φτάνει σε τέλμα η 

συζήτησή τους.
82

 Φαντασία διαθέτει και ο ηγέτης καθώς μέσα από αυτή δημιουργεί το 

όραμα με το οποίο πείθει τους υφισταμένους του να γίνουν συνοδοιπόροι του σε 

κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα. 

 

Η διορατικότητα αποτελεί άλλο ένα κοινό σημείο μεταξύ του ηγέτη και του 

διαμεσολαβητή. Ο ηγέτης πρέπει να είναι προνοητικός να μην στέκεται μόνο στην 

αντιμετώπιση καταστάσεων που εξελίσσονται στο άμεσο παρόν αλλά θα πρέπει να έχει 

το βλέμμα του και στο μέλλον.
83

 Το ίδιο ακριβώς επιδιώκει και ο διαμεσολαβητής 

καθώς προτρέπει να εμπλεκόμενα μέρη να εστιάσουν στο μέλλον και τα ωθεί σε 

κοινούς στόχους και συμφέροντα (Damianakis, 2017).
84
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Βασικό κοινό χαρακτηριστικό του ηγέτη και του διαμεσολαβητή αποτελεί η 

επικοινωνιακή τους δεινότητα καθώς και οι δύο είναι άριστοι χειριστές της γλώσσας. Ο 

διαμεσολαβητής εκμαιεύει πληροφορίες θέτοντας στοχευμένες ερωτήσεις και 

χρησιμοποιεί τις επικοινωνιακές τεχνικές της επαναπλαισίωσης και της παράφρασης, 

δηλαδή επαναδιατυπώνει και αφαιρεί το αρνητικό περιεχόμενο της συζήτησης 

προκειμένου να αμβλύνει τυχόν αρνητικά συναισθήματα και να οδηγήσει έναν 

φαινομενικά αδιέξοδο διάλογο σε διαπραγματευτικές λύσεις.
85

 Από την άλλη ο ηγέτης 

χρησιμοποιεί το λόγο τους ως εργαλείο πειθούς μιλώντας με σαφήνεια. Έτσι, προωθεί 

την προσεκτική επίλυση των προβλημάτων με απώτερο σκοπό να επιτύχει την αρμονία 

μεταξύ των μερών και να τα εμπνεύσει να επικεντρωθούν σε θετικούς στόχους.
86

 

 

Συνοψίζοντας στις επικοινωνιακές τεχνικές, στα χαρακτηριστικά και στις δεξιότητες 

του ηγέτη – διαμεσολαβητή συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:  

 

 Η ενεργητική ακρόαση 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη με τις υποκατηγορίες της (αυτοεπίγνωση και 

ενσυναίσθηση) 

 Η ειλικρίνεια 

 Η αξιοπιστία 

 Η αντικειμενικότητα 

 Η ευφυΐα 

 Η φαντασία 

 Η διορατικότητα 

 Η επικοινωνιακή δεινότητα 

 Η ευθυδικία 

 

3.5 Οφέλη της Διαμεσολάβησης για τις επιχειρήσεις και για τα 

εμπλεκόμενα μέρη  
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Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την προώθηση της Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

καθώς τα οφέλη που παρουσιάζει η φιλική και εξωδικαστική επίλυση της σύγκρουσης 

είναι πολλαπλά και αισθητά σε εργοδότες και εργαζομένους. Η εμπιστευτικότητα της 

διαδικασίας παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών ενός 

περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία. 

Επιπλέον, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται στα πρώτα 

στάδια μιας διαφωνίας πριν αυτή προλάβει να λάβει μεγάλες διαστάσεις στον 

εργασιακό χώρο καθώς με την έγκαιρη επίλυση μιας διαφωνίας ελαχιστοποιούνται οι 

πιθανότητες να πληγεί ανεπανόρθωτα η εργασιακή σχέση, γεγονός που ενισχύει και το 

ενδεχόμενο αποκατάστασης και διατήρησης υγιών και παραγωγικών εργασιακών 

σχέσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
87

 

 

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μια λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση τόσο για τον 

οργανισμό όσο και για τα αντιμαχόμενα μέρη καθώς έχει αποδειχθεί πως συμβάλει 

σημαντικά στη μείωση των παραπόνων πριν εξελιχθούν σε αγωγές ή μηνύσεις. 

Επιπλέον, η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο παρέχει την δυνατότητα στον 

εργοδότη να εντοπίσει τη ρίζα του προβλήματος, να εμβαθύνει σε αυτό αλλά και να 

κάνει διορθωτικές κινήσεις ακόμη και στην οργάνωση, σε πρακτικές που ακολουθεί, 

πολιτικές ή ακόμη και επανασχεδιασμό διαδικασιών που θα ωφελήσουν 

μακροπρόθεσμα τόσο τους εργαζομένους όσο και την επιχείρηση και θα βελτιώσουν 

την αποδοτικότητα.
 88

 

Επιπρόσθετα, η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο συντελεί στην αντιμετώπιση των 

θεμάτων που σχετίζονται με το άγχος και το στρες και  κατ’ επέκταση μειώνουν τις 

μακροχρόνιες απουσίες από την εργασία αλλά και τις δαπάνες που σχετίζονται με 

αυτές. 

Συνοπτικά, τα οφέλη της Διαμεσολάβησης για τις επιχειρήσεις και για τα εμπλεκόμενα 

μέρη είναι τα εξής: 

 

 Άμεση αποκατάσταση και ομαλοποίηση εργασιακών σχέσεων 

 Βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς με γνώμονα τις 

ανάγκες, τα πραγματικά συμφέροντα και τις δυνατότητες των μερών 
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 Αποφυγή της παρατεταμένης αβεβαιότητας αλλά και τις ψυχικής φόρτισης 

που προκαλεί η εμπλοκή σε μια διαφορά 

 Συναισθηματική εκτόνωση 

 Διαχείριση των εντάσεων και μη παρεμπόδιση από αυτές της διαμόρφωσης 

λύσης 

 Σφαιρική αντιμετώπιση των πτυχών του εκάστοτε προβλήματος  

(οικονομική, συναισθηματική, νομική, ψυχική, κοινωνική κ.λπ.) 

 Αποφυγή εξόδων της δικαστικής διαδικασίας 

 Έλεγχος εξέλιξης της διαφοράς από τα ίδια τα μέρη και εύρεση λύσεων που 

δεν θα ήταν εφικτό να διαταχθούν από το δικαστήριο 

 Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, απόκρυψη ευαίσθητων πληροφοριών  

(π.χ. εμπορικών μυστικών ή διαπροσωπικών σχέσεων) 

 Εξομάλυνση και αποκατάσταση των συνεργασιών με απώτερο σκοπό να 

εξασφαλίζεται η ειρηνική εξέλιξη τους και ενίοτε η επωφελής διεύρυνση 

αυτών 

 Ενίσχυση αμοιβαίας κατανόησης και προαγωγή κουλτούρας σεβασμού και 

ανοχής των ατομικών διαφορών 

 Σταδιακή δημιουργία “ κοινής” επικοινωνιακής κουλτούρας στη διαχείριση 

των συγκρούσεων 

 Αίσθημα ενδιαφέροντος από την εταιρία
89

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4
ο
 : Μεθοδολογία 

 

4.1 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

 

Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και η ανάλυσή τους αποτελεί 

ευθύνη και έργο του ερευνητή και αντικατοπτρίζει τα πραγματικά ευρήματα κατά τον 

πλέον αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο για την εξαγωγή αξιόπιστων 
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συμπερασμάτων.
90

 Η δημοσκόπηση επιλέχθηκε ως μέθοδος συγκέντρωσης των 

πρωτογενών δεδομένων καθώς καθιστά εφικτή την απόκτηση πληροφοριών για 

συμπεριφορές, απόψεις, γνώσεις και περιγραφικά γνωρίσματα. Επίσης, η δημοσκόπηση 

συνδέεται άμεσα με τη χρήση του ερωτηματολογίου καθώς αποτελεί μια προσιτή και 

δημοφιλή μέθοδο έρευνας η οποία έχει μεγάλη ανταπόκριση στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων της ερευνητικής διαδικασίας. Η δημιουργία του κατάλληλου 

ερωτηματολογίου αποτελεί σημαντική διαδικασία καθώς μέσω αυτού παρέχονται τα 

πρωτογενή δεδομένα της έρευνας και πρέπει αυτά να είναι αφενός αξιόπιστα και 

αφετέρου αξιοποιήσιμα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται προσεκτική επιλογή 

των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται, και χρειάζεται σαφήνεια στη διατύπωση αλλά και 

προσιτή μορφή σε όλους τους συμμετέχοντες. Για την επιτυχία ως προς το σκοπό 

δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου απαιτείται κατάλληλη οργάνωση, συντομία, 

σαφήνεια και η συνοδεία των απαραίτητων οδηγιών και υποδείξεων συμπλήρωσής 

του.
91

 

 

 

4.2 Εργαλείο και δείγμα της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να εξετάσει με λεπτομέρεια τον ρόλο του 

ηγέτη στις συγκρούσεις που μπορεί να συμβούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, μέσα από το ερωτηματολόγιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, 

καλούμαστε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: 

 Ποιες είναι οι κύριες αιτίες για τη δημιουργία διαμάχης σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον; 

 Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη στην επίλυση των συγκρούσεων; 

 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηγέτη, τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων; 

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της 

έρευνας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, περιλαμβάνει δημογραφικές 
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ερωτήσεις, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, τα χρόνια υπηρεσίας στην 

επιχείρηση, το είδος απασχόλησης και η θέση στην ιεραρχία. Στη συνέχεια το δεύτερο 

μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας ενώ το τρίτο 

μέρος περιέχει ερωτήσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και τις τεχνικές 

του.  

Οι ερωτήσεις ακολούθησαν την κλίμακα Likert, σύμφωνα με την οποία οι 

συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους σχετικά με 

το ζήτημα που εξετάζουμε. Η κλίμακα Likert χρησιμοποιείται για τη συλλογή των 

αντιλήψεων στάσεων και απόψεων.  

Σε ότι αφορά το δείγμα της έρευνας, Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε το χρονικό 

διάστημα 10/03/2021 – 10/04/2021  και απευθύνθηκε σε 100 άτομα. Ο πληθυσμός στον 

οποίο απευθύνθηκε η παρούσα πρόταση είναι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ, αλλά με 

τυχαία δειγματοληψία μέσα στις Διευθύνσεις και τα τμήματα του οργανισμού. Από 

αυτά συμμετείχαν τελικά στην έρευνα τα 80 που αποτελούν και το δείγμα της 

παρούσας έρευνας (Ν=80). Καθώς η συμμετοχή του δείγματος ήταν ανώνυμη, δεν 

αποκαλύπτεται η ταυτότητα όσων συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, κατά την 

επιλογή του δείγματος δεν υπήρξαν αποκλεισμοί με κριτήρια πολιτισμικές ή ατομικές 

διαφορές (π.χ. φύλο, θρησκεία, καταγωγή).  

 

Όσον αφορά στη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή 

εφαρμογή της Google με την ονομασία «Google Forms» για τη διανομή του 

ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια. Η συμμετοχή στην έρευνα έγινε ηλεκτρονικά 

και σε χρόνο και τόπο που εξυπηρετούσε τους συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίς 

κάποιο αντάλλαγμα ή ανταμοιβή. Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν με γραπτές οδηγίες σχετικά με το 

περιεχόμενο και το σκοπό διεξαγωγής της έρευνας, ενώ παράλληλα κατέστη σαφές πως 

τα δεδομένα που θα έδιναν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, θα χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά και μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς εκπόνησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται με απεικόνιση γραφημάτων τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και προσωπικά στοιχεία του δείγματος (Ν=80). 
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4.3 Εμπειρικά αποτελέσματα 

 

4.3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Το Γράφημα 1 παρουσιάζει την κατανομή του φύλου στο δείγμα. Όπως φαίνεται, 

συμμετείχαν 42 γυναίκες (53%) και 38 άνδρες (47%) 

Γράφημα 1: Φύλο 

 
 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι 37 άτομα είναι έως 35 ετών (46%), 34 άτομα είναι ηλικίας 

35 – 45 ετών (42%),  7 άτομα είναι ηλικίας 46 – 55 ετών (9%) και το 3% (2 άτομα) 

είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. 

Γράφημα 2: Ηλικία 

 
 

38; 47% 
42; 53% 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

37; 46% 

34; 42% 

7; 9% 

2; 3% 

Ηλικία  

έως 35 ετών 35-45 ετών 45-55 ετών άνω των 55 ετών 
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Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Οκτώ άτομα είναι απόφοιτοι γυμνασίου ή/και λυκείου (10%), 43 άτομα είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ / ΑΕΙ (54%), 27 άτομα είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων (34%) και 2 

άτομα είναι κάτοχοι διδακτορικού.  

Γράφημα 3: Εκπαίδευση 

 
 

Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα 

στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται κατά το χρόνο της έρευνας. Φαίνεται ότι 17 

άτομα εργάζονται έως 5 έτη (21%), 41 άτομα εργάζονται περισσότερα από 5 και έως 15 

έτη στην επιχείρηση (51%), 20 άτομα εργάζοται από 15 έως 25 χρόνια (25%) και τα 

υπόλοιπα 2 άτομα εργάζονται στην επιχείρηση για περισσότερα από 25 έτη (3%).  

8; 10% 

43; 54% 

27; 34% 

2; 2% 

Εκπαίδευση  

Γυμνάσιο / Λύκειο ΤΕΙ / ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 
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Γράφημα 4: Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση 

 

 

Στο Γράφημα 5 παρουσιάζεται το είδος απασχόλησης των ίδιων των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Προκύπτει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων του δείγματος (83%) 

απασχολούνται στην επιχείρηση όπου εργάζονται με πλήρη απασχόληση και 17 άτομα 

(17%) απασχολούνται με μερική απασχόληση.  

 

Γράφημα 5: Είδος απασχόλησης 

 
 

Στο Γράφημα 6 παρουσιάζεται η επαγγελματική θέση των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Συγκεκριμένα, μόλις 4 άτομα κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους (5%), 24 άτομα 

17; 21% 

41; 51% 

20; 25% 

2; 3% 

Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση  

0 - 5 5 - 15 15- 25 άνω των 25 

14; 17% 

66; 83% 

Είδος απασχόλησης  

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης 
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ανήκουν στην κατηγορία των μεσαίων στελεχών ή κατέχουν θέση ευθύνης (30%) και 

τα υπόλοιπα 52 άτομα είναι υπάλληλοι στην επιχείριση (65%).  

Γράφημα 6: Θέση στην ιεραρχία 

 

 

 

4.3.2 Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας 

 

Στον πίνακα 1 παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Ως 

εργαζόμενος-η διατηρείτε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους σας;’’. Το 55% δηλώνει 

ότι διατηρεί αρκετά καλές σχέσεις, το 43,8% διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, ενώ το 1,3% 

διατηρεί μέτριες σχέσεις με τους συναδέλφους του.  

 
Πίνακας 1: Ως εργαζόμενος-η διατηρείτε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 44 55,0 55,0 55,0 

Μέτρια 1 1,3 1,3 56,3 

Πολύ 35 43,8 43,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Πιστεύετε πως διενέξεις 

και συγκρούσεις είναι φυσικό να συμβαίνουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον;’’. 

Διαπιστώνουμε ότι 35 από τα 80 άτομα θεωρούν αρκετά φυσικό να συμβαίνουν 

διενέξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον, 28 άτομα πιστεύουν ότι είναι φυσικό σε 

52; 65% 

24; 30% 

4; 5% 

Θέση στην ιεραρχία  

Υπάλληλος Μεσαίο στέλεχος / Θέση ευθύνης Ανώτατο στέλεχος 
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μέτριο βαθμό, 7 άτομα θεωρούν ότι είναι πολύ φυσικό και 8 συμμετέχοντες πιστεύουν 

ότι είναι ελάχιστα φυσικό. Τέλος, μόλις 2 άτομα θεωρούν ότι δεν είναι καθόλου φυσικό 

να γίνονται διενέξεις.  

 
Πίνακας 2:Πιστεύετε πως διενέξεις και συγκρούσεις είναι φυσικό να συμβαίνουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 35 43,8 43,8 43,8 

Ελάχιστα 8 10,0 10,0 53,8 

Καθόλου 2 2,5 2,5 56,3 

Μέτρια 28 35,0 35,0 91,3 

Πολύ 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Αναφορικά με την ερώτηση ‘’Πόσο συχνά παρατηρείτε φαινόμενα συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας σας;’’, διαπιστώνουμε από τον πίνακα 3 ότι το 40% εντοπίζει φαινόμενα 

συγκρούσεων αρκετά συχνά, το 28,7% μέτρια συχνά και το 25% ελάχιστα συχνά. 

Ωστόσο, υπάρχει ένα 3,8% που εντοπίζει συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο πολύ 

συχνά και ένα 2,5% που δηλώνει πως δεν εντοπίζει καθόλου φαινόμενα συγκρούσεων.  

 
Πίνακας 3:Πόσο συχνά παρατηρείτε φαινόμενα συγκρούσεων στο χώρο εργασίας σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 32 40,0 40,0 40,0 

Ελάχιστα 20 25,0 25,0 65,0 

Καθόλου 2 2,5 2,5 67,5 

Μέτρια 23 28,7 28,7 96,3 

Πολύ 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 4 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ερώτηση ‘’Ποιοι είναι 

οι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις μέσα στο χώρο εργασίας σας;’’. Παρατηρούμε 

πως το 58,8% θεωρεί πως οι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις είναι και υπηρεσιακοί 

και προσωπικοί ενώ το 41,3% θεωρεί ότι είναι μόνο υπηρεσιακοί.  
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Πίνακας 4:Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις μέσα στο χώρο εργασίας σας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Και τα δύο 47 58,8 58,8 58,8 

Υπηρεσιακο

ί 

33 41,3 41,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 5 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ερώτηση ‘’Ποια 

θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Οι συγκρουόμενοι 

στόχοι]’’. Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων και 

συγκεκριμένα 46 από τους 80 συμφωνούν με την άποψη ότι οι συγκρουόμενοι στόχοι 

είναι κύρια αιτία συγκρούσεων, 18 από τους 80 είναι ουδέτεροι καθώς ούτε συμφωνούν 

ούτε διαφωνούν, ενώ μόλις 8 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Τέλος, υπάρχουν 6 

συμμετέχοντες που διαφωνούν και 2 που διαφωνούν απόλυτα.  

 
Πίνακας 5: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Οι συγκρουόμενοι στόχοι] 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Διαφωνώ 6 7,5 7,5 7,5 

Διαφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 10,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

18 22,5 22,5 32,5 

Συμφωνώ 46 57,5 57,5 90,0 

Συμφωνώ απόλυτα 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Συνεχίζοντας με τον πίνακα 6 στη συνέχεια και τα αποτελέσματα της ερώτησης ‘’ Ποια 

θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η κακή επικοινωνία 

και παρανόηση πληροφοριών]’’, παρατηρούμε ότι η κακή επικοινωνία και η 

παρανόηση είναι σύμφωνα με το 61,3% κύρια πηγή συγκρούσεων, το 18,8% συμφωνεί 

επίσης απόλυτα με την άποψη αυτή ενώ το 13,8% δηλώνει ουδέτερο. Τέλος, το 5% 

υποστηρίζει ότι διαφωνεί με την άποψη αυτήν ενώ το 1,3% διαφωνεί απόλυτα.  

 
Πίνακας 6: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η κακή επικοινωνία και 

παρανόηση πληροφοριών] 

Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η 

κακή επικοινωνία και παρανόηση πληροφοριών] 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali Διαφωνώ 4 5,0 5,0 5,0 
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d Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 6,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

11 13,8 13,8 20,0 

Συμφωνώ 49 61,3 61,3 81,3 

Συμφωνώ απόλυτα 15 18,8 18,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 7 κατόπιν παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’ Ποια 

θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Διαφορές στην 

προσωπικότητα, αξίες, πεποιθήσεις, κουλτούρα]’’. Διαπιστώνουμε ότι η κουλτούρα, οι 

αξίες και οι πεποιθήσεις θεωρούνται από το 62,5% ως κύρια αιτία συγκρούσεων και το 

20% συμφωνεί επίσης απόλυτα με την άποψη αυτήν. Επιπλέον, το 11,3% δηλώνει 

ουδέτερο και το 6,3% διαφωνεί με την άποψη αυτή ότι η κουλτούρα, οι πεποιθήσεις και 

οι αξίες είναι κύρια αιτία συγκρούσεων.  

 
Πίνακας 7:Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Διαφορές στην προσωπικότητα, 

αξίες, πεποιθήσεις, κουλτούρα] 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 5 6,3 6,3 6,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

9 11,3 11,3 17,5 

Συμφωνώ 50 62,5 62,5 80,0 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,0 20,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 8 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Ποια 

θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Οργανωτικές 

αδυναμίες, όπως ασάφειες στα καθήκοντα]’’. Προκύπτει ότι οι αδυναμίες και οι 

ασάφειες στα καθήκοντα, θεωρούνται από το 60% ως κύρια αιτία συγκρούσεων και το 

12,5% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν. Επίσης, το 23,8% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί ενώ το 3,8% διαφωνεί και θεωρεί ότι οι οργανωτικές αδυναμίες δεν μπορούν 

να δημιουργήσουν συγκρούσεις.  

 
Πίνακας 8: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Οργανωτικές αδυναμίες, όπως 

ασάφειες στα καθήκοντα] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

19 23,8 23,8 27,5 
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Συμφωνώ 48 60,0 60,0 87,5 

Συμφωνώ απόλυτα 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 9 στη συνέχεια δείχνει τα στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων στην 

ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; 

[Κακές αποφάσεις ή και λάθος χειρισμοί της διοίκησης]’’. Προκύπτει ότι οι κακές 

αποφάσεις και οι λάθος χειρισμοί θεωρούνται από το 50% ως κύρια αιτία συγκρούσεων 

και το 17,5% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν. Επίσης, το υπόλοιπο 17,5% 

δηλώνει ουδέτερο και το 15% διαφωνεί.  

Πίνακας 9: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Κακές αποφάσεις ή και λάθος 

χειρισμοί της διοίκησης] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 12 15,0 15,0 15,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

14 17,5 17,5 32,5 

Συμφωνώ 40 50,0 50,0 82,5 

Συμφωνώ απόλυτα 14 17,5 17,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 10 στη συνέχεια δείχνει τα στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων στην 

ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; 

[Αλλαγές και εισαγωγή καινοτομιών στον εργασιακό χώρο]’’. Παρατηρούμε ότι το 

37,5% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν ενώ το 35% δηλώνει ότι 

συμφωνεί. Τέλος, το 8,8% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 18,8% δηλώνει ότι διαφωνεί και 

δε θεωρεί ότι οι καινοτομίες και οι αλλαγές μπορούν να φέρουν συγκρούσεις στον 

εργασιακό χώρο.  

 
Πίνακας 10: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Αλλαγές και εισαγωγή 

καινοτομιών στον εργασιακό χώρο] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 15 18,8 18,8 18,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

30 37,5 37,5 56,3 

Συμφωνώ 28 35,0 35,0 91,3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Ο πίνακας 11 παρακάτω αναλύει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι 

είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Ο φόρτος εργασίας]’’. Με βάση 

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 37,5% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι ο 

φόρτος εργασίας προκαλεί συγκρούσεις, το 36,3% συμφωνεί επίσης ενώ το 21,3% 

δηλώνει ουδέτερο. Τέλος, το 3,8% διαφωνεί με την άποψη αυτήν και το 1,3% διαφωνεί 

απόλυτα.  

Πίνακας 11: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Ο φόρτος εργασίας] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 5,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

17 21,3 21,3 26,3 

Συμφωνώ 29 36,3 36,3 62,5 

Συμφωνώ απόλυτα 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 12 στη συνέχεια, παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ερώτηση ‘’Ποια 

θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η αντιπαράθεση 

μεταξύ τυπικών και άτυπων ομάδων (κλίκες)’’. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία και 

συγκεκριμένα το 52,5% δηλώνει ότι συμφωνεί με την άποψη αυτήν και το 11,3% 

θεωρεί ότι συμφωνεί απόλυτα. Επίσης, το 18,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι 

κλίκες μπορεί να είναι η κύρια αιτία συγκρούσεων ενώ το 7,5% δηλώνει ότι διαφωνεί 

απόλυτα και το 10% ότι διαφωνεί. 

Πίνακας 12: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η αντιπαράθεση μεταξύ τυπικών 

και άτυπων ομάδων (κλίκες) 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 8 10,0 10,0 10,0 

Διαφωνώ απόλυτα 6 7,5 7,5 17,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

15 18,8 18,8 36,3 

Συμφωνώ 42 52,5 52,5 88,8 

Συμφωνώ απόλυτα 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 13 αναλύει την ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη 

δημιουργία συγκρούσεων; [Η αλληλεξάρτηση καθηκόντων]’’. Παρατηρούμε ότι το 

53,8% θεωρεί πως η αλληλεξάρτηση των καθηκόντων είναι η κύρια αιτία των 
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συγκρούσεων και το 7,5% συμφωνεί απόλυτα. Επίσης, το 22,5% είναι ουδέτερο και το 

13,8% διαφωνεί με την άποψη αυτή ενώ το 2,5% διαφωνεί απόλυτα.  

 

 
Πίνακας 13: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η αλληλεξάρτηση καθηκόντων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 11 13,8 13,8 13,8 

Διαφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

18 22,5 22,5 38,8 

Συμφωνώ 43 53,8 53,8 92,5 

Συμφωνώ απόλυτα 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 14 που ακολουθεί στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην 

ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η 

έλλειψη των απαραίτητων πόρων]’’. Διαπιστώνουμε ότι το 41,3% συμφωνεί με την 

άποψη αυτή, το 11,3% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 31,3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

Επίσης, μόλις το 2,5% διαφωνεί απόλυτα και το 13,8% απλά διαφωνεί και θεωρεί ότι η 

έλλειψη πόρων δεν είναι η κύρια αιτία των συγκρούσεων.  

Πίνακας 14: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η έλλειψη των απαραίτητων 

πόρων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 11 13,8 13,8 13,8 

Διαφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

25 31,3 31,3 47,5 

Συμφωνώ 33 41,3 41,3 88,8 

Συμφωνώ απόλυτα 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Συνεχίζοντας με τον πίνακα 15 και την ερώτηση ‘’Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία 

για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η έλλειψη σωστών κριτηρίων εκτίμησης απόδοσης 

και ανταμοιβής]’’, παρατηρούμε ότι το 405 συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή και 

το 35% συμφωνεί. Επίσης, το 11,3% δηλώνει ουδέτερο ενώ το 12,5% διαφωνεί και το 

1,3% διαφωνεί απόλυτα και θεωρεί ότι η έλλειψη σωστών κριτηρίων εκτίμησης 

απόδοσης και ανταμοιβής δεν είναι η κύρια αιτία συγκρούσεων.  
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Πίνακας 15: Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία για τη δημιουργία συγκρούσεων; [Η έλλειψη σωστών κριτηρίων 

εκτίμησης απόδοσης και ανταμοιβής] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 10 12,5 12,5 12,5 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 13,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

9 11,3 11,3 25,0 

Συμφωνώ 28 35,0 35,0 60,0 

Συμφωνώ απόλυτα 32 40,0 40,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Ο πίνακας 16 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Προς 

επίλυση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας σας τι θα επιλέγατε από τα κάτωθεν;’’. 

Προκύπτει ότι 65 από τους 80 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι θα για να επιλύσουν τις 

συγκρούσεις στην εργασία προτιμούν να συνεργάζονται. Επίσης, 9 άτομα δηλώνουν ότι 

προσπαθούν να αποφύγουν οποιαδήποτε διένεξη ενώ 5 άτομα θεωρούν ότι 

προσφεύγουν στους ανωτέρους και μόλις 1 άτομο προσπαθεί να επιβληθεί.  

Πίνακας 16: Προς επίλυση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας σας τι θα επιλέγατε από τα κάτωθεν; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Να αποφύγετε την 

οποιαδήποτε διένεξη 

9 11,3 11,3 11,3 

Να διαπραγματευτείτε 

/συνεργαστείτε 

65 81,3 81,3 92,5 

Να επιβληθείτε 1 1,3 1,3 93,8 

Να προσφύγετε στους 

ανωτέρους σας 

5 6,3 6,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 17 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Πιστεύετε 

πως οι συγκρούσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον μπορεί να έχουν θετικά 

αποτελέσματα για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας;’’. Παρατηρούμε ότι 

28 άτομα θεωρούν ότι οι συγκρούσεις μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα σε μέτριο 

βαθμό, 17 άτομα θεωρούν ότι μπορεί να μην έχουν καθόλου και 21 άτομα πιστεύουν 

ότι έχουν αρκετά θετικά αποτελέσματα. Τέλος, μόλις 13 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι 

έχουν ελάχιστα θετικά αποτελέσματα.  
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Πίνακας 17: Πιστεύετε πως οι συγκρούσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα για 

την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 21 26,3 26,3 26,3 

Ελάχιστα 13 16,3 16,3 42,5 

Καθόλου 17 21,3 21,3 63,7 

Μέτρια 28 35,0 35,0 98,8 

Πολύ 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Στον πίνακα 18 παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την ερώτηση 

‘’Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις 

στο εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Δυνατότητα να υπάρξει 

ανοικτός διάλογος]’’. Το 65% συμφωνεί πως ο ανοικτός διάλογος είναι το θετικό 

αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από τις συγκρούσεις, το 15% συμφωνεί απόλυτα 

και το 17,5% είναι ουδέτερο με την άποψη αυτήν. Επίσης, το 2,5% διαφωνεί με την 

άποψη αυτή.  

Πίνακας 18: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Δυνατότητα να υπάρξει ανοικτός διάλογος] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 2 2,5 2,5 2,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

14 17,5 17,5 20,0 

Συμφωνώ 52 65,0 65,0 85,0 

Συμφωνώ απόλυτα 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Από τον πίνακα 19 στη συνέχεια προκύπτει ότι το 42,5% θεωρεί ότι η δημιουργία 

συνοχής μέσα στην ομάδα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από 

τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, το 10% συμφωνεί απόλυτα με την 

άποψη αυτήν και τα 31,3% εμφανίζεται ουδέτερο. Επιπλέον, το 15% δηλώνει ότι 

διαφωνεί και το 1,3% δείχνει να διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 19: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Δημιουργία συνοχής μέσα στην ομάδα] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 12 15,0 15,0 15,0 
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Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

25 31,3 31,3 47,5 

Συμφωνώ 34 42,5 42,5 90,0 

Συμφωνώ απόλυτα 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Με βάση τον πίνακα 20 στη συνέχεια, προκύπτει πως 33 άτομα συμφωνούν πως η 

βελτίωση συναδελφικών σχέσεων είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να 

προκύψει από τις συγκρούσεις τις συναδελφικές. Επίσης, 12 άτομα συμφωνούν 

απόλυτα και 22 συμμετέχοντες ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την άποψη αυτήν. 

Επιπλέον, υπάρχουν 12 άτομα που διαφωνούν και 1 που διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 20: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Βελτίωση συναδελφικών σχέσεων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 12 15,0 15,0 15,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

22 27,5 27,5 43,8 

Συμφωνώ 33 41,3 41,3 85,0 

Συμφωνώ απόλυτα 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Συνεχίζοντας στον πίνακα 21 υποστηρίζεται η άποψη ότι η προσωπική βελτίωση και η 

ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ένα θετικό στοιχεί το οποίο μπορεί να προκύψει από τις 

συγκρούσεις μέσα στον εργασιακό χώρο. Οι 41 από τους 80 συμφωνούν με την άποψη 

αυτήν και οι 16 συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, οι 12 συμμετέχοντες δηλώνουν 

ουδέτεροι και τέλος 11 άτομα φαίνεται να διαφωνούν.  

 
Πίνακας 21: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 11 13,8 13,8 13,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

12 15,0 15,0 28,7 

Συμφωνώ 41 51,2 51,2 80,0 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,0 20,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Ο πίνακας 22 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την άποψη ότι η 

καταλληλότερη ανακατανομή των πόρων είναι ένα στοιχεί θετικό το οποίο μπορεί να 

προκύψει από τις εργασιακές συγκρούσεις. Διαπιστώνουμε ότι 39 από τους 80 

συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 9 συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 23 άτομα είναι 

ουδέτερα και 8 άτομα διαφωνούν ενώ 1 άτομο διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 22: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Καταλληλότερη ανακατανομή πόρων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 8 10,0 10,0 10,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 11,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

23 28,7 28,7 40,0 

Συμφωνώ 39 48,8 48,8 88,8 

Συμφωνώ απόλυτα 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 23 που ακολουθεί παρακάτω, υποστηρίζεται η άποψη ότι η 

αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα θετικό στοιχείο που μπορεί να προκύψει από τις 

συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Αναλυτικότερα, φαίνεται πως 37 άτομα 

συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 9 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 

υπάρχουν 17 συμμετέχοντες που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν και 10 που 

διαφωνούν και 7 που διαφωνούν απόλυτα.  

Πίνακας 23: Ορισμένα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. Συμφωνείτε; [Αύξηση παραγωγικότητας] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 10 12,5 12,5 12,5 

Διαφωνώ απόλυτα 7 8,8 8,8 21,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

17 21,3 21,3 42,5 

Συμφωνώ 37 46,3 46,3 88,8 

Συμφωνώ απόλυτα 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 24 στη συνέχεια δείχνει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Πιστεύετε πως οι 

συγκρούσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική 

λειτουργία της υπηρεσίας;’’. Παρατηρούμε πως 47 άτομα πιστεύουν ότι οι εργασιακές 

συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν αρκετά και σε αρνητικό βαθμό την 

αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας και 20 άτομα πιστεύουν ότι μπορεί να 
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επηρεάσουν μέτρια. Επίσης, 9 άτομα θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση, 3 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι δεν υπάρχει καθόλου επίδραση και 1 άτομο ότι υπάρχει 

ελάχιστη επίδραση.  

Πίνακας 24: Πιστεύετε πως οι συγκρούσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική 

λειτουργία της υπηρεσίας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 47 58,8 58,8 58,8 

Ελάχιστα 1 1,3 1,3 60,0 

Καθόλου 3 3,8 3,8 63,7 

Μέτρια 20 25,0 25,0 88,8 

Πολύ 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 25 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Απομάκρυνση των μερών από σημαντικές 

προτεραιότητες]’’. Προκύπτει ότι 48 άτομα θεωρούν ότι η απομάκρυνση από 

σημαντικές δραστηριότητες είναι ένα στοιχείο που μπορεί να προκύψει. Επίσης, 8 

άτομα συμφωνούν απόλυτα με την άποψη αυτήν και 18 συμμετέχοντες είναι ουδέτεροι. 

Επιπλέον, 6 άτομα φαίνεται να διαφωνούν με την άποψη αυτήν.  

 
Πίνακας 25: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Απομάκρυνση των μερών από σημαντικές προτεραιότητες] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 6 7,5 7,5 7,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

18 22,5 22,5 30,0 

Συμφωνώ 48 60,0 60,0 90,0 

Συμφωνώ απόλυτα 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Στη συνέχεια ο πίνακας 26 παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Διαταραχή των συναδελφικών σχέσεων ]’’. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 58 άτομα συμφωνούν πως η διαταραχή 

των συναδελφικών σχέσεων είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα των συγκρούσεων. Επίσης, 
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16 άτομα συμφωνούν απόλυτα με την άποψη αυτήν και 3 άτομα είναι ουδέτερα. Τέλος, 

μόλις 3 άτομα φαίνεται να διαφωνούν με την άποψη αυτή.  

Πίνακας 26: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Διαταραχή των συναδελφικών σχέσεων ] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

3 3,8 3,8 7,5 

Συμφωνώ 58 72,5 72,5 80,0 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,0 20,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Στη συνέχεια ο πίνακας 27 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση 

‘’ Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις 

στο εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Αύξηση εργασιακού άγχους]’’. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 38 συμμετέχοντες συμφωνούν με την 

άποψη αυτήν και 33 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 6 άτομα είναι ουδέτεροι 

και μόλις 3 είναι εκείνοι που φαίνεται να διαφωνούν.  

Πίνακας 27: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Αύξηση εργασιακού άγχους] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

6 7,5 7,5 11,3 

Συμφωνώ 38 47,5 47,5 58,8 

Συμφωνώ απόλυτα 33 41,3 41,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 28 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Μείωση παραγωγικότητας]’’. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 43 συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 

21 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 11 άτομα είναι ουδέτερα και μόλις 4 είναι 

εκείνοι που φαίνεται να διαφωνούν και ένας που διαφωνεί απόλυτα.  
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Πίνακας 28: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Μείωση παραγωγικότητας] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 4 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 6,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

11 13,8 13,8 20,0 

Συμφωνώ 43 53,8 53,8 73,8 

Συμφωνώ απόλυτα 21 26,3 26,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 29 παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα αρνητικά 

αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Πτώση ηθικού]’’. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι 38 συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 27 άτομα 

συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 10 άτομα είναι ουδέτερα και μόλις 4 είναι εκείνοι που 

φαίνεται να διαφωνούν και ένας που διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 29: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [ Πτώση ηθικού] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 4 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 6,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

10 12,5 12,5 18,8 

Συμφωνώ 38 47,5 47,5 66,3 

Συμφωνώ απόλυτα 27 33,8 33,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 30 στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Δημιουργία εμποδίων που ελαττώνουν την 

αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία]’’. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

53 συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 13 άτομα συμφωνούν απόλυτα. 

Επιπλέον, 8 άτομα είναι ουδέτερα ενώ τέλος 5 είναι εκείνοι που φαίνεται να διαφωνούν 

και ένας που διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 30: Ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Δημιουργία εμποδίων που ελαττώνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία] 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid Διαφωνώ 5 6,3 6,3 6,3 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 7,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

8 10,0 10,0 17,5 

Συμφωνώ 53 66,3 66,3 83,8 

Συμφωνώ απόλυτα 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 31 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Συνεργασία -Διαμεσολάβηση]’’. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι 42 άτομα συμφωνούν με την άποψη αυτήν 

και 31 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, 7 από τους συμμετέχοντες είναι 

ουδέτεροι.  

Πίνακας 31: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι βοηθάει ο Προϊστάμενος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης; [Συνεργασία -Διαμεσολάβηση] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

7 8,8 8,8 8,8 

Συμφωνώ 42 52,5 52,5 61,3 

Συμφωνώ απόλυτα 31 38,8 38,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 32 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’ Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Παραχώρηση]’’. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων φαίνεται ότι 25 άτομα συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 4 άτομα 

συμφωνούν απόλυτα. Επίσης, 30 από τους συμμετέχοντες είναι ουδέτεροι και 20 άτομα 

διαφωνούν ενώ μόλις ένα άτομο διαφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 32: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι βοηθάει ο Προϊστάμενος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης; [Παραχώρηση] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 20 25,0 25,0 25,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 26,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

30 37,5 37,5 63,7 

Συμφωνώ 25 31,3 31,3 95,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 5,0 5,0 100,0 
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Total 80 100,0 100,0  

Στη συνέχεια ο πίνακας 33 αναλύει τα αποτελέσματα στην ερώτηση ‘’Ορισμένα 

αρνητικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Συμβιβασμός]’’. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων φαίνεται ότι 31 από τους 80 συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη 

αυτήν και 6 άτομα συμφωνούν απόλυτα. Επίσης, 25 από τους συμμετέχοντες είναι 

ουδέτεροι και 18 άτομα διαφωνούν. 

Πίνακας 33: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι βοηθάει ο Προϊστάμενος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης; [Συμβιβασμός] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 18 22,5 22,5 22,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

25 31,3 31,3 53,8 

Συμφωνώ 31 38,8 38,8 92,5 

Συμφωνώ απόλυτα 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Συνεχίζοντας με τον πίνακα 34 και με την ερώτηση ‘’Ορισμένα αρνητικά 

αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Αποφυγή]’’, προκύπτει ότι 13 από τους 80 

συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 1 άτομο συμφωνεί απόλυτα. 

Επιπλέον, 17 από τους συμμετέχοντες διαφωνούν με την άποψη  αυτή και 26 φαίνεται 

να διαφωνούν απόλυτα. Τέλος, 23 συμμετέχοντες είναι εκείνοι που δηλώνουν 

ουδέτεροι. 

Πίνακας 34: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι βοηθάει ο Προϊστάμενος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης; [Αποφυγή] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 17 21,3 21,3 21,3 

Διαφωνώ απόλυτα 26 32,5 32,5 53,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

23 28,7 28,7 82,5 

Συμφωνώ 13 16,3 16,3 98,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Συνεχίζοντας με τον πίνακα 35 και με την ερώτηση ‘’Ορισμένα αρνητικά 

αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι τα ακόλουθα. [Κυριαρχία]’’, προκύπτει ότι 15 από τους 80 

συμμετέχοντες συμφωνούν με την άποψη αυτήν και 4 άτομα συμφωνούν απόλυτα. 

Επιπλέον, 15 από τους συμμετέχοντες διαφωνούν με την άποψη  αυτή και 22 φαίνεται 

να διαφωνούν απόλυτα. Τέλος, 24 συμμετέχοντες είναι εκείνοι που δηλώνουν 

ουδέτεροι στην άποψη ότι η κυριαρχία είναι ένα στοιχείο του προϊσταμένου το οποίο 

μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων.  

Πίνακας 35: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι βοηθάει ο Προϊστάμενος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης; [Κυριαρχία] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 15 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ απόλυτα 22 27,5 27,5 46,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

24 30,0 30,0 76,3 

Συμφωνώ 15 18,8 18,8 95,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

4.3.3 Χαρακτηριστικά-δεξιότητες και τεχνικές του ηγέτη 

Ο πίνακας 36 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο ιδανικός 

ηγέτης - προϊστάμενος: [Δείχνει ουδετερότητα απέναντι στους υφισταμένους του]’’. Το 

36,3% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να δείχνει ουδετερότητα και το 32,5% 

συμφωνεί απόλυτα ενώ το 13,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. 

Τέλος, το 13,8% διαφωνεί και το 3,8% διαφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν.  

Πίνακας 36: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Δείχνει ουδετερότητα απέναντι στους υφισταμένους του] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 11 13,8 13,8 13,8 

Διαφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 17,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

11 13,8 13,8 31,3 

Συμφωνώ 29 36,3 36,3 67,5 

Συμφωνώ απόλυτα 26 32,5 32,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Ο πίνακας 37 που ακολουθεί αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο 

ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Διαθέτει αντικειμενικότητα, ώστε να 

αποστασιοποιείται από τις καταστάσεις και να μην εμπίπτει σε συναισθηματισμούς]’’. 

Το 38,8% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να είναι αντικειμενικός και το 

47,5% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 8,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη 

αυτήν. Τέλος, το 3,8% διαφωνεί και το 1,3% διαφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν.  

Πίνακας 37: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Διαθέτει αντικειμενικότητα, ώστε να αποστασιοποιείται από τις 

καταστάσεις και να μην εμπίπτει σε συναισθηματισμούς] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 5,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

7 8,8 8,8 13,8 

Συμφωνώ 31 38,8 38,8 52,5 

Συμφωνώ απόλυτα 38 47,5 47,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 38 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Είναι έξυπνος, με γρήγορο ρυθμό 

σκέψης, για να αντιλαμβάνεται άμεσα πιθανά προβλήματα]’’. Το 63,7% συμφωνεί ότι ο 

ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να είναι έξυπνος και να διαθέτει γρήγορο ρυθμό σκέψης και 

το 36,3% συμφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 38: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Είναι έξυπνος, με γρήγορο ρυθμό σκέψης, για να αντιλαμβάνεται 

άμεσα πιθανά προβλήματα] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 29 36,3 36,3 36,3 

Συμφωνώ απόλυτα 51 63,7 63,7 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 39 που ακολουθεί αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο 

ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Είναι ευέλικτος να διευθύνει συζητήσεις μεταξύ των 

υφισταμένων του]’’. Το 45% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να είναι 

ευέλικτος και να διευθύνει τις συζητήσεις και το 53,8% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 

1,3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν.   
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Πίνακας 39: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Είναι ευέλικτος να διευθύνει συζητήσεις μεταξύ των υφισταμένων 

του] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

1 1,3 1,3 1,3 

Συμφωνώ 36 45,0 45,0 46,3 

Συμφωνώ απόλυτα 43 53,8 53,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Στη συνέχεια ο πίνακας 40 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση 

‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Διαθέτει ενσυναίσθηση για να βοηθάει τους 

υφισταμένους του να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να τα 

εξωτερικεύσουν]’’. Το 33,8% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει 

ενσυναίσθηση και να βοηθάει τους υφιστάμενούς του και το 65% συμφωνεί απόλυτα 

ενώ το 1,3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν.   

Πίνακας 40: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Διαθέτει ενσυναίσθηση για να βοηθάει τους υφισταμένους του να 

αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να τα εξωτερικεύσουν] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

1 1,3 1,3 1,3 

Συμφωνώ 27 33,8 33,8 35,0 

Συμφωνώ απόλυτα 52 65,0 65,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 41 παρακάτω, αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο 

ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Διαθέτει φαντασία για να βοηθάει τους υφισταμένους 

του να βλέπουν διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός θέματος]’’. Το 47,5% συμφωνεί ότι ο 

ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει φαντασία και να βλέπει τις διαφορετικές οπτικές 

γωνίες ενός ζητήματος και το 48,8% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 2,5% ούτε συμφωνεί 

ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις το 1,3% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 41: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Διαθέτει φαντασία για να βοηθάει τους υφισταμένους του να βλέπουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός θέματος] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

2 2,5 2,5 3,8 
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Συμφωνώ 38 47,5 47,5 51,2 

Συμφωνώ απόλυτα 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 42 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Μιλάει με ειλικρίνεια ώστε να κερδίζει 

την εμπιστοσύνη των υφισταμένων του]’’. Το 28,7% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης 

θα πρέπει να μιλάει με ειλικρίνεια και το 67,5% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 2,5% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις το 1,3% διαφωνεί με την 

άποψη αυτή. 

Πίνακας 42: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Μιλάει με ειλικρίνεια ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των 

υφισταμένων του] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

2 2,5 2,5 3,8 

Συμφωνώ 23 28,7 28,7 32,5 

Συμφωνώ απόλυτα 54 67,5 67,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 43 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Είναι αξιόπιστος και τηρεί τις 

υποσχέσεις που δίνει]’’. Το 21,3% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστος και να τηρεί τις υποσχέσεις του και το 77,5% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 

1,3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν.  

Πίνακας 43: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Είναι αξιόπιστος και τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

1 1,3 1,3 1,3 

Συμφωνώ 17 21,3 21,3 22,5 

Συμφωνώ απόλυτα 62 77,5 77,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 44, αναλύουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Διατηρεί την ψυχραιμία του απέναντι σε 

επικριτικά σχόλια και προσβολές υφισταμένων του]’’. Προκύπτει ότι το 38,8% 

συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να διατηρεί την ψυχραιμία του απέναντι σε 
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επικριτικά σχόλια και το 50% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 7,5% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις το 3,8% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 44: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Διατηρεί την ψυχραιμία του απέναντι σε επικριτικά σχόλια και 

προσβολές υφισταμένων του] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

6 7,5 7,5 11,3 

Συμφωνώ 31 38,8 38,8 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 45, αναλύουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Ακούει με προσοχή τα ζητήματα που 

τίθενται]’’. Προκύπτει ότι το 32,5% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να 

ακούει με προσοχή τα ζητήματα και το 53% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 1,3% διαφωνεί 

με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 45: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Ακούει με προσοχή τα ζητήματα που τίθενται] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Συμφωνώ 26 32,5 32,5 33,8 

Συμφωνώ απόλυτα 53 66,3 66,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 46 στη συνέχεια, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση 

‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Είναι υπομονετικός να ακούσει όλες τις πτυχές 

ενός ζητήματος χωρίς να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα]’’. Το 65% συμφωνεί ότι ο 

ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να είναι υπομονετικός και να ακούει όλες τις πτυχές ενός 

ζητήματος και το 65% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν.  

Πίνακας 46: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Είναι υπομονετικός να ακούσει όλες τις πτυχές ενός ζητήματος χωρίς 

να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 28 35,0 35,0 35,0 

Συμφωνώ απόλυτα 52 65,0 65,0 100,0 
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Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 47 στη συνέχεια, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση 

‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Κάνει στοχευμένες ερωτήσεις με σκοπό να 

εκμαιεύσει πληροφορίες]’’. Το 40% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να κάνει 

στοχευμένες ερωτήσεις και το 51,2% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν. Τέλος, 

το 8,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. 

Πίνακας 47: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Κάνει στοχευμένες ερωτήσεις με σκοπό να εκμαιεύσει πληροφορίες] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

7 8,8 8,8 8,8 

Συμφωνώ 32 40,0 40,0 48,8 

Συμφωνώ απόλυτα 41 51,2 51,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 48, αναλύουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Επαναδιατυπώνει τονίζοντας τα θετικά 

σημεία της συζήτησης]’’. Προκύπτει ότι το 43,8% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα 

πρέπει να επαναδιατυπώνει τα θετικά σημεία μιας συζήτησης και το 46,3% συμφωνεί 

απόλυτα ενώ το 8,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις 

το 1,3% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 48: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Επαναδιατυπώνει τονίζοντας τα θετικά σημεία της συζήτησης] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

7 8,8 8,8 10,0 

Συμφωνώ 35 43,8 43,8 53,8 

Συμφωνώ απόλυτα 37 46,3 46,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 49, αναλύουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Αποφεύγει τη διατύπωση κρίσεων και 

αξιολογήσεων]’’. Προκύπτει ότι το 37,5% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να 

αποφεύγει τη διατύπωση των κρίσεων και το 33,8% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 17,5% 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις το 11,3% διαφωνεί με 

την άποψη αυτή. 
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Πίνακας 49: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Αποφεύγει τη διατύπωση κρίσεων και αξιολογήσεων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 9 11,3 11,3 11,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

14 17,5 17,5 28,7 

Συμφωνώ 30 37,5 37,5 66,3 

Συμφωνώ απόλυτα 27 33,8 33,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 50, αναλύουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Υποδεικνύει στους υφισταμένους του 

κοινούς στόχους και συμφέροντα]’’. Προκύπτει ότι το 38,8% συμφωνεί ότι ο ιδανικός 

ηγέτης θα πρέπει να υποδεικνύει τους κοινούς στόχους και το 48,8% συμφωνεί 

απόλυτα ενώ το 12,5% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν.  

Πίνακας 50: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Υποδεικνύει στους υφισταμένους του κοινούς στόχους και 

συμφέροντα] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

10 12,5 12,5 12,5 

Συμφωνώ 31 38,8 38,8 51,2 

Συμφωνώ απόλυτα 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 51 στη συνέχεια, αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο 

ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Προσανατολίζει τη συζήτηση σε διαπραγματευτικές 

προτάσεις]’’. Το 38,8% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να προσανατολίζει 

τη συζήτηση και το 43,8% συμφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτήν. Τέλος, το 16,3% 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν ενώ μόλις το 1,3% διαφωνεί. 

Πίνακας 51: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Προσανατολίζει τη συζήτηση σε διαπραγματευτικές προτάσεις] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

13 16,3 16,3 17,5 

Συμφωνώ 31 38,8 38,8 56,3 

Συμφωνώ απόλυτα 35 43,8 43,8 100,0 
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Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 52 στη συνέχεια, αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Ο 

ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Κατευνάζει τους υφισταμένους του σε περίπτωση 

παρεκτροπής]’’. Το 45% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα πρέπει να ηρεμεί τους 

υφισταμένους του σε περίπτωση που παρεκτραπούν και το 51,2% συμφωνεί απόλυτα 

με την άποψη αυτήν. Τέλος, το 3,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη 

αυτήν. 

Πίνακας 52: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Κατευνάζει τους υφισταμένους του σε περίπτωση παρεκτροπής] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

3 3,8 3,8 3,8 

Συμφωνώ 36 45,0 45,0 48,8 

Συμφωνώ απόλυτα 41 51,2 51,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 53, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος: [Κατευθύνει τους υφισταμένους του να 

εστιάσουν στο μέλλον]’’. Προκύπτει ότι το 36,3% συμφωνεί ότι ο ιδανικός ηγέτης θα 

πρέπει να κατευθύνει τους υφισταμένους του και το 53,8% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 

7,5% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις το 2,5% 

διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 53: Ο ιδανικός ηγέτης - προϊστάμενος:  [Κατευθύνει τους υφισταμένους του να εστιάσουν στο μέλλον] 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ  2 2,5 2,5 2,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

 6 7,5 7,5 10,0 

Συμφωνώ  29 36,3 36,3 46,3 

Συμφωνώ απόλυτα  43 53,8 53,8 100,0 

Total  80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 54, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Οι δεξιότητες και επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή (δηλαδή όλες 

οι παραπάνω) βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στο χώρο εργασίας σας’’. 

Διαπιστώνουμε ότι το 46,3% συμφωνεί με την άποψη αυτή και το 48,8% συμφωνεί 
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απόλυτα ενώ το 3,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτήν. Τέλος, μόλις 

το 1,3% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 54: Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Οι δεξιότητες και 

επικοινωνιακές τεχνικές του διαμεσολαβητή (δηλαδή όλες οι παραπάνω) βοηθούν στο έργο των προϊσταμένων στο 

χώρο εργασίας σας] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

3 3,8 3,8 5,0 

Συμφωνώ 37 46,3 46,3 51,2 

Συμφωνώ απόλυτα 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Προχωρώντας στον πίνακα 55, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

ερώτηση ‘’Οι προϊστάμενοι πρέπει να επιμορφώνονται στις δεξιότητες της 

διαμεσολάβησης’’. Παρατηρούμε πως το 42,5% συμφωνεί με την άποψη αυτή και το 

51,2% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 5,0% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη 

αυτήν. Τέλος, μόλις το 1,3% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 55: Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Οι προϊστάμενοι πρέπει να 

επιμορφώνονται στις δεξιότητες της διαμεσολάβησης] 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

4 5,0 5,0 6,3 

Συμφωνώ 34 42,5 42,5 48,8 

Συμφωνώ απόλυτα 41 51,2 51,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Ο πίνακας 56 στη συνέχεια, αναλύει τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερώτηση ‘’Οι 

γνώσεις διαμεσολάβησης πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο επιλογής 

προϊσταμένων’’. Το 30% συμφωνεί με την άποψη αυτήν και το 50% συμφωνεί 

απόλυτα. Τέλος, το 15% εμφανίζεται ουδέτερο ενώ το 1,3% διαφωνεί απόλυτα και το 

3,8% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Πίνακας 56: Απαντήστε σε τι βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Οι γνώσεις διαμεσολάβησης 

πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο επιλογής προϊσταμένων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid Διαφωνώ 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 5,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

Διαφωνώ 

12 15,0 15,0 20,0 

Συμφωνώ 24 30,0 30,0 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 

 

 

4.3.4 Εξάρτηση των χαρακτηριστικών του ηγέτη με τις συγκρούσεις στον 

εργασιακό χώρο 

Ο πίνακας 57 παρουσιάζει τη συσχέτιση, δηλαδή, την επίδραση και την εξάρτηση που 

έχουν οι μεταβλητές της τρίτης ομάδας που (οι δεξιότητες του ηγέτη και η 

διαμεσολάβηση) στις ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας (συγκρούσεις στον εργασιακό 

χώρο). Θεωρούμε τις μεταβλητές της τρίτης ομάδας είναι οι ανεξάρτητες και αυτές της 

δεύτερης ομάδας είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές. 

Υπόθεση 

Η=0  Οι ικανότητες, δεξιότητες και διαμεσολάβηση του ηγέτη δεν συσχετίζονται με 

τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, ούτε επιδρούν.  

Στην μηδενική υπόθεση έχουμε, λοιπόν, υποθέσει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών της δεύτερης και της τρίτης ομάδας των ερωτήσεων. Για να 

μπορέσουμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση και να αναγνωρίσουμε συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει το p value>0.05 όπου p είναι το sig, διαφορετικά 

ισχύει η μηδενική υπόθεση.  

Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες του ηγέτη συσχετίζονται 

με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ως εργαζόμενος-η διατηρείτε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους σας; 

 Πιστεύετε πως διενέξεις και συγκρούσεις είναι φυσικό να συμβαίνουν σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις μέσα στο χώρο εργασίας σας; 

 Η κακή επικοινωνία και παρανόηση πληροφοριών 

 Διαφορές στην προσωπικότητα, αξίες, πεποιθήσεις, κουλτούρα 

 Κακές αποφάσεις ή και λάθος χειρισμοί της διοίκησης 

 Η αντιπαράθεση μεταξύ τυπικών και άτυπων ομάδων (κλίκες) 



 
83 

 

 Η αλληλεξάρτηση καθηκόντων 

 Προς επίλυση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας σας τι θα επιλέγατε από 

τα κάτωθεν; 

 Πιστεύετε πως οι συγκρούσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον επηρεάζουν 

αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας; 

 Απομάκρυνση των μερών από σημαντικές προτεραιότητες 

 Διαταραχή των συναδελφικών σχέσεων  

 Αύξηση εργασιακού άγχους 

 Μείωση παραγωγικότητας 

 Πτώση ηθικού 

 Δημιουργία εμποδίων που ελαττώνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία 

 Συνεργασία -Διαμεσολάβηση 

 Παραχώρηση 

 Συμβιβασμός 

 Αποφυγή 

 Κυριαρχία 

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την μεταβλητή της διαμεσολάβησης του ηγέτη επιδρά 

στατιστικά σημαντικά στις ακόλουθες ερωτήσεις με τις οποίες έχει sig>0,05: 

 Ως εργαζόμενος-η διατηρείτε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους σας; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε συγκρούσεις μέσα στο χώρο εργασίας σας; 

 Οργανωτικές αδυναμίες, όπως ασάφειες στα καθήκοντα 

 Κακές αποφάσεις ή και λάθος χειρισμοί της διοίκησης 

 Αλλαγές και εισαγωγή καινοτομιών στον εργασιακό χώρο 

 Ο φόρτος εργασίας 

 Η έλλειψη των απαραίτητων πόρων 

 Η έλλειψη σωστών κριτηρίων εκτίμησης απόδοσης και ανταμοιβής 

 Προς επίλυση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας σας τι θα επιλέγατε από 

τα κάτωθεν; 

 Δημιουργία συνοχής μέσα στην ομάδα 

 Βελτίωση συναδελφικών σχέσεων 

 Καταλληλότερη ανακατανομή πόρων 

 Πτώση ηθικού 

 Δημιουργία εμποδίων που ελαττώνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία 
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 Παραχώρηση 

 Συμβιβασμός 

 Κυριαρχία 

Πίνακας 57: ANOVA-Συσχετίσεων 

 Δεξιότητες και ικανότητες του 

ιδανικού ηγέτη 

Διαμεσολάβηση του ηγέτη 

  Sum of 

Squares 

df Mean 

Squar

e 

F Sig. Sum 

of 

Squa

res 

df Mea

n 

Squa

re 

F Sig. 

Ως εργαζόμενος-η 

διατηρείτε καλές 

σχέσεις με τους 

συναδέλφους σας; 

Between 

Groups 

6,576 20 0,329 1,2

96 
0,21

8 

2,56

7 

7 0,36

7 

1,39

1 
0,22

2 

Within 

Groups 

14,974 59 0,254     18,9

83 

72 0,26

4 

    

Total 21,550 79       21,5

50 

79       

Πιστεύετε πως 

διενέξεις και 

συγκρούσεις είναι 

φυσικό να 

συμβαίνουν σε 

ένα εργασιακό 

περιβάλλον; 

Between 

Groups 

15,727 20 0,786 1,0

05 
0,47

0 

20,2

63 

7 2,89

5 

5,00

7 

0,00

0 

Within 

Groups 

46,160 59 0,782     41,6

24 

72 0,57

8 

    

Total 61,888 79       61,8

88 

79       

Πόσο συχνά 

παρατηρείτε 

φαινόμενα 

συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας 

σας; 

Between 

Groups 

29,327 20 1,466 2,1

51 

0,01

2 

18,3

91 

7 2,62

7 

3,69

7 

0,00

2 

Within 

Groups 

40,223 59 0,682     51,1

59 

72 0,71

1 

    

Total 69,550 79       69,5

50 

79       

Ποιοι είναι οι 

λόγοι που 

οδηγούν σε 

συγκρούσεις μέσα 

στο χώρο 

εργασίας σας; 

Between 

Groups 

25,527 20 1,276 1,4

48 
0,13

7 

3,20

5 

7 0,45

8 

0,44

3 
0,87

2 

Within 

Groups 

52,023 59 0,882     74,3

45 

72 1,03

3 

    

Total 77,550 79       77,5

50 

79       

Οι συγκρουόμενοι 

στόχοι 

Between 

Groups 

21,638 20 1,082 1,7

46 

0,05

1 

17,4

13 

7 2,48

8 

4,39

1 

0,00

0 

Within 

Groups 

36,562 59 0,620     40,7

87 

72 0,56

6 

    

Total 58,200 79       58,2

00 

79       

Η κακή 

επικοινωνία και 

παρανόηση 

πληροφοριών 

Between 

Groups 

9,712 20 0,486 0,7

04 
0,80

6 

19,7

95 

7 2,82

8 

6,65

5 

0,00

0 

Within 

Groups 

40,676 59 0,689     30,5

93 

72 0,42

5 

    

Total 50,388 79       50,3

88 

79       
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Διαφορές στην 

προσωπικότητα, 

αξίες, 

πεποιθήσεις, 

κουλτούρα 

Between 

Groups 

12,304 20 0,615 1,1

14 
0,36

1 

8,79

0 

7 1,25

6 

2,50

5 

0,02

3 

Within 

Groups 

32,584 59 0,552     36,0

97 

72 0,50

1 

    

Total 44,888 79       44,8

88 

79       

Οργανωτικές 

αδυναμίες, όπως 

ασάφειες στα 

καθήκοντα 

Between 

Groups 

13,612 20 0,681 1,6

34 

0,07

5 

5,33

3 

7 0,76

2 

1,67

0 
0,13

0 

Within 

Groups 

24,576 59 0,417     32,8

54 

72 0,45

6 

    

Total 38,188 79       38,1

88 

79       

Κακές αποφάσεις 

ή και λάθος 

χειρισμοί της 

διοίκησης 

Between 

Groups 

22,362 20 1,118 1,4

21 
0,14

9 

5,73

3 

7 0,81

9 

0,93

5 
0,48

5 

Within 

Groups 

46,438 59 0,787     63,0

67 

72 0,87

6 

    

Total 68,800 79       68,8

00 

79       

Αλλαγές και 

εισαγωγή 

καινοτομιών στον 

εργασιακό χώρο 

Between 

Groups 

24,825 20 1,241 1,9

76 

0,02

3 

6,88

2 

7 0,98

3 

1,28

7 
0,26

9 

Within 

Groups 

37,063 59 0,628     55,0

06 

72 0,76

4 

    

Total 61,888 79       61,8

88 

79       

Ο φόρτος 

εργασίας 

Between 

Groups 

25,474 20 1,274 1,7

75 

0,04

6 

7,64

2 

7 1,09

2 

1,30

7 
0,26

0 

Within 

Groups 

42,326 59 0,717     60,1

58 

72 0,83

6 

    

Total 67,800 79       67,8

00 

79       

Η αντιπαράθεση 

μεταξύ τυπικών 

και άτυπων 

ομάδων (κλίκες) 

Between 

Groups 

29,983 20 1,499 1,4

74 
0,12

6 

20,8

71 

7 2,98

2 

3,10

5 

0,00

6 

Within 

Groups 

60,017 59 1,017     69,1

29 

72 0,96

0 

    

Total 90,000 79       90,0

00 

79       

Η αλληλεξάρτηση 

καθηκόντων 

Between 

Groups 

19,531 20 0,977 1,1

42 
0,33

6 

19,5

53 

7 2,79

3 

3,98

8 

0,00

1 

Within 

Groups 

50,457 59 0,855     50,4

35 

72 0,70

0 

    

Total 69,988 79       69,9

88 

79       

Η έλλειψη των 

απαραίτητων 

πόρων 

Between 

Groups 

27,261 20 1,363 1,6

61 

0,06

8 

7,14

3 

7 1,02

0 

1,07

2 
0,39

0 

Within 

Groups 

48,427 59 0,821     68,5

44 

72 0,95

2 

    

Total 75,688 79       75,6

88 

79       

Η έλλειψη 

σωστών 

Between 

Groups 

47,249 20 2,362 3,2

60 

0,00

0 

12,2

94 

7 1,75

6 

1,62

7 
0,14

2 
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κριτηρίων 

εκτίμησης 

απόδοσης και 

ανταμοιβής 

Within 

Groups 

42,751 59 0,725     77,7

06 

72 1,07

9 

    

Total 90,000 79       90,0

00 

79       

Προς επίλυση των 

συγκρούσεων 

στον χώρο 

εργασίας σας τι 

θα επιλέγατε από 

τα κάτωθεν; 

Between 

Groups 

9,181 20 0,459 0,6

71 
0,83

8 

5,64

2 

7 0,80

6 

1,32

2 
0,25

3 

Within 

Groups 

40,369 59 0,684     43,9

08 

72 0,61

0 

    

Total 49,550 79       49,5

50 

79       

Πιστεύετε πως οι 

συγκρούσεις στο 

εργασιακό σας 

περιβάλλον 

μπορεί να έχουν 

θετικά 

αποτελέσματα για 

την 

αποτελεσματική 

λειτουργία της 

υπηρεσίας; 

Between 

Groups 

55,064 20 2,753 3,8

56 

0,00

0 

22,3

70 

7 3,19

6 

3,07

5 

0,00

7 

Within 

Groups 

42,123 59 0,714     74,8

17 

72 1,03

9 

    

Total 97,188 79       97,1

88 

79       

Δυνατότητα να 

υπάρξει ανοικτός 

διάλογος 

Between 

Groups 

13,943 20 0,697 2,0

98 

0,01

5 

5,16

1 

7 0,73

7 

1,87

0 

0,08

7 

Within 

Groups 

19,607 59 0,332     28,3

89 

72 0,39

4 

    

Total 33,550 79       33,5

50 

79       

Δημιουργία 

συνοχής μέσα 

στην ομάδα 

Between 

Groups 

27,619 20 1,381 2,1

34 

0,01

3 

5,03

9 

7 0,72

0 

0,85

3 
0,54

8 

Within 

Groups 

38,181 59 0,647     60,7

61 

72 0,84

4 

    

Total 65,800 79       65,8

00 

79       

Βελτίωση 

συναδελφικών 

σχέσεων 

Between 

Groups 

29,077 20 1,454 1,9

14 

0,02

8 

9,01

8 

7 1,28

8 

1,43

0 
0,20

7 

Within 

Groups 

44,810 59 0,759     64,8

70 

72 0,90

1 

    

Total 73,888 79       73,8

88 

79       

Προσωπική 

βελτίωση και 

ανάπτυξη 

ικανοτήτων 

Between 

Groups 

30,678 20 1,534 2,4

28 

0,00

4 

14,8

44 

7 2,12

1 

2,87

5 

0,01

1 

Within 

Groups 

37,272 59 0,632     53,1

06 

72 0,73

8 

    

Total 67,950 79       67,9

50 

79       

Καταλληλότερη 

ανακατανομή 

πόρων 

Between 

Groups 

25,277 20 1,264 2,1

86 

0,01

1 

6,11

2 

7 0,87

3 

1,18

0 
0,32

5 

Within 

Groups 

34,110 59 0,578     53,2

76 

72 0,74

0 

    

Total 59,388 79       59,3 79       
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88 

Αύξηση 

παραγωγικότητας 

Between 

Groups 

40,460 20 2,023 1,9

80 

0,02

2 

23,9

84 

7 3,42

6 

3,21

4 

0,00

5 

Within 

Groups 

60,290 59 1,022     76,7

66 

72 1,06

6 

    

Total 100,75

0 

79       100,

750 

79       

Πιστεύετε πως οι 

συγκρούσεις στο 

εργασιακό σας 

περιβάλλον 

επηρεάζουν 

αρνητικά την 

αποτελεσματική 

λειτουργία της 

υπηρεσίας; 

Between 

Groups 

11,527 20 0,576 0,8

02 
0,70

1 

12,8

98 

7 1,84

3 

3,23

2 

0,00

5 

Within 

Groups 

42,423 59 0,719     41,0

52 

72 0,57

0 

    

Total 53,950 79       53,9

50 

79       

Απομάκρυνση 

των μερών από 

σημαντικές 

προτεραιότητες 

Between 

Groups 

13,023 20 0,651 1,2

42 
0,25

5 

11,4

68 

7 1,63

8 

3,63

2 

0,00

2 

Within 

Groups 

30,927 59 0,524     32,4

82 

72 0,45

1 

    

Total 43,950 79       43,9

50 

79       

Διαταραχή των 

συναδελφικών 

σχέσεων  

Between 

Groups 

7,077 20 0,354 0,8

96 
0,59

3 

8,57

8 

7 1,22

5 

4,04

6 

0,00

1 

Within 

Groups 

23,310 59 0,395     21,8

09 

72 0,30

3 

    

Total 30,388 79       30,3

88 

79       

Αύξηση 

εργασιακού 

άγχους 

Between 

Groups 

14,947 20 0,747 1,4

44 
0,13

9 

11,0

08 

7 1,57

3 

3,28

4 

0,00

4 

Within 

Groups 

30,541 59 0,518     34,4

80 

72 0,47

9 

    

Total 45,488 79       45,4

88 

79       

Μείωση 

παραγωγικότητας 

Between 

Groups 

10,742 20 0,537 0,6

85 
0,82

4 

19,3

58 

7 2,76

5 

5,29

1 

0,00

0 

Within 

Groups 

46,245 59 0,784     37,6

29 

72 0,52

3 

    

Total 56,988 79       56,9

88 

79       

Πτώση ηθικού Between 

Groups 

19,671 20 0,984 1,3

86 
0,16

6 

6,36

1 

7 0,90

9 

1,18

5 
0,32

2 

Within 

Groups 

41,879 59 0,710     55,1

89 

72 0,76

7 

    

Total 61,550 79       61,5

50 

79       

Δημιουργία 

εμποδίων που 

ελαττώνουν την 

αμοιβαία 

Between 

Groups 

13,740 20 0,687 1,1

43 
0,33

5 

6,94

0 

7 0,99

1 

1,68

9 
0,12

5 

Within 

Groups 

35,460 59 0,601     42,2

60 

72 0,58

7 
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κατανόηση και 

συνεργασία 

Total 49,200 79       49,2

00 

79       

Συνεργασία -

Διαμεσολάβηση 

Between 

Groups 

6,857 20 0,343 0,8

76 
0,61

6 

8,50

6 

7 1,21

5 

4,08

0 

0,00

1 

Within 

Groups 

23,093 59 0,391     21,4

44 

72 0,29

8 

    

Total 29,950 79       29,9

50 

79       

Παραχώρηση Between 

Groups 

15,446 20 0,772 0,9

48 
0,53

3 

6,17

2 

7 0,88

2 

1,10

8 
0,36

8 

Within 

Groups 

48,042 59 0,814     57,3

15 

72 0,79

6 

    

Total 63,488 79       63,4

88 

79       

Συμβιβασμός Between 

Groups 

19,382 20 0,969 1,2

48 
0,25

1 

7,15

9 

7 1,02

3 

1,26

9 
0,27

8 

Within 

Groups 

45,806 59 0,776     58,0

29 

72 0,80

6 

    

Total 65,188 79       65,1

88 

79       

Αποφυγή Between 

Groups 

25,376 20 1,269 0,9

83 
0,49

5 

21,2

37 

7 3,03

4 

2,72

0 

0,01

5 

Within 

Groups 

76,174 59 1,291     80,3

13 

72 1,11

5 

    

Total 101,55

0 

79       101,

550 

79       

Κυριαρχία Between 

Groups 

24,190 20 1,209 0,8

15 
0,68

7 

10,3

63 

7 1,48

0 

1,05

1 
0,40

4 

Within 

Groups 

87,610 59 1,485     101,

437 

72 1,40

9 

    

Total 111,80

0 

79       111,

800 

79       

 

 

 

 

Συμπεράσματα 
 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο να μελετήσει την εξάρτηση των 

χαρακτηριστικών αλλά και των διαμεσολαβητικών ικανοτήτων του ηγέτη με τις 

συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν συνολικά οι 

λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία διενέξεων στον εργασιακό χώρο, οι συνέπειες τους 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηγέτη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις 

εργασιακές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο ρόλος του 

ηγέτη - διαμεσολαβητή στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων. Με βάση την ανάλυση 

που πραγματοποιήσαμε παραπάνω προκύπτει ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι της 
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COSMOTE έχουν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, ωστόσο θεωρούν τις 

διενέξεις σε έναν εργασιακό χώρο κάτι αρκετά φυσιολογικό.  Τα στοιχεία που 

πιστεύουν πως συμβάλουν περισσότερο στη δημιουργία αυτών των διενέξεων φαίνεται 

να είναι οι ασάφειες στα καθήκοντα, οι οργανωτικές αδυναμίες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις 

και η κουλτούρα. 

Οι θετικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τις συγκρούσεις στον εργασιακό 

χώρο είναι η προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη και η δυνατότητα να υπάρξει ανοικτός 

διάλογος. Όσον αφορά τα γνωρίσματα που διέπουν τον ιδανικό ηγέτη, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι θα πρέπει να μιλάει με ειλικρίνεια, να είναι 

έξυπνος να διαθέτει φαντασία αλλά και το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να κάνει στοχευμένες ερωτήσεις, να υποδεικνύει τους κοινούς στόχους και τα 

συμφέροντα και να διατηρεί την ψυχραιμία του.  

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την εξάρτηση των μεταβλητών των συγκρούσεων και 

των στοιχείων του ηγέτη, επιβεβαιώνεται εμπειρικά ότι τόσο οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες του ηγέτη όσο και η διαμεσολάβησή του σχετίζονται στατιστικά σημαντικά 

με τις συγκρούσεις που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο. 

 

Προτάσεις και περιορισμοί 
 

Παρά το ερευνητικό ενδιαφέρον που φάνηκε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση να 

υπάρχει σχετικά με τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, τις συνέπειες τους και τον 

ρόλο των ηγετών που συμβάλουν στην άμβλυση αυτών των διαφορών μέσω διαφόρων 

τεχνικών όπως η διαμεσολάβηση, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο πεδίο έρευνας 

ανεξερεύνητο και πολλές δυνατότητες έρευνας ειδικά στην έννοια της διαμεσολάβησης 

στον εργασιακό χώρο και στην σύνδεση της με τον ρόλο των ηγετών. Η παρούσα 

έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωτότυπη καθώς εντόπισε το διαμεσολαβητικό 

ρόλο του ηγέτη στις συγκρούσεις των εργαζομένων, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του 

αλλά τις επιπτώσεις των ενεργειών στις επιδόσεις των εργαζομένων. 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται και από ορισμένους περιορισμούς ένας 

βασικός εκ των οποίων είναι ο σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος. Ακόμη, 

περιορισμό αποτελεί το ίδιο το δείγμα καθώς περιλαμβάνει μόνο τους υπαλλήλους της 

Cosmote. Μία μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να συλλέξει μεγαλύτερο δείγμα 
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υπαλλήλων και να κάνει εκτενέστερη έρευνα, ώστε να είναι εφικτή η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. 

Τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν 

για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο από ελληνικές 

επιχειρήσεις και την απόκτηση μιας καλύτερης εικόνας και κατανόησης του ρόλου που 

διαδραματίζει ο ηγέτης – διαμεσολαβητής στην άμβλυνση των συγκρούσεων αυτών. 
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