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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο 

πνπ αθνξά ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη ηφζν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (δηεπζπληψλ/ληξηψλ, ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ) ζε ζρέζε κε ηηο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ επηινγή ηνπ ζηπι αληηκεηψπηζεο ησλ δηελέμεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 172 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 100 ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 72 άληξεο ζε ζχλνιν 115 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Nνκνχ Πέιιαο. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαζκηζκέλν 

θαη δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην “Conflict Management Strategies Scale” ησλ Holton 

& Holton (1992), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Balay (2006). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζρεηίδεηαη κε ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο δηνηθεηηθά ζηειέρε ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κηα ζπγθξνπζηαθή 

θαηάζηαζε, παξά ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Αληίζεηα, νη άληξεο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ 

ιηγφηεξν ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ. Φάλεθε επίζεο, φηη νη άληξεο πνπ 

θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πξνηίκεζε ηνπ ζηπι δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζε ζρέζε κε ην «κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο», ηελ «πξνυπεξεζία 

ζε δηεπζπληηθή ζέζε», ηελ «εηδηθφηεηα» θαη ηελ «ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξγαδφκελσλ» ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο φηαλ ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο επηδξά 

ην θχιν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηα επξήκαηα 

ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. Πξνζζέηνπλ φκσο λέα δεδνκέλα, ηδηαίηεξα ζε φηη 

αθνξά ηηο έκθπιεο δηαθνξέο. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: ζπγθξνχζεηο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθνί, θχιν 
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ABSTRACT 

The present dissertation intends to investigate the phenomenon of conflicts among 

teachers in schools. The research was carried out in elementary schools of Primary 

Education in the Prefecture of Pella. 

The views of teachers, as well as those of executives (Principals, Assistant Principals) 

are examined in relation to administration techniques that they implement, in order to 

resolve conflicts inside the schools. 

The exploratory method was based on quantitative research with the use of 

determined and constructed questionnaire “Conflict Management Strategies Scale” 

by Holton and Holton (1992), which was modified by Balay (2006). 172 teachers, 

participated in the research, 100 of whom were women and 72 men from 120 

elementary schools of Primary Education in the Prefecture of Pella. 

The results of the research showed that the gender of the teachers and the executives 

influences the style by which they handle and manage conflicts. More specifically, 

female executives would more preferably use the technique of avoidance and 

competition in a situation of conflict, rather than compromise. On the contrary, men 

prefer the competition strategy less. It was also evident that men in executive 

positions are more in favor of the avoidance technique, in order to manage conflicts, 

in relation to the technique that teachers in school units follow. Additionally, 

differences in the preference of style in relation to the size of the school unit, the 

education level, the work experience in the Principal’s position, the major and the 

service status of the employees in educational institutions have been ascertained. 

The results of the research amplify, at a great degree, the findings of the existing 

bibliography. However, they add new data especially as far as gender differences are 

concerned. 

 

Key-words: conflicts, conflict management, executives, primary education, teachers, 

gender 
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Δπραξηζηίεο  

 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ. Μαξία Παπαζαλαζίνπ, ε νπνία κε ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε, ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απνξίεο κνπ, ηελ ππνκνλή θαη ηε ζηήξημή 

ηεο κε βνήζεζε λα αληαπεμέιζσ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο. 

Θέισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» ηνπ ΑΣΔΗΘ γηα 

ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  

Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, θ. Γεψξγην Ηνξδαλίδε, γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε 

ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο κνπ. 

Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ νη νπνίνη κε κεγάιε πξνζπκία ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη κ’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ην ζχδπγφ κνπ Κσλζηαληίλν θαη ηα 

δπν καο παηδηά, ηνλ Αλαζηάζην θαη ηε Βαζηιηθή, νη νπνίνη κε παξφηξπλαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. Παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο νη 

απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ κνπ αλέηξεπαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, 

κνπ παξείραλ αδηάθνπε ζηήξημε, θαηαλφεζε, ππνκνλή θαη αγάπε. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επίιπζή ηνπο. 

 Ζ θνηλσλία απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία, 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη ζηφρνπο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ. Οη ζπγθξνχζεηο 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θχζεο ηνπ αηφκνπ θαη εθδειψλνληαη ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο. Κηλνχληαη ζε έλα θάζκα ρσξίο λα βηψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ  επεξεάδνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Πνιινί παξάγνληεο επηδξνχλ ζε κηα ζχγθξνπζε, ψζηε λα παξακείλεη σο δηέλεμε ή λα 

εμειηρηεί ζε θξίζε. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θάζε βαζκίδαο είλαη πηζαλφ λα 

εθδεισζνχλ ζπγθξνπζηαθά επεηζφδηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

ζηνλ ίδην ρψξν. Πνιιέο θνξέο πξνθχπηνπλ ιεηηνπξγηθά ή δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ  

θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.  

Αηηία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ππήξμε ε εκπεηξία ηεο  

εξεπλήηξηαο, φρη κφλν σο εθπαηδεπηηθφο αιιά θη σο δηεπζχληξηα, φηη ε εθδήισζε 

ζπγθξνχζεσλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζπρλφ θαηλφκελν ην νπνίν εθδειψλεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

εκπεηξία ηεο, ινηπφλ, ηελ θηλεηνπνίεζε ψζηε λα εξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ ζρνιείσλ 

λα ηειείηαη αβίαζηα. Έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ήηαλ ε κειέηε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, 

φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, αζθνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε 

δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, κία παξάκεηξνο πνπ σο εξεπλήηξηα 

θαη σο γπλαίθα, επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κηα ζπζρεηηζηηθή κειέηε. Ζ έξεπλά ηεο είρε ζθνπφ 

λα επαιεζεχζεη ή αληηζέησο λα απνξξίςεη ηα πνξίζκαηα άιισλ ζπλαθψλ κε ην 

αληηθείκελν εξεπλψλ, θαζψο θαη ησλ πξφζθαησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 
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ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια, ε έξεπλα είρε ζηφρν λα θσηίζεη 

πηπρέο ηνπ ππφ κειέηε πξνβιήκαηνο φπσο είλαη ε έκθπιε δηάζηαζε ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ην 

εμεηαδφκελν ζέκα. 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ιήθζεθαλ ππφςε ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Σν δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έρεη απαζρνιήζεη κειεηεηέο, νη νπνίνη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνπο 

ιφγνπο εκθάληζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Παξαζθεπφπνπιν (2008), ππάξρνπλ δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο αηηηψλ:  

● Σα ελδνγελή αίηηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

● Σα εμσγελή αίηηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή δσή, φπσο 

είλαη ε ζρνιηθή επηηξνπή, ή ε εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (Μαπξίδνπ, 2017). 

Ζ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηηο ζπγθξνχζεηο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρνιηθφ εγέηε/ηε ζρνιηθή εγέηηδα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οξηζκέλεο απφ απηέο 

εζηηάδνπλ ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο εγέηε/εγέηηδαο, άιιεο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο, ελψ ηέινο θάπνηεο επεξεάδνπλ ην ζηπι εγεζίαο 

(Παπαδφπνπινο, 2013). Κνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φια ηα κνληέια εγεζίαο είλαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε/ηεο ζρνιηθήο εγέηηδαο ζηελ δηαηήξεζε 

θαινχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Παπαδφπνπινο, 2013ˑ Παζηαξδήο, 2014). Αθφκε, ζεσξεηηθέο κειέηεο ηνλίδνπλ ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν άζθεζεο ηεο εγεζίαο απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο (Coleman, 

2007ˑ Sebastian & Moon, 2018). Οη άληξεο ζρνιηθνί εγέηεο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ 

ηελ δηεθπαηξεσηηθή εγεζία, θαζψο ηνλίδνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ ζέζε ηζρχνο 

πνπ θαηέρνπλ, παξαγλσξίδνληαο ηελ άπνςή ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη εθαξκφδνληαο έλα ζχζηεκα πνηλψλ ή αληακνηβψλ, αλάινγα κε ηελ 

απφδνζή ηνπο. Αληίζεηα, νη γπλαίθεο ζρνιηθέο εγέηηδεο εκκέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, αθνχ επηηξέπνπλ ηε ζπιινγηθή αλαδήηεζε ιχζεσλ, ηελ 
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άζθεζε θξηηηθήο θαη ηελ ηζάμηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα 

(Σάθε, 2009). χκθσλα κε ηνλ Γηαλλίθα (2014) νη δηεπζπληέο  θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ, αμηνπνηψληαο ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα, ελψ νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν 

ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Καη νη δπν απηέο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ έρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο εθαξκφζεη ν εγέηεο/ε εγέηηδα (Γηαλλίθαο, 

2014). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε είλαη θαηά θχξην ιφγν 

αλδξνθξαηνχκελε, αθνχ ππάξρεη κεησκέλε γπλαηθεία εθπξνζψπεζε ζηηο αλψηεξεο 

θαη αλψηαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη Addi- 

Raccah & Ayalon (2002) θαη Γαξάθε (2007) επηζεκαίλνπλ φηη αλ θαη νη γπλαίθεο-

δαζθάιεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παξαηεξείηαη 

έληνλα ην θαηλφκελν ηεο «γπάιηλεο νξνθήο», θαζψο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αλειηρζνχλ επαγγεικαηηθά, ζπλαληνχλ πνιππνίθηια εκπφδηα, ηα νπνία ηηο 

απνζαξξχλνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα αλψηεξε δηνηθεηηθή ζέζε. 

Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ιήθζεθαλ ππφςε ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη φπσο είλαη ε πξσηνηππία θαη ε θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε 

ην δήηεκα ηεο πξσηνηππίαο, ζεκεηψλεηαη πσο παξφιν πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί έξεπλεο 

πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, 

εληνχηνηο δελ εμεηάδνληαη ζ΄ απηέο νη έκθπιεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο 

(π.ρ. Μεηζαξά & Ηνξδαλίδεο, 2015ˑ Παξαζθεπφπνπινο, 2006ˑ ηαπξφπνπινο, 2007). 

Σν ζέκα πνπ επηιέρζεθε έρεη επίζεο θνηλσληθή ζεκαζία αθνχ ζίγεη ην δήηεκα ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

έλα ακηγψο θνηλσληθφ δήηεκα, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο 

θεκηληζηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (Σάθε, 2009).  

Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξωηήκαηα: 

1. Πνηα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ επηιέγνπλ νη 

δηεπζπληέο/ληξηεο θαη νη ππνδηεπζπληέο/ληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Πέιιαο; 

2. Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο θαη ζην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ;  

3. Πνην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ επηιέγνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ θαηέρνπλ ζέζε ζηειέρνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα; 
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4. Πφζν επεξεάδεη ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αξηζκφο καζεηψλ) ηελ 

επηινγή ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ; 

5. Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ; 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ηξφπσλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη 

νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζπρλφ θαηλφκελν κε 

πνιππνίθηιεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σνλ βαζηθφηεξν ξφιν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ηνλ έρεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα, ελψ ην θχιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηνχλ ή 

αληηζέησο λα απνξξηθζνχλ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί πνζνηηθή εξεπλεηηθή κειέηε, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ ηελ ζπζρεηηζηηθή έξεπλα, 

ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε:  

Σν πξψην κέξνο, ην νπνίν απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, 

απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην κειεηάηαη ην δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηα κνληέια πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη 

ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία.  

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, απνζαθελίδνληαη νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε. Σέινο, επηζεκαίλνληαη νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

ην ηξίην θεθάιαην κειεηψληαη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζηελ επίιπζή ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα θαζήθνληα θαη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηπιένλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα απνζαθήληζε ησλ φξσλ «δηεπζπληήο/ληξηα- manager» θαη ηνπ 

«ζρνιηθνύ εγέηε/εγέηηδαο» ιφγσ ζπρλήο εζθαικέλεο ηαχηηζεο απηψλ ησλ δχν φξσλ. 
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Σν πέκπην θεθάιαην κειεηά ηα ζηπι εγεζίαο θαη δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ εηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηηο γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο θαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππναληηπξνζσπεχνληαη ζηηο 

αλψηεξεο ζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη 

παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Ννκνχ 

Πέιιαο.  

Πην αλαιπηηθά, ζην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζηφρνη θαη ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. 

ην φγδνν θεθάιαην εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ 

πξνεγήζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Αθνινπζνχλ νη αλαθνξέο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο θαη ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Σέινο, ην ηξίην κέξνο απνηειείηαη απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην 

παξάξηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. 
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΓΚΡΟΤΔΗ 

 
ην θεθάιαην απηφ ζα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζα 

αλαθεξζνχλ νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σέινο, ζα εμεηαζηνχλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Ζ ζχγθξνπζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ, ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε άιια άηνκα ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο θαη ζπκθέξνληα (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). χκθσλα κε ηνλ Dessler 

(1986), ε ζχγθξνπζε είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεκαηνδνηεί αιιαγέο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δθδειψλεηαη είηε ιεθηηθά είηε ςπρνινγηθά είηε αθφκα θαη κε άζθεζε ζσκαηηθήο 

βίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα, ην νπνίν άιιεο θνξέο έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θη άιιεο δξα επνηθνδνκεηηθά, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζχγθξνπζεο θαη κε ηελ επηινγή ηεο ηερληθήο 

δηαρείξηζήο ηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 

 

1.1  Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηωλ ζπγθξνύζεωλ 

 

Ζ έλλνηα ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη πνιπεπίπεδε θαη επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη. Σφζν ζηελ 

ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία δελ έρεη δηαηππσζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνηείλνπλ νη Gupta & Sasidhar (2010) ε 

ζχγθξνπζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

αλζξψπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο, ζηφρνπο θαη ελδηαθέξνληα. 

Αλαιφγσο, νη Chen θαη Tjosvold (2002) νξίδνπλ ηε ζχγθξνπζε ζηνπο νξγαληζκνχο 

σο αζπκβίβαζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο, ή δξάζεηο. Παξάιιεια, ν 

Μπνπξαληάο (2002), δηεπθξηλίδεη φηη ζχγθξνπζε πθίζηαηαη φηαλ έλαο άλζξσπνο 

πξνζπαζεί λα εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ. Παξφκνηνο 

είλαη θαη ν νξηζκφο ηεο Μπξίληα (2014: 118) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε ζύγθξνπζε 

είλαη κηα θαηάζηαζε όπνπ ε ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ ή κηαο νκάδαο ζθόπηκα 
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επηδηώθεη λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ελόο άιινπ αηόκνπ ή κηαο νκάδαο». 

ηελ ςπρνινγηθή ηεο δηάζηαζε ε ζχγθξνπζε νξίδεηαη σο «έθθξαζε εζσηεξηθώλ 

ςπρηθώλ ηάζεσλ, θηλήηξσλ ή απαηηήζεσλ, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε, δελ 

ζπκβηβάδνληαη ή ιεηηνπξγνύλ αληαγσληζηηθά» (Παξαζθεπφπνπινο, 2008: 23). 

Δθηφο απφ ηνπο αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο, ε ζχγθξνπζε ελέρεη θαη ην ζηνηρείν 

ηεο αζπκβαηφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ Rahim 

(2002: 207) πξφθεηηαη γηα κηα «δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο πνπ θαλεξώλεηαη όηαλ 

ππάξρεη αζπκβαηόηεηα, δηαθσλία θαη παξαθσλία αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νληόηεηεο 

(άηνκα, νκάδεο, νξγαληζκνύο)». Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη ε 

ζχγθξνπζε έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν αηφκσλ ή κηαο 

νκάδαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιηπή θαηαλφεζε, αληηπαξάζεζε θαη δηάζηαζε 

απφςεσλ (Rahim, 2001). Ο παξακηθξφο δηαπιεθηηζκφο, ε ειάρηζηε δηέλεμε, κπνξεί 

λα εμειηρζεί ζε ζπγθξνπζηαθφ επεηζφδην (Σέθνο, 2009).  

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ζηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο θνηλφ ζεκείν απνηειεί ην 

ζηνηρείν ηεο αληίθαζεο θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηηο απφςεηο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

δχν εκπιεθφκελσλ κεξψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

 

1.2  Θεωξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηωλ ζπγθξνύζεωλ 

 

Αλαγλσξίδνληαη ηξεηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο 

εμεηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζχγθξνπζεο: ε παξαδνζηαθή ζεώξεζε, ε 

αιιειεπηδξαζηηθή ζεώξεζε θαη ε εζηηαζκέλε ζηελ επίιπζε ηεο ζύγθξνπζεο 

ζεώξεζε (Robbins & Judge, 2012). Πην αλαιπηηθά:  

● Παξαδνζηαθή ζεώξεζε: χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζεψξεζε, νη 

ζπγθξνχζεηο εθδειψλνληαη σο απνηέιεζκα αθελφο ησλ πξνβιεκάησλ 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εξγαδφκελνη θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο 

ηεο απνηπρεκέλεο εγεζίαο (Drucker, 1974). 

 Ζ παξαδνζηαθή ζεψξεζε ηεο ζχγθξνπζεο ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

δπζιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δξάζε ησλ 

κειψλ ηνπ. Βαζχηεξνη ιφγνη ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ζεψξεζε απηή, 

είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδφκελσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οπζηαζηηθά, θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ησλ 

εγεηψλ/εγέηηδσλ ηνπ νξγαληζκνχ αθελφο λα αληηιεθζνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 
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πθηζηακέλσλ ηνπο θαη αθεηέξνπ λα επηιχζνπλ κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (Robbins & Judge, 2012). Καηά θαηξνχο έρεη αζθεζεί 

θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξνπζεο. Οη επηθξηηέο ηεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε παξαδνζηαθή ζεψξεζε αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη δελ εκβαζχλεη ζηα αίηηα πνπ ηηο πξνθαινχλ, κειέηε πνπ ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ζα ζπλέβαιε ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απηψλ απφ ηνλ εγέηε/ηελ εγέηηδα ηνπ νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2014). 

● Αιιειεπηδξαζηηθή ζεώξεζε: ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, ε 

αιιειεπηδξαζηηθή ζεψξεζε δελ ραξαθηεξίδεη ηηο ζπγθξνχζεηο νχηε σο αξλεηηθέο 

νχηε σο ζεηηθέο (αΐηεο, 2014). Παξαδέρεηαη φηη ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο εληφο ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ζα 

ηελ βνεζήζεη λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή, πξνρσξψληαο ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη 

πξνγξακκάησλ (Robbins & Judge, 2012).  

Με βάζε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

ζπγθξνχζεηο δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο (functional) θαη δπζιεηηνπξγηθέο 

(dysfunctional) (Καινγηάλλε, 2003). Ο Rahim (2002) δηαθξίλεη δπν εηδψλ 

ζπγθξνχζεσλ: ηελ νπζηαζηηθή (substantive), ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή (affective), πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο δπζιεηηνπξγηθή.  

Οη ιεηηνπξγηθέο ζπγθξνύζεηο αλαπηχζζνληαη φηαλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σέηνηεο ζπγθξνχζεηο, 

αλ δηαρεηξηζηνχλ έγθαηξα, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ  απνθάζεσλ 

ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε ζα κπνξέζνπλ λα αλαδπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θη έηζη λα ιπζνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά (Καινγηάλλε, 2003ˑ 

Tjosvold et al., 2001). Οη ιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο 

ηεο νκάδαο θαη ζηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχγθξνπζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη είλαη δπλαηφ λα 

επηιπζνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη φηη θαηά θαηξνχο ζα 

κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλψλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο (Robbins & Judge, 2012).  

Οη δπζιεηηνπξγηθέο ζπγθξνύζεηο πξνθαινχληαη ιφγσ ειιηπνχο θαηαλφεζεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο θαη έξηδεο (Robbins & 
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Judge, 2012). Απηφ επεξεάδεη νιφθιεξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, θηλδπλεχεη ε 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, αθνχ δπζρεξαίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε πηζαλή ζπλέπεηα 

ηε κε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη (Medina et al, 2002). 

Γεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφο, απνγνήηεπζε, ζιίςε, 

απφξξηςε θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο, 

νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε απφδνζε θαη ηελ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Καινγηάλλε, 2003). 

Έξεπλα ηνπ Karip (2000), επηζεκαίλεη φηη ην 68% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη νη 

ζπγθξνχζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

δηδαθηηθή απφδνζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σέινο, νη δπζιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηνλ/ηελ 

εγέηε/εγέηηδα, αθνχ θαιείηαη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα θαη ρξφλν γηα λα επηιχζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο απηέο (Robbins & Judge, 2012). Υξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνλ 

θαηαλαιψζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθέο, φπσο ε αλαδήηεζε λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα ζπληεινχζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ 

νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2014). 

● Δζηηαζκέλε ζηελ επίιπζε ζεώξεζε: Φαίλεηαη λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ 

παξαδνζηαθή θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε. χκθσλα κε απηή, νη 

ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη αλαπφθεπθηεο θαη 

ελδέρεηαη λα έρνπλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Κεληξηθφ άμνλά ηεο 

απνηειεί ε εμεχξεζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ιχζεσλ πνπ ζα επηθέξνπλ κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηειηθψο ηελ επίιπζή ηεο (Robbins & 

Judge, 2012). 

Οη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη 

κεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Κνηλφο ζηφρνο, ινηπφλ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμεχξεζε 

θαη ε εθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο κε ηξφπν ηέηνην πνπ ε ζχγθξνπζε λα έρεη 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζε θαη ην έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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1.3  Καηεγνξίεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ 

 

Αλάινγα κε ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ, νη ζπγθξνχζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηωλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ην έξγν ηνπ νξγαληζκνύ (Jehn, 

1995). Πην αλαιπηηθά:  

● Σύγθξνπζε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ: ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

δηαθσλίεο είλαη πξνζσπηθέο θαη δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ νξγαληζκφ. 

Γηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε θνηλσληθά ή πνιηηηθά δεηήκαηα, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Σν είδνο απηφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

δπζιεηηνπξγηθφ, αθνχ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ηεο νκάδαο, ελψ ηέινο θαιιηεξγεί αίζζεκα κε ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ 

ηεο (De Church & Marks, 2001).  

● Σύγθξνπζε γηα ην έξγν ηνπ νξγαληζκνύ: Ζ ζχγθξνπζε γηα ην έξγν πξνθχπηεη 

φηαλ έλα κέινο ηνπ νξγαληζκνχ έρεη δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη απφςεηο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ ππφινηπε νκάδα, αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Σέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεηο ζπλήζσο έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθνχ δίλεηαη ε απαξαίηεηε ψζεζε ζηα κέιε ψζηε λα ζθεθηνχλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

Παξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε βέιηηζηε απφδνζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο.  

Μηα άιιε θαηεγνξία ζπγθξνχζεσλ πνπ ιακβάλεη σο θξηηήξην ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζ΄ απηέο είλαη νη δηαπξνζωπηθέο, νη ελδνπξνζωπηθέο, νη 

ελδννκαδηθέο θαη νη δηανκαδηθέο ζπγθξνύζεηο (Rahim, 2002· Speakman & Ryals, 

2010): 

● Οη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνύζεηο αλαπηχζζνληαη εμαηηίαο πξνζσπηθψλ 

αληηξξήζεσλ θαη δηαπιεθηηζκψλ αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

● Οη ελδνπξνζσπηθέο είλαη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζην ίδην 

ην άηνκν θαη αθνξνχλ είηε ηελ αλάιεςε αληηθξνπφκελσλ ξφισλ, είηε ηελ 
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ππνρξέσζε αλάιεςεο κηαο δχζθνιεο απφθαζεο γηα δηαθπγή απφ κηα αδηέμνδε 

θαηάζηαζε. 

● Οη ελδννκαδηθέο ζπγθξνύζεηο είλαη εθείλεο πνπ εθδειψλνληαη αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο ελφο νξγαληζκνχ θαη αλαπηχζζνληαη θπξίσο ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο.  

● Οη δηανκαδηθέο ζπγθξνύζεηο εθδειψλνληαη αλάκεζα ζηα κέιε δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Rahim, 2002).  

πκπεξαζκαηηθά, έλα ζπγθξνπζηαθφ επεηζφδην κπνξεί λα επηθέξεη δπζαξέζθεηα 

θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ πηζαλά ζα επεξεάζεη 

ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ. Δλδέρεηαη φκσο, κηα ζχγθξνπζε λα εληζρχζεη ηνλ 

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ  

 

2.1  Οη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

 

Σν ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, φπνπ 

άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη πεπνηζήζεηο νθείινπλ λα ζπλππάξρνπλ θαη 

λα ζπλεξγάδνληαη, έρνληαο σο θνηλφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία 

θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ ηειείηαη αβίαζηα. Δχινγν είλαη, σζηφζν, φηη νξηζκέλεο 

θνξέο δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ ή αθφκε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Απνηέιεζκα απηψλ 

είλαη ε αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε δηαηάξαμε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2007). Οη δηακάρεο απηέο είλαη πηζαλφλ λα 

εκθαληζηνχλ φηαλ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ δηάθξηζε θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ ή φηαλ δελ επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ κειψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Καξαγηάλλε & Ρνπζζάθεο, 2015). Παξφιν 

πνπ νη ζπγθξνχζεηο ζεσξνχληαη αλαπφθεπθηεο, εληνχηνηο ε έθβαζή ηνπο ζεηηθή ή 

αξλεηηθή, επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ηεο ζχγθξνπζεο θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη, αλ ν εγέηεο/ε 

εγέηηδα θαηαθέξεη λα επηιχζεη ηηο δηαθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηα άηνκα φζν θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2007). Αληίζεηα, αλ ην εγεηηθφ ζηέιερνο δελ 

θαηαθέξεη λα εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

γεληθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ζα 

παξακείλεη αξλεηηθή (Balay, 2006). Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ έρεη 

κφλν ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηελ επζχλε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, νθείινπλ λα πξνβιέπνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

απνθχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Αλ παξφια απηά παξνπζηαζηνχλ 

πξνζηξηβέο, λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα γηα ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

επίιπζή ηνπο (Vallacher et al., 2013).  
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2.2  Αηηίεο ζπγθξνύζεωλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα 

 

ην θεθάιαην απηφ κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ζα εμεηαζηνχλ 

νη αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα επηζεκαλζνχλ ηα νθέιε 

αιιά θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ζπγθξνχζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Όπσο ζε θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, έηζη θαη ζην ζρνιηθφ, ζπγθξνχζεηο είλαη 

δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ ιφγσ δεηεκάησλ, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

αληηπαξαζέζεηο θαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Msila 2012).  

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε αηνκηθνύο θαη εξγαζηαθνύο. 

● Οη αηνκηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ φπσο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επειημία, ε εξγαηηθφηεηα, ε 

αηζηνδνμία θαη ν ελζνπζηαζκφο γηα ην φξακα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην ήζνο, ε 

ζπλέπεηα θαη ε εηιηθξίλεηα. ην ζρνιείν παξαηεξείηαη έληνλα ε αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Κάηη 

ηέηνην πξναπαηηεί ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Όηαλ ππάξρεη δηάζεζε αιιεινθαηαλφεζεο θαη αιιεινβνήζεηαο, δελ 

δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο, αλαπηχζζεηαη θαη δηαηεξείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ο Drucker (1974), ππνζηήξηδε πσο νη 

ζπγθξνχζεηο ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ, εθφζνλ 

ππάξρεη θιίκα θαηαλφεζεο θαη αγαζηήο ζπλεξγαζίαο. Αληηζέησο, πξνθαινχληαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαθαηέρνληαη απφ εγσηζκφ, πείζκα ή κηζαιινδνμία. Αθφκε, ε έιιεηςε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ή ε ιαλζαζκέλε απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ, ε εκκνλή ζηηο απφςεηο ηνπο δπζθνιεχνπλ ηε ζπλεξγαζία κε απνηέιεζκα 

ηελ εθδήισζε δπζαξέζθεηαο θαη πξνζηξηβήο (Καςάιεο, 2005). Ο Robbins (1998) 

ππνζηήξημε φηη νη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη αλαπφθεπθηεο ιφγσ 

ηεο ζπλχπαξμεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ζηφρνπο θαη αμίεο. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ήδε δηακνξθψζεη ηελ ηδενινγία θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, νη νπνίεο 

πηζαλφλ λα κε βξίζθνπλ ζχκθσλνπο νξηζκέλνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη αηνκηθέο 
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δηαθνξέο, ηδενινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο, είλαη δχζθνιν λα επηιπζνχλ θαη πηζαλφλ 

λα νδεγήζνπλ ζηε ζχγθξνπζε ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη ρεηξηζκνί ηνπ εγέηε/ηεο εγέηηδαο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή (Καςάιεο, 2005). 

Αθφκε, ν θαζέλαο καο αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 

ρψξν. Οξηζκέλνη δηάθεηληαη θηιηθά θαη ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα μεπεξλνχλ 

ηα πξνβιήκαηα κε ζεηηθή δηάζεζε. Τπάξρνπλ φκσο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

εξκελεχνπλ αξλεηηθά ηα γεγνλφηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αληηδξνχλ 

πξνθαιψληαο δηαηάξαμε ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ αξλεηηθή απηή ζηάζε επλνεί 

ηελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ, θαζψο δεκηνπξγείηαη άγρνο, θαρππνςία θαη έληαζε 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παπαγεσξγίνπ, 2002). 

 Ζ ζχγθξνπζε, αθφκε, κπνξεί λα επέιζεη σο απνηέιεζκα ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

επηθνηλσλία. Σέηνηα εκπφδηα ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2007: 278) είλαη «ε θαθή 

θσδηθνπνίεζε κελπκάησλ, νη θαθέο αλζξώπηλεο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ε έιιεηςε πιεξνθνξηώλ ή ε θαθή επηινγή ρξόλνπ θαη ρώξνπ κεηάδνζεο ηνπ 

κελύκαηνο». χκθσλα κε έξεπλεο, νη εθπαηδεπηηθνί κεξηθέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα 

έρνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαλεηαθέο θαη «βηαζηηθέο» ζρέζεηο αθνχ πνιιέο είλαη νη θνξέο 

πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιάδνπλ αθφκε θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Αληίζεηα εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην ίδην ζρνιείν γηα πνιιά ρξφληα θαίλεηαη 

λα αλαπηχζζνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε 

ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα (Μιεθάλεο, 2005). Δπίζεο, ελδέρεηαη  θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

λα ληψζνπλ απνκνλσκέλνη θαη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ ζρνιηθφ 

θιίκα θαη δηελέμεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο θξίζεηο. 

Σν «θύιν» επίζεο, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εληάζεηο θαη κεξηθέο θνξέο άξλεζε ζπλεξγαζίαο θαη ξήμε ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο, 

πνπ ζεσξνχζαλ ηθαλφηεξνπο θαη θαηαιιειφηεξνπο ηνπο άληξεο ζε ζέζεηο επζχλεο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ακθηζβεηήζεηο θαη αληηδξάζεηο ζηηο γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ 

αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο, αθφκε θαη αλ απηέο δελ πζηεξνχλ 

ζε γλψζε θαη ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ θχιν. Δίλαη πηζαλφ ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ λα κελ απνδέρεηαη ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλεη κηα γπλαίθα δηεπζχληξηα ζε 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα αξλνχληαη ηε ζπλεξγαζία 
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καδί ηεο. Αλαπφθεπθηε, ινηπφλ, είλαη ε ζχγθξνπζε θαη ην αξλεηηθφ θιίκα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Skrla et al, 2000).  

● Οη εξγαζηαθνί παξάγνληεο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ζηπι 

δηνίθεζεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ επίιπζε αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Όηαλ νη απνθάζεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ιακβάλνληαη εξήκελ 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη αληηηίζεληαη κε ηηο απφςεηο ηνπο, δεκηνπξγνχληαη 

εληάζεηο θαη δηαηαξάζζεηαη ην ζεηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Κάηη ηέηνην πηζαλφλ λα 

ππξνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Johnson & 

Scollay, 2001). Οη ζπρλέο απνπζίεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηαηάξαμε ηνπ νκαινχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα ηφζν 

ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ αθνχ 

παξεκπνδίδεηαη ε καζεζηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Iordanides θ.α. 2014). 

Παξάιιεια, ζε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο αληηιεθζεί λα γίλνληαη 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπ, είηε απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα είηε απφ ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αηζζάλεηαη αδηθεκέλνο, απνκνλψλεηαη θαη παξνπζηάδεη απψιεηα 

δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφ πλεχκα. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαηεξεί αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

ζπγθξνχζεσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 

Πεγή ζχγθξνπζεο απνηειεί ε νξγαλσηηθή αζάθεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όηαλ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ δελ 

έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, επηθξαηεί ζχγρπζε θαη δεκηνπξγνχληαη 

παξαλνήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηακάρε (DiPaola & Hoy, 2001). Ζ 

κε θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία ζχγθξνπζεο (αΐηεο, 2007). χγθξνπζε κπνξεί λα 

επέιζεη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηαμχ ηνπο αιιεινζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ δηαπηζηψλεη φηη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ζπγθξνχνληαη κε ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ άιινπ ή ηεο νκάδαο, αλαπηχζζεη αληαγσληζηηθή 

δηάζεζε ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηειηθά λα 

επέιζεη ε ξήμε (Brown, 2007). 

Απφ ηελ εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο δηαπηζηψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

νδεγνχληαη ζε αληηπαξαζέζεηο, αληηδξάζεηο, δηελέμεηο θαη δεκηνπξγία αξλεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αξρή αθφκε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, εμ’ αηηίαο ηεο δηαθσλίαο ηνπο ζηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, ζηνλ 
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θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζχληαμε θαη ηήξεζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ζπγθξνχζεηο εκπεξηέρνπλ ζπρλά θαη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηηο 

δχν αληηθξνπφκελεο πιεπξέο. 

Ζ χπαξμε ππννκάδσλ (θιίθεο) ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ελδέρεηαη λα θέξεη 

αλαζηάησζε θαη έληαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Όζν πεξηζζφηεξν 

δεκέλε είλαη ε ππννκάδα ηφζν πην αληαγσληζηηθή κπνξεί λα γίλεη (Nias,1998). 

ηηο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ππνζηεξίδεηαη φηη νη ζπγθξνχζεηο νθείινληαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ (Robbins, 1998). Έλαο παξάγνληαο πνπ ελδέρεηαη λα ππξνδνηήζεη ηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη 

ε νξζνινγηθή θαηαλνκή απηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη πξνζηξηβέο φρη κφλν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αιιά θαη κεηαμχ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, αθνχ νη δήκνη αλαιακβάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. (αΐηεο, 2007). Ο ηξφπνο πνπ δηνηθεί ην ζρνιείν ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα, 

απνηειεί αηηία δεκηνπξγίαο δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Αθφκε, νη θαηλνηνκίεο πνπ πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο είλαη δπλαηφ λα επηθέξνπλ αιιαγέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Iordanides θ.α. 2014). 

  Μηα απιή δηέλεμε, αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ έρνπλ 

πξνθαιέζεη, πξνθεηκέλνπ λα κελ εμειηρζεί ζε θξίζε, απαηηεί πξνζνρή θαη άκεζε 

αληηκεηψπηζε απφ ηνλ ζρνιηθφ δηεπζπληή/ληξηα ν/ε νπνίνο/νπνία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη άξηζηεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2015) ζα ρξεηαζηεί λα αλαιψζεη πνιχηηκν ρξφλν 

γηα ηελ επίιπζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηήζεη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Σέινο, ε πξνζσπηθφηεηα, ην πλεπκαηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ε δπλακηθφηεηα θαη 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη αμίεο ηνπ θάζε εγεηηθνχ ζηειέρνπο, επεξεάδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ησλ κειψλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

θηινληθίεο ή λα εμνκαιχλνπλ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ  θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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2.3  Σα ζηάδηα ηεο ζύγθξνπζεο  

 

Ζ ζχγθξνπζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία εμειίζζεηαη κέζα απφ ηα 

αθφινπζα πέληε ζηάδηα (Kernberg, 1998ˑ Robbins & Judge, 2012):  

● Γπλακηθή αληίζεζε: ην πξψην απηφ ζηάδην ε ζχγθξνπζε δελ έρεη αλαπηπρζεί 

αθφκα, σζηφζν ππάξρνπλ νη παξάγνληεο, εξγαζηαθνί θαη αηνκηθνί, πνπ κειινληηθά 

ζα νδεγήζνπλ ζηε ξήμε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

● Γλώζε θαη εμαηνκίθεπζε: ε απηφ ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ησλ παξαγφλησλ θαη λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά, 

αλαπηχζζνληαο άγρνο θαη έληαζε. Μάιηζηα, αθφκα θαη ε γλψζε φηη ππάξρνπλ ηα 

αξλεηηθά απηά ζηνηρεία, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηε ζχγθξνπζε, αθνχ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη παχεη ζηαδηαθά λα 

ηνπο έρεη εκπηζηνζχλε.  

● Πξνζέζεηο: Οη πξνζέζεηο θαζνξίδνπλ ηελ απνθπγή ή ηελ εθδήισζε ηεο 

ζχγθξνπζεο. Πξφθεηηαη γηα ζηάζεηο νη νπνίεο παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηελ 

αληίιεςε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πξνο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σέηνηεο ζηάζεηο δείρλνπλ ην ζθνπφ πνπ έρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο φζνλ αθνξά ηελ 

εμέιημε ηεο ζχγθξνπζεο. πλήζεηο πξνζέζεηο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ν 

αληαγωληζκόο, ε απνθπγή, ε ζπλεξγαζία, ν ζπκβηβαζκόο θαη ε δηεπζέηεζε. 

Ο αληαγσληζκόο κεηαμχ δχν αληηθξνπφκελσλ κειψλ έρεη ζαλ θίλεηξν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ κφλν ηνπ ελφο θαη αδηαθνξία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ άιινπ. 

Ζ απνθπγή θαλεξψλεη ηελ επηζπκία ελφο αηφκνπ λα αγλνήζεη ηε ζχγθξνπζε 

ρσξίο λα πξνζπαζήζεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζ΄ απηή κε 

απνηέιεζκα λα κελ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα θαη λα κελ ην επηιχεη. 

Ζ ζπλεξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε δηεπθξίληζεο ηπρφλ παξεμεγήζεσλ 

θαη εμεχξεζε θνηλψλ, απνδεθηψλ ιχζεσλ νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ θαη ηα δχν κέιε. 

Ο ζπκβηβαζκόο ππνδειψλεη ηελ πξνζπκία ακνηβαίαο ππνρψξεζεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηε ζχγθξνπζε κειψλ, ψζηε λα ππάξμεη ηθαλνπνίεζε ζε θάπνηεο απφ 

ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ κειψλ. 

Ζ δηεπζέηεζε δειψλεη ηελ πξφζεζε θάπνηνπ λα ηθαλνπνηήζεη «ηα ζέισ» θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ άιινπ γηα λα κελ δηαθηλδπλεχζεη ηελ αξκνληθή ηνπο επηθνηλσλία. 
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● Σπκπεξηθνξά: Πξφθεηηαη γηα ηε δξάζε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ αληηθξνπφκελσλ 

κειψλ, αθνχ ζε απηφ ην ζηάδην ε ζχγθξνπζε έρεη εθδεισζεί θαλεξά.  

● Απνηειέζκαηα: Μεηά ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο, θαζίζηαληαη θαλεξέο νη 

ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη γηα 

νιφθιεξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Καινγηάλλε, 2003).  

 

2.4  πλέπεηεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο  

 

Ζ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη κάιινλ αλαπφθεπθηε, αθνχ 

πιήζνο παξαγφλησλ επεξεάδνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ε έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επηθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ (Simons, & Peterson, 

2000ˑ Tjosvold, 1998). 

πλήζσο ν φξνο «ζύγθξνπζε» έρεη αξλεηηθή ρξνηά, θαζψο πηζηεχεηαη φηη νδεγεί 

ζηελ εθδήισζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ζηε 

δπζιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. Παξφια απηά, κηα ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ελδέρεηαη 

λα έρεη θαη πνιχπιεπξεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Πνιινί ζεσξεηηθνί έρνπλ κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζεψξεζε 

ηνπ Drunker (1974), νη ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη αξλεηηθέο, αθνχ 

πξνθαινχλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. Γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ νη νπαδνί 

ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξήζεσλ ππνζηεξίδνπλ φηη απηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

κε επηηπρία κε ηε θπζηθή απνκάθξπλζε ησλ αληηθξνπφκελσλ κεξψλ ή αθφκε θαη κε 

ηελ παξέκβαζε ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ (Drunker, 1974). Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επεξεάδεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

Αληηζέησο, ν Robbins (1998) δηέηεηλε φηη νη ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ δελ 

είλαη κφλν ζεηηθέο ή κφλν αξλεηηθέο, θαζψο κπνξεί λα εθδεισζνχλ ηαπηφρξνλα θαη 

ζηνλ ίδην νξγαληζκφ ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη ππνζηεξηρηέο ησλ 
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ζχγρξνλσλ ζεσξήζεσλ αλαθέξνπλ σο απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ (Robbins, 1998). 

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ δελ είλαη έληνλε 

θαη αληηκεησπίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο, δελ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα 

αιιά αλαβάιινληαη. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Δάλ ε ζχγθξνπζε είλαη έληνλε ηφηε ράλεηαη ε ηζνξξνπία θαη ε αληηθεηκεληθή 

εθηίκεζε ησλ κελπκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε 

αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχγθξνπζε κείλεη ζε κέηξηα 

επίπεδα, ηα αληηθξνπφκελα κέιε κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο, 

βειηησηηθέο ιχζεηο (De Drue & Beersma, 2005). 

Ο ηξφπνο δηαρείξηζήο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απνηειεί θαηαιπηηθφ ξφιν ζην αλ ζα ππάξμνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ επεκεξία θαη επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ (Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

 

2.4.1 Θεηηθέο ζπλέπεηεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ 

 

Παξφιν πνπ νη ζπγθξνχζεηο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα δελ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη κε ηελ αλάινγε δηαρείξηζή ηνπο, 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ έγθαηξε επίιπζε ηεο 

ζχγθξνπζεο δξα πξνιεπηηθά θαζψο κπνξεί λα εθηνλψζεη κηα κεγαιχηεξεο έληαζεο 

δηακάρε ε νπνία πηζαλφλ λα βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή. Έηζη, εθηνλψλνληαη νη 

εληάζεηο θαη βειηηψλεηαη ην θιίκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ν δηάινγνο θαη ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ, ν ζεβαζκφο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαδήηεζε 

θαη εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ (Ghaffar, 2009). Μπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο, λα 

θαηαλνεζνχλ νη ζηφρνη θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ (Saiti, 2015). Δπίζεο είλαη πηζαλφ, 

λα αλαζεσξεζνχλ νη ζρέζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (Robbins & Judge, 2013). 

Μέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα αλαδεηρηεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο, 

νη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη δξάζεηο, νη νπνίεο, αλ έρνπλ ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε, αλαλεψλνπλ, νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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νξγαληζκφ θαη επηθέξνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ (DeDreu, 2006). ΄ απηφ 

ζπκθσλεί θαη ν αΐηεο (2002) ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη κέζα απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο 

θαη ηηο δηαθσλίεο ελεξγνπνηείηαη ε θαληαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθαιχπηνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο. Κάηη ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ βειηίσζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε αμηνιφγεζε, 

αλαηξνθνδφηεζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ ήηαλ μεθάζαξα. Ο 

επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

ιχζεηο πνπ ζα είλαη σθέιηκεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Αζαλαζνχια - Ρέππα, 

2012˙ Μπνπξαληάο, 2002). 

Δπηπξφζζεηα, ζεηηθή έθβαζε ζηηο ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ε ακνηβαία 

θαηαλφεζε θαη ε πνηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη απνθάζεσλ (Rahim, Magner & Shapiro, 2000). Μέζα απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ νη ηζνξξνπίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα 

απνηειέζνπλ λέν ζηφρν γηα ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Amason, 1996). Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κέιε γλσξίδνληαη 

θαιχηεξα, βειηηψλνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, δηεπξχλνληαη θαη 

αλαζεσξνχληαη νη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ηνπο (Φαζνχιεο, 2006). Μέζα απφ ηε 

ζχγθξνπζε ελδπλακψλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, ελεξγνπνηείηαη ν πξνζσπηθφο ξφινο 

ηνπ θαζελφο θαη αιιάδεη ε κνξθή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Έηζη, επηιχνληαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη επέξρεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Polychroniou, 

2005). Σα εκπιεθφκελα κέιε εληζρχνπλ ηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηηο ηερληθέο 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, κε απνηέιεζκα λα 

πξνιακβάλνληαη ή λα επηιχνληαη επθνιφηεξα κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2008). Δπίζεο, ηα κέιε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα ηελ πξφνδν θαη 

ηελ αλάπηπμή ηεο (DeDreu & DeVliert, 1997˙ Tjosvaldetal, 2001, φπ. αλάθ. ζην 

Παπαγεσξγάθεο θ.α, 2016). Αθφκε, ε ζχγθξνπζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

αλαδήηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

Σέινο, ε ζχγθξνπζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηναληίιεςεο. Έρνληαο εθθξάζεη αλνηθηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε, ελψ αλ κέζα απφ απηή ηε ηερληθή 
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θαηαθέξνπλ λα επηιχζνπλ ηε ζχγθξνπζε, ε απηνεθηίκεζή ηνπο εληζρχεηαη 

ζεκαληηθά (Καινγηάλλε, 2003). 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επράξηζην εξγαζηαθφ θιίκα θαη ζε γεληθφηεξε 

αλάπηπμε θαη πξφνδν, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, αξθεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγθαηξα νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ην αλάινγν ζηπι 

δηαρείξηζήο ηνπο (De Dreu, van Dierendonck, & Dijkstra, 2004˙ Nir & Eyal, 2003˙ 

Rahim, 2002˙ Somech, 2008). 

 

2.4.2 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ 

 

Οη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δεκηνπξγνχλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο φρη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα 

φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ δηαηαξάζζνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο άιινπο (Ηνξδαλίδεο, 2014˙ 

αΐηεο 2007). Παξάιιεια ζε έλα ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη άγρνο κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο 

(Garnevale & Probst,1998). Σν έληνλν εξγαζηαθφ ζηξεο, εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηε 

κνξθή αδηαθνξίαο, αλαζθάιεηαο, κεησκέλεο απφδνζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

επηζπκία απνκάθξπλζεο απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Παππά, 2006). 

Πνιιέο θνξέο νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (De 

Dreu, van Dierendonck, & Dijkstra, 2004). Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηα κέιε ηεο 

ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, κε επηθξαηέζηεξεο ην ζηνκαρηθφ άιγνο, ηνλ 

πνλνθέθαιν, ηελ ηαρππαικία, ηε λεπξηθφηεηα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

επηζεηηθφηεηα, ηελ αυπλία, ηελ αίζζεζε θφπσζεο θαη ηελ ππέξηαζε (Spector, Chen, 

& O’ Connell, 2000). 

Σα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ζχγθξνπζε ληψζνπλ άβνια, ράλνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο απνρσξνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Jehn & Bendersky, 2003). 

ε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηέπεηαη απφ ζπγθξνχζεηο, κεηψλνληαη ηα θίλεηξα 

θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Androulakis & Stamatis, 2009ˑ Balay, 2006ˑ 
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Rahim, 2001). Οη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απξνζπκία ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξεί λα επηθέξνπλ πφισζε θαη ρακειή 

απφδνζε έξγνπ (Εαβιαλφο, 2002ˑ αΐηε θαη αΐηεο, 2011). Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα 

λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα εκπνδίδνληαη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μεηά απφ θάζε επεηζφδην 

ζχγθξνπζεο, ηα αληηθξνπφκελα κέιε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ «έραζαλ» ή αλ 

«θέξδηζαλ» απφ απηή, αηζζάλνληαη ςπρηθή θφπσζε θαη δπζθνξία, αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, ελψ ζπρλά απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα (αΐηεο, 2002). Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ επεθηείλνληαη θαη ζην ήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Dessler, 2008) κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ καζεηψλ (Morris- Rothschild & Brass, 

2006). 

Απφ ηε κηα πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ δηδαζθαιία θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θαρππνςία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αληηκαρφκελα κέιε, αθφκα θαη κεηά ηελ επίιπζε 

ηεο ζχγθξνπζεο, παξεκπνδίδεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ. 

Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο παξαθσιχεηαη ε νξγάλσζε θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ (Καςάιεο, 2005ˑ αΐηεο, 2002). Ζ ζχγθξνπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παππά, 2006ˑ Greenberg & Baron, 2003). Ζ 

χπαξμε ζχγθξνπζεο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα παξαγσγήο 

έξγνπ, δπζαξέζθεηα θαη δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

αηφκσλ ή νκάδσλ (Robbins & Judge, 2012). Οη ζπγθξνχζεηο, επίζεο, δεκηνπξγνχλ 

αληηπαξαζέζεηο, δπζηνθία ζπλεξγαζίαο, δπζπηζηία, ερζξφηεηα, πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2014). 

Δπνκέλσο, έλα θαθφ εξγαζηαθφ θιίκα, εμαηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ, επηθέξεη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία (NZuve, 1997). Ζ 

χπαξμε ζπγθξνχζεσλ δεκηνπξγεί έλα ςπρξφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ 

δηεπθνιχλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη επηθπιάζζεη, ίζσο, άιιεο πην έληνλεο θαη 

επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ (αΐηεο 2007). 

πλεπψο, ζ’ έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ πνπ επηθξαηνχλ αληηζέζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εμειηρηνχλ ζε ζχγθξνπζε, παχεη λα εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία, ε 

εκπηζηνζχλε θαη απνδπλακψλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη λα απνηχρεη ν ζθνπφο ηεο 
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ζπλερνχο βειηίσζεο θαη ην φξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Somech, 2008ˑ 

Tjosvold & Sufang, 2004).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

 

3.1  Σερληθέο δηαρείξηζεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα επηιχνληαη έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ ηελ δπλακηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Ghaffar, 2009). Οη ζπγθξνχζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ην εγεηηθφ ζηέιερνο, 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηα κέιε θαη ην έξγν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ηελ αλάινγε αλάπηπμε ή παξεκπφδηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ. 

(Tjosvold, 2006). 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φηαλ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε, δεδνκέλνπ ηνπ φηη θάζε άλζξσπνο 

αληηδξά θαη αληηκεησπίδεη ηηο ζπγθξνχζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Balay, 2006). 

Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιέμεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα γηα λα επηιχζεη 

ηε ζχγθξνπζε επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία, ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, νη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ νκάδσλ (Πνιπρξνλίνπ, 2010). Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θξίλεηαη φηη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημή ηεο, ζεηηθή ή 

αξλεηηθή (Σέθνο, 2009). ε θάζε πεξίπησζε νη εγέηεο πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο, δεδνκέλνπ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δε ζα 

εμαζθαιίζνπλ κφλν ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά ζα 

επηηχρνπλ παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (Kunaviktikul et al, 2000). 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πξνζαλαηνιίδνληαη είηε ζην ζηόρν, εμεηάδνληαο ηα νθέιε πνπ κπνξεί 

λα απνθνκίζεη θάζε νκάδα, είηε ζην απνηέιεζκα. 

Πξψηνη νη Blake & Mouton (1970) θσδηθνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπγθξνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε κεηαβιεηή πνπ 

δείρλεη ηνλ βαζκφ ελδηαθέξνληνο γηα ηα απνηειέζκαηα (Everald & Morris,1999): 
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χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ησλ Blake & Mouton, νη ηερληθέο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

● Η ηερληθή ηεο απνθπγήο (avoiding): Δθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο 

ν εγέηεο επηιέγεη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηε ζχγθξνπζε θαη λα κελ ππεξαζπίζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ ή αλαιφγσο ηα ζπκθέξνληα θάπνησλ απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο (Blake & Mouton, 1970). Οη ζρνιηθνί εγέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερληθή ηεο απνθπγήο πξνζπνηνχληαη φηη ε ζχγθξνπζε δελ πθίζηαηαη, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ ειπίδα λα επηιπζεί ρσξίο ηε δηθή ηνπο παξέκβαζε (Schermerhorn et 

al., 2000). Έηζη, ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ ζε ζέζε αλακνλήο γηα λα εμεηαζηνχλ κε 

ηελ ειπίδα ίζσο πσο ζα εθιείςνπλ. Μεξηθέο θνξέο, κάιηζηα, ηεξείηαη απφιπηε 

κπζηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015). 

Ζ ηερληθή ηεο απνθπγήο ελδείθλπηαη: ζε κηθξήο εληάζεσο δηελέμεηο ή ζε απηέο 

πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηεηξηκκέλεο. Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζα επηθέξεη πεξηζζφηεξν 

δεκία, παξά φθεινο. Δπίζεο, απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ 

απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα νδεγεζεί ε ζρνιηθή κνλάδα ζε χθεζε ή αθφκε φηαλ 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα είλαη ρξήζηκα ζηε δηεπζέηεζε 

ηνπ δεηήκαηνο (Everald & Morris 1999). 

● Η ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ (compromising): Με ηελ ηερληθή απηή 

παξνπζηάδεηαη κέηξην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε φζν θαη ηνπ αληηκαρφκελνπ κέινπο. Οπζηαζηηθά ηα αληηθξνπφκελα 

κέξε δηαπξαγκαηεχνληαη θαη θαηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 



39 
 

θηάζνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηέο ιχζεηο (Σέθνο, 2009). ηελ πεξίπησζε απηή, 

επηηπγράλεηαη κεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δπν πιεπξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαλείο δε 

κπνξεί λα αηζζαλζεί απφιπηα εηηεκέλνο ή θεξδηζκέλνο (Chan et al, 2006). Απηή ε 

ηερληθή δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο νδεγεί ηελ νκάδα ζε «παδάξηα» ηα νπνία κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηηο αξρέο, ηηο αμίεο ή ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ο ζπκβηβαζκφο ζεσξείηαη σο ε πιένλ δηαδεδνκέλε ηερληθή 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, 

αθφκε θη αλ απηή δελ αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο (αΐηε & αΐηεο, 

2011). Αξλεηηθφ ηεο ηερληθήο ηνπ ζπκβηβαζκνχ είλαη ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο θαη 

απφ ηηο δπν πιεπξέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πηζαλή ηελ αλαδσπχξσζε ηεο ζχγθξνπζεο 

κειινληηθά (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012). Ζ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, αλ θαη 

ηεξκαηίδεη πξνζσξηλά ηε ζχγθξνπζε, κπνξεί λα εγείξεη παξάπνλα θαη αίζζεκα κε 

ηθαλνπνίεζεο κηα θαη ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεσξεί φηη ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη απνδνηηθφηεξε ιχζε (Γηαλλίθαο, 2014). Γηα ηελ εμεχξεζε θνηλψλ απνδεθηψλ 

ιχζεσλ επηδηψθνληαη αληαιιαγέο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

αληηκαρφκελσλ κεξψλ (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015), ππάξρεη φκσο ην 

ελδερφκελν ε απφθαζε λα είλαη ρακειήο πνηφηεηαο, αθνχ δελ εμεηάδνληαη άιινη 

ηξφπνη εμεχξεζεο ιχζεο (Kuhn & Poole, 2000). 

Ζ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ ελδείθλπηαη: φηαλ νη δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο 

έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ θαη επηδηψθνπλ αιιειναπνθιεηφκελνπο ζηφρνπο (Σέθνο, 2009). 

Καιφ είλαη λα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ηα πξνβιήκαηα είλαη κέηξηαο 

ζπνπδαηφηεηαο ή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνζσξηλή ιχζε ιφγσ ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ (Everald & Morris 1999). 

● Η ηερληθή ηεο θπξηαξρίαο (forcing): Γλσζηή θαη σο ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνύ 

(competing), ηελ νπνία πξνηηκνχλ θπξίσο εθείλνη πνπ θαηέρνπλ εμνπζία είηε ιφγσ 

ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα, είηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γλψζεψλ ηνπο, 

είηε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ 

ηερληθή απηή ζεσξείηαη σο ε ηαρχηεξε θαη απινχζηεξε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, αθνχ ε θπξίαξρε πιεπξά επηβάιιεη ζηελ πην αδχλακε ηελ άπνςή ηεο 

θαη επηηπγράλεη ηελ πξνζσξηλή ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο (Chen & Tjosvold, 2002). Ζ 

ηερληθή απηή κπνξεί λα επηθέξεη έληνλνπο δηαπιεθηηζκνχο, κλεζηθαθία, πιάγηα κέζα 

θαη «πηζώπιαηα καραηξώκαηα» (Everald & Morris 1999). Αληελδείθλπηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

αληηθξνπφκελσλ πιεπξψλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηέο έρνπλ ηελ ίδηα δχλακε (Chen & 
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Tjosvold, 2002). Δπηπξφζζεηα, κε ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ δελ 

αληηκεησπίδνληαη νη αηηίεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηε ζχγθξνπζε θαη ε επηβαιιφκελε 

ιχζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα ηεο εηηεκέλεο πιεπξάο θαη λα απνηειέζεη 

ηελ αθεηεξία γηα κηα λέα ζχγθξνπζε ζε θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή θαη ίζσο 

κάιηζηα λα εθδεισζεί ζε ζνβαξφηεξε κνξθή. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε πφισζε ησλ 

αληίπαισλ πιεπξψλ θαη ίζσο αθφκε λα θαηαιήμεη θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015).  

Ζ ηερληθή ηεο θπξηαξρίαο ελδείθλπηαη: ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, φπσο 

ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (Everald & Morris 1999). Ζ ίδηα ηερληθή 

αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ ελδείθλπηαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο λνκηκφηεηαο, ζε 

πεξηπηψζεηο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη ζρνιηθνί θαλφλεο 

θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015). 

● Η ηερληθή ηεο εμνκάιπλζεο πξνβιεκάηωλ (smoothing): ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζεηεί ηηο ζπγθξνχζεηο 

πξνζπαζεί ζηαδηαθά λα εθηνλψζεη ηελ έληαζε, ηνλίδνληαο ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ νη δηαθσλνχληεο, ππνβαζκίδνληαο παξάιιεια ηηο φπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ. 

Απηφ, ζηελ νπζία δηαθνξνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο εμνκάιπλζεο απφ ηελ ηερληθή ηεο 

θπξηαξρίαο (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015). Καηά ηνλ Milton (1981) ε ηερληθή ηεο 

εμνκάιπλζεο έρεη ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηεο απνθπγήο, αθνχ ν ζρνιηθφο εγέηεο 

κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο πξνζσξηλή ιχζε θαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο ηεο εμνκάιπλζεο ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ φινπο λα 

παξαθάκςνπλ ηηο αληηζέζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αξκνλία θαη 

εξγαζηαθή εηξήλε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν εγεηηθφ ζηέιερνο είλαη ππνρσξεηηθφ 

θαη κε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. Απηφ φκσο, αλ γίλεηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, ππάξρεη 

θίλδπλνο λα επηθέξεη ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη λα εθδεισζνχλ ηάζεηο 

εθκεηάιιεπζεο απφ ην «αληίπαιν δένο». Ζ ζχγθξνπζε φκσο πθίζηαηαη θαη κπνξεί λα 

εθδεισζεί θαη πάιη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή θη απηή ηε θνξά λα είλαη ίζσο 

ζθνδξφηεξε (Γηαλλνπιέαο, 1998). 

Ζ ηερληθή ηεο εμνκάιπλζεο πξνβιεκάησλ ελδείθλπηαη: φηαλ ν ζρνιηθφο εγέηεο/ε 

ζρνιηθή εγέηηδα θαηαιάβεη φηη έρεη άδηθν, φηαλ ην πξφβιεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη επηβάιιεηαη λα ππάξμεη θιίκα θαηαλφεζεο θαη 
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ζπλεξγαζίαο. Αθφκε, φηαλ ην εγεηηθφ ζηέιερνο επηζπκεί ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή φηαλ ζέιεη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο δηαηεξψληαο έηζη δίαπιν 

επηθνηλσλίαο, ζηαζεξφηεηα θαη αξκνλία κεηαμχ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (Everald 

& Morris 1999). 

● Η ηερληθή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάηωλ (problem-solving): Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

είλαη ρξνλνβφξα θαζψο επηδηψθεηαη ε πιήξεο ζπκθσλία ησλ αληηθξνπφκελσλ κειψλ, 

θαη απαηηείηαη λα κειεηεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ δεηήκαηνο. Πξνυπνζέηεη 

εηιηθξίλεηα, θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, χπαξμε αξκνληθψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ 

ελαιιαθηηθνί, απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

πνπ ηειηθά εθιακβάλεηαη ζαλ πξφθιεζε γηα βειηίσζε νιηθήο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Μεηζαξά θαη Ηνξδαλίδεο, 2015). Ζ ηερληθή ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ εζηηάδεη ζηελ εμεχξεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ηεο ζχγθξνπζεο. 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη 

φινη ληθεηέο (Follett, 1973). 

Ζ ηερληθή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ελδείθλπηαη: γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

πνπ αθνξνχλ πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ δελ επηδέρνληαη ζπκβηβαζκφ, αιιά απαηηνχλ 

πνηφηεηα ζηελ απφθαζή ηνπο, κέγηζηε αθνζίσζε θαη θαηαλφεζε φισλ ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ιπζνχλ θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο εκπινθέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, δε θαίλεηαη λα επηιέγνπλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, 

ηεο απνθπγήο ή ηελ άζθεζε πίεζεο, αιιά θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ, θαηά θχξην ιφγν, 

ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ή ηελ εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ (Καξαγηάλλε & 

Ρνπζζάθεο, 2015). 

 χκθσλα κε ηνλ Πηληέινγινπ (2000), ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξνηείλνληαη 

πηζαλνί ηξφπνη επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ παξέκβαζε 

ηξίησλ. Απηνί είλαη: 

● Η Δηαηηεζία: Ζ δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο αλαηίζεηαη ζε θάπνηνλ εηδηθφ 

πςειφηεξεο ηεξαξρηθήο ζέζεο, ηνπ νπνίνπ ε άπνςε πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή απφ ηηο 

αληηθξνπφκελεο πιεπξέο θαη κάιηζηα είλαη ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή. Δίλαη κηα 
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ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κεηά ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο θαη 

είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Tjosvold & Tjosvold, 1995). 

● Η Δηακεζνιάβεζε: Με απηή ηε κέζνδν ε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ 

επεηζνδίνπ αλαηίζεηαη, επίζεκα ή αλεπίζεκα, ζε θάπνην ηξίην άηνκν ην νπνίν βνεζά 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπηδηψθεη ιχζε κε ακνηβαίν φθεινο ή πείζεη ηε κηα πιεπξά 

πξνο κηα θαηεχζπλζε. Δμαζθαιίδεη νθέιε ζην έλα κέξνο, ψζηε εθείλν λα 

ππνρσξήζεη. Αθφκε, κπνξεί ν ίδηνο λα κείλεη ακέηνρνο ή λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

ζπληνληζηή (Κάληαο, 1995). 

 ● Η Δηεπθόιπλζε: Ο ξφινο ηνπ ηξίηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηεπθφιπλζε έγθεηηαη 

ζην λα βνεζήζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζχγθξνπζε λα πξνβνχλ ζε ζπκθσλία. 

ηελ νπζία δηαηεξεί ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ θαη βνεζάεη ζην ζπκβηβαζκφ θαη ηε 

ζπκθηιίσζε ησλ δχν κεξψλ (Deutsch, 1991). 

● Η Δηαπξαγκάηεπζε: ε απηφ ην είδνο δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο, ην ηξίην 

άηνκν ζπκβάιιεη ζην λα εμαζθαιίζεη «θνηλό ηόπν» αλάκεζα ζηηο δχν αληηκαρφκελεο 

πιεπξέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλή ιχζε. χκθσλα 

κε ηνλ Κάληα (1995) ζε εξγαζηεξηαθφ πιαίζην έρνπλ επεμεξγαζηεί ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζε «κνλνδηάζηαηε» θαη «πνιπδηάζηαηε» κνξθή κε δεηνχκελν πάληα ηελ 

χπαξμε θαηαλφεζεο θαη ππνρψξεζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ψζηε λα ππάξμεη θαη ε 

ακθφηεξε ηθαλνπνίεζε. 

 

3.2  ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηωλ ζπγθξνύζεωλ αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα  

 

Οη ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξεί 

θαηλνκεληθά λα κνηάδνπλ, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηα αίηηα, ηνλ ηξφπν εθδήισζήο 

ηνπο, ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ. Έηζη θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

ελαιιάζζνληαο κεξηθέο θνξέο ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ζπγθξνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (2008), αλαγλσξίδνληαη ηξεηο ζεκαληηθέο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνπλ: 

● θεξδίδω / ράλεηο (win / lose strategy): Αλ ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ζηξαηεγηθή, 

ε λίθε δελ ζα είλαη πξαγκαηηθή, παξά θαηλνκεληθή, θαζψο ν εηηεκέλνο πηζαλφλ ζα 
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είλαη ζπκσκέλνο θαη ερζξηθφο θαη ελδέρεηαη λα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νκάδα. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθπβεχεηαη ε θηιία θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν αληηκαρφκελσλ κεξψλ θαζψο ην πην ηζρπξφ κέξνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμνπζία πνπ έρεη, εμαλαγθάδεη ην πην αδχλακν ζε ππνρψξεζε 

θαη ήηηα (Σαΐτθσ, 2002). 

● ράλω / ράλεηο (lose / lose strategy): Ζ ζηξαηεγηθή απηή δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο, θαζψο νη δπν πιεπξέο δελ 

έρνπλ ιχζεη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα επαλέιζεη εληνλφηεξε ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν (Milton (1981). 

● θεξδίδω / θεξδίδεηο(win / win strategy): Ζ ζηξαηεγηθή απηή θξίλεηαη σο ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ησλ δχν κεξψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

φιεο ηεο νκάδαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο δνκεκέλεο 

δηαδηθαζίεο, κεζνδηθέο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 

 Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο επηιέγνπλ είηε κία είηε πεξηζζφηεξεο ηερληθέο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αηηία θαη ην κέγεζνο ηεο ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηφζν ηε δηθή ηνπο φζν θαη ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

χκθσλα κε ηελ Γηεξσλίηνπ (2016), ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο/ληξηεο 

επεκβαίλνπλ ζε κηα ζχγθξνπζε είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε κνξθή εμνπζίαο 

πνπ δηαζέηνπλ. 

Ζ γλψζε θαη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ 

φηη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ππάξρεη πνηθηιία δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ 

επίιπζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγθξνπζεο, νη 

ζρνιηθνί εγέηεο/ζρνιηθέο εγέηηδεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην απνηειεζκαηηθή κνξθή 

ηερληθήο γηα ηε δηαρείξηζή ηεο λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα φηαλ απηά 

παξνπζηάδνληαη. 
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3.3  Ο ξόινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζηε δηαρείξηζε ηωλ 

ζπγθξνύζεωλ κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σν ελδηαθέξνλ φισλ καο ζηξέθεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, 

θαζψο απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επεκεξίαο, θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη 

πνιηηηζκνχ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα πγηέο θαη απνδνηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

απαξαίηεηε είλαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ε 

αλνκνηνγέλεηα θαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο δεκηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο (DiPaola & Hoy, 2001). 

Γηα λα κεησζνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνο φθεινο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νπνηαδήπνηε δηέλεμε πξνθχπηεη (Iordanides θ.α., 2014). 

Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ δηελέμεηο, κηθξέο ή κεγάιεο ζπγθξνχζεηο ζηνλ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο ε κεζνιάβεζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα δηαηεξεζνχλ 

νη ηζνξξνπίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Scholtes et al., 1996). Πξνεγνπκέλσο φκσο 

πξέπεη λα αλαξσηεζεί: 

● αλ ελδείθλπηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα αλαιάβεη ην ξόιν ηνπ 

κεζνιαβεηή 

● αλ εκπεξηέρνληαη θίλδπλνη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πνηνη είλαη απηνί 

● αλ είλαη ηθαλόο λα εκπλεύζεη εκπηζηνζύλε 

● αλ είλαη αμηόπηζηνο 

● αλ έρεη ηνλ ρξόλν, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ώζηε ε 

κεζνιάβεζή ηνπ λα έρεη επηηπρία. 

Ο θαζέλαο αληηκεησπίδεη ηηο επεξρφκελεο ζπγθξνχζεηο ζχκθσλα κε ην 

ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα θαη ηε κφξθσζή ηνπ 

(Karip, 2000). Σα εγεηηθά ζηειέρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε κείσζε ησλ δηελέμεσλ ή εθφζνλ απηέο δεκηνπξγνχληαη λα 

πξνζπαζνχλ λα επηθέξνπλ φζν ην δπλαηφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δηελέμεσλ 

απηψλ (Riasi & Asadzadeh, 2016). 
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ε ζρεηηθή έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη ην 1986 νη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ 

θαηαλάισλαλ πνζνζηφ 9% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζην ξφιν ηνπ «δηαρεηξηζηή δηελέμεσλ» ζε 

ζρέζε κε ην 1996 πνπ ην πνζνζηφ αλέβεθε ζην 18% (McShulskis, 1996). 

Οη ζρνιηθνί εγέηεο/ζρνιηθέο εγέηηδεο δελ επηδηψθνπλ ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο. Σελ αληηκεησπίδνπλ, πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ απφ 

απηή αληιψληαο θαη εληζρχνληαο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζην ηέινο ηε 

δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζπζηεκαηνπνηνχλ. Πξνζπαζνχλ λα ακβιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαη παξέρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο ζπκβνπιήο (DeDreu, 1997). Οη δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ δηαθξίλνληαη κέζα απφ ηε δηεπζέηεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζχγθξνπζεο γηα ην «θαιό» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Everard & Morris, 

1999). χκθσλα κε ηνπο Amason et al.(2002), αΐηεο (2002) θαη Medina et al.(2002) 

γηα λα επηηχρεη απνηειεζκαηηθά ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απαηηείηαη ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ: 

● λα γλσξίδεη θαη λα πξνβιέπεη ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηηο ζπγθξνύζεηο θαη λα 

ηηο αληηκεησπίδεη άκεζα 

● λα θαηαιαβαίλεη ηνλ ηύπν ηεο ζύγθξνπζεο θαη λα ελζαξξύλεη ηελ αλνηρηή 

ζπδήηεζε γηα εξγαζηαθά ζέκαηα 

● λα μέξεη όζν θαιύηεξα γίλεηαη ηηο δηαθνξέο νη νπνίεο νδήγεζαλ ηα εκπιεθόκελα 

κέξε ζηε ζύγθξνπζε, ώζηε λα κπνξεί λα ηηο αλαιύζεη 

● λα γλσξίδεη όιεο ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο 

● λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα εθαξκόδεη ηελ θαηαιιειόηεξε από ηηο ηερληθέο 

απηέο αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε 

● λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο επίιπζεο ησλ δηελέμεσλ απνδεθηέο από ηα 

αληηθξνπόκελα κέξε 

● λα ελδπλακώλεη ηε ελέξγεηα ηεο νκάδαο 

● λα επηδεηθλύεη επαηζζεζία θαη λα είλαη επέιηθηνο ζε θαηλνηόκεο πξσηνβνπιίεο 

πνπ εμππεξεηνύλ θαη πξνάγνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό. 

Ο ζρνιηθφο εγέηεο νθείιεη λα θάλεη ηέηνηεο επηινγέο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα δηέπεηαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, 

θαηαλφεζε θαη νκαδηθφ θαη πλεχκα (Guttman, 2004). 

Αλάινγα κε ηε ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ απέλαληη ζηε ζχγθξνπζε, αλαγλσξίδνληαη 

δχν ηχπνη δηεπζπληψλ/ληξηψλ: 
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● Απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζχγθξνπζε έρεη κφλν αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

● Δθείλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζχγθξνπζε είλαη αλαπφθεπθηε θαη πξνζπαζνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο αχμεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Παπαγεσξγάθεο & ηζκαλίδνπ, 2016). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ή ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ζχγθξνπζεο, ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα θαιείηαη λα πηνζεηήζεη θαη λα ππεξεηήζεη 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην ζεηηθφ θιίκα 

κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο. Ο Collins (2003) ζχκθσλα κε 

ηνλ Σέθν (2009) ππνζηεξίδεη ηελ ηερληθή ησλ «θαπέισλ» αλαθεξφκελνο ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ επηηεινχληαη απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα γηα λα 

θαηαθέξεη λα αλαδείμεη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Έηζη ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γίλεηαη πνιηηηθόο, ειεγθηήο, εξγάηεο, 

γξαθηάο, αιιά πξνπάλησλ εγέηεο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη εηξεληθφ θαη 

απνδνηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα απνπλέεη ζεβαζκφ θαη θχξνο. Αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε είλαη απαξαίηεην λα θέξεηαη ζαλ: 

● Δπηθνηλσληνιόγνο: Ο ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, αθνχ απνηειεί ην θέληξν ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε νπνηαδήπνηε 

ζπγθξνπζηαθφ επεηζφδην ν/ε δηεπζπληήο/ ληξηα είλαη απαξαίηεην λα παξαηεξεί, λα 

ειέγρεη, θαη λα θαηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θαζψο επίζεο 

θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη 

πηζαλφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα κηκεζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα θαηαιάβνπλ 

φηη κηα δηέλεμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ απνηειεί πάληα πξφβιεκα, ηδηαίηεξα 

φηαλ ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Mostert,1998). 

● Μεζνιαβεηήο: Ο ξφινο απηφο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλνο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί δε κπνξνχλ λα επηιχζνπλ κφλνη ηνπο ηηο δηαθνξέο 

ηνπο. Σφηε, ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα πξνζπαζεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επηθνηλσληαθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο, λα πξνζεγγίζεη ε κηα πιεπξά ηελ άιιε ψζηε λα ακβιπλζνχλ νη φπνηεο 

δηαθνξέο, λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αληηθξνπφκελσλ κειψλ θαη λα 

εμνκαιπλζεί ην πξφβιεκα (Lombard,1991). 
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● Ζγέηεο: Οη δηεπζπληέο/ληξηεο, είλαη απαξαίηεην, λα είλαη ζε ζέζε λα 

εκθπζήζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη 

εκπηζηνζχλεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Ζ αηνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Έηζη, επηιχνληαη άκεζα ηπρφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή δηελέμεηο (Uline 

et al., 2003). 

● Πξνζηαηεπηηθόο: Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, είηε απηά αθνξνχλ 

εξγαζηαθά είηε πξνζσπηθά ζέκαηα. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα κπνξνχλ λα ηνπο παξέρνπλ βνήζεηα. 

Όια απηά απαηηνχλ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο 

(Hayes, 2002). Με δηαθξηηηθφ ηξφπν θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε 

ελζπλαίζζεζε, νη δηεπζπλέο/ληξηεο νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαζθάιεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ 

ηάζεηο απνκφλσζεο θαη απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα (Uline et 

al., 2003). εκαληηθφ, επίζεο είλαη, νη ζρνιηθνί εγέηεο, κεηά ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία φισλ ησλ παξακέηξσλ κε ηνλ άκεζα εκπιεθφκελν εθπαηδεπηηθφ, λα ηνλ 

ελζαξξχλεη λα νδεγεζεί κφλνο ηνπ ζηε ιχζε (Hayes, 2002). ε έλα θιίκα 

δεκνθξαηηθφ, φπνπ φινη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, δελ ππάξρνπλ 

παξαλνήζεηο ζηελ αλαδήηεζε θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εμεχξεζε 

απνδεθηψλ ιχζεσλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε (Uline et al., 2003). 

Ζ έγθαηξε επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ζπληζηά ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί νξζά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαιιηεξγψληαο θιίκα ζεβαζκνχ, 

αιιειεγγχεο θαη θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Engle & Nehrt, 2011). Γηα λα 

επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο ζεκαληηθή είλαη ε θηιηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε επηβξάβεπζή ηνπο θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο αιηξνπηζηηθήο ηνπο 

δηάζεζεο. Θα πξέπεη επίζεο, λα δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ζχιιεςεο θη αληίιεςεο 

ζχλζεησλ ελλνηνινγηθψλ δνκψλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

γεληθεχζεσλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ αθφκε, ηα εγεηηθά ζηειέρε λα 

έρνπλ αλεπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
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δηαρεηξίδνληαη ηφζν ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο (Engle & Nehrt, 2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα παίδεη θαηαιπηηθφ 

ξφιν θαη είλαη ν άκεζα ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πηζαλά λα ηαιαηπσξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη λα ηνπο απνζπνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ην εγεηηθφ ζηέιερνο πξέπεη λα αζθεί ζπκβνπιεπηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, λα έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απαηηείηαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη 

λα αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζχγθξνπζε. Μ΄ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν ζρνιηθφο εγέηεο/ε ζρνιηθή εγέηηδα ζα κπνξεί λα αλαιάβεη δξάζε 

πξηλ ην πξφβιεκα απηφ θνξπθσζεί θαη νδεγήζεη ζηε ζχγθξνπζε (Hayes, 2002). Γη 

απηφ ζα πξέπεη φινη νη εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο 

επζχλεο, λα έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ε νπνία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο (φπσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα θαη 

ζπλέδξηα) ή άηππεο δηαδηθαζίεο (φπσο κειέηε επηζηεκνληθψλ άξζξσλ) παξέρεη 

επθαηξίεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Lieberman, 1994, 

Ganser, 2000). Έηζη, ζα είλαη ηθαλνί λα δηεπζεηήζνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλέο 

πξνζηξηβέο θαη αληηζέζεηο πξνθχςνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο δηαρείξηζεο απηψλ ησλ δηελέμεσλ λα 

νδεγεζνχλ ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπο (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 1997). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ζπγθεληξσηηθά θαη 

γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθείηαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ ζπληάζζεη ην 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Π.Δ.Θ.) ην νπνίν έρεη θαη 

ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Πνπιή (2014) ε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα:  

● Τν εζληθό επίπεδν, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., 

ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά, πεηζαξρηθά θαη γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα. ε ζπλεξγαζία κε 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαζνδεγνχλ, ζπληνλίδνπλ θαη επηκνξθψλνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, 

● ην πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ην νπνίν δηνηθείηαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο 

δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη έρνπλ ηελ επνπηεία ησλ απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

● ην λνκαξρηαθό επίπεδν, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

● ην επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ην νπνίν δηνηθείηαη απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα, 

ηνλ/ηελ ππνδηεπζπληή /ληξηα θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. 

Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα πνχκε φηη ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. κνηξάδεη ηηο επζχλεο ζηα 

θαηψηεξα ηεξαξρηθά ζηξψκαηα, ηα νπνία φκσο εθηεινχλ πξναπνθαζηζκέλεο 

ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ. 

 

4.1  Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηα θαζήθνληα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία.  

Ζ λνκνζεζία (λ. 1566/85, άξζξν 11) πνπ θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νξίδεη φηη ε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αζθείηαη απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα, ηνλ/ηελ ππνδηεπζπληή/ληξηα θαη ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  
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χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 (ΦΔΚ 

1340/16-10-2002) ζην άξζξν 27 κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα θαη ην 

έξγν ησλ δηεπζπληώλ/ληξηώλ. 

Αλαθέξεηαη φηη ν /ε δηεπζπληήο/ληξηα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ππξακίδαο θαη είλαη φρη κφλν δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο 

ππεχζπλνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έρεη ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

φπνπ πξνΐζηαηαη θαη: 

● Καηεπζχλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπο 

ελζαξξχλεη ψζηε λα βάδνπλ πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε  έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ θαη αλνηρηφ ζηελ 

θνηλσλία 

● θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, ηδηαίηεξα ηνπο λενδηφξηζηνπο 

θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο/ε ίδηα πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα 

● νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα ηεο εξγαηηθφηεηαο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο 

● θξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα απνηειεί θέληξν δηνηθεηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ επηκνξθψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

● ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο 

● ζπλεξγάδεηαη ηζφηηκα κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα πιαίζηα ηεο 

επγέλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

● επηδηψθεη ηε ζπλνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ακβιχλνληαο ηηο φπνηεο 

αληηπαξαζέζεηο θαη δηελέμεηο 

● εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ελζαξξχλεη ηπρφλ πξσηνβνπιίεο γηα δξάζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ επηηπρία ηνπο 

● αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, έρνληαο σο 

θξηηήξην ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. 

χκθσλα κε ην Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 (ΦΔΚ 1340/16-10-2002) ζην 

άξζξν 28 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ 

δηεπζπληώλ/ληξηώλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: 

● Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα δξα σο εθπξφζσπνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε θνηλσληθνχο θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην 
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ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία: εθπαηδεπηηθνχο, 

γνλείο, καζεηέο, ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζρνιηθή επηηξνπή, εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα δηαθφξσλ βαζκίδσλ 

● εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη 

πινπνηεί ηηο εληνιέο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο 

● ζπγθαιεί θαη ζπληνλίδεη ηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα θαη ηηο ζπλειεχζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

● ελεξγεί κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) θαη 

ελεκεξψλεη γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο γηα ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο 

● ζπληνλίδεη θαη είλαη ππεχζπλνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, φπσο είλαη ε εγγξαθή ησλ καζεηψλ, ε θαηαλνκή ηκεκάησλ, ε ζχληαμε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, νη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ε έθδνζε 

ησλ ηίηισλ πξνφδνπ θαη ζπνπδψλ 

● ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεξγάδεηαη ηζφηηκα 

καδί ηνπο 

● έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

● ιεηηνπξγεί σο πξφηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ, 

αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, παξέρεη θίλεηξα, εκπλέεη 

ελζνπζηαζκφ, πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιηξνπηζκνχ, ηνπο παξνηξχλεη ψζηε λα 

ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο επηηχρνπλ.  

 

4.2  Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ/ηεο 

ππνδηεπζπληή/ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

 

χκθσλα κε ην Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 (ΦΔΚ 1340/16-10-2002) ζην 

άξζξν 33 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα 

εμήο:  
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● Ο/ε ππνδηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαπιεξψλεη ηνλ/ηελ 

δηεπζπληή/ληξηα ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη βνεζάεη ζην θαζεκεξηλφ 

ηνπ έξγν, αλαιακβάλνληαο κέξνο αξκνδηνηήησλ ηνπ /ηεο δηεπζπληή/ληξηαο, γηα λα 

κπνξεί εθείλνο/εθείλε λα αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ 

ζρνιείνπ 

● απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμειίζζεηαη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

● έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ.  

πλνςίδνληαο, ην έξγν ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο είλαη 

πνιππνίθηιν θαη ζεκαληηθφ. Οη ζρνιηθνί εγέηεο/εγέηηδεο θαινχληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο πνιχπιεπξεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ απνθηήζεη δηφδνπο 

επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ λα απνθηήζνπλ θχξνο 

θαη αλαγλψξηζε απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Έηζη, 

ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα νδεγεζεί ζην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη 

ζηελ πξνβνιή ηνπ πνηνηηθνχ ηεο έξγνπ. 

 

4.3  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνύ εγέηε/ηεο ζρνιηθήο 

εγέηηδαο. Γηαρωξηζκόο από ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα- manager 

 

Απνζηνιή φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

(Murgatroyd & Gray, 1996). Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο/ή 

απαξαίηεην λα αζθεί εγεζία. ηνλ φξν «εγεζία» ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν ε 

δηνίθεζε φζν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

Υξήζηκν είλαη ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη απνζαθήληζε ησλ φξσλ 

«δηεπζπληήο/ληξηα-manager» θαη «δηεπζπληήο- εγέηεο/ληξηα-εγέηηδα», νη νπνίεο 

εζθαικέλα ηαπηίδνληαη. 

Βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ είλαη φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζηέθεηαη 

πίζσ απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθηεινχλ εξγαζία, ρσξίο ν ίδηνο/ε ίδηα 

λα εκπιέθεηαη. Ο εγέηεο/εγέηηδα πξνεγείηαη εκπλένληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ 

νκάδα λα θαηαθηήζεη ηνλ ζηφρν ηεο (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007). 
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Καηά ηνλ αΐηε (1994) εθείλνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αζθεί επηξξνή, λα 

θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, αλαδεηθλχεηαη ζε εγέηε, 

αθφκε θαη αλ δελ θαηέρεη ζέζε εμνπζίαο (αΐηεο, 1994). 

Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα- manager κπνξεί λα έρεη εκπεηξία θαη λα εξγάδεηαη 

ζθιεξά, κπνξεί λα είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζέζεο 

ηνπ. Όηαλ φκσο νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ πεξηνξίδνληαη ζε νδεγίεο θαη εληνιέο, ρσξίο λα παξέρεη δπλαηφηεηα γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα γίλεη απηαξρηθφο (Παζηαξδήο, 2004). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν/ε δηεπζπληήο- εγέηεο/ληξηα-εγέηηδα βάδεη πςεινχο 

ζηφρνπο, πξνρσξά ζηελ θαηάθηεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ ελζαξξχλνληαο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. πδεηά 

καδί ηνπ πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πξνζσπηθφ ή επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίιπζή ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

(Παζηαξδήο 2004). 

Ο Μπνπξαληάο (2002), νκαδνπνίεζε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ/ηεο δηεπζπληή- 

εγέηε/ληξηαο -εγέηηδαο ζε ζρέζε κε ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα - manager: 

 Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα- manager:  

● δηνξίδεηαη  

● αληιεί δύλακε από ηελ ζέζε εμνπζίαο πνπ έρεη 

● δίλεη εληνιέο, επηβάιιεη ηηκσξίεο  

● ειέγρεη 

● δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ινγηθή 

● θηλείηαη ζε ηππηθά πιαίζηα 

● δέρεηαη ην θαηεζηεκέλν 

● απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

● έρεη βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο 

● θάλεη ηα πξάγκαηα ζσζηά. 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ν εγέηεο/ ε εγέηηδα: 

● αλαδεηθλύεηαη 

● έρεη πξνζσπηθή δύλακε 

● εκπλέεη, ζπκβνπιεύεη, πείζεη 

● θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε 
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● δίλεη έκθαζε ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα 

● αλνίγεη νξίδνληεο θαη δηεπξύλεη ηα πιαίζηα 

● θαηλνηνκεί 

● εξεπλά ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

● εθαξκόδεη καθξνρξόληα πξννπηηθή 

● θάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Goleman (2000) νη εγέηεο/εγέηηδεο πνπ δηαζέηνπλ νξακαηηθφ, 

αλζξσπηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζηπι, ην νπνίν κάιηζηα ελαιιάζζνπλ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά, επηηπγράλνπλ ην 

κέγηζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη ζην αξηηφηεξν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Ο Ryback (1998) ηνλίδεη φηη νη εγέηεο/εγέηηδεο, ξηζθάξνπλ, ζπκβνπιεχνπλ, 

θάλνπλ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη ακβιχλνπλ 

ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δίλαη πάληα παξψλ 

αλαιακβάλνληαο ηηο επζχλεο ηνπο, έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη δηαζέηνπλ 

ελζπλαίζζεζε. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο ηαπηφρξνλα κε ηε γέλλεζή ηνπ 

είλαη πξννξηζκέλνο ή λα εγείηαη ή λα αθνινπζεί, ν εγέηεο/ε εγέηηδα γελληέηαη, δελ 

γίλεηαη (Σζνχθαο, 2004). 

πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ θεθάιαην, ζα ιέγακε πσο αλ θαη ηα 

πιαίζηα απηνλνκίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα αθνχ νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ είλαη πξνθαζνξηζκέλα ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα, εληνχηνηο φκσο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επειημία θαη απηελέξγεηα, 

ρσξίο επζπλνθνβία. Ο δηεπζπληήο-εγέηεο πνηέ δελ ζηακαηάεη λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο πνηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. Κάζε δηεπζπληήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέληνξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη λα ηνπο επεξεάζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο. Δπηζπκεηφ 

είλαη λα αλαπηχζζνληαη θψδηθεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο γηα νκαδηθή εξγαζία, 

επηβξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλερήο ελζάξξπλζε γηα απηνβειηίσζε κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα. Σφηε κφλν ζα ππάξμνπλ πξαγκαηηθά πγηείο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη νκαιή δηαρείξηζε απηψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ, απνβαίλνληαο ζεηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ  

 

Ζ δηνίθεζε, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ν 

ζρνιηθφο νξγαληζκφο, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ (παλφο, 2014). 

Ζ εγεζία αλαθέξεηαη ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα πψο ζα 

κπνξνχζε λα κεηακνξθσζεί ην ηζρχνλ ζχζηεκα, κειινληηθά. Απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

θξίζηκε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζρνιηθή εγεζία έρνπλ αλαδείμεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ δηακφξθσζε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Μνπξίθε, 2016). 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο, ε δηνίθεζε θαη ε εγεζία, παξά ηηο δηαθνξέο 

ηνπο, έρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία θαη ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη απνηεινχλ ηηο 

δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο (παλφο, 2014). 

 

5.1  Γηνίθεζε θαη ζηπι εγεζίαο ζηελ Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηεζνχλ ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα ζηπι 

εγεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα αθνινπζήζεη κηα ζπλνπηηθή 

θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο κε γλψκνλα ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπ, ηφζν ζε δηαλνεηηθφ φζν θαη ζε 

ςπρνζσκαηηθφ επίπεδν (ΦΔΚ 167, Ν. 1566, άξζξν1). Γηα λα εθπιεξσζεί ν 

παξαπάλσ ζηφρνο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηνίθεζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ, ηερληθψλ θαη πιηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ, ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, φπσο είλαη ε 

νξγάλσζε θαη ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ν επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Παπαθσλζηαληίλνπ & 

Αλαζηαζίνπ, 2013). 
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Ζ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, σο φξνο, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ζεσξηψλ γηα ηελ «γεληθή» δηνίθεζε (αΐηεο, 

2008). Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καηζαξφ (2008), είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη έρεη 

βαζηθφ ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αμηνπνηνχληαη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη, άλζξσπνη θαη πιηθά, κέζα απφ 

δηαδνρηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη: ν πξνγξακκαηηζκόο, ε νξγάλσζε, ε δηεύζπλζε, 

ν ζπληνληζκόο θαη ν έιεγρνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πιηθνηερληθψλ κέζσλ, κε 

γλψκνλα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ Μπξίληα 

(2008) νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη: 

● ν θαζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

● ν ζπληνληζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ 

● ε εμεύξεζε δηαζέζηκσλ πόξσλ (άλζξσπνη- πιηθά) 

● ε παξαθνινύζεζε ηεο εθπιήξσζεο ή κε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 

● ιήςε απνθάζεσλ γηα πηζαλή ηξνπνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

5.2  Μνληέια εγεζίαο 

 

Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ θαη ζχκθσλα κε απηέο 

πξνέθπςαλ ηα κνληέια εγεζίαο. Ζ πιένλ γλσζηή ηαμηλφκεζε είλαη ησλ Leithwood 

θαη Duke, νη νπνίνη δηέθξηλαλ ηνπο εμήο ηχπνπο εγεζίαο: ηελ εθπαηδεπηηθή, ηε 

δηνηθεηηθή, ηε κεηαζρεκαηηζηηθή, ηελ εζηθή θαη ηελ ζπκκεηνρηθή εγεζία 

(Καηζαξφο, 2008). Αθφκα, αλαγλσξίδνληαη ε ζπλαιιαθηηθή, ε δηαπξνζωπηθή θαη 

ε κεηακνληέξλα εγεζία (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). 

● Δθπαηδεπηηθή εγεζία 

Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία εζηηάδεη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ 

εθείλνη εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ. Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ/ηεο εγέηε/ εγέηηδαο, ε εμνπζία θαη ε επηξξνή πνπ 

αζθεί, έξρνληαη σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη 

αθεηέξνπ ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ (Καηζαξφο, 2008). 
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● Γηνηθεηηθή εγεζία 

χκθσλα κε ηνπο Leithwood, Jantzi θαη Steinbach (1999) ζε απηφ ην κνληέιν 

εγεζίαο νη εγέηεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, ζηα 

θαζήθνληα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο εγέηεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, είλαη θαζ’ χιε αξκφδηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη φηη 

είλαη ην πην ηζρπξφ άηνκν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). 

● Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

Ωο φξνο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Burns, ην 1978. χκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ, θεληξηθφο άμνλαο ηνπ κνληέινπ απηνχ 

είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ κειψλ, νχησο ψζηε λα αλαπηπρζεί 

έλα εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ην νπνίν ζα δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο είλαη θνξέαο ηεο αιιαγήο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ, θαζψο αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα κέιε θαη εληζρχεη ηελ απφδνζή 

ηνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο ζεψξεζεο, αθνχ αλ ην θάζε άηνκν αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο 

ζχκθσλεο κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ζα κπνξέζεη λα ελεξγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν θαη λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014). 

● Ζζηθή εγεζία 

ε απηφ ηνλ ηχπν εγεζίαο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο εζηθέο αμίεο ηνπ/ηεο 

εγέηε/ εγέηηδαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε εμνπζία θαη ε επηξξνή είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο 

κε ηελ ηζρχνπζα αληίιεςε ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο. 

Μηα δηάθξηζε απηνχ ηνπ κνληέινπ αθνξά ηελ «πλεπκαηηθή εγεζία», φπνπ ν/ε 

εγέηεο/εγέηηδα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ζηεξηδφκελνο ζηα πςειά ηδαληθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ «εζηθή απηνπεπνίζεζε», φπνπ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ην εζηθφ ζχζηεκα ησλ εγεηψλ. Αμίεο πνπ ζα πξέπεη 

λα δηέπνληαη είλαη απηέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

(Καηζαξφο, 2008). 

● Σπκκεηνρηθή εγεζία 

Ο ζπκκεηνρηθφο εγέηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

άιινπο θνξείο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Κάηη ηέηνην 

ζεκαίλεη φηη ε πξνζνρή ηεο νκάδαο εζηηάδεηαη ζηελ δηαδηθαζία απηή, γεγνλφο πνπ 
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έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε νκαδηθή εξγαζία (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). 

● Γηαπξνζσπηθή εγεζία 

Καη ζε απηφ ηνλ ηχπν εγεζίαο θεληξηθφ ζεκείν απνηειεί ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αλάπηπμε πγεηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ωζηφζν, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έρεη ε 

ελζπλαίζζεζε, ε νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε άξηζηε επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ 

φηη γηα λα είλαη έλα κνληέιν εγεζίαο επηηπρεκέλν, ζα πξέπεη ν εγέηεο λα δηαζέηεη, 

θαη λα πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο άιινπο, ηελ δηαπξνζσπηθή επθπΐα (Ράπηεο 

& Βηηζηιάθε, 2007). 

● Μεηακνληέξλα εγεζία 

Ζ κεηακνληέξλα εγεζία είλαη έλα ζρεηηθά πξφζθαην κνληέιν εγεζίαο, γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο πξνζδηνξηζκφο. Οη κειεηεηέο απηνχ ηνπ 

κνληέινπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεκεξηλή κεηακνληέξλα θνπιηνχξα ππνζηεξίδεη ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ ππνθεηκεληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηελ εκπεηξία θαη απνιακβάλεη ηελ απψιεηα ηεο απφιπηεο εμνπζίαο (Ράπηεο & 

Βηηζηιάθε, 2007). 

πλνςίδνληαο, φπνην κνληέιν εγεζίαο θαη λα επηιέμεη ν ζρνιηθφο εγέηεο/ ε 

ζρνιηθή εγέηηδα, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη, πξέπεη 

λα έρεη πάληα ππφςε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ψζηε λα αλαδεηρηνχλ φιεο νη παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη λα δηακνξθψζεη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

5.3  Ζ γπλαίθα δηεπζύληξηα 

 

Ζ αγνξά εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ερζξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο 

γπλαίθεο, αθνχ πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία, ηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο θαη ηελ 

δπζθνιία επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη άληξεο 

ζπλάδειθνί ηνπο (Εάρνπ & ηαθπιάο, 2008). 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ην θχιν 

είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Μάιηζηα, νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ θαη λα κελ 
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έρνπλ κεγάιε απηνλνκία ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Addi- Raccah & Ayalon, 

2002). 

Αηηίεο ηεο αληζφηεηαο απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο εξεπλεηέο, 

απνηεινχλ νη ηζρχνπζεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη θπξίσο ε ππνηίκεζε ηεο 

γπλαηθείαο απαζρφιεζεο (Εάρνπ & ηαθπιάο, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ήδε απφ ην 1914 δφζεθε δηθαίσκα 

δηνξηζκνχ ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη πιένλ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Καληαξάθε, Παγθάθε & ηακαηεινπνχινπ, 2008). Ζ 

επηινγή πνιιψλ γπλαηθψλ λα αζρνιεζνχλ κε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

νθείιεηαη ίζσο ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα εθείλε, θαζψο ζπλδπάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. Σν 

σξάξην εξγαζίαο, ε επαθή κε ηα παηδηά θαη ε αίζζεζε ηεο κεηξφηεηαο δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα θαηεπζχλνληαη επαγγεικαηηθά πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα. (Αξγπξνπνχινπ, 2006). 

Δληνχηνηο νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλαληνχλ εκπφδηα θαηά ηελ αλέιημή ηνπο ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο (αΐηε, 

2000ˑ Φξφζε, Κνπτκηδή & Παπαδήκνπ, 2001). Αλ θαη νη δηεπζπληέο/ληξηεο 

βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ απφθηεζεο θχξνπο θαη ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο. 

ε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο, νη γπλαίθεο θαηαιακβάλνπλ ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο (Φξφζε, 2001). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 νη γπλαίθεο αληηπξνζψπεπαλ ην 9,2% ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αληξψλ πξνζέγγηζε ην 90,8% (Βξπψλεο & 

Γνχπνο, 2008). 

 

5.4  ηπι δηνίθεζεο γπλαηθώλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε δπλαηφηεηα θαη ζηηο ίζεο 

επθαηξίεο πνπ έρεη ην γπλαηθείν θχιν γηα ηελ θαηάθηεζε πξφζβαζεο ζε ζέζεηο 

θχξνπο θαη εμνπζίαο. Δμεηάδεηαη ε αλάιεςε ζέζεσλ ζε δηεπζχλζεηο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζε άιιεο εγεηηθέο ζέζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζεμηζηηθφ θαηακεξηζκφ ησλ ζέζεσλ 
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ζηελ εθπαίδεπζε (Βαξλάβα-θνχξα, 1997ˑ ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1996ˑ 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 1997). 

Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θχια ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ έγηλε θαηά θαηξνχο αληηθείκελν έξεπλαο. Δίλαη απηέο πνπ απνθαινχληαη 

«αληξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» κνξθέο εγεζίαο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2000). 

Δμεηάδνληαο κέζα απφ έξεπλεο ην ζηπι δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα εγεηηθά 

ζηειέρε ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν, θαίλεηαη φηη απηφ παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη ηα δεηήκαηα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα (Vinnicombe & Sinngh, 2002). Φαίλεηαη πσο νη άληξεο αθνινπζνχλ ηελ 

ιεγφκελε «δηεθπαηξεσηηθή εγεζία» ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηηκσξία θαη ε 

αληακνηβή ιφγσ εμνπζίαο. Αληίζεηα νη γπλαίθεο πηνζεηνχλ έλα πην δεκνθξαηηθφ, 

ζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Coleman & 

Pounder, 1994). 

Ζ γπλαίθα- εγέηηδα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο φρη κφλν κε ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη φινπο ηνπο θνξείο 

πνπ ζπλεξγάδεηαη ζε ζρνιηθφ πιαίζην. ηηο δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ επηδηψθνπλ 

ηε δηαηήξεζε θαινχ θιίκαηνο επηδεηθλχνληαο δηπισκαηηθφηεηα θαη εξεκία (Σάθε, 

2009). 

Αλ θαη ππάξρεη κία ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

θχισλ ζε έλα λέν δηνηθεηηθφ πξφηππν πνπ νλνκάδεηαη «αλδξόγπλνο εγέηεο» 

ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε εγέηεο έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη αληξηθφ ή γπλαηθείν 

κνληέιν, εληνχηνηο δελ έρνπλ μεπεξαζηεί αθφκε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα 

(Singleton, 1993). 

Αλ θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

αλαξξίρεζή ηεο ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα, σζηφζν παξακέλεη ε άπνςε ηεο 

ηαχηηζεο ησλ ξφισλ θαη ησλ ζέζεσλ επζχλεο κε βάζε κφλν ην θχιν. Σν θχιν, 

ινηπφλ, είλαη έλαο βαζηθφο ζπληειεζηήο ν νπνίνο επηδξά ζηε δσή ηφζν ησλ αληξψλ 

φζν θαη ησλ γπλαηθψλ ζηα ζέκαηα ηεξαξρίαο πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Ζ γπλαίθα, αλ θαη έρεη θαηαθέξεη λα εηζδχζεη ζηα «αλδξνθξαηνύκελα 

επαγγέικαηα» ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληηζηέθεηαη θαη εμαθνινπζεί λα ζέηεη ζε 

κεηνςεθία ηελ γπλαηθεία παξνπζία ζηελ θαηάθηεζε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ. Γηα ηνπο άληξεο, απηφ κνηάδεη λα είλαη ην απηνλφεην θαη ν 

θαλφλαο ζε θάζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν (Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 1999ˑ Κνςηδά, 
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1999ˑ Σζηθαιάθε, 2009ˑ Υακπίδεο, 2012). Δίλαη φκσο θνηλφ κπζηηθφ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απνδεηθλχνληαη πην δπλακηθέο απφ ηνπο άληξεο. Δπίζεο, πσο 

ηα ζέκαηα δηνίθεζεο θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε γλψζε, ε 

εκπεηξία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γη’ απηφ δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ηε 

δηαθνξά άζθεζεο εγεηηθψλ θαζεθφλησλ απιά θαη κφλν απφ ηε δηάθξηζε ηνπ θχινπ 

ζε άληξα θαη γπλαίθα (αΐηε, 2002). 

 

5.5  Αηηίεο ππναληηπξνζώπεπζεο ηωλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηεζνχλ ηα θχξηα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία φπσο επηζεκαίλνληαη ζηελ ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία.  

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, νη εθπαηδεπηηθνί αλεμάξηεηα κε ην θχιν είλαη 

δπλαηφ λα δηαηειέζνπλ σο δηεπζπληέο/ληξηεο, εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. Οη ππνςήθηνη/εο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, 

ηελ δηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, ηελ επάξθεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 

(ΦΔΚ 102, Ν. 4547, άξζξν 21). 

Παξφιν πνπ ν λφκνο δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ ηελ δηνίθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εληνχηνηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππνδηεπζπληψλ. Σα δεκνηηθά ζρνιεία αλ θαη είλαη «γέλνπο ζειπθνύ» ε εθπαηδεπηηθή 

ηνπο δηνίθεζε εμαθνινπζεί λα είλαη «γέλνπο αξζεληθνύ». Δίλαη θαλεξφ φηη νη 

γπλαίθεο εξγάδνληαη ζηελ ηάμε θαη νη άληξεο δηνηθνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (Φξφζε, 

Κνπτκηδή & Παπαδήκνπ, 2001). 

Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπκθσλνχλ θαη κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2006-2007, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη γπλαίθεο αληηπξνζψπεπαλ ην 21% ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, ελψ νη άληξεο ην 79%. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζπλνιηθά ε αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 
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πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ηνπ 9,2% ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο, νη νπνίνη θάιπςαλ ην 

90,8% ησλ ζέζεσλ (Παγνχλε, 2012). 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ είραλ  ζέζε  

δηεπζχληξηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ Διιάδα θαη ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Διάγραμμα 2: Ποςοςτό γυναικών διευθυντριών ςτην πρωτ/θμια και την δευτ/θμια εκπαίδευςη, 

ςτον ιδιωτικό και δημόςιο τομζα, για την Ελλάδα και άλλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ. Η Ελλάδα 

ςημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πηγή: EUREDICE, 2010.  

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ ηζφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα αλέιζνπλ ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο 

ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηζιαλδία, νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο. ε ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αλαθέξνπλ φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δηαπηζηψλεηαη δηαξθψο ε απμαλφκελε 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ θπξίσο ζηηο ρακειέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Σαπηφρξνλα 

δηαπηζηψλεηαη ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γπλαηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία (Addi- Raccah & Ayalon, 2002). 

Σν δήηεκα ηεο γπλαηθείαο ππναληηπξνζψπεπζεο ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, αιιά θαη άιισλ νξγαληζκψλ, έρεη απαζρνιήζεη ζεσξεηηθνχο θπξίσο απφ 

ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηηο θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο. χκθσλα κε ηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ηξνρνπέδε ζηελ αλέιημε ησλ γπλαηθψλ απνηεινχλ ην 
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νηθνγελεηαθφ θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη ηζρχνπζεο θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 1997). 

Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ λα κελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά απηφ κεξηθέο θνξέο δελ είλαη πξνζσπηθή ηνπο επηινγή αιιά 

αλαγθαζηηθή αθνχ νη γπλαίθεο επηθνξηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ 

παηδηψλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη γπλαίθεο, αλ θαη δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη 

θηινδνμίεο, εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά ζε κεγαιχηεξε ειηθία απ’ φηη νη άλδξεο 

(Φξφζε, 2001). Ο φξνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ δπζθνιία ησλ γπλαηθψλ λα αλέιζνπλ 

ζε δηνηθεηηθά πςειφβαζκεο ζέζεηο είλαη γλσζηφο θαη σο «γπάιηλε νξνθή». Ζ 

δπζθνιία απηή, πηζαλψο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο παηξηαξρηθέο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη φρη ζηελ επηινγή ή ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ ηνπο (Barettoetal, 2009). Οη 

Hansot θαη Tyack, ππνζηεξίδνπλ φηη νη άλδξεο έρνπλ δνκήζεη ηνλ θφζκν κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απνζαξξχλνληαη νη γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ ζέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

εμνπζία θαη θχξνο (Σάθε, 2009). Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν 

θχισλ αλαπαξίζηαληαη κέζα ζην ζρνιείν ην νπνίν, ιεηηνπξγψληαο σο κηθξνγξαθία 

ηεο θνηλσλίαο, αλαδεηθλχεη ηελ αλδξηθή εμνπζία θαη απνθιείεη ελ κέξεη ηηο γπλαίθεο 

απφ ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ (Παξιαθίδνπ, 2013). Ζ νηθνγέλεηα σο 

πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο, θαιιηεξγεί ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα 

ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ άληζν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ επζχλε ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ηελ νηθηαθή 

απαζρφιεζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο γπλαίθεο (Σάθε, 2009). Ζ θνηλσληθνπνίεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηνπο ξφινπο ησλ θχισλ έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί λα 

δηζηάδνπλ λα δηεθδηθήζνπλ αλψηεξεο δηνηθεηηθά ζέζεηο, θαζψο έρνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζε πνιιαπινχο ξφινπο (Φξφζε, Κνπΐκηδή & Παπαδήκνπ, 2001). 

Αληίζεηα, ν άλδξαο εκθαλίδεηαη ζαλ ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ην επξχηεξν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Φαίλεηαη λα εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν ε δηθή ηνπ εξγαζία απφ 

απηή ηεο γπλαίθαο κε απνηέιεζκα εθείλε λα ζεσξείηαη ππνδεέζηεξε θαη ν δηθφο ηεο 

ξφινο λα ππνβαζκίδεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Μπνπηνπξίδνπ & Σζηάηα, 2014ˑ 

Σζηθαιάθε, 2009). Οη γπλαίθεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ηαπηφρξνλα, επηιέγνπλ 

ζπλήζσο ηελ κεησκέλε απαζρφιεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνσζνχληαη ζηε ζέζε 

ηνπ δηεπζπληή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη πιήξε απαζρφιεζε (Addi- Raccah & Ayalon, 

2002). Γηα ηνλ ίδην ιφγν, πνιιέο γπλαίθεο δε πιεξνχλ ην θξηηήξην ηνπ «αθνζησκέλνπ 
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επαγγεικαηία» κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

(Φξφζε, Κνπΐκηδή & Παπαδήκνπ, 2001). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηε Μαξαγθνπδάθε 

(1997), ηα ζπκβνχιηα επηινγήο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ δηζηάδνπλ λα επηιέμνπλ 

γπλαίθεο γηα ηε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο, ζεσξψληαο φηη δε ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ εμίζνπ ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Σν επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί εκπφδην ζηελ αλέιημε ησλ 

γπλαηθψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο 

εθηίκεζεο γηα ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο, δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο 

γπλαίθαο (Σάθε, 2009). Παξάιιεια, εκπφδην γηα ηελ αλάιεςε αλψηεξεο δηνηθεηηθήο 

ζέζεο απνηειεί ε ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, αθνχ 

δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα θαη δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ λα παξέρνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ειιηπήο πξνεηνηκαζία πξνθαιεί 

άγρνο ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, αλεμαξηήηνπ θχινπ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάινγε εκπεηξία. Δληνχηνηο, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο νη άλδξεο, είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα 

ελεκεξψζνπλ έλαλ άληξα παξά κηα γπλαίθα γηα ηα θαζήθνληα θαη ηε γξαθεηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία. Αλαιφγσο, νη άλδξεο δηεπζπληέο δεηνχλ βνήζεηα θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Κάηη ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα εγεηηθνχ ζηειέρνπο, λα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ 

κφλεο ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ 

εληείλεη ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ηνπο θαη ηηο εκπνδίδεη λα δηεθδηθήζνπλ κηα αλψηεξε 

δηνηθεηηθά ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα (Σδηληδίδεο & Βεξγίδεο, 2003). 

Αλ θαη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2595/97 έρεη δηεπξπλζεί ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή, εληνχηνηο κέρξη ζήκεξα βαζηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο απνηεινχλ ε πηζηή 

ηήξεζε ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε πξψηηζηε ηελ αζθάιεηα 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, γπλαίθεο νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην 

παηδαγσγηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ έξγν ηνπο δελ ειθχνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ξφιν 

ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Σάθε, 2009). 

Δπηθξαηεί έληνλα ε αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο είλαη πην πεηπρεκέλεο σο απινί 

εθπαηδεπηηθνί, ελψ νη άλδξεο είλαη πην θαινί σο ζρνιηθνί εγέηεο. Έηζη ην αληξηθφ 

θχιν ηαπηίδεηαη κε ηηο εγεηηθέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ (Υακπίδεο, 
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2012). εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαη νη ηζρχνπζεο θνηλσληθέο απφςεηο, 

νη νπνίεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ γπλαηθψλ. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη γπλαίθεο δελ πξνσζνχληαη ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά 

ζέζεηο είλαη ε θαηάιεςε δεκφζησλ ζέζεσλ απφ άλδξεο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε 

εξγαζία «επί ίζνηο όξνηο» κε ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο κεηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο ηζρχ θη έηζη επηρεηξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αλδξηθή θπξηαξρία θαη εγεκνλία (Σζηθαιάθε, 2009). Αθφκα, ε θνηλσλία θαίλεηαη λα 

έρεη ελζηεξληζηεί ηηο παηξηαξρηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηηο δηαθνξέο ησλ 

δπν θχισλ, γεγνλφο πνπ παξαθσιχεη ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηεξεο 

δηνηθεηηθά ζέζεηο. ηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην αληξηθφ θχιν είλαη ηεο επηηπρίαο 

θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο, ελψ γηα ην γπλαηθείν θχιν είλαη ηεο θαθνκεηαρείξηζεο θαη 

ηεο εθκεηάιιεπζεο. Οη αληηιήςεηο απηέο επηθξαηνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ πνιηηηθή θαη 

ζηε ζξεζθεία (Υακπίδεο, 2012). Σα «γπλαηθεία» ραξαθηεξηζηηθά δελ ηαηξηάδνπλ ζηε 

ζέζε ηνπ εγέηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλακηζκφ θαη νμπδέξθεηα, πξνζφληα 

πνπ σζηφζν θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ νη άληξεο (Addi- Raccah & Ayalon, 2002). 

Παξά ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζεσξεί ηζφηηκα ηα δχν θχια, ην ζέκα ηεο 

εκθάληζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ππξακίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαίλεηαη λα 

κελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά θαη λα κελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε. ηφρνο θαη ησλ δχν 

αληηθξνπφκελσλ θχισλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα πξέπεη λα είλαη ε απνκάθξπλζε θαη 

ν εθκεδεληζκφο φισλ ησλ ζηεξεφηππσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ ηνπο 

ζπλνδεχνπλ. Έηζη ζα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφηεξε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε, ρσξίο ηε δηάθξηζε θχινπ, ε νπνία ζα βειηηψζεη θαη ζα 

ραξίζεη επεκεξία θαη πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν κε απνδέθηεο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνληαο επθαηξίεο γηα ηζφηηκε ζέζε 

ζηηο θνκβηθέο εγεηηθέο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο ηεο εθπαίδεπζεο, άληξαο θαη γπλαίθα 

κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ην «θνηλό θαιό». Σα ζρνιείν, άιισζηε έρεη απνζηνιή 

ηελ ελίζρπζε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο. 
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5.6  Γηαθνξέο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην ζηπι δηαρείξηζεο 

ηωλ ζπγθξνύζεωλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηεζνχλ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζηπι ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σν θχιν επεξεάδεη ζεκαληηθά έλα κεγάιν θάζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οξηζκέλεο πάγηεο αληηιήςεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηξηθή 

θξνληίδα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, ζεσξνχληαη δηαρξνληθά ζέκαηα ζηελ 

εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θέξνληαη ζην 

ζρνιείν. Οη πάγηεο απηέο αληηιήςεηο εδξαηψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ 

θξνληίδα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο, πνπ ζεσξείηαη «ηδηνζπγθξαζηαθό» 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ. Έηζη, παξά ηελ χπαξμε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

θαλφλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία ή ηελ αμηνιφγεζε, νη πξαγκαηηθφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ γπλαηθψλ κεηαθέξνληαη θαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

(Σάθε, 2009). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί κειεηεηέο εμεηάδνπλ ηελ δηνίθεζε ζε ζρέζε κε ην 

θχιν θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζηπι δηνίθεζεο πνπ ζα επηιέμνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ επηινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηπι είλαη ηα πθηζηάκελα ζηεξεφηππα γηα ηνπο ξφινπο 

ησλ θχισλ (Sebastian & Moon, 2018). 

πλήζσο νη άλδξεο δηεπζπληέο επηιέγνπλ ηελ δηεθπαηξεσηηθή εγεζία, ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε ηελ απνλνκή αληακνηβψλ ή ηηκσξηψλ, αλάινγα κε ηελ απφδνζε, 

επηδεηθλχνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν έλα απηαξρηθφ δηνηθεηηθφ ζηπι, κέζσ εληνιψλ. 

Αληίζεηα, νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, φπνπ 

επηηξέπεηαη ε θξηηηθή, ε ζπιινγηθή αλαδήηεζε ιχζεσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε δηαλνκή 

ηεο εμνπζίαο. Έρνληαο σο βάζε απηφ ην κνληέιν, νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 

επηδεηθλχνπλ έλα πην δεκνθξαηηθφ ή ζπκκεηνρηθφ δηνηθεηηθφ ζηπι, ην νπνίν εζηηάδεη 

ζηελ αλάπηπμε ζσζηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Σάθε, 2009). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ απνδίδνληαη ζην δηνηθεηηθφ ζηπι ησλ γπλαηθψλ, 

παξαπέκπνπλ ζε κηα πξνζέγγηζε γηα ηε δηνίθεζε ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

θεκηληζηηθή. Όπσο αλαθέξεη ε Grogan (1996: 142-143), «κέζα απφ ηελ εζηθή ηνπ 



67 
 

ελδηαθέξνληνο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο, ε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε 

αληηιακβάλεηαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηηο νξγαλώζεηο σο απηέο πνπ πξνάγνπλ ε κηα ηελ 

άιιε». Οη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ επηθξνηνχλ ηηο κεραληζηηθέο απνθάζεηο ή ην 

ρεηξηζκφ ησλ αλζξψπσλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ίδησλ ζηφρσλ. Αληηζέησο, 

ηνλίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο. Όζνλ 

αθνξά ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε, αληηηείλνληαη ζηελ θπξίαξρε 

αλδξνθξαηηθή πξαθηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο απφ ηα 

ππφινηπα κέιε θαη εμαίξνπλ ηελ εκπινθή φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Πξνβάιινπλ, νπζηαζηηθά, κηα «από θάησ πξνο ηα πάλσ» 

πξνζέγγηζε, πνπ εκπιέθεη φια ηα κέιε ζηελ ελεξγή δξάζε ηεο νξγάλσζεο 

(Γνπιθέξε, 1994). 

Οη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζπλήζσο ζπγθξίλνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο δηεπζπληέο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο 

ηεο παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν 

πξνζδηνξηζκφ κε βάζε ην θχιν. Γηα ην ιφγν απηφ, αμίεο φπσο ε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο θαη ε ιχζε φπνησλ 

πξνβιεκάησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, εληνπίδνληαη θαη ζην δηνηθεηηθφ 

ηνπο ζηπι (Guadradoetal, 2012). 

Λφγσ ηεο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, 

ηεο έιιεηςεο θαζνδήγεζεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηελ παγησκέλε 

αληίιεςε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν θχισλ, νη γπλαίθεο πνπ θαηαθηνχλ ηειηθά 

ηε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ ηνπο σο 

δαζθάιεο θη έηζη κεηαθέξνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζηε λέα ηνπο ζέζε. Καηά ηε 

κεηάβαζή ηνπο απφ ηε δηδαζθαιία ζηε δηνίθεζε, ζπλερίδνπλ λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, ην νπνίν 

είλαη αληίζεην κε ην θπξίαξρν αληξηθφ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν (Addi- Raccah & 

Ayalon, 2002). 

Γεληθφηεξα, νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη νη 

άλδξεο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, κε 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά. Μάιηζηα, ην 

ελδηαθέξνλ πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ απξφζθνπηα ην παηδαγσγηθφ 
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ηνπο έξγν, πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ππεξβνιηθφ (Cubillo, 2003). 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, φηη νη δηεπζχληξηεο απνξξίπηνπλ ζπλνιηθά ην ηππηθφ, 

αλδξηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο. ε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη γπλαίθεο επηδηψθνληαο ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο, 

επηζπκνχλ λα αθνχλ θαη λα κνηξάδνληαη φια ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηαθνξέο, επίζεο, εληνπίδνληαη θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε. Οη γπλαίθεο 

δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθφ- 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ ππφινηπσλ κειψλ, ελψ αληηζέησο νη άλδξεο 

επηκέλνπλ ζην πξφηππν ηεο ζέζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο νξγάλσζεο. Σέινο, νη γπλαίθεο πξνζπαζνχλ λα 

απνηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία θιίθαο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζνηηκία αλάκεζα ζηα κέιε, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εθιείπεη ν ζπληνληζηηθφο ηνπο ξφινο. Κάηη ηέηνην δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ αλδξψλ δηεπζπληψλ (Eagly & Carli, 2003). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο δηεπζχληξηεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ «θαινύ θιίκαηνο», 

ε απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο εληνπίδνληαη θαη ζην δηνηθεηηθφ ζηπι 

πνπ επηιέγνπλ (Σάθε, 2009). 

Ζ άπνςε ηνπ Tannenbaum (1966), είλαη φηη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έξρνληαη σο απνηέιεζκα ηεο «θνηλσληθήο αζζέλεηαο», δειαδή ηνπ 

απηαξρηθνχ ζηπι πνπ ζπλήζσο επηιέγνπλ νη άλδξεο εγέηεο. Αληίζεηα, ε ζπλεξγαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεπζχληξηα, δξα αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηέο εθδεισζνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ 

ηελ άπνςε φηη ην απηαξρηθφ ζηπι πνπ ζπλήζσο πξνηηκνχλ νη εγέηεο είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, αθξηβψο επεηδή δελ αθήλεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πεξηζψξην δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζέζεψλ ηνπο, αιιά 

αλαγθάδνληαη λα ππαθνχζνπλ ζηελ εληνιή ηνπ δηεπζπληή θαη λα παξαβιέςνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ (Huffstutteretal, 1997). Ζ χπαξμε θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζεσξείηαη γηα ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο. Οη ίδηεο ππνζηεξίδνπλ, ζχκθσλα 

κε έξεπλα, φηη είλαη «θπζηθή» ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ ην θαιφ θιίκα, ελψ 

παξάιιεια ηνλίδνπλ φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα άξξεθηα θαζήθνληα ελφο/κηαο 



69 
 

δηεπζπληή/ληξηαο πεξηιακβάλεηαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε φια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ 

(Σάθε, 2009). 

Τπάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο δηνηθεηηθά ζηειέρε (Eckman, 2004). ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα απφ κηα άιιε 

νπηηθή. Οη δηεπζχληξηεο θαίλεηαη φηη πξνζπαζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ γηα ηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε 

θαιή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξψληαο φηη είλαη δηθή 

ηνπο επζχλε. Έηζη, ζπλήζσο δελ ππνινγίδνπλ ην πξνζσπηθφ θφζηνο, φπσο είλαη ε 

ππεξβνιηθή θνχξαζε θαη νη πξνζσπηθέο ππνρσξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο ηνπο (Σάθε, 2009).  

Οη δηεπζχληξηεο επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ 

κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα επηθνηλσλνχλ πεξηζζφηεξν καδί ηνπο. Ζ 

επηινγή απηή επεξεάδεη άκεζα θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο 

εθαξκφδνπλ νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Έρεη 

παξαηεξεζεί, επίζεο, φηη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ κε πεξηζζφηεξε επειημία ηηο 

ζπγθξνχζεηο, νη δηεπζχληξηεο παξαθάκπηνπλ ηηο θαζηεξσκέλεο ηεξαξρηθέο 

δηαδηθαζίεο, εθαξκφδνληαο νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο (Reynolds, 2002ˑ Sallyetal, 

1997). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη εγέηηδεο 

ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο θαη ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ θαη λα κελ πξνηηκνχλ ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ (Brewel et al., 

2002ˑ Ericson, 1984). ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ν Balay (2006), 

επηζεκαίλνληαο σζηφζν, φηη νη ηερληθέο απηέο εθαξκφδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, απφ φηη ζηα δεκφζηα. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ζρεδίσλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο ζπλήζσο πξνζπαζνχλ λα εκπιέθνπλ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηε 

δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεσλ (Kruger, 1996). 

Ωζηφζν, ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πξνθαιεί ακθηζπκία ζηηο γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο, αθελφο γηαηί γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλδξεο δηεπζπληέο 

αζθνχλ ηελ εμνπζία θαη αθεηέξνπ γηαηί δελ απαγθηζηξψλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο ηνπ θχινπ ηνπο. Απηφ ηηο νδεγεί είηε ζην λα επηιέγνπλ 

κηα νπδέηεξε αιιά δπλακηθή ζηάζε, πξνηξέπνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιχζνπλ 

ηηο δηαθνξέο ηνπο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, είηε λα απνγνεηεπηνχλ γηα ηε 
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δηαηάξαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Σάθε, 2009). 

Τπάξρνπλ δηεπζχληξηεο πνπ δέρνληαη ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ θαη ηνπο 

ελζσκαηψλνπλ πνιχ θπζηθά, ρσξίο δηιιήκαηα ή πξνζσπηθφ θφζηνο ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο ηαθηηθέο πνπ νη ίδηεο ρξεζηκνπνηνχλ. 

Νηψζνπλ ππεξήθαλεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο, είηε 

γηαηί ηηο επηιχνπλ άκεζα, ιεηηνπξγψληαο πνιχ πξαθηηθά, είηε γηαηί δέρνληαη επαίλνπο 

ησλ πξντζηάκελσλ ηνπο, αθνχ δελ επέηξεςαλ λα θηάζνπλ απηέο νη ζπγθξνχζεηο ζε 

ππεξβνιηθφ βαζκφ κε επηπηψζεηο γηα φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Θεσξνχλ κάιηζηα 

ηελ επηηπρία ηνπο απηή σο απνθιεηζηηθά γπλαηθείν πξνλφκην, αθνχ πξνηηκνχλ λα 

ζπκβηβάδνπλ ηηο δπν πιεπξέο, «πόηε θάλνληαο ην ραηίξη ηνπ ελόο θαη πόηε ηνπ άιινπ». 

Γηα λα επηηχρνπλ ην ζπκβηβαζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, επηιέγνπλ θπξίσο ηελ επειημία θαη ηελ θαηαλφεζε (Brewell et al., 2002). 

Βέβαηα, εμαηηίαο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαθηηθψλ, πνπ εθαξκφδνπλ νη 

γπλαίθεο δηνηθεηηθά ζηειέρε, είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηνπο ηθαλνηήησλ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην θχιν ηνπο (Curry, 2000). 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη δηεπζχληξηεο ζεσξνχλ φηη ηα 

πξνβιήκαηα θαζψο θαη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ είλαη κηα ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία θαη δελ απνηεινχλ πξνζσπηθή ηνπο επζχλε, αιιά αληίζεηα ν ξφινο ηνπο 

είλαη απιά ζπληνληζηηθφο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηηκνχλ λα κελ εκπιαθνχλ ζηε 

δηέλεμε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Σάθε, 2009). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε άπνςε εξεπλεηψλ φηη ην θχιν δε ζρεηίδεηαη κε 

ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (McLaya Brown, 2000) θαη φηη ππάξρνπλ 

πνιιά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη 

ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Eckman, 2004). 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ην ζέκα ηεο 

παξνπζίαο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε ζέζεηο ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο έρεη πνιιέο παξακέηξνπο θαη επεξεάδεηαη απφ ην «πνιηηηθό 

γίγλεζζαη». Σα ζεζκηθά κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ 

θαίλεηαη λα κελ ζπληεινχλ ζηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. 

΄ απηφ, ζπληειεί θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν ηνπ 

αλδξηθνχ θαη ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ζ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε εκπεηξίεο θαη ην 
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«αλνηρηό κπαιό» ζα βνεζήζνπλ ζηελ απαγθίζηξσζε απφ ηε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο. Παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο. 

Αλαθέξνληαη, επίζεο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε κέζνδνο αλάιπζήο ηνπο.  

 

6.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

ηελ έξεπλα ζεσξήζακε σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο είλαη ε ζέζε επζύλεο, ην θύιν, ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε ειηθία, ηα ρξόληα 

πξνϋπεξεζίαο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ε εηδηθόηεηα, ε ππεξεζηαθή ζρέζε 

εξγαζίαο. Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ 

φπσο είλαη ε ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνύ (competing), ηεο απνθπγήο (avoiding) θαη ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ (compromising). 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη πψο νη κεηαβιεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο φηαλ παξεκβαίλεη ν παξάγνληαο «θύιν» θαη επεξεάδεη ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. θνπφο ηεο έξεπλαο επίζεο, είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επηθξαηέζηεξε 

ηερληθή αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζθνχλ δηνηθεηηθφ έξγν, φζν θαη 

ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάδνληαη θαη ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζε 

ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

 

6.2 Γείγκα 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Πέιιαο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 
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ηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα ζπγθεληξσζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

πγθεληξψζεθαλ 172 εξσηεκαηνιφγηα  απφ 115 Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνχ, 

απνηειψληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ δείγκα ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα παξαπάλσ ζρνιεία.  Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 

γπλαίθεο θαη 72 άλδξεο, νη νπνίνη είλαη δάζθαινη, δηεπζπληέο-δηεπζχληξηεο ή 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ. Ζ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαθίλεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νθείιεηαη ίζσο ζην γεγνλφο φηη ε εξεπλήηξηα 

εξγάδεηαη πνιιά ρξφληα ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Πέιιαο θαη είρε άκεζε επαθή ηφζν 

κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

6.3  Δξωηεκαηνιόγην 

 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  ην εξσηεκαηνιφγην «Conflict Management 

Strategies Scale» ησλ εξεπλεηψλ Holton & Holton (1992) ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Balay (2006). Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

  Σν πξψην κέξνο εκπεξηέρεη δέθα (10) εξσηήζεηο θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ  κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ φπσο είλαη  ε ζέζε επζύλεο, ην θύιν, ηα έηε 

πξνϋπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε εηδηθόηεηα, ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζε δηεπζπληηθή 

ζέζε, νη ζπνπδέο, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Σν δεχηεξν κέξνο εκπεξηέρεη ηξηάληα δχν (32) εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζηπι 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηελ 1-10 επηιέγεηαη σο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ν αληαγσληζκόο, απφ ηελ 11-19 επηιέγεηαη ε ζηξαηεγηθή   

απνθπγήο θαη απφ ηελ 20-32 επηιέγεηαη ε ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ.  

Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηελ θιίκαθα Likert θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο απφ: «Καζόινπ/Γηαθσλώ έληνλα» έσο ην «Πάξα 

πνιύ/Σπκθσλώ απόιπηα» ζε αληηζηνηρία κε ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια (1-5). 

To εξσηεκαηνιφγην έρεη βαζκφ ζπλνρήο Cronbach Alpha γηα ηνπο παξάγνληεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ:  

- Δπηβνιή : a= 0.63 

- Απνθπγή : a= 0,60  

- πκβηβαζκφο : a= 0,54  
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πλνιηθά, ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 15 

ιεπηά. 

 

6.4  Γηαδηθαζία 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2018 έσο ηηο 5 Γεθεκβξίνπ. 

Πξνεγήζεθε έγθξηζε πξνψζεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πέιιαο.   

Ζ απνζηνιή θαη ε παξαιαβή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (e-mail), είηε κε 

πξνζσπηθή επαθή. 

Γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ, γηα ηε δηαζθάιηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηπρφλ απνξίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, 

πξνεγήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ. Σέινο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πξηλ ηε 

δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ γηα πηινηηθή εθαξκνγή πέληε 

εξσηεκαηνιφγηα ζε εθπαηδεπηηθνχο απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο εξεπλήηξηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ελψ δελ θξίζεθε απαξαίηεηε 

θάπνηα δηφξζσζε επί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε κφλε δπζθνιία πνπ ζα κπνξνχζε 

λα αλαγλσξηζηεί είλαη ε κηθξή θαζπζηέξεζε ζηε ζπιινγή ειάρηζησλ  

εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

δίδαζθαλ ζε παξαπάλσ απφ έλα ζρνιεία θαη σο εθ ηνχηνπ έπξεπε λα θαζνξηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή γηα επηθνηλσλία θαη παξαιαβή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

6.5  ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζηελ έξεπλα ήηαλ: ε 

ζέζε ζην ζρνιείν (εθπαηδεπηηθφο, ππνδηεπζπληήο, δηεπζπληήο), ην θύιν (άλδξαο- 

γπλαίθα), ηα έηε πξνϋπεξεζίαο θαη ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ήηαλ: νη ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ (απνθπγή, 

ζπκβηβαζκφο, αληαγσληζκφο). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

(MANOVA) κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (25, γηα MAC). Ζ πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε  δηαθχκαλζεο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ (Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο)  κε ηηο κεηαβιεηέο-ηερληθέο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ (Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο). Σα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φηαλ νη ηηκέο ηνπ p είλαη:  

p< 0,00 

p< 0,01 

p< 0, 05  

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε 

βάζε ην θύιν, ηα έηε πξνϋπεξεζίαο, ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ ειηθία, ηελ 

εηδηθόηεηα θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε. Απφ ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

είλαη  ν αληαγσληζκόο, ε απνθπγή θαη ν ζπκβηβαζκόο. 

Δμήρζεζαλ επίζεο ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο απηέο νη κεηαβιεηέο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο φηαλ παξεκβαίλεη ν παξάγνληαο «θχιν» θαη επεξεάδεη 

ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ επηιέγνπλ ηα εγεηηθά ζηειέρε. 

 

7.1 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθέο, θαζψο 

απνηεινχληαλ απφ 172 άηνκα, ηα νπνία είλαη δηεπζπληέο/ληξηεο, ππνδηεπζπληέο/ληξηεο 

θαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Πέιιαο.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα κε πνζνζηφ 58,1% (Ν ꞊ 100) ήηαλ γπλαίθεο, ελψ ην ππφινηπν 41,9% (Ν ꞊ 72) 

ήηαλ άλδξεο (Πίλαθαο 1). 
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Πίνακασ 1: Δημογραφικά ςτοιχεία για το φφλο των ςυμμετεχόντων 

ΦΤΛΟ Ν % 

Άλδξαο 72 41.9 

Γπλαίθα 100 58,1 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

Όζνλ αθνξά ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, πξνέθπςε φηη ην 4,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είρε εξγαζηεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ 0 έσο θαη 3 ρξφληα, ελψ ην 15,1% 

είρε εξγαζηεί ζηελ εθπαίδεπζε απφ 4 έσο 10 ρξφληα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, κε πνζνζηφ 55,8% έρνπλ ππεξεηήζεη απφ 11 έσο 25 ρξφληα θαη ηέινο 

ην 24,4% πάλσ απφ 26 ρξφληα (Πίλαθαο 2).  

Πίνακασ 2: Δημογραφικά ςτοιχεία για τα χρόνια προχπηρεςίασ ςτην εκπαίδευςη 

ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ 

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Ν % 

0-3 ρξφληα 8 4,7 

4-10 ρξφληα 26 15,1 

11-25 ρξφληα 96 55,8 

26+ ρξφληα 42 24,4 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ νκαδνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζε δπν 

θαηεγνξίεο: ηελ πξψηε απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ήηαλ θάησ ησλ 30 έσο θαη 40 

εηψλ, ελψ ηε δεχηεξε απφ 41 έσο θαη κεγαιχηεξε ησλ 61 εηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ νη 52 ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 30 έσο θαη 40 εηψλ κε πνζνζηφ 30,2%, 

ελψ νη 120 απφ 41 έσο θαη άλσ ησλ 61 εηψλ κε πνζνζηφ 69,7% (Πίλαθαο 3).  

 

Πίνακασ 3: Δημογραφικά ςτοιχεία για την ηλικία των ςυμμετεχόντων  

 

 

 

ΖΛΗΚΗΑ Ν % 

<30- 40 ρξφλσλ 52 30,2 

41- 61+ ρξφλσλ 120 69,7 

ΤΝΟΛΟ 172 100 
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Απφ ηνπο 172 ζπκκεηέρνληεο, ην 36,6% ππεξεηνχλ ή είραλ ππεξεηήζεη σο 

δηεπζπληέο-δηεπζχληξηεο, ελψ ην 26,2% ππεξεηνχλ ή είραλ ππεξεηήζεη σο 

ππνδηεπζπληέο-ππνδηεπζχληξηεο. ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξαηεξείηαη πςειφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα (Πίλαθεο 4&5).  

Πίνακασ 4: Δημογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων για τη θζςη τουσ ωσ Διευθυντζσ/ντριεσ 

ΤΠΖΡΔΣΧ Ή ΔΥΧ 

ΤΠΖΡΔΣΖΔΗ Χ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ΝΣΡΗΑ 

 

Ν 

 

% 

ΝΑΗ 63 36,6 

ΟΥΗ 109 63,4 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

Πίνακασ 5: Δημογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων για τη θζςη τουσ ωσ Τποδιευθυντζ/ντριεσ 

ΤΠΖΡΔΣΧ Ή ΔΥΧ 

ΤΠΖΡΔΣΖΔΗ Χ 

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ΝΣΡΗΑ 

 

Ν 

 

% 

ΝΑΗ 45 26,2 

ΟΥΗ 127 73,8 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6  απφ ηνπο 63 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ή έρνπλ 

ππεξεηήζεη σο δηεπζπληέο/ληξηεο,  νη 37 είλαη άληξεο (58,73%)  θαη νη 26 είλαη 

γπλαίθεο (41,27%). 

Πίνακασ 6: Δημογραφικά ςτοιχεία για το φφλο των εκπαιδευτικών ςε θζςη ευθφνησ  

ΦΤΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

Δ ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Ν % 

Άλδξαο 37 58,73 

Γπλαίθα 26 41,27 

ΤΝΟΛΟ 63 100 
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Δμεηάδνληαο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην 80,96% 

είρε απφ 0 έσο 10 ρξφληα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε, ελψ ην 19,04% ησλ εξσηεζέλησλ 

είρε απφ 11 έσο θαη 26 θαη πάλσ ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ  

(Πίλαθαο 7).  

Πίνακασ 7: Δημογραφικά ςτοιχεία για τα ζτη προχπηρεςίασ ςτη διεφθυνςη του ςχολείου 

ΥΡΟΝΗΑ 

ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Ν 

 

% 

0-10 51 80,96 

11- 26+ 12 19,04 

ΤΝΟΛΟ 63 100 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζηελ εηδηθφηεηα 

ησλ ΠΔ70- δαζθάισλ κε πνζνζηφ 65,7% (Ν꞊113). Σν ππφινηπν 34,3% απνηειεί ηηο 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, φπσο κεηαμχ άιισλ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ06- Αγγιηθήο γιψζζαο, 

ΠΔ07- Γεξκαληθήο γιψζζαο θαη ΠΔ11- εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο (Πίλαθαο 8). 

Πίνακασ 8: Δημογραφικά ςτοιχεία για την ειδικότητα των ςυμμετεχόντων 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ν % 

ΠΔ70 113 65,7 

Γηάθνξεο Δηδηθφηεηεο 59 34,3 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα δηαθαίλεηαη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν 89% (Ν꞊153) ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαη σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πξσηνβάζκηα δηεχζπλζε, ελψ ην 11% (Ν꞊19) ππεξεηνχλ σο αλαπιεξσηέο (Πίλαθαο 

9).  
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Πίνακασ 9: Δημογραφικά ςτοιχεία για την υπηρεςιακή κατάςταςη των ςυμμετεχόντων  

ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 
Ν % 

Μφληκνο 153 89,0 

Αλαπιεξσηήο 19 11,0 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αθνξά ζην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ησλ εξσηεζέλησλ. 

Απφθνηηνη Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο είλαη ην 40,1% (Ν꞊69),ελψ ην 18,0% (Ν꞊31) 

έρεη δεχηεξν πηπρίν. Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο θαηέρεη ην 26,2%(Ν꞊45), 

ελψ δηδαθηνξηθφ ηίηιν δηαζέηεη έλα κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο ην 1,7%(Ν꞊ 3). Σέινο, ην 

14,0% (Ν꞊24) ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «άιιν» ζηε ζρεηηθή εξψηεζε (Πίλαθαο 

10).  

Πίνακασ 10: Δημογραφικά ςτοιχεία για τισ ςπουδζσ των ςυμμετεχόντων  

ΠΟΤΓΔ Ν % 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 69 40,1 

Πηπρίν 31 18,0 

Μεηαπηπρηαθά 45 26,2 

Γηδαθηνξηθφ 3 1,7 

Άιιν 24 14,0 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νκαδνπνηήζακε ηα ζρνιεία ζε «κηθξά» θαη 

ζε «κεγάια». Σα «κηθξά» είλαη εθείλα πνπ έρνπλ καζεηηθφ δπλακηθφ θάησ ησλ 50 

έσο θαη 120 θαη ηα «κεγάια» εθείλα πνπ έρνπλ πάλσ απφ 120 καζεηέο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 55,3% (Ν꞊95) 

ππεξεηεί ζηα «κηθξά» ζρνιεία, ελψ ην 44,7% (Ν꞊77) ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγάδνληαη 

ζε «κεγάια» ζρνιεία (Πίλαθαο 11). 
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Πίνακασ 11: Δημογραφικά ςτοιχεία για το μζγεθοσ τησ ςχολικήσ μονάδασ -αριθμόσ 

μαθητών/τριών 

ΜΔΓΔΘΟ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

(ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ) 
Ν % 

< 50 – 120 καζεηέο/ηξηεο 95 55,3 

120 + καζεηέο/ηξηεο 77 44,7 

ΤΝΟΛΟ 172 100 

 

 

7.2  Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 

ηελ έξεπλα ππνινγίζηεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. Έγηλαλ ζπζρεηίζεηο κε ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα εμαρζνχλ ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. ηε ζπλέρεηα ην 

θάζε δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν εμεηάζηεθε ζε αιιειεπίδξαζή κε ην θχιν πνπ ηελ 

εθιάβακε σο ζπκκεηαβιεηή.  

 

7.2.1 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Τπεξεηώ ή έρω ππεξεηήζεη ωο Γηεπζπληήο - Γηεπζύληξηα» 

 

Ζ πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο σο πξνο ηε ζρέζε ηεο παξαπάλσ 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο κε ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο παξαπάλσ κεηαβιεηήο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ (F(1,169) = 7,347, p< 0,01). 

ηελ έξεπλά καο, φηαλ ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ζηελ παξαπάλσ κεηαβιεηή ην 

θχιν, ιακβάλνληάο ην σο ζπκκεηαβιεηή, δηαπηζηψζεθε φηη ηα απνηειέζκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη δηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά επίδξαζε ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο ηερληθήο ηνπ αληαγσληζκνύ (F(1,169) = 5,257, p< 0,05).  

πγρξφλσο δηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζην θχιν θαη 
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ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο ηερληθήο ηεο απνθπγήο (F(1,169)= 4.331, p<0,05) 

(Πίλαθαο 12). 

Πίνακασ 12: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Yπηρετώ ή ζχω υπηρετήςει ωσ 

Διευθυντήσ/ντρια» 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df MeanSquare F Sig. 

Φύλο Competing 78.047 1 78.047 5.257 .023 

Avoiding 54.815 1 54.815 4.331 .039 

compromising 3.125 1 3.125 .159 .691 

Υπηρεηώ ή έτω 

σπηρεηήζει ως 

Διεσθσνηής/νηρια 

Competing 43.265 1 43.265 2.914 .090 

Avoiding 7.573 1 7.573 .598 .440 

compromising 144.594 1 144.594 7.347 .007 

 

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Υπεξεηώ ή έρω ππεξεηήζεη ωο Δηεπζπληήο/ληξηα» φηαλ 

πξνζηέζεθε σο ζπκκεηαβιεηή ην θύιν. Φαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο εξσηεζείζεο, είηε 

έρνπλ ππεξεηήζεη σο δηεπζχληξηεο είηε φρη, ζεσξνχλ σο θαηαιιειφηεξε ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγωληζκνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο άληξεο. 

Διάγραμμα 3: υνυπολογιςμόσ των μεταβλητών «Ζχω υπηρετήςει ωσ Διευθυντήσ/ντρια» και 

«Φφλο». τρατηγική του ανταγωνισμοφ 
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Αληίζηνηρα, ζην δηάγξακκα 4 πνπ αθνξά ηελ ίδηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

βιέπνπκε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί είηε έρνπλ ππεξεηήζεη σο δηεπζχληξηεο είηε 

φρη, θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ γηα ηε δηαρείξηζε κηαο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Παξαηεξείηαη, αθφκε, φηη νη άληξεο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη σο δηεπζπληέο επηιέγνπλ 

ειάρηζηα πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο ζε ζρέζε κ΄ εθείλνπο πνπ δελ 

έρνπλ ππεξεηήζεη ζε δηνηθεηηθή ζρέζε. 

 

Διάγραμμα 4: υνυπολογιςμόσ των μεταβλητών «Ζχω υπηρετήςει ωσ Διευθυντήσ/ντρια» και 

«Φφλο». τρατηγική τησ αποφυγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Τπεξεηώ ή έρω ππεξεηήζεη ωο Τπνδηεπζπληήο- 

Τπνδηεπζύληξηα» 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε 

Γηαθχκαλζεο γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βξέζεθε φηη ην λα έρεη 

θάπνηνο/θάπνηα ηελ εκπεηξία ηνπ ππνδηεπζπληή ή ηεο ππνδηεπζχληξηαο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κφλν φζν αθνξά γηα ην είδνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη ν ζπκβηβαζκόο (F(1,169)= 4.141, p<0,05). 

Αλ φκσο ζ΄ απηή ηε κεηαβιεηή εμεηάζνπκε ηαπηφρξνλα θαη ην θύιν, ηφηε 

θαίλεηαη φηη ε κφλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ 



83 
 

ζπγθξνχζεσλ είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνύ (F (1,169)= 

4.841, p< 0,05), (Πίλαθαο 13).  

 

Πίνακασ 13: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Τπηρετώ ή ζχω υπηρετήςει ωσ 

Τποδιευθυντήσ/ντρια». 

Tests of Between-Subjects Effects 

 

7.2.3 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Μέγεζνο ζρνιηθήο κνλάδαο- αξηζκόο καζεηώλ» 

 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο γηα θακία απφ ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη γηα 

θακία νκάδα δπλακηθήο ησλ ζρνιείσλ («κεγάια» ή «κηθξά»). Ωζηφζν, φηαλ 

ιακβάλεηαη σο ζπκκεηαβιεηή ην θύιν, ηφηε ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά 

επίδξαζε αλάκεζά ηνπο πνπ είλαη απηή ηεο ηερληθήο ηνπ αληαγσληζκνύ (F(1,167)= 

6.728, p< 0,01), (Πίλαθαο 14). 

 

 

Source Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Φύλο Competing 71.488 1 71.488 4.841 .029 

Avoiding 36.158 1 36.158 2.854 .093 

Compromising 5.729 1 5.729 .286 .594 

Υπηρεηώ ή 

έτω 

σπηρεηήζει 

ως 

Υποδιεσθσν

ηής/νηρια 

Competing 56.680 1 56.680 3.838 .052 

Avoiding 5.711 1 5.711 .451 .503 

Compromising 83.019 1 83.019 4.141 .043 
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Πίνακασ 14: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Μζγεθοσ ςχολικήσ μονάδασ - 

αριθμόσ μαθητών»  

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Φύλο Competing 98.485 1 98.485 6.728 .010 

Avoiding 46.293 1 46.293 3.660 .057 

Compromising 27.480 1 27.480 1.364 .244 

Μέγεθος Στολικής 

Μονάδας - αριθμός 

μαθηηών 

Competing 107.931 3 35.977 2.458 .065 

Avoiding 34.190 3 11.397 .901 .442 

Compromising 106.989 3 35.663 1.771 .155 

 

7.2.4 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ» 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δελ βξέζεθε ηίπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ θαη θαίλεηαη πσο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ δελ 

επεξεάδνπλ ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

χκθσλα φκσο κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη απηά 

δηαθνξνπνηνχληαη φηαλ ζπλππνινγηζηεί ην θχιν. Έηζη παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθά επίδξαζε θαη ην ζηπι δηαρείξηζεο πνπ επηθξαηεί γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη απηφ ηνπ αληαγσληζκνύ (F(1,60)= 4.330, p<0,05). 
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7.2.5 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Δηδηθόηεηα» 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Δηδηθφηεηα» θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο, δελ 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε. 

ηελ πεξίπησζε, φκσο πνπ ππνινγίδνπκε ην θύιν σο ζπκκεηαβιεηή θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνύ (F (1,169)= 8.036, p< 0,01), θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο (F 

(1,169)= 3.954, p<0,05) σο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (Πίλαθαο 15).  

Πίνακασ 15: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Ειδικότητα» 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Φύλο Competing 121.129 1 121.129 8.036 .005 

Avoiding 49.941 1 49.941 3.954 .048 

Compromising 25.403 1 25.403 1.237 .268 

Ειδικόηηηα Competing 5.154 1 5.154 .342 .560 

Avoiding 12.100 1 12.100 .958 .329 

Compromising .311 1 .311 .015 .902 

 

ην δηάγξακκα 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά 

κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Δηδηθόηεηα» θαη ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, φηαλ ππνινγίζηεθε ην θύιν σο ζπκκεηαβιεηή. Σα 

απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγωληζκνύ. Φαίλεηαη φηη ηφζν νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ ΠΔ70 φζν θαη 

εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο, πξνηηκνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  
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Διάγραμμα 5: υνυπολογιςμόσ μεταβλητών «Ειδικότητα» και «Φφλο». τρατηγική του 

ανταγωνισμοφ.  

 

ην δηάγξακκα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ 

ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ «Δηδηθόηεηα» θαη «θύιν». Σα απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα, νη γπλαίθεο 

πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70 πξνηηκνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

άιιε εηδηθφηεηα, αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο. 

Διάγραμμα 6: υνυπολογιςμόσ μεταβλητών «Ειδικότητα» και «Φφλο». τρατηγική τησ 

αποφυγής
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7.2.6 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Ζιηθία» 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη ε «Ζιηθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζθνχλ δηνηθεηηθφ έξγν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κε ηα 

ηξία ζηπι αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Δληνχηνηο, ην θύιν σο ζπκκεηαβιεηή, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνύ (F(1,169)= 6.845, 

p<0,01), φζν θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο (F(1,169)= 3.949, p<0,05), (Πίλαθαο 

16).  

Πίνακασ 16: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Ηλικία»  

 Tests of Between-Subjects Effects 

  

 

7.2.7 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: 

«Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε» 

 

Σέινο, ε ππεξεζηαθή ζρέζε εξγαζίαο (κφληκνη - αλαπιεξσηέο) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο. 

Source Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 

df MeanSquare F Sig. 

Φύλο competing 104.492 1 104.492 6.845 .010 

Avoiding 48.773 1 48.773 3.816 .052 

compromising 17.534 1 17.534 .870 .352 

Ηλικία  competing 18.387 4 4.597 .301 .877 

Avoiding 24.789 4 6.197 .485 .747 

compromising 123.439 4 30.860 1.530 .196 
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Όηαλ, σζηφζν, εμεηάδεηαη σο ζπκκεηαβιεηή ην θύιν, ηφηε πξνθχπηεη κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κε ηνλ αληαγσληζκό (F(1,169)= 7.964, p<0,05), 

(Πίλαθαο 17). 

 

 Πίνακασ 17: tests of between για τισ μεταβλητζσ «Φφλο» και «Τπηρεςιακή κατάςταςη» 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Φύλο Competing 120.183 1 120.183 7.964 .005 

Avoiding 47.693 1 47.693 3.755 .054 

comprimising 24.609 1 24.609 1.201 .275 

Υπηρεζιακή 

καηάζηαζη 

competing 1.942 1 1.942 .129 .720 

Avoiding .199 1 .199 .016 .900 

compromising 8.437 1 8.437 .412 .522 

 

ην δηάγξακκα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ φηαλ 

ζπλππνινγίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο «Υπεξεζηαθή θαηάζηαζε» θαη «θύιν». Σα 

απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγωληζκνύ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν νη 

γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη σο κφληκεο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Γελ ηζρχεη ην ίδην γηα 

ηνπο αλαπιεξσηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ 

πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο.  
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Διάγραμμα 7: Συνυπολογιςμόσ μεταβλθτϊν «Υπθρεςιακι κατάςταςθ» και «Φφλο». 

Στρατθγικι του ανταγωνιςμοφ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

8.1  πδήηεζε- πκπεξάζκαηα  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο έδεημαλ φηη: 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αλδξψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Πέιιαο κε πνζνζηφ 58,1%, 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πσο αλ θαη ηα ζρνιεία είλαη ζηειερσκέλα 

κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηηο 

θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνη άλδξεο (58,73%). Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ, φπσο ηεο Φξφζε (2016),  ε νπνία 

ζε έξεπλα ππνςεθίσλ θαη επηιεγέλησλ  δηεπζπληψλ δηαπίζησζε ηελ εμαηξεηηθά κηθξή 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Αληηπξνζσπεπηηθφ ζηαηηζηηθφ 

δείγκα  απνηειεί ε  δηαπίζησζε  φηη ην 2015 ζε ζχλνιν 169 επηιεγέλησλ  δηεπζπληψλ 

ζε ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο  νη 125 ήηαλ άλδξεο (73,96%) θαη νη 44 ήηαλ 

γπλαίθεο  (26,04%).  

Παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία είλαη κεγάιεο 

ειηθίαο θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. Οη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζην θάζκα ησλ ειηθηψλ 

απφ 41έσο 61ρξφλσλ  (69,7%). Δπίζεο, ην 55,8% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη 

πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε απφ 11 έσο 25 έηε. Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ έρεη πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε εληζρχεη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαλεξψλεη φηη είλαη πηζαλφλ νη 

εθπαηδεπηηθνί  λα γλσξίδνπλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ηηο αηηίεο ησλ δηελέμεσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ  

κφληκσλ (89,0%) θαη αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, (11,0%) φπσο άιισζηε ήηαλ 

αλακελφκελν θαη απφ ηε δηαπίζησζε ζε παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 3) πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο. 

Φαίλεηαη, αθφκε, φηη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (26,2%) δήισζε 

φηη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Απηφ ίζσο δειψλεη ηελ αλάγθε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε εθνδίσλ πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο  ζηε δηνηθεηηθή ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο. Σν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί  κε ηελ Φξφζε (2016) ε νπνία αλαθέξεη φηη παξαηεξείηαη πιένλ κεγάιε 

αχμεζε απφθηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ  θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σέινο, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε «κηθξά 

ζρνιεία»  (55,3%) θαη απηφ πηζαλά ζπκβαίλεη γηαηί ν Ννκφο Πέιιαο απνηειείηαη απφ 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο  κε πνιιά κηθξά ρσξηά ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πνιιά 5/ζέζηα 

θαη 6/ζέζηα, ίζσο θαη κηθξφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο  νη νπνίεο έρνπλ φιν θαη 

κηθξφηεξν καζεηηθφ δπλακηθφ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπδεηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. 

1. Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε/ηεο ζρνιηθήο εγέηηδαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα 

ζηα άηνκα πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ έδεημε φηη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε (δηεπζπληέο/ληξηεο-ππνδηεπζπληέο/ληξηεο) επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ. Αθνινπζνχλ 

ε ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο απνθπγήο. Με ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ 

επηδηψθεηαη ε εμεχξεζε κηαο «ρξπζήο ηνκήο» κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ 

πιεπξψλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο θαη ζα δηαζθαιίζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνληαη, έζησ θαη πξνζσξηλά, νη 

ηζνξξνπίεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φπσο απηά ηνπ Tankersley (1991, αλαθέξεηαη ζηνλ 

Balay, 2006), ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θαηέρνληεο ζέζεηο επζχλεο ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθξνπζηαθψλ επεηζνδίσλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε κέηξην βαζκφ ελδηαθέξνληνο  

απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ην άιιν 

άηνκν ή ηελ νκάδα (Chan et al., 2006).  Ο Lukasavich (1994) αλαθέξεη φηη απηή ε 

ηερληθή αληηκεηψπηζεο ελδείθλπηαη, γηαηί ηα εγεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα έρνπλ 

ξφιν δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ζπληεινχλ ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Ζ ηερληθή ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ είλαη έλα ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο κε εκπιεθφκελεο ελέξγεηεο ηχπνπ  

«δίλσ-παίξλσ» κε απψηεξν ζηφρν ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο (Hocker and Wilmot, 
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1998). ηα παξαπάλσ ζπλαηλεί θαη ν Adams (1990), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε 

ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

δηελέμεσλ. Μεξηθνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ ελδείθλπηαη πάληα, αιιά πσο θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή 

θαη ρξήδεη δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο (Fry & Thomas, 1996). Ζ ηερληθή απηή, 

πεξηέρεη κεηνλεθηήκαηα γηαηί δελ αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο, αιιά  δίλεη έκθαζε 

κφλν ζηε ιχζε ρσξίο λα παξέρεη ηθαλνπνίεζε  ζηηο αληηθξνπφκελεο πιεπξέο 

(Montana & Charnov, 2006).  Αθφκε, κε ηε ζπρλή επηινγή θαη εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο απηφ λα απνδνζεί ζε 

απξνζπκία, αδηαθνξία ή αθφκε θαη αδπλακία ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Lippit, 1982).  

 Γηαπηζηψζεθε αθφκε, φηη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζε ζέζε επζχλεο 

επηιέγνπλ θαηά ειάρηζηα πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ππεξεηήζεη ζε δηνηθεηηθή ζέζε. Άιιεο έξεπλεο 

ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηά καο θαη απνδίδνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ην ζηνηρείν ηεο 

άξλεζεο θαη ηνπ ρακεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθξνπφκελν κέξνο. ηε 

βηβιηνγξαθία ε ηερληθή ηεο απνθπγήο ππάξρεη επίζεο θαη κε ηνπο φξνπο 

«ππεξπήδεζε» «απφζπξζε» θαη «αδηαθνξία» (Chan et al., 2006).  Οη άλδξεο 

δηεπζπληέο θάπνηεο θνξέο απνθαζίδνπλ λα κελ αζρνιεζνχλ κε ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο αιιά λα ην πξνζπεξάζνπλ ειπίδνληαο ίζσο πσο ζα μεραζηεί. Άιιεο 

θνξέο ππνηηκνχλ ηελ έληαζε ηεο ζχγθξνπζεο, κε πηζαλφ απνηέιεζκα απηή λα 

εθδεισζεί κειινληηθά ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, έζησ θη αλ θαίλεηαη πξνζσξηλά 

πσο ην πξφβιεκα έρεη μεπεξαζηεί. Δίλαη πηζαλφ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο  

κνλάδαο λα κελ επηζπκεί ηελ εκπινθή ηνπ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αθνχ 

θαη ν ίδηνο δελ αμηνινγείηαη γηα ην έξγν πνπ επηηειεί. Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο απνθπγήο δηαθξίλεηαη απφ έιιεηςε νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο 

(Riasi & Asadzadeh (2016).  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη νη άληξεο 

δηεπζπληέο αθνινπζνχλ ζαλ ηειεπηαία  επηινγή ηερληθήο επίιπζεο δηελέμεσλ, ηνλ 

αληαγσληζκφ. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ 

πνπ αλαθέξνπλ φηη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην εγεηηθφ ζηέιερνο ζέιεη λα αζθήζεη 

νπσζδήπνηε ηελ επηξξνή, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρεη, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΐηεο, 2014). Σν ελδηαθέξνλ ηνπ είλαη 

κνλνδηάζηαην θαη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε κφλν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 
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ζπκθεξφλησλ. Δπηδεηθλχεη ρακειφ βαζκφ επηζπκίαο γηα ζπλεξγαζία, δηαθαηέρεηαη 

απφ αληηπαιφηεηα ηεο κνξθήο « θεξδίδσ- ράλεηο». Πξνζπαζεί λα έρεη ηνλ απφιπην 

έιεγρν θαη εκκέλεη ζηηο δηθέο ηνπ απφςεηο (Putnam & Wilson, 1982).  

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη κεηά ηε «ιύζε», ε ζχγθξνπζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 

ρσξίο λα έρεη αληηκεησπηζηεί (Skjorshammer 2001· Chen & Tjosvold 2002). 

Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία έρεη γίλεη ζαθψο θαιχηεξε 

απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δελ παχεη φκσο λα είλαη ππνδεέζηεξε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ησλ αληξψλ. Σα εκπφδηα ιφγσ ηνπ «θύινπ» ηεο  είλαη πνιιά κε 

απνηέιεζκα λα θαηαβάιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ππάξρεη ζε ζεκαληηθέο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

Έηζη, ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πξνθαιεί ακθηζπκία ζηηο γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο, αθελφο γηαηί γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλδξεο δηεπζπληέο 

αζθνχλ ηελ εμνπζία θαη αθεηέξνπ γηαηί δελ απαγθηζηξψλνληαη απφ ηνπο 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο ηνπ θχινπ ηνπο. Απηφ ηηο νδεγεί είηε ζην 

λα επηιέγνπλ κηα νπδέηεξε αιιά δπλακηθή ζηάζε, πξνηξέπνληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, είηε 

λα απνγνεηεπηνχλ γηα ηε δηαηάξαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Σάθε, 2009).  

2. Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη αλ απηά επηδξνχλ ζηηο επηινγέο ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο  

ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Γηαπηζηψζεθε φηη 

ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζηαηηζηηθά ηηο ηξεηο 

επηθξαηέζηεξεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ δηελέμεσλ (επηβνιή, απνθπγή, 

ζπκβηβαζκφ), δηαπίζησζε πνπ ζπκπίπηεη θαη κε ηηο αλαθνξέο ησλ Henkin et al., 

(1999) θαη ηνπ Indelicato(2005) πνπ αλαθέξνπλ φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  

εθαξκφδνληαη θαη νη ηξεηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

3. Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δελ 

θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη εθείλνη επηιέγνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηελέμεσλ ηελ ηερληθή ηεο επηβνιήο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε 

απηά ηνπ Karip, (2000, αλαθέξεηαη ζηνλ Balay, 2006), δηαπηζηψλνληαο φηη κφλν νη 

δηεπζπληέο/ληξηεο αθνινπζνχλ ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη νη πθηζηάκελνί ηνπο. Φαίλεηαη πσο νη απινί εθπαηδεπηηθνί, 
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επεηδή αθξηβψο δελ έρνπλ εκπεηξία δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο επηιέγνπλ ηελ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Καηά ηνλ Παξαζθεπφπνπιν 

(2006), νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ηελ νξηζηηθή επίιπζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηελ ηερληθή ηεο επηβνιήο γηα λα κελ παξακέλνπλ ζε έλα 

καθξνρξφλην δπζιεηηνπξγηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί  δελ 

έρνπλ ηελ άκεζε επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. χκθσλα κε 

ηελ Παζηαξδή (2001) ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνθηνχλ θάπνηα 

«πξνλόκηα» ιφγσ ππεξέηεζεο πνιιψλ εηψλ ζην ίδην ζρνιείν, φπσο είλαη ε 

επηινγή ηκήκαηνο ή ε απνθπγή αλάιεςεο εμσδηδαθηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ηα νπνία  

νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, ρσξίο νη εκπιεθφκελνη λα 

αλαδεηνχλ  ιχζεηο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ φινπο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αξλνχληαη λα εληαρζνχλ ζην ζπλεξγαηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

θαη πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε απνηέιεζκα ηε ζχγθξνπζε θαη 

ηε δηαρείξηζή ηεο κε ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ (Ππξησηάθε,1992). Αληίζεηα, 

νη δηεπζπληέο/ληξηεο νη νπνίνη έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αλαδεηνχλ ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο, απνθεχγνληαο ηηο έληνλεο 

δηελέμεηο θαη ηελ πφισζε ησλ αληηθξνπφκελσλ πιεπξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ην θαιφ θιίκα ζην ζρνιείν. 

 Παξαηεξήζεθε επίζεο, φηη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κφληκσλ ή 

αλαπιεξσηψλ, δελ επεξεάδεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

ζα επηιέμνπλ, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. 

4. Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηξφπσλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Μεηά 

ηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηφζν ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ «κεγάισλ ζρνιείσλ» φζν 

θαη ζηνλ αξηζκφ καζεηψλ ησλ «κηθξώλ ζρνιείσλ». Οη ζρνιηθνί εγέηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ, επηιέγνπλ θαη ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηελέμεσλ, αλάινγα κε ην πεξηζηαηηθφ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ.  

 Ζ δηαπίζησζε απηή αληηθξνχεηαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ πσο ζηα ιεγφκελα «κηθξά ζρνιεία» επηρεηξνχληαη ζπκβηβαζηηθέο 

ηερληθέο θαη ηερληθέο απνθπγήο ιφγσ ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Brewer, Mitchell & Weber, 2002). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ζε κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαιχηεξεο 
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απφ απηέο ησλ κεγάισλ πνιπάξηζκσλ, ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιείσλ 

(Κνχια, 2011). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί ζε κηα κηθξή ζρνιηθή 

κνλάδα έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη άκεζα γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, αληαιιάζζνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο θαη εκπεηξίεο, 

καζαίλεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαιχηεξα ηφζν ζε πξνζσπηθφ, φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

Αληίζεηα, ζηηο κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιπάξηζκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνηεινχλ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, 

δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ζπγθξνχζεσλ πνπ 

θαηαζηξαηεγνχλ ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα. Ο Nias (1998) αλαθέξεη φηη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεξγάδνληαη κφλν κε εθπαηδεπηηθνχο παξφκνηαο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο θαη 

αγλννχλ ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηα παηδαγσγηθά ζέκαηα. 

Μεξηθέο θνξέο απνθεχγνληαη ηερληθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ νη νπνίεο 

απαηηνχλ ρξφλν θαη ζπλεξγαζία (Thomas, 1977 & Rahim 2001). Σφζν ε εγεζία 

φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο νη νπνίεο είλαη 

αλάινγεο κε ην είδνο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ εθδειψλεηαη θάζε θνξά. 

5. Σν πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ 

αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε φηη ην θχιν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη 

ηελ επηινγή ηνπ ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο αιιειεπηδξά κε θάζε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, δηαθνξνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα.  

● Παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίεο  έρνπλ ππεξεηήζεη σο 

δηεπζύληξηεο, επηιέγνπλ ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο απνθπγήο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη άληξεο δηεπζπληέο θαίλεηαη φηη 

δηαηεξνχλ κηα πεξηζζφηεξν κεηξηνπαζή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, αθνχ εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απ’ φηη νη γπλαίθεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο άιισλ 

εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκφ. Ο Kruger (1996), αλαθέξεη 

φηη νη άληξεο δηεπζπληέο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα επηβάινπλ ηελ άπνςή ηνπο, ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρνπλ. Οη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζπλήζσο πξνζπαζνχλ λα εκπιέθνπλ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεσλ. Ο ίδηνο επίζεο, αιιά θαη νη 

Brewer, Mitchell & Weber (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 
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αθνινπζνχλ θπξίσο ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνθπγήο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε δηελέμεσλ. 

Σν εχξεκά καο ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ ζε φηη αθνξά 

ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο θαη αληηθξνχεηαη κφλν ζηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο 

Erickson (1984) αλαθέξεη φηη νη εγέηηδεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απνθπγή θαη ηνλ ζπκβηβαζκφ θαη λα κελ πξνηηκνχλ ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Αλάινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σέθνπ (2009), ν νπνίνο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο πξνηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

απνθπγή θαη ηνλ ζπκβηβαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη 

εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ. Έηζη πξνηηκνχλ λα 

εκπιέθνπλ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ζρέδηα επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Brewel et al., (2002), νη γπλαίθεο απνζθνπψληαο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ εμάπισζεο ηεο ζχγθξνπζεο πξνζπαζνχλ λα ζπκβηβάζνπλ ηηο δπν 

πιεπξέο, «θάλνληαο πόηε ην ραηίξη ηνπ ελόο θαη πόηε ηνπ άιινπ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν  

ζεσξνχλ φηη επηιχνπλ ηε ζχγθξνπζε θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.  

χκθσλα κε ηελ Σάθε (2009) νη δηεπζχληξηεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

ηαρεία θαη επηηπρή επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Reynolds (2002) εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν νιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ελψ δηαρεηξίδνληαη κε πεξηζζφηεξε 

επειημία ηηο ζπγθξνχζεηο, παξαθάκπηνληαο ηηο θαζηεξσκέλεο ηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο.   

Δπίζεο, πνιιέο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο επηιέγνπλ κηα νπδέηεξε αιιά δπλακηθή 

ζηάζε, πξνηξέπνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο εθηφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Οξηζκέλεο δηεπζχληξηεο κάιηζηα, πηζηεχνπλ φηη ηα 

πξνβιήκαηα θαζψο θαη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ είλαη κηα ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία θαη δελ απνηεινχλ πξνζσπηθή ηνπο επζχλε, αιιά ν ξφινο ηνπο είλαη απιά 

ζπληνληζηηθφο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηηκνχλ λα κελ εκπιαθνχλ ζηε δηέλεμε 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνληαο ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο.  

 χκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, φπσο ησλ Ruble & Schneer (1994) νη 

ζπγθξνχζεηο ζπληεινχλ δπλακηθά ζηελ πξφνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γη’ απηφ, άιισζηε, έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο φηαλ ζε απηέο ζπλππνινγίδεηαη ην θχιν. Καηά ηνπο Lipman & 

Blumen (1992) ε «ζειπθόηεηα» ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε 
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ηνλ εγεηηθφ ξφιν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη Eagly & Carli (2007) ππνζηεξίδνπλ πσο 

αλ θαη ε εγεζία έρεη ζπλδεζεί κε επηζεηηθφηεηα, αλεμαξηεζία θαη θπξηαξρία ηα νπνία 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνχ θχινπ, παξφια απηά θαη ηα γπλαηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε επαηζζεζία, ε εθθξαζηηθφηεηα θαη ε ελζπλαίζζεζε είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά. Αλ, ινηπφλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν θχισλ ζπλδπαζηνχλ 

θαηάιιεια, είλαη πνιχ πηζαλφ ε άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ λα έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Brinia, 2012). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ επαιεζεχεηαη νινθιεξσηηθά ε άπνςε 

ησλ ζεσξεηηθψλ φηη νη εγέηηδεο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ, ελψ νη εγέηεο απνθιεηζηηθά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

απνθπγήο. Αληηζέησο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη 

άληξεο πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθή ζέζε πξνζπαζνχλ αξρηθά λα απνθχγνπλ ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε ζχγθξνπζε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη κάιηζηα νη γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ 

αζπκβαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 ηε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη πηζαλφ νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο 

λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο ρσξίο λα εκκέλνπλ ζηα ζηεξεφηππα 

θαη ηα θιηζέ ηεο θνηλσλίαο πνπ ηηο ήζειε άβνπιεο θαη ζπγθαηαβαηηθέο. Δλδερνκέλσο, 

φκσο, ε ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηιέγνπλ νη γπλαίθεο λα πεγάδεη απφ έλα 

εζσηεξηθεπκέλν πιαίζην δηνίθεζεο πνπ ηαηξηάδεη κε ην ηεξαξρηθφ ζηπι ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ απνδίδεηαη σο ζηεξενηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

«αξξελσπόηεηαο» θαη δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα θπξίαξρα 

ζηεξενηππηθά κνηίβα ηεξαξρίαο. Με ηελ επηινγή ηεο ηερληθήο απηήο, εθθξάδνπλ, 

ίζσο, έλα είδνο αλαζθάιεηαο, θφβνπ θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο  θαζψο ζεσξνχλ φηη 

βξίζθνληαη ζπλέρεηα ζε άκπλα. Σν εχξεκα δείρλεη φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο είλαη 

ζε κία ζέζε εμνπζίαο θαη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

δελ έρνπλ εθφδηα, είλαη εγθισβηζκέλεο ζε έλα δηπνιηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο πνπ 

δελ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξνχλ θαη λα απνιαχζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο 

ζπκβάιινληαο έηζη ζε έλα δεκηνπξγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο 

αληαγσληζκφο θαη ε απνθπγή δελ απνηεινχλ παξαγσγηθνχο ηξφπνπο πνπ 

θαιιηεξγνχλ, πξνσζνχλ, βειηηψλνπλ θαη θάλνπλ θαιχηεξεο  ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Ζ γπλαίθα δηεπζχληξηα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα αλαπηχζζεη δίαπιν επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα πξνάγεη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ηε δηάδνζε 
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ησλ απφςεσλ, λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ αλζξψπηλνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ησλ θνηλψλ απνδεθηψλ ιχζεσλ. Γηαζέηνληαο, παξάιιεια κε ηε 

γλψζε, εγεηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα 

θαηαθεχγεη ζε  αθξαίεο ιχζεηο φηαλ θιεζεί λα παξέκβεη γηα λα δηαρεηξηζηεί 

πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ.   

 ● χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην θχιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ φηαλ αιιειεπηδξά θαη ζην καζεηηθό 

δπλακηθό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο πξνηηκνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ φηαλ θαινχληαη λα 

δηνηθήζνπλ έλα ζρνιείν ζην νπνίν θνηηά κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα εξγάδεηαη ζ’ απηφ κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζηνηρεία πνπ 

αλαδείρηεθαλ ζηελ έξεπλα ζπκβαδίδνπλ κε άιιεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο φπσο 

είλαη ε έξεπλα ηνπ Rahim (2001), ε νπνία απέδεημε φηη ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηιέμνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο. 

Όηαλ ην ζρνιείν είλαη κηθξφ θαη θαηά ζπλέπεηα εξγάδνληαη ζε απηφ ιίγνη 

εθπαηδεπηηθνί, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο είλαη ζπλήζσο πην νκαιέο, 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηε 

γξεγνξφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπγθξνχζεσλ, θπξίσο κε ηελ εχξεζε 

θνηλά απνδεθηήο ιχζεο (Brewer et al., 2002). ηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο ε 

αλαβνιή ηεο ζχγθξνπζεο ή θάπνηα πξνζσξηλή ιχζε, ζα κπνξνχζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή (Thomas, 1977ˑ Rahim, 2001). 

Αληίζεηα, ζε ζρνιεία πνπ θνηηνχλ πνιινί καζεηέο, απμάλεηαη αλαινγηθά θαη ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κειψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη αζπκβαηφηεηα ζηηο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηεο ζχγθξνπζεο φζν θαη δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ε νπνία απαηηεί ρξφλν θαη θαιή δηάζεζε απφ ηηο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο Rahim (2001). 

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ν Corwin (1969), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη 

ζηα κεγάια ζρνιεία είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη επεηδή ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ, ην ζρνιείν εκπιέθεηαη ζε πην 

πνιχπινθα πιαίζηα θαη ν/ε εγέηεο/εγέηηδα θαιείηαη λα ιάβεη ππφςε πεξηζζφηεξεο 

παξακέηξνπο γηα λα αληηκεησπίζεη ηε ζχγθξνπζε. Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγνχληαη 
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πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

ζρνιηθνί εγέηεο δελ ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ ή ηεο 

απνθπγήο, παξά κε εθείλε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Οη δηεπζπληέο κεγάισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ εκκέλνπλ πάληα ζηαζεξά ζηελ 

άπνςή ηνπο γηα ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, 

παξά είλαη επέιηθηνη θαη απνθαζίδνπλ πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζνπλ κε βάζε 

ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο (Thomas, 1977ˑ Rahim, 2001). Αθφκα, ην ζηπι ηεο 

απνθπγήο ζπλήζσο δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο κεγάισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο πθηζηάκελεο δηέλεμεο, νχησο 

ψζηε λα κελ επεθηαζεί θαη δεκηνπξγήζεη άιια πξνβιήκαηα. Αληίζεηα, ζηηο κηθξέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ε αλαβνιή ηεο ζχγθξνπζεο ή θάπνηα πξνζσξηλή ιχζε, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ μέλνη ζεσξεηηθνί αληαπνθξίλνληαη θαη 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηεινχληαη απφ 

πνιινχο καζεηέο θαη πνιπκειέο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ πνιινί δελ 

είλαη κφληκνη, αθνχ είηε κεηαθηλνχληαη ζε ζρνιεία εληφο ηνπ λνκνχ είηε δηδάζθνπλ 

ζην ζρνιείν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ελ ζπλερεία κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζρνιηθφο εγέηεο δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο απνθπγήο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Σέθνο, 2009). 

● Όηαλ επίζεο ην θχιν ζπλππνινγίζηεθε κε ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη γπλαίθεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ηνπο. Βξέζεθε επίζεο, πσο νη γπλαίθεο απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ αληαγσληζκνχ κφλν ηα πξψηα ρξφληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο σο δηεπζχληξηεο. 

Αληίζεηα, νη άληξεο δηεπζπληέο πνπ έρνπλ αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο δελ 

πξνηηκνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ. 

● Όζν αθνξά ηελ εηδηθόηεηα θαη ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο δαζθάιεο, αιιά θη εθείλεο πνπ αζθνχλ 

θάπνηα άιιε εηδηθφηεηα, πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν λα εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο 

δαζθάινπο ή εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ. 
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Γηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη εθηφο απφ ηελ ηερληθή ηνπ αληαγσληζκνχ, νη γπλαίθεο 

δαζθάιεο πξνηηκνχλ θαη ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ωζηφζν, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ αζθνχλ άιιε εηδηθφηεηα. 

● Όηαλ ζπλππνινγίζηεθε ην θχιν σο ζπκκεηαβιεηή κε ηελ αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ φζν θαη ζηε ζηξαηεγηθή 

ηεο απνθπγήο. 

● Δξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ σο ζπκκεηαβιεηή θαη ηεο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ κφληκε ζρέζε εξγαζίαο απ’ φηη νη γπλαίθεο 

πνπ εξγάδνληαη σο αλαπιεξψηξηεο. Αληίζεηα, νη άληξεο αλαπιεξσηέο επηιέγνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε δηαρείξηζε δηελέμεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην θχιν επηθέξεη πνιιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, φηαλ αιιειεπηδξά κε ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ νξίζηεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο ηεο 

εξγαζίαο.  

 

8.2  Πεξηνξηζκνί - Πξνηάζεηο  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαζψο 

απνηεινχλ δείγκα επθνιίαο πνπ ζπγθεληξψζεθε κφλν απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηνπ Ννκνχ Πέιιαο. Πξνζζέηνπλ φκσο λέα δεδνκέλα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο απφςεηο 

δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ  ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ επίδξαζε 

ηνπ θχινπ ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πξνέθπςαλ 

απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη πηζαλφλ λα 

κελ εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

Πεξηνξηζκφ επίζεο απνηειεί ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα επέδξαζε ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηηο 
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απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ θαη πεξηγξάθνπλ θπξίσο ην 

πψο αηζζαλφηαλ ην δείγκα καο. ηα κέζα ηνπ κήλα Ννέκβξε εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη αλαθαηαηάμεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαηέρνληαη απφ ηελ αγσλία θαη ηελ έληαζε εμαηηίαο 

αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, φπσο ηεο αλαγθαζηηθήο αιιαγήο ζρνιηθήο κνλάδαο ιφγσ 

ππεξαξηζκίαο ή αθφκε θαη ηεο αιιαγήο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, είλαη 

πηζαλφ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηφζν γπλαίθεο φζν θαη άλδξεο, λα έδσζαλ 

ηηο απαληήζεηο πνπ ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν απνδεθηέο κε βάζε ην θχιν, αθφκα θαη αλ 

δελ εθθξάδνπλ απφιπηα ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Σν θαηλφκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ 

έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο, ιφγσ ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ αιιά θαη 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλεηαη 

ζπλερψο θαη ζηα δεηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ εθαξκφδεηαη ε «εθ ησλ έζσ» 

κεηαξξχζκηζε.  

Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, εμεηάδνληαο ην δήηεκα κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ. Πξνζπάζεζε, επίζεο, λα δηεπξχλεη ηνπο 

γλσζηηθνχο νξίδνληεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην θχιν ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

 Ωζηφζν, ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε έξεπλα λα επεθηαζεί ζε παλειιήλην επίπεδν 

γηα λα δηαπηζησζνχλ ίζσο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ψζηε λα 

ππάξρεη ε άπνςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα 

έρνπκε πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηνπ Balay (2006) πνπ αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηα 

εγεηηθά ζηειέρε θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ ε έξεπλά καο λα επεθηαζεί  ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζηπι 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπγθξίλνληαο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε κε ηελ 

ηδησηηθή. 

ε παξφκνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε αθφκε λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

θαη νη ηερληθέο δηαρείξηζήο ηνπο αλάκεζα ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 
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Αθφκε, αληηθείκελν έξεπλαο ζα απνηεινχζε ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζην παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ αλ ππάξρνπλ 

θαη άιινη παξάγνληεο πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ή φρη 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο είλαη ην επίπεδν 

επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ε θνπιηνχξα θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ. 

Αθφκε, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αμηνπνηήζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα επξήκαηα   

ζρεηηθψλ κε ην δήηεκα εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

θαιέο πξαθηηθέο θαη ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ νη 

νπνίεο ζα ζπλέβαιαλ απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

 Ζ έξεπλα απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ραξηνγξάθεζε κηαο πηινηηθήο 

εξγαζίαο. Αλαγλσξίδνπκε φηη νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κία  δχζθνιε θάζε κε 

εζσηεξηθεπκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Υξεηάδεηαη 

λα εθπαηδεπηνχλ λα δηνηθνχλ. Υξήζηκε ζα ήηαλ κηα έξεπλα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα 

γηα λα δνχκε πψο νη γπλαίθεο βηψλνπλ ηε ζέζε εμνπζίαο πνπ έρνπλ. Να δηαπηζησζεί, 

έηζη, ην κεγάιν γπλαηθείν δήηεκα πνπ είλαη ε κηθξή ηεο ζπκκεηνρή ζε δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη  δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο. 

Οη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ρξεηάδεηαη λα απεγθισβηζηνχλ απφ ην δίπνιν ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηελέμεσλ. Να εληζρπζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα αλαδείμνπλ ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ θαηάιιεια ζηηο 

αλζξψπηλεο θαη εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ άκεζε θαη θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εηιηθξίλεηα, ε επαηζζεζία, ε δηθαηνζχλε, ν έπαηλνο, ε 

ελζπλαίζζεζε, ε επειημία, ε θαηαλφεζε, ε εκπηζηνζχλε θαη ε νκαδηθφηεηα  ζα είλαη 

ηα σθέιηκα «βέιε» ζηε θαξέηξα ηεο ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή 

ζρνιηθή κνλάδα. Μέζα απφ ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε ζα 

ελδπλακψζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ζα δηεξεπλήζνπλ θαη άιινπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηελέμεσλ πνπ αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη. Να θαηαιάβνπλ 

πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο, πνηεο παγίδεο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηφηε ζα 

δεκηνπξγνχλ γχξσ ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επηπρηζκέλνπο 

καζεηέο. Όια απηά απαηηνχλ ηελ επηκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα είλαη ηθαλέο λα 
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ακβιχλνπλ ην ξφιν ηνπο, λα ζπληειέζνπλ  ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο.  
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

«Οη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ν ξόινο ηνπ Γηεπζπληή/ληξηαο» 

Αγαπεηνί/ηέο ζπλάδειθνη/ζπλαδέιθηζζεο 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο δηεμάγσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο.  

Θα ζαο παξαθαινχζα λα αθηεξψζεηε ιίγα ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν είλαη αλψλπκν θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

αο επραξηζηψ 

Με εθηίκεζε 

Αζαλαζία Ναζηνγηάλλε 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70/Γηεπζχληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γάθλεο N. Πέιιαο 

● Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή πιεξνθνξία είκαη ζηε δηάζεζή ζαο 

 e-mail: nastonan@gmail.com 

 

Α΄ ΜΔΡΟ: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Φχιν: 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

 

Ζιηθία: 

 < 30 

 31 – 40 

 41 -50 

 51 - 60 

 60 + 

 

 Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 

 0 – 3 

 4 – 10 

 11 – 25 

 25 + 
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πνπδέο:  

 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

 Γεχηεξν Πηπρίν 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ 

 Άιιν 

 

 Δηδηθφηεηα: 

 ΠΔ 70 

 ΠΔ 11 

 ΠΔ 05 

 ΠΔ 06 

 ΠΔ 07 

 ΠΔ 08 

 ΠΔ 79 

 ΠΔ 86 

 ΠΔ 91 

 

 Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε  

 Μφληκνο/ε 

 Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

 

 Μέγεζνο ρνιηθήο Μνλάδαο (αξηζκφο καζεηψλ):  

 < 50 

 51 – 80 

 81 – 100 

 101 + 

 

 Τπεξεηψ ή έρσ ππεξεηήζεη σο Τπνδηεπζπληήο/ληξηα: 

 Ναη 

 Όρη 

 

 Τπεξεηψ ή έρσ ππεξεηήζεη σο Γηεπζπληήο/ληξηα:  

 Ναη (Μεηά ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηήο ηεο ελφηεηαο, παξαιείςηε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

θαη κεηαβείηε ζηελ εξψηεζε 10.) 

 Όρη (Μεηά ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηήο ηεο ελφηεηαο, παξαιείςηε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

θαη κεηαβείηε ζηελ εξψηεζε 11.) 
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  Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ:  

 0 – 3 

 4 – 10 

 11 – 25 

 25 + 

 

Β΄ ΜΔΡΟ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αθνξνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζείηε φηαλ βηψλεηε κηα δηέλεμε 

ζην ζρνιείν φπνπ εξγάδεζηε. 

1. πλήζσο είκαη ζηαζεξφο/ή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Πξνζπαζψ λα επραξηζηψ ηνπο άιινπο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Πξνζπαζψ λα βξσ κηα κέζε ιχζε αλάκεζα ζηε δηθή κνπ ζέζε θαη ζηε ζέζε ησλ άιισλ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

4. ηελ πξνζέγγηζε δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνζπαζψ λα ιακβάλσ ππφςε κνπ ηηο επηζπκίεο 

άιινπ πξνζψπνπ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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5. Πξνζπαζψ λα επηβάισ ηε ζέζε κνπ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

6. Απνθεχγσ λα ζπδεηψ δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα ππάξμνπλ δηαθσλίεο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

7. πλήζσο αλαβάιισ δεηήκαηα πνπ επηθέξνπλ δηελέμεηο κέρξη λα ηα εμεηάζσ θαιά.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

8. πλήζσο επηκέλσ ζηηο απφςεηο κνπ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

9. Μεξηθέο θνξέο απνθεχγσ λα ζπδεηψ ακθηζβεηνχκελα (αληηθξνπφκελα) δεηήκαηα. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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10. Πξνζπαζψ λα ζπλδπάζσ ηα νθέιε θαη ηηο δεκηέο θαη ησλ δχν πιεπξψλ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Πξνζπαζψ λα πξνσζψ απηφ πνπ πηζηεχσ φηη είλαη ην πην ζσζηφ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

12. πλήζσο απνθεχγσ λα επηβάισ ηε δηθή κνπ άπνςε. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Πξνζπαζψ λα ιχλσ ηηο δηαθνξέο 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

14. Πξνζεγγίδσ πάληα ηα πξνβιήκαηα άκεζα, ρσξίο ππνλννχκελα θαη ππεθθπγέο.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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15. Πξνζπαζψ λα κελ ζηελνρσξψ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

16. Πξνζπαζψ λα δψζσ κηα θνηλή ιχζε ζε κηα δηέλεμε.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

17. πδεηψ αλνηθηά φιεο ηηο εθδνρέο ησλ πξνβιεκάησλ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

18. Πξνζπαζψ γηα έθβαζε θαιψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ εαπηφ κνπ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

19. Πξνζπαζψ λα θαηεπλάδσ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ γηα λα δηαηεξήζσ ζε θαιά 

επίπεδα ηε ζρέζε καο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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20. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα απφθαζε, πξνηηκψ λα ιάβσ ππφςε φιεο ηηο ηδέεο ησλ άιισλ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

21. Πξνηηκψ λα ζπκθσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επραξηζηήζσ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

22. Πξνσζψ θαη ζπδεηψ πξνβιήκαηα γηα ην δηθφ κνπ φθεινο.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

23. Κάλσ ηα πάληα γηα λα θεξδίζσ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

24. Πξνζπαζψ λα απνθχγσ ηε δεκηνπξγία δπζάξεζηνπ θιίκαηνο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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25. πλήζσο ιακβάλσ ππφςε ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ άιισλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

26. Πξνζπαζψ πνιχ, φπνηε είλαη δπλαηφ, γηα έλαλ αξθεηά δίθαην ζπκβηβαζκφ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

27. Δπηρεηξψ λα θαηαπηέδσ απηνχο πνπ κε αληηπαιεχνπλ (έρνπλ αληίζεηε γλψκε κε εκέλα). 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

28. Κάλσ παξαρσξήζεηο γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

29. Πξνζπαζψ γηα θνηλέο θαη απνδεθηέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα. 

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 
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30. ε κηα δηέλεμε θαη νη δχν πξέπεη λα ππνρσξνχκε απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο καο.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

31. Ηζρπξίδνκαη φηη πάληα πξέπεη λα θαηαιήγνπκε ζε ζπκβηβαζκφ.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

32. Ννκίδσ φηη δελ αμίδεη πάληα λα αλεζπρνχκε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη.  

 Γηαθσλψ έληνλα 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

 πκθσλψ 

 πκθσλψ απφιπηα 

 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 

 


