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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι ανάλυση της διαδικασίας της 

σύγκρουσης και η ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών  της τα οποία µπορούν να 

συµβάλλουν στην εξέλιξη και πρόοδο ενός οργανισµού. Περιλαµβάνει τη διερεύνηση 

της περίπτωσης των σχολικών µονάδων µε παρουσίαση των κυριότερων προγραµµάτων 

διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων και ενδεικτικές αναφορές σε σχολικές µονάδες 

της Ελλάδας και του εξωτερικού που εφαρµόζουν κάποιο σύστηµα διαχείρισης 

ενδοσχολικών συγκρούσεων. Τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η δηµιουργία ενός δοµηµένου συστήµατος διαχείρισης 

συγκρούσεων το οποίο παρέχει τις διαδικασίες και την εκπαιδευτική υποστήριξη στα 

µέλη ενός οργανισµού (ή µιας σχολικής µονάδας) να επιλύουν τις µεταξύ τους 

συγκρούσεις µπορεί να οδηγήσει στο µετασχηµατισµό της σύγκρουσης από αρνητική 

διαδικασία σε θετική και την  ανάδειξή της σε µια ευκαιρία για µάθηση στα πλαίσια 

ενός οργανισµού ο οποίος δεν διστάζει να αντιµετωπίσει την πρόκληση της αλλαγής 

που επέρχεται µέσα από τη διάσταση απόψεων.
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Εισαγωγή 

Η σύγκρουση είναι 

ένα φαινόµενο των κοινωνικών σχέσεων 

τόσο φυσικό όσο και η αρµονία 

και τόσο σηµαντικό όσο και η οµοφωνία1.

Η σύγκρουση είναι µια διαδικασία που στο µυαλό των περισσότερων  ανθρώπων 

δηµιουργεί αρνητικούς συνειρµούς όπου αντίθετες δυνάµεις αναµετριούνται σε 

περιβάλλον έντασης και δυσπιστίας έχοντας ως κορύφωση τη νίκη της µίας πλευράς 

έναντι της άλλης. Η σύγκρουση είναι ένα σύνθετο φαινόµενο και µπορεί να είναι 

διαπροσωπική (interpersonal) ή επικεντρωµένη στο έργο (task focused), καταστροφική 

ή παραγωγική και µπορεί κάποιος να τη διαχειρισθεί, να την αγνοήσει ή απλώς να την 

ανεχθεί (Jehn, 1995). Οι πιθανές πηγές σύγκρουσης είναι πολλές και το πλήθος των 

εµπλεκοµένων, η ένταση, οι µέθοδοι διαχείρισης και τα αποτελέσµατα ποικίλουν. 

Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής ζωής και η σωστή εκµετάλλευση και 

έλεγχος αυτής συντελεί στην πρόοδο και εξέλιξη. 

 Η διαχείριση της σύγκρουσης είναι δύσκολη γιατί τις περισσότερες φορές οι 

άνθρωποι αισθάνονται ότι απειλούνται (σωστά ή εσφαλµένα) και αυτό διεγείρει την 

αντανακλαστική αντίδραση πάλης ή αποφυγής (fight or flight) (Bagshaw, 1998). Η 

µετατροπή της σε θετική διαδικασία απαιτεί ενσυνείδητη προσπάθεια διότι κάθε 

άνθρωπος αντιδρά υποσυνείδητα µε συγκεκριµένο τρόπο σε µια κατάσταση 

σύγκρουσης και απαιτείται γνώση, αυτοέλεγχος και διάθεση συνεργασίας για το 

µετασχηµατισµό της συµπεριφοράς και κατ’ επέκταση της σύγκρουσης σε διαδικασία 

-1-

1 Burns, J.  (1978), Leadership,  Harper & Row, New York,  NY, στο DiPaola & Hoy, “Formalization, 
conflict, and change: constructive and destructive consequences in schools”, 2001.



παραγωγής ιδεών και καινοτοµιών για τον οργανισµό. Η δηµιουργία συστήµατος 

διαχείρισης συγκρούσεων και η συνεχής εκπαίδευση συµβάλλουν σηµαντικά σε αυτό 

το σκοπό (Blake & Mouton, 1970).

Η παρούσα διπλωµατική εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Αναλύει τις πηγές της  σύγκρουσης, τη διαδικασία της σύγκρουσης και τις στρατηγικές 

διαχείρισής της. Σκοπός της είναι να φέρει στο φως τα θετικά χαρακτηριστικά της 

σύγκρουσης τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην εξέλιξη και πρόοδο ενός 

οργανισµού µετασχηµατίζοντας µια εκ πρώτης όψεως αρνητική κατάσταση σε θετική 

διαδικασία. Αναφέρονται οι στόχοι των προγραµµάτων διαχείρισης της σύγκρουσης, οι 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχουν τα µέλη ενός 

οργανισµού για να εφαρµόσουν µε επιτυχία τα προγράµµατα αυτά και ο σηµαντικός και 

καταλυτικός ρόλος του διευθυντή - ηγέτη. Απώτερος στόχος όλων είναι η πλήρης 

εκµετάλλευση των αντιπαρατιθέµενων δυνάµεων προς όφελος του οργανισµού, η 

εξεύρεση λύσης µε τη χρήση της συνεργασίας και η δηµιουργία βάσης για τη δέσµευση 

των µελών του στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. 

Σηµαντικό κοµµάτι της εργασίας αποτελεί η αναφορά στις ενδοσχολικές 

συγκρούσεις. Τα τελευταία χρόνια, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, 

παρατηρείται αύξηση στην παραβατικότητα των µαθητών και στα κρούσµατα βίας 

ανάµεσά τους. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο και µετατρέπει 

τους καθηγητές σε διαχειριστές διενέξεων. Η τάση που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. είναι η 

δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων  το οποίο παρέχει 

την απαραίτητη στήριξη µέσω δηµιουργίας κατάλληλων διαδικασιών (αλλαγή του 

προγράµµατος σπουδών, δηµιουργία οµάδων διαµεσολάβησης µαθητών κ.λπ.) και 

µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης όλης της σχολικής κοινότητας (διευθυντών, καθηγητών, 

µαθητών, γονέων) πάνω στις διαδικασίες και τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. Στόχος 
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είναι η αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας, ο έλεγχος των  δυσλειτουργικών 

συναισθηµάτων και η ιδία επίλυση των συγκρούσεων από τους µαθητές µε ελάχιστη 

παρέµβαση των καθηγητών. Το όραµα των προγραµµάτων διαχείρισης ενδοσχολικών 

συγκρούσεων είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των µαθητών  να επιλύουν µόνοι τους 

τις συγκρούσεις στις οποίες εµπλέκονται και η σταδιακή τους µεταµόρφωση σε ώριµα 

και ολοκληρωµένα άτοµα που δεν  φοβούνται και δεν  καταδικάζουν τις διαφορές αλλά 

τις αποδέχονται και τις εκµεταλλεύονται για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας που 

εξελίσσεται διαρκώς.
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Κεφάλαιο 1

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1.1 Εισαγωγή

Η σύγκρουση είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται όταν υπάρχουν 

ασυµβατότητες, έλλειψη πόρων και αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα. Για την 

εκδήλωσή της σηµαντικό ρόλο παίζει η αντίληψη καθώς σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί 

αντικειµενικά να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να συγκρουστούν δύο πλευρές 

αλλά η σύγκρουση να µην  εκδηλώνεται και, αντιθέτως, να εκδηλώνεται σε περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχουν προφανή αίτια. Οι συγκρούσεις διακρίνονται σε ενδοπροσωπικές 

και διαπροσωπικές. Οι διαπροσωπικές µπορεί να είναι ανάµεσα σε δύο άτοµα ή 

ανάµεσα σε οµάδες ατόµων και αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. 

Ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους, οι συγκρούσεις χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές ή 

δυσλειτουργικές. Οι λειτουργικές συγκρούσεις χαρακτηρίζονται από τα θετικά 

αποτελέσµατα που επιφέρει η σωστή αντιµετώπισή τους σε έναν οργανισµό και οι 

δυσλειτουργικές συγκρούσεις από την  παρουσία έντονης συναισθηµατικής φόρτισης η 

οποία δυσκολεύει την επίλυση του προβλήµατος. Οι δύο αυτοί τύποι σύγκρουσης 

αλληλοσυνδέονται και συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθµό. 

1.2. Ορισµός σύγκρουσης

Ο Robbins2  ορίζει τη σύγκρουση ως µια διαδικασία όπου το υποκείµενο Α 

σκόπιµα επιδιώκει να εµποδίσει ή κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει την επιθυµητή 
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ενέργεια του υποκειµένου Β. Εναλλακτικά αναφέρει ότι ως σύγκρουση θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν όλα τα είδη της αντίδρασης ή της ανταγωνιστικής αλληλεπίδρασης3. Ο 

Boulding4 ορίζει τη σύγκρουση ως παρατηρούµενες ασυµβατότητες ή αντιλήψεις από τα 

εµπλεκόµενα µέρη ότι υπάρχουν  ασύµφωνες απόψεις ή διαπροσωπικές ασυµβατότητες. 

Οι Masters & Albright (2002) αναφέρουν ότι η σύγκρουση υφίσταται όταν δύο ή 

περισσότερα αλληλεξαρτώµενα µέρη διαφωνούν. Η αλληλεξάρτηση υπάρχει υπό την 

έννοια ότι η επίλυση της σύγκρουσης προς κοινή ικανοποίηση δεν µπορεί να επέλθει 

χωρίς αµοιβαία προσπάθεια.  

Ο Thomas5 αναφέρει τρία χαρακτηριστικά της σύγκρουσης: 

i. η ύπαρξη σύγκρουσης είναι θέµα αντίληψης (µπορεί να υπάρχουν αίτια 

σύγκρουσης χωρίς όµως αυτή να εκδηλωθεί ποτέ, αλλά µπορεί αντίθετα να 

υφίσταται σύγκρουση χωρίς να υπάρχουν προφανή και πραγµατικά αίτια),

ii.  υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη, 

iii.  τίθεται θέµα παρεµπόδισης, αντιπαράθεσης ή έλλειψης πόρων. 

1.3. Κατηγορίες σύγκρουσης

1.3.1. Ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις 

Η σύγκρουση διακρίνεται σε ενδοπροσωπική και διαπροσωπική (Rahim, 1992)6.
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3  Robbins S.P. (1974), Managing organizational conflict: A nontraditional approach. Englewood Cliffs 
NJ: Prentice Hall, στο Milton, R, “Human Behavior in organizations. Three levels of behaviour”, 
1981.

4  Boulding, K. (1963), Conflict and Defense, New York: Harper & Row, στο Pondy, L.R., 
“Organizational Model: Concepts and models”, 1967.

5 Thomas, K. (1992), Conflict and Conflict Management: Reflections and Updates, Journal of 
Organisational Behaviour, Vol.13, pp.265-274, στο Weider & Hatfield, “Superiors’ conflict 
management strategies and subordinate outcomes”, 1996.

6 Rahim, M.A. (1992), Managing conflict in organizations, 2nd Ed., Praeger, Westport, CT, στο 
Johnson, P.E. & Scollay, S.J. “School based decision-making councils”, 2001.



• Η ενδοπροσωπική σύγκρουση, ή σύγκρουση ρόλων (role conflict), 

παρουσιάζεται όταν ένα άτοµο πρέπει να διαλέξει ανάµεσα σε λύσεις αντιφατικές 

αλλά υποχρεωτικές, και έρχεται αντιµέτωπο µε προσδοκίες που απαιτούν 

συµπεριφορές αµοιβαία αντικρουόµενες και ανταγωνιστικές7. Ένα άτοµο που 

αντιµετωπίζει είτε µια αδιέξοδη κατάσταση είτε µια κατάσταση συγκρουόµενων 

στόχων δοκιµάζει σε ορισµένο βαθµό αµφιβολία, αµηχανία, σύγχυση και 

αβεβαιότητα, και βιώνει το λεγόµενο «εργασιακό στρες» (Παππά, 2006). Επειδή 

η ακραία ενδοπροσωπική σύγκρουση είναι επικίνδυνη για τη δοµή της 

προσωπικότητας του ατόµου, δεν πρέπει να επιδιώκεται σκόπιµα (Bigge, 2000). 

• Η διαπροσωπική σύγκρουση (interpersonal conflict) πηγάζει από 

ασυµβατότητες, διαφωνίες ή διαφορές ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άτοµα. Οι 

συγκρούσεις που εκδηλώνονται σε µια κοινωνική οργάνωση (οικογένεια, σχολείο, 

εργασία κ.λπ.) και οι οποίες επηρεάζουν τη δοµή και λειτουργία της οργάνωσης 

αυτής είναι διαπροσωπικές. Στο εξής, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όταν 

αναφερόµαστε στον όρο σύγκρουση θα εννοούµε τη διαπροσωπική σύγκρουση.

1.3.2. Οργανωσιακή σύγκρουση

Η οργανωσιακή σύγκρουση προσδιορίστηκε από τους Stoner & Wankel8  ως η 

διαφωνία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα οργανωσιακά µέλη ή οµάδες λόγω 

διαφορετικής θέσης, στόχων, αξιών ή αντιλήψεων. Οι δύο κύριες πηγές οργανωσιακής 

σύγκρουσης είναι οι διαπροσωπικές και οι διατµηµατικές σχέσεις (Sethi, 1995). Αυτός 

ο τύπος σύγκρουσης µπορεί να παρουσιαστεί στα εξής επίπεδα (Rahim, 2002):
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➡ Ενδο-επιχειρησιακή σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση που εκδηλώνεται 

εντός του οργανισµού. Διαχωρίζεται επιµέρους σε:

- Διαπροσωπική σύγκρουση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άτοµα 

ίδιου ιεραρχικού επιπέδου (σχέσεις οµότιµες) ή διαφορετικού 

ιεραρχικού επιπέδου (σχέσεις προϊσταµένου – υφισταµένου). 

Χαρακτηρίζεται από τη σηµαντική επιρροή των συναισθηµάτων, την 

ανάγκη για προστασία του αυτοσεβασµού και της αυτο-αντίληψης, τη 

σύγκρουση προσωπικοτήτων, τις διαφορές στην αντίληψη και τις 

αποτυχίες στην επικοινωνία.

- Διατµηµατική σύγκρουση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες µονάδες 

ή οµάδες ενός οργανισµού. Στη σύγκρουση αυτή γίνεται προσπάθεια 

υπονόµευσης των  ενεργειών των αντιπάλων για την  απόκτηση 

εξουσίας και τη βελτίωση της εικόνας και είναι συνηθισµένη όταν 

υπάρχουν περιορισµένοι πόροι. 

- Ενδοτµηµατική σύγκρουση ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας  σχετικά 

µε τους στόχους, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες, κ.λπ.

➡ Δι-επιχειρησιακή σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση που εκδηλώνεται 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους οργανισµούς ή επιχειρήσεις.

1.3.3. Λειτουργικές και δυσλειτουργικές συγκρούσεις

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις σε έναν οργανισµό, οι συγκρούσεις διακρίνονται σε 

λειτουργικές και δυσλειτουργικές. Το κριτήριο που διαφοροποιεί τη λειτουργική από τη 

δυσλειτουργική σύγκρουση είναι η απόδοση των µελών του οργανισµού. Πολλοί 

ερευνητές ασχολήθηκαν µε τους δύο τύπους της σύγκρουσης δίνοντάς τους 

διαφορετικά ονόµατα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1:
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Πίνακας 1
Τύποι Συγκρούσεων

ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

(functional conflict)

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

(dysfunctional conflict)
Guetzkow & Gyr  (1954)
Rahim   (2002)

Substantive
(ουσιαστική)

Affective
(συναισθηµατική)

Jehn    (1995) Task
(καθήκοντος/έργου)

Relationship
(σχέσεων)

Amason   (1996)
De Dreu   (1997)

Cognitive
(γνωστική)

Affective
(συναισθηµατική)

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι ερευνητές διαχώρισαν τις 

συγκρούσεις σε λειτουργικές και δυσλειτουργικές, προσδιορίζοντας λειτουργικές 

εκείνες που το αντικείµενο της διένεξης είναι το εργασιακό και γνωστικό αντικείµενο 

και ως δυσλειτουργικές εκείνες που η διένεξη έχει πάρει ως επί το πλείστον µια 

συναισθηµατική χροιά η οποία δυσκολεύει την κρίση και συνοδεύεται από 

προσωποποίηση της σύγκρουσης. Πιο αναλυτικά:

• Λειτουργικές συγκρούσεις (γνωστικές συγκρούσεις). Οι λειτουργικές 

συγκρούσεις εκδηλώνονται όταν τα άτοµα µιας οµάδας διαφωνούν για το 

περιεχόµενο της εργασίας που εκτελείται (καθήκοντα) εκφράζοντας διαφορετικές 

απόψεις. Χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές διότι συνήθως η σωστή διαχείρισή 

τους οδηγεί στην εύρεση του βέλτιστου τρόπου επίτευξης των οργανωσιακών 

στόχων και συνεπώς στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισµού. Οφείλονται: 

➡ σε διαφωνίες πάνω σε ζητήµατα πολιτικής και πρακτικών, 

➡ στον ανταγωνισµό για ανεπαρκείς πόρους και 

➡ στις διαφορετικές αντιλήψεις των ρόλων των µελών του οργανισµού. 

Οι λειτουργικές συγκρούσεις βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων  και 

ενισχύουν την οµαδική απόδοση καθώς η λύση που προκύπτει από την 

αµφισβήτηση και τον  καταιγισµό ιδεών είναι γενικά ανώτερη από τις ατοµικές 
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λύσεις και προτάσεις των συµµετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

εύρεση καλύτερων τακτικών για την επίτευξη των κοινών στόχων των µελών ενός 

οργανισµού.

• Δυσλειτουργικές συγκρούσεις (συναισθηµατικές συγκρούσεις). Οι 

δυσλειτουργικές συγκρούσεις εµφανίζονται όταν η γνωστική διαφωνία γίνεται 

αντιληπτή ως προσωπική επίκριση και οφείλονται στις διαπροσωπικές 

ασυµβατότητες ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας. Εκφράζονται µε ένταση, θυµό, 

έλλειψη εµπιστοσύνης, απογοήτευση και απόρριψη και δηµιουργούν αρνητικό 

περιβάλλον κυνισµού, αποφυγής ή υπονόµευσης το οποίο µπορεί να βλάψει την 

οµοφωνία και τη συναισθηµατική αποδοχή και να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα 

της απόφασης. Χαρακτηρίζονται ως δυσλειτουργικές διότι είναι έντονα 

συναισθηµατικές και µειώνουν την εργασιακή απόδοση και την ικανοποίηση των 

µελών ενός οργανισµού.

Οι Medina et al. (2002) και η Jehn (1995) σε έρευνες διαπίστωσαν  ότι οι δύο 

τύποι της σύγκρουσης έχουν  διαφορετικές οργανωσιακές και προσωπικές επιπτώσεις. 

Ειδικότερα, έβγαλαν τα εξής συµπεράσµατα: 

i. Η σύγκρουση καθήκοντος:

➡ ενισχύει το οργανωσιακό κλίµα 

➡ δεν επηρεάζει αρνητικά τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των εργαζοµένων 

ii. Η συναισθηµατική σύγκρουση: 

➡ βλάπτει το οργανωσιακό κλίµα 

➡ αυξάνει τα επίπεδα έντασης (εργασιακό στρες) και την πρόθεση παραίτησης

➡ επηρεάζει αρνητικά τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των εργαζοµένων, 

➡ µειώνει την  ικανοποίηση των εργαζοµένων, την ψυχολογική τους ευεξία και 

τη δέσµευση στην οµάδα εργασίας 
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iii. η αλληλεπίδραση των δύο τύπων σύγκρουσης συµβάλλει σηµαντικά στην 

πρόβλεψη της τάσης παραίτησης, η οποία αυξάνεται όταν και οι δύο τύποι 

σύγκρουσης υφίστανται σε µεγάλο βαθµό, ενώ µειώνεται όταν υψηλά ποσοστά 

σύγκρουσης καθήκοντος συνδυάζονται µε χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής 

σύγκρουσης.

Συνοψίζοντας, η σύγκρουση καθήκοντος έχει θετικές επιδράσεις στη λειτουργία 

ενός οργανισµού (λειτουργική σύγκρουση), ενώ η συναισθηµατική σύγκρουση έχει 

ζηµιογόνα αποτελέσµατα (δυσλειτουργική σύγκρουση) (Chuang et al., 2004).

1.4. Απόψεις περί συγκρούσεων

Για τους περισσότερους ανθρώπους η λέξη σύγκρουση έχει µια αρνητική χροιά 

είτε αυτή εκδηλώνεται σε επαγγελµατικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Πραγµατικά, η 

υπόθεση ότι η σύγκρουση προκαλεί αποσταθεροποίηση είναι προφανής σε όλες σχεδόν 

τις µελέτες οργανωσιακής συµπεριφοράς. Ωστόσο, η αντιπαράθεση µπορεί να 

αποτελέσει πηγή δηµιουργικότητας εντείνοντας την  προσπάθεια και συντελώντας στην 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία ενός οργανισµού. Σε άρθρο του ο Pondy (1967) 

αναφέρει (βασισµένος στον Boulding9) ότι «ένα βέλτιστο επίπεδο σύγκρουσης και του 

συσχετιζόµενου προσωπικού στρες και έντασης είναι απαραίτητο για τον πρόοδο και 

την αποδοτικότητα», αλλά επισηµαίνει επίσης ότι «η σύγκρουση έχει προσωπικό και 

κοινωνικό κόστος αφού προκαλεί υπερβολική συναισθηµατική πίεση». 

Παρόλο που η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη σε οµάδες και οργανισµούς λόγω 

της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της αλληλεξάρτησης των µελών τους, οι 

απόψεις των θεωρητικών διαφέρουν σχετικά µε τη θετική ή αρνητική επιρροή των 

συγκρούσεων στους οργανισµούς (Jehn, 1995). Οι πρώτοι ερευνητές που ασχολήθηκαν 
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µε το θέµα τόνισαν  τις ζηµιογόνες συνέπειες της σύγκρουσης στην οργανωτική 

λειτουργία (Pondy, 1967; Brown10, 1983) και εστίασαν την προσοχή τους στα αίτια και 

την επίλυση της σύγκρουσης. Πρόσφατοι ερευνητές αναφέρουν  ότι υπό ορισµένες 

συνθήκες η σύγκρουση έχει ευεργετικές επιπτώσεις (Tjosvold11,1991; Van de Vliert & 

De Dreu12, 1994). 

Ο Robbins13  (1993) αναφέρει τις εξής απόψεις που χαρακτηρίζουν τη θεωρία 

συγκρούσεων:

• Η παραδοσιακή άποψη υποστηρίζει ότι η σύγκρουση σε έναν οργανισµό είναι 

δυσλειτουργική και είναι αποτέλεσµα φτωχής επικοινωνίας, δυσπιστίας και κακής 

διοίκησης. Σε αυτήν την άποψη η σύγκρουση είναι ανεπιθύµητη και επιβλαβής 

(Singh, 1995) και οι διευθυντές πρέπει να προσδιορίσουν  τις αιτίες αυτής και µε 

κατάλληλους χειρισµούς να επιφέρουν σταθερότητα και αρµονία. Σύµφωνα µε 

την παραδοσιακή άποψη, αν  ένας διευθυντής εντοπίσει τις αιτίες της σύγκρουσης 

και τις καταστείλει, ο οργανισµός θα λειτουργήσει καλύτερα. 

• Η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων υποστηρίζει ότι η παρουσία της 

σύγκρουσης στις οµάδες και τους οργανισµούς είναι φυσική και απαραίτητη για 

την καλή λειτουργία της οργάνωσης (Milton, 1981). Σύµφωνα µε την άποψη 

αυτή, η σύγκρουση µπορεί δράσει λειτουργικά, και γι' αυτό οι οργανισµοί πρέπει 

να µάθουν να συνυπάρχουν µε αυτή.
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• Μια ανάλογη άποψη παρουσιάζει τη σύγκρουση σαν µέσο εισαγωγής αλλαγών 

αλλά και σαν µέσο καθιέρωσης νέων δοµών και συνθηκών για αυτήν την αλλαγή. 

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, οι ηγέτες πρέπει να διατηρούν ένα ελάχιστο 

επίπεδο σύγκρουσης στους οργανισµούς ώστε να συντηρούν ένα δηµιουργικό 

πνεύµα και ετοιµότητα στην αλλαγή. 

Ίσως η πιο κατάλληλη άποψη είναι η αποδοχή ότι η σύγκρουση είναι 

αναπόφευκτη και ότι έχει την πιθανότητα να γίνει δυσλειτουργική, αλλά υπό σωστή 

διαχείριση µπορεί να γίνει λειτουργική και να αυξήσει την απόδοση της οµάδας ενός 

οργανισµού. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα της σύγκρουσης πρέπει να 

εκτιµηθούν σχετικά µε ένα σύνολο παραµέτρων όπως η παραγωγικότητα, η 

σταθερότητα και η προσαρµοστικότητα (Pondy, 1967). Οι παράµετροι αυτές όµως δεν 

είναι πάντοτε συµβατές και γι’ αυτό το λόγο µία σύγκρουση µπορεί να είναι 

ταυτόχρονα λειτουργική και δυσλειτουργική για έναν οργανισµό. Ακόµα όµως και στην 

περίπτωση που η σύγκρουση αντιµετωπίζεται σαν κάτι φυσικό και αναγκαίο, πρέπει να 

διατηρείται σε µέτρια και όσο το δυνατόν ελέγξιµα επίπεδα. 

1.5. Συνέπειες συγκρούσεων

Οι συγκρούσεις, ανάλογα µε τα αίτια που τις προκαλούν  και τον τρόπο 

διαχείρισής τους µπορεί να έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό, 

όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Με βάση τα όσα αναφέρουν οι Filley (1975), Jehn 

(1995), Tjosvold D. & Tjosvold M. (1995), Everard & Morris (1999), Ματσαγγούρας 

(1999), Σαΐτης (2002) και Παπασταµάτης (2005) παρουσιάζονται παρακάτω οι θετικές 

και αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στους οργανισµούς.
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1.5.1. Θετικές συνέπειες των συγκρούσεων

• Η διάχυση και εξασθένιση µιας πιο σοβαρής διαµάχης. Η επίλυση µιας 

σύγκρουσης σε αρχικό στάδιο µε αποδεκτές και τυποποιηµένες διαδικασίες 

λειτουργεί σαν προληπτικό µέτρο καθώς τα προβλήµατα έρχονται στη επιφάνεια 

και αντιµετωπίζονται εγκαίρως προτού προλάβουν  να πάρουν  µεγάλες διαστάσεις 

(Σαΐτης, 2002; Singh, 1995). Μέσω της έγκαιρης αντιµετώπισης και συζήτησης 

αµβλύνονται οι εντάσεις και τα άγχη και αναπτύσσεται κλίµα συνεργασίας και 

εµπιστοσύνης (Tjosvold D. & Tjosvold M., 1995). 

• Η αναζήτηση νέων µεθόδων δράσης και βέλτιστων λύσεων  (Singh, 1995). 

Όταν σε ένα σύστηµα οι ενέργειες είναι µηχανικές και όλοι συµφωνούν, υπάρχει 

µικρή πιθανότητα για δηµιουργικότητα ή αλλαγή. Χωρίς την παρουσία 

διαφωνιών  οι οµάδες οδηγούνται συχνά σε επιφανειακές θεωρήσεις και σε 

αναποτελεσµατικές πρακτικές (Ματσαγγούρας, 1999). Όταν όµως δύο οµάδες 

διαφωνούν, ο επερχόµενος ανταγωνισµός λειτουργεί σαν  πρόκληση για τα µέλη 

των οµάδων και αυξάνεται τη δηµιουργικότητα (Σαΐτης, 2002). Οι διαφωνίες 

συνήθως υποδεικνύουν την ανάγκη χάραξης νέων κατευθύνσεων και όταν δεν 

εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς λειτουργούν ως αντίδοτο στους κινδύνους που 

δηµιουργούν οι εύκολες οµοφωνίες (Ματσαγγούρας, 1999). Μέσω της συζήτησης  

για την επίλυση της διαφωνίας µπορεί να προκύψει µια κοινά αποδεκτή λύση πιο 

σωστή και πιο δηµιουργική που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. 

• Η αύξηση στη συνοχή και στην επίδοση εντός της οµάδας (στην περίπτωση 

διατµηµατικού ανταγωνισµού). Κατά τη διάρκεια µιας διατµηµατικής 

σύγκρουσης τα µέλη κάθε οµάδας συνασπίζονται και ενώνουν τις προσπάθειές 

τους. Τα επίπεδα συνεργασίας και απόδοσης αυξάνονται (Σαΐτης, 2002) και 

παρατηρείται αφοσίωση, προσήλωση στο στόχο, ανοχή ακόµη και σε ενδεχόµενο 
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αυταρχισµό του ηγέτη της οµάδας (Everard & Morris, 1999). 

Μετά την έκβαση της σύγκρουσης τα πράγµατα διαφοροποιούνται ως εξής: 

i. Για την οµάδα που νίκησε στη σύγκρουση: 

➡ Αυξάνεται το κύρος του ηγέτη  

➡ Μειώνεται ο βαθµός έντασης, η διάθεση αποφυγής του προβλήµατος 

και τα ανταγωνιστικά συναισθήµατα

➡ Η οµάδα επαναπαύεται.

ii. Για την οµάδα που έχασε στη σύγκρουση: 

➡ Μειώνεται το κύρος του ηγέτη της οµάδας, ο οποίος ταυτόχρονα 

µπορεί ακόµη και να κατηγορηθεί για την ατυχή έκβαση.

➡ Αυξάνεται ο βαθµός έντασης, η διάθεση αποφυγής του προβλήµατος 

και τα ανταγωνιστικά συναισθήµατα

➡ Εάν  η χαµένη οµάδα αναγνωρίσει συνολικά την ευθύνη για την ατυχή 

έκβαση, συνασπίζεται και προετοιµάζεται για την επόµενη διένεξη. 

• Η εκτίµηση των σχετικών δυνάµεων ή ικανοτήτων των οµάδων. Αν και δεν 

είναι ακριβώς µετρήσιµη, η σχετική δύναµη ανάµεσα σε δύο πλευρές µπορεί να 

ανιχνευθεί µέσα από τη διαδικασία διαχείρισης της σύγκρουσης. Η χρήση 

εξουσίας δείχνει ότι υπάρχει σαφής υπεροχή δυνάµεων της µίας πλευράς έναντι 

της άλλης, ενώ η συνεργασία απαιτεί ισοτιµία δυνάµεων. Επίσης, µέσω της 

σύγκρουσης οι εργαζόµενοι µπορούν να εντοπίσουν ποια θέµατα είναι σηµαντικά 

για τους συναδέλφους και αντιπάλους τους (Tjosvold D. & Tjosvold M., 1995).

• Η βελτίωση της ποιότητας ιδεών και λύσεων και η πραγµατοποίηση 

αλλαγών. Η σύγκρουση ανάµεσα σε οµάδες ενός οργανισµού βελτιώνει την 

ποιότητα των αποφάσεων, το στρατηγικό σχεδιασµό, την απόδοση και την 

οργανωσιακή ανάπτυξη. Μέσω αυτής προσδιορίζονται νέα θέµατα προς επίλυση 
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και δηµιουργούνται κίνητρα διερεύνησής τους. Η σύγκρουση µπορεί να 

προσφέρει περισσότερο αυθορµητισµό στη συζήτηση, να αυξήσει τα ποσοστά 

συµµετοχής των µελών του οργανισµού και µε αυτό τον τρόπο να προσφέρει πιο 

ποιοτικές λύσεις στα προβλήµατα (Καψάλης, 2005). Εάν δε χρησιµοποιηθεί η 

συνεργασία για την επίλυση του προβλήµατος θα επέλθει η συµφωνία, η ενότητα 

και η δικαιοσύνη και η σύγκρουση θα πάψει να θεωρείται πρόβληµα, αλλά µια 

διαδικασία που οδηγεί στην εύρεση βέλτιστης λύσης (Tjosvold D. & Tjosvold M., 

1995). 

• Η ενίσχυση της αυτο-αντίληψης και η βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Η αντιµετώπιση των γεγονότων και η έκφραση των συναισθηµάτων 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση και επιφέρει µια αίσθηση 

ικανοποίησης µετά τη διαχείριση µιας δύσκολης κατάστασης (Tjosvold & 

Tjosvold, 1995). Έτσι, όταν η σύγκρουση επιλύεται δηµιουργικά αυξάνεται το 

ενεργειακό επίπεδο της οµάδας (Scholtes et al, 1996) και βελτιώνονται οι 

διαπροσωπικές σχέσεις.

1.5.2. Αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων

• Δυσπιστία και διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων. Πολλές φορές τα 

µέλη των αντιπαρατιθέµενων  οµάδων χρησιµοποιούν  αυτοεξυπηρετούµενες και 

διαστρεβλωµένες αντιλήψεις για τα κίνητρα των άλλων µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας και η ενεργητική ακρόαση να 

αντικαθίσταται από αρνητικά στερεότυπα που δηµιουργούν παράσιτα στον 

δίαυλο επικοινωνίας (Everard & Morris, 1999). Η «γλώσσα» της σύγκρουσης 

πολλές φορές χαρακτηρίζεται από προσωπικές απειλές, επικρίσεις, βίαια 

ξεσπάσµατα, εχθρότητα και ανταγωνιστική διάθεση. Η παραπάνω στάση 

-15-



προκαλεί δυσπιστία και καχυποψία στις αντικρουόµενες αµάδες, κατάσταση η 

οποία δυσκολεύει τη διαµόρφωση θετικού κλίµατος (Σαΐτης, 2002). 

• Πτώση του ηθικού. Για την οµάδα που βγαίνει χαµένη από τη σύγκρουση η 

αίσθηση ήττας προκαλεί πτώση του ηθικού (Σαΐτης, 2002) και σε ακραίες 

περιπτώσεις ψυχολογικά τραύµατα.

• Αύξηση του εργασιακού στρες. Οι συγκρούσεις µπορεί να προκαλέσουν 

αδιαφορία, αίσθηση κατωτερότητας (Singh, 1995), άγχος, ανασφάλεια, συχνές 

απουσίες, παράπονα, αιτήσεις µετάθεσης/απόσπασης/µετάταξης (όπου αυτό είναι 

εφικτό), εχθρότητα και σε ακραίες περιπτώσεις επιθετικότητα. Όλα τα παραπάνω 

υποδηλώνουν αυξηµένα επίπεδα εργασιακού στρες το οποίο πλήττει τη 

δηµιουργικότητα και προκαλεί πτώση της απόδοσης (Παππά, 2006).

• Μείωση της παραγωγικότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις η σύγκρουση αποµυζά 

όλες τις δυνάµεις των εµπλεκόµενων µελών, γίνεται εµµονή και εκτρέπει τη 

δηµιουργικότητα από το κύριο έργο. Δηµιουργείται αντιπαλότητα µεταξύ ατόµων 

και οµάδων, εντείνονται οι διαφορές (Καψάλης, 2005) και αναπτύσσεται 

αντίδραση από τα συγκρουόµενα µέρη σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή 

δραστηριότητα (Σαΐτης, 2002) εις βάρος της παραγωγικότητας και της σωστής 

λειτουργίας της οργάνωσης.
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1.6. Συµπεράσµατα

Η σύγκρουση αποτελεί µια πραγµατικότητα σε όλες τις µορφές κοινωνικής 

οργάνωσης όπου υπάρχει αλληλεπίδραση διαφορετικών ατόµων και οµάδων. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι όταν συζητήσουν περί συγκρούσεων  θα ανατρέξουν νοερά στα 

άσχηµα συναισθήµατα και στην εξουθένωση που τους προκάλεσε η εµπλοκή τους σε µια 

σύγκρουση. Αυτή όµως είναι η µισή αλήθεια για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης. Η άλλη 

µισή αλήθεια βρίσκεται στο ότι µέσω της σύγκρουσης αναδύονται τα προβλήµατα του 

υπάρχοντος συστήµατος και πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές, βελτιώνονται οι 

διαδικασίες ενός συστήµατος και ενεργοποιείται η δηµιουργικότητα.
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Κεφάλαιο 2

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

2.1. Εισαγωγή

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέραµε τους τύπους της σύγκρουσης και τις 

συνέπειες αυτών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουµε τα στάδια της σύγκρουσης, τις 

πιο συνηθισµένες πηγές συγκρούσεων  και θα αναφέρουµε κάποιες ενδείξεις που 

προµηνύουν ότι µια σύγκρουση είναι πολύ πιθανό να ξεσπάσει. Πιο συγκεκριµένα, θα 

δούµε ότι η σύγκρουση είναι µια δυναµική διαδικασία η οποία περνά από διάφορα 

στάδια και σιγά-σιγά κορυφώνεται και είτε προκαλείται συναισθηµατική έκρηξη µε 

εκδηλώσεις θυµού των δύο αντίπαλων πλευρών, είτε επιλύεται µε ώριµο τρόπο προς 

κοινή ικανοποίηση πριν η συναισθηµατική φόρτιση λάβει µεγάλες διαστάσεις και 

επηρεάσει την κρίση και την ικανότητα σωστής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Θα 

αναφερθούν οι πιο συνηθισµένες πηγές σύγκρουσης (διαπροσωπικές και 

οργανωσιακές) και θα δούµε κάποιες ενδείξεις που αν είµαστε παρατηρητικοί, τις 

εντοπίσουµε και τις αποκωδικοποιήσουµε, θα καταλάβουµε ότι επίκειται κάποια 

διένεξη.  

2.2. Τα στάδια της σύγκρουσης

Η σύγκρουση είναι µια δυναµική διαδικασία και ένα συγκρουσιακό επεισόδιο 

µπορεί να θεωρηθεί σαν η βαθµιαία κορύφωση γεγονότων  που οδηγούν  σε µια 

κατάσταση αταξίας. Κάθε επεισόδιο (Appelbaum et al., 1999): 

i. αρχίζει µε συνθήκες που παράγουν µια πιθανή αντιπαράθεση, 
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ii. προχωρά στην παραγωγή γνωστικών  καταστάσεων (αντίληψη της κατάστασης)

και στην προσωποποίηση και συναισθηµατική εµπλοκή, 

iii. προκαλεί συγκρουσιακή συµπεριφορά και (ανάλογα µε τον τρόπο που θα 

επιλυθεί)

iv. οδηγεί τελικά σε αύξηση ή µείωση της απόδοσης. 

Δύο µοντέλα αναπτύχθηκαν για την αντιµετώπιση και διαχείριση συγκρούσεων: 

το δοµικό µοντέλο και το διαδικαστικό µοντέλο (Drenth et al., 1984)14: 

• Το δοµικό µοντέλο (structural model) ασχολείται µε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την  ατοµική συµπεριφορά και τη διαδικασία της σύγκρουσης. 

Εστιάζει στις εσωτερικές δοµές και τις προσωπικότητες των εµπλεκοµένων. 

• Το διαδικαστικό µοντέλο (process model) ασχολείται πρωτίστως µε τη δυναµική 

της σύγκρουσης και την αλληλουχία των γεγονότων που συµβαίνουν κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης της σύγκρουσης. Εστιάζει στη συµπεριφορά των 

συµµετεχόντων και όχι στα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Το µοντέλο οργανωσιακής σύγκρουσης που ανάπτυξε ο Pondy το 1967 είναι ένα 

διαδικαστικό µοντέλο και εξακολουθεί να κυριαρχεί στη βιβλιογραφία ακόµα και 

σήµερα. Προσδιόρισε τέσσερα στάδια στην ανάπτυξη της σύγκρουσης τα οποία 

συνθέτουν το ιστορικό ενός συγκρουσιακού επεισοδίου (διάγραµµα 1).
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Στη συνέχεια θα αναλύσουµε ένα προς ένα τα τέσσερα στάδια του παραπάνω 

διαγράµµατος.

2.2.1. Στάδιο Ι: Λανθάνουσα σύγκρουση (latent conflict)

Σε πρώτη φάση παρουσιάζεται µία κατάσταση λανθάνουσας σύγκρουσης στην 

οποία τα µέλη ενός οργανισµού αισθάνονται ότι «κάτι δεν πάει καλά». Ο Pondy  (1967) 

αναφέρει τρεις βασικές πηγές λανθάνουσας σύγκρουσης: α) τον ανταγωνισµό για 
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(πηγή: Pondy L, “Organizational Model: Concepts and models”, 1967)
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ανεπαρκείς πόρους, β) την επιδίωξη για αυτονοµία, και γ) τους ασύµβατους στόχους 

των υποοµάδων. Ο Robbins15 συµπληρώνει: α) την έλλειψη σωστής επικοινωνίας, β) το 

διχασµό ρόλων και γ) τις διαφορές στην  προσωπικότητα και τις αξίες. Ο Amason 

(1996) αναφέρει ότι η αναγνώριση των  συνθηκών που προηγούνται της εκδήλωσης 

µιας σύγκρουσης είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς η αποτίµηση της πραγµατικής 

κατάστασης σε συνδυασµό µε τη γνώση της αναµενόµενης συµπεριφοράς των 

εµπλεκόµενων µελών καθορίζουν την επιτυχή ή ανεπιτυχή διαχείριση µιας πιθανής 

διένεξης.

2.2.2. Στάδιο ΙΙα: Αντιληπτή σύγκρουση (Perceived conflict)

Σε αυτό το στάδιο τα άτοµα αρχίζουν να αντιλαµβάνονται την ύπαρξη κάποιου 

προβλήµατος και παρατηρείται ένταση και ανησυχία. Τον  κύριο ρόλο σε αυτό το στάδιο 

παίζουν οι προσωπικές ικανότητες αντίληψης οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία 

σωστής ή λανθασµένης εκτίµησης της πραγµατικότητας και εποµένως επηρεάζουν το 

κατά πόσο τα δύο µέρη εκλαµβάνουν µια κατάσταση ως απειλή. Όταν  η µια 

τουλάχιστον πλευρά θεωρεί ότι απειλούνται τα συµφέροντά της, τότε η σύγκρουση 

είναι αναπότρεπτη. Όταν όµως καµία πλευρά δεν αντιλαµβάνεται µια κατάσταση ως 

απειλητική, µπορεί να υπάρχουν µεν συνθήκες που µπορεί να οδηγήσουν σε 

σύγκρουση, αλλά αυτή να µην εκδηλωθεί ποτέ. 

Η αντιληπτή σύγκρουση λοιπόν  µπορεί να προκληθεί από παρεξήγηση ή από 

ελλιπή γνώση των  γεγονότων (Σαΐτης, 2002) δηµιουργώντας µια λανθασµένη ή 

παράλογη αντίληψη µιας κατάστασης η οποία µπορεί να οδηγήσει στο στάδιο ΙΙΙ. Για 

την αποτροπή εµπλοκής στο επόµενο στάδιο, φόσον  οι δύο πλευρές αντιληφθούν µια 

επικείµενη σύγκρουση µπορούν: 
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• να αψηφήσουν εν  γνώσει τους τις ενδείξεις και να καταπνίξουν τη σύγκρουση 

επειδή είναι ελάχιστα απειλητική για τα συµφέροντά τους και το αντικείµενό της 

µικρής σηµασίας (suppression mechanism), ή 

• να επιλέξουν να εστιάσουν αλλού και συγκρουστούν για θέµατα που επιδέχονται 

γρηγορότερη επίλυση και έχουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες (attention – focus 

mechanism).

Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στις δύο πλευρές σε συνδυασµό µε τη 

συζήτηση και αποσαφήνιση των γεγονότων  µπορεί να αποτρέψει το µετασχηµατισµό 

της αντιληπτής σύγκρουσης (Στάδιο ΙΙ) σε φανερή σύγκρουση (Στάδιο ΙΙΙ) (Σαΐτης, 

2002). 

2.2.3. Στάδιο IIβ: Αισθητή σύγκρουση (Felt conflict)

Στο στάδιο αυτό προστίθεται µια συναισθηµατική διάσταση στο πρόβληµα. Η πιο 

σηµαντική παράµετρος που θα προσδιορίσει την  εκδήλωση και έκβαση µιας 

επερχόµενης φανερής σύγκρουσης (Στάδιο ΙΙΙ) είναι η προσωποποίηση ή όχι της 

κατάστασης (Pondy, 1967). Οι προσωποποιηµένες καταστάσεις (personalized) 

δηµιουργούν ένταση και ανησυχία καθώς η µια πλευρά τουλάχιστον  νιώθει πλέον ότι 

απειλείται και κρίνεται µε αρνητικούς χαρακτηρισµούς σε προσωπικό επίπεδο. Τα 

συναισθήµατα που επικρατούν είναι η αίσθηση απειλής, η εχθρότητα, ο φόβος, η 

ένταση, το άγχος και έλλειψη εµπιστοσύνης. Οι µη προσωποποιηµένες καταστάσεις 

(depersonalized) οδηγούν  από µόνες τους στην επίλυση του θέµατος καθώς 

περιγράφουν  τη συµπεριφορά ή τα χαρακτηριστικά της σχέσης τα οποία είναι υπεύθυνα 

για το πρόβληµα. Σε αυτό το στάδιο σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων µερών. Υπάρχουν  περισσότερες πιθανότητες να 
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προκύψει σύγκρουση ανάµεσα σε δύο άτοµα που θέλουν  να κυριαρχούν παρά ανάµεσα 

σε ένα κυρίαρχο άτοµο και ένα υποχωρητικό. 

2.2.4. Στάδιο ΙΙΙ: Φανερή σύγκρουση (manifest conflict)

Στο στάδιο αυτό η σύγκρουση έχει υπερβεί ένα κρίσιµο κατώφλι έντασης και τα 

µέλη του οργανισµού την έχουν αντιληφθεί, τη βιώνουν, αντιδρούν και υιοθετούν ένα 

στιλ συµπεριφοράς για να την αντιµετωπίσουν (Rahim, 2002). Μπορούν  να επιλέξουν 

ανάµεσα α) στην ανοιχτή σύγκρουση (επιθετικότητα, ανταγωνισµός) που βασίζεται 

περισσότερο στα συναισθήµατα ή β) στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος µε 

λογικές, καθορισµένες και προβλεπόµενες ενέργειες (συζήτηση και συνεργασία). Σε 

κάθε περίπτωση, η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως συγκρουσιακή µόνο εφόσον  οι 

εµπλεκόµενοι την αντιληφθούν έτσι.

Η ανοιχτή σύγκρουση µπορεί να εκδηλωθεί µε µορφή ανεξέλεγκτου 

ανταγωνισµού  και σε ακραίες περιπτώσεις µε µορφή ύβρεων, προσβολών, χειροδικιών 

και πολλών άλλων  τύπων φυσικής και λεκτικής βίας. Η επιθετικότητα µε χρήση 

φυσικής και λεκτικής βίας δεν συνηθίζεται σε εργασιακούς χώρους, αλλά η 

υπονόµευση ή η παρεµπόδιση επίτευξης των στόχων της άλλης πλευράς είναι συχνό 

φαινόµενο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία ανοιχτής σύγκρουσης µαθαίνεται σε 

πολύ µικρή ηλικία και εξασκείται σε µεγάλο βαθµό καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής ενός 

ατόµου. Ο ανταγωνισµός, η επιθετικότητα, η κυριαρχία και η άµυνα είναι 

συµπεριφορές που µαθαίνονται τόσο εντός οικογένειας, όσο και εκτός (σχολείο, άλλοι 

κοινωνικοί χώροι). Αντίθετα, η διακριτική και απόλυτα ελεγχόµενη συµπεριφορά µε 

πρόθεση επίλυσης της διαφωνίας απαιτεί δεξιότητες που δεν επιδεικνύονται µε την ίδια 

συχνότητα και χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια για να αναπτυχθούν και να 

εξασκηθούν. 
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Σε αυτό το στάδιο αναζητείται και εφαρµόζεται η κατάλληλη µέθοδος για να 

επιλυθεί το ζήτηµα και να λήξει η διαφωνία. Η διαχείριση της σύγκρουσης µπορεί να 

επέλθει είτε µέσω κανονισµών, είτε µέσω συγκεκριµένων τεχνικών και τρόπων 

συµπεριφοράς (όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 4).

2.2.5. Στάδιο ΙV: Αποτελέσµατα της σύγκρουσης 

(conflict aftermath)

Το τελευταίο στάδιο αναφέρεται στα αποτελέσµατα της µεθόδου διαχείρισης της 

σύγκρουσης που εφαρµόσθηκε και τα οποία θα προσδιορίσουν και τις µελλοντικές 

σχέσεις των δύο µερών (Milton, 1981). Στο στάδιο αυτό η σύγκρουση µπορεί να έχει 

λειτουργική έκβαση (βελτίωση της απόδοσης και καινοτοµία) ή δυσλειτουργική 

έκβαση (µείωση της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας). 

Συνήθως η επιλεγµένη µέθοδος διαχείρισης της σύγκρουσης επηρεάζει τις 

µελλοντικές σχέσεις και στάσεις των εµπλεκόµενων οµάδων ως εξής:

• Στην περίπτωση win-lose, η πλευρά που έχασε επιθυµεί νίκη σε ενδεχόµενη νέα 

διένεξη µε αποτέλεσµα την αύξηση του ανταγωνισµού, µικρότερα επίπεδα 

συνεργασίας και εµπιστοσύνης, κακή επικοινωνία, µεγαλύτερη προσωποποίηση 

των ρόλων και αρνητικά συναισθήµατα που πυροδοτούν νέα σύγκρουση. 

• Στην περίπτωση lose-lose, και οι δύο πλευρές ενδέχεται να αισθανθούν ότι 

έχασαν περισσότερα από ότι κέρδισαν µε αποτέλεσµα να νιώσουν ένα αίσθηµα 

ήττας συνοδευόµενο από χαµηλά επίπεδα δέσµευσης ως προς την 

πραγµατοποίηση της συµφωνηθείσας λύσης 16. Στην περίπτωση αυτή εάν µε την 
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προτεινόµενη λύση δεν εξαλειφθεί η αιτία της σύγκρουσης, το ίδιο σενάριο θα 

επαναληφθεί αργά ή γρήγορα µε σκληρότερες διαπραγµατεύσεις. 

• Στην περίπτωση win-win παρατηρείται αύξηση των  επιπέδων συνεργασίας και 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο οµάδες, αποπροσωποποίηση των θεµάτων, 

βελτίωση της επικοινωνίας και υψηλό επίπεδο δέσµευσης στην εκπλήρωση των 

συµφωνηθέντων λύσεων.

2.3. Πηγές της σύγκρουσης

Στην προσπάθειά τους να αναλύσουν το φαινόµενο της σύγκρουσης, πολλοί 

ερευνητές, και κυρίως εκείνοι της παραδοσιακής άποψης, εστίασαν  την προσοχή τους 

στις πηγές της σύγκρουσης. Οι Masters & Albright (2002), χώρισαν  τις πιθανές πηγές 

σύγκρουσης σε 4 κατηγορίες: 

• Το εξωτερικό περιβάλλον (environmental sources). Επηρεάζει τη φύση και το 

αντικείµενο της σύγκρουσης και ασκεί επιδράσεις στη δυναµική της σύγκρουσης.  

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνει α) το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό, β) 

την αγορά - στόχο της επιχείρησης, γ) το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, δ) την 

υφιστάµενη πολιτική κατάσταση, ε) τα δηµογραφικά στοιχεία και στ’) το άµεσο 

κοινωνικό περιβάλλον.

• Ο οργανισµός (organizational sources). Η στρατηγική, η φιλοσοφία, η ηγεσία, η 

οικονοµική διαχείριση ενός οργανισµού είναι θέµατα που επηρεάζουν  την 

εκδήλωση συγκρούσεων.

• Το εργασιακό περιβάλλον (workplace sources), δηλαδή η φύση της δουλειάς, η 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού, οι 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, το στιλ διοίκησης αλλά και πιθανές απρόοπτες 

καταστάσεις εντός του εργασιακού χώρου.
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• Οι ατοµικοί παράγοντες (individual level sources), δηλαδή η προσωπικότητα, η 

ψυχολογική κατάσταση και η κατάσταση υγείας του κάθε εργαζοµένου.

Οι ειδικότερες αιτίες που οδηγούν  σε µία διαπροσωπική ή διατµηµατική 

σύγκρουση, έγιναν  αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών (Pondy (1967); Filley 

(1975); Singh (1995); Johnson & Scollay (2001); Σαΐτης (2002); Παπαγεωργίου (2002); 

Barsky (2002); Rahim (2002)) και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Ανθρώπινοι παράγοντες - ατοµικές διαφορές. Το προσωπικό κάθε οργανισµού 

αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες, «πιστεύω», 

αντιλήψεις, αξίες, ιδεολογίες, ιδιοσυγκρασίες, ηλικίες, ενδιαφέροντα κ.λπ. Οι 

πολλαπλές ατοµικές διαφορές ευνοούν τη δηµιουργία προστριβών και έντονων 

αντιθέσεων και δυσχεραίνουν  τη συνεργασία. Τα προβλήµατα που προέρχονται 

από τα διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων  και τις 

συµπεριφορικές τους προτιµήσεις είναι δύσκολο να διευθετηθούν, καθώς είναι 

συχνά αδύνατο να αλλάξουν (Καψάλης, 2005). Ενδέχεται όµως να 

µετασχηµατισθούν  συνειδητά (Darling & Walker, 2001) και µετά από διερεύνηση 

των διαφορετικών προσωπικών χαρακτηριστικών των δύο αντιµαχόµενων 

πλευρών να επέλθει κάποιος συµβιβασµός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και 

σε τυχόν  ψυχολογικά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει κάποιο άτοµο και 

τα οποία επηρεάζουν τη συµπεριφορά του (Barsky, 2002).

• Το στιλ διοίκησης. Όταν  οι αποφάσεις της διοίκησης έρχονται σε αντίθεση µε 

αυτό που οι υφιστάµενοι θεωρούν ως τη σωστότερη πρακτική, τότε κλονίζεται η 

εµπιστοσύνη στον τρόπο ηγεσίας και δηµιουργείται κλίµα απογοήτευσης 

(Johnson & Scollay, 2001). Σύµφωνα µε τη θεωρία του Likert υπάρχουν 4 βασικά 

στιλ ηγεσίας (Πετρίδου, 2001):
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- το εκμεταλλευτικό αυταρχικό: στηρίζεται στο φόβο και στον 

καταναγκασµό. Η επικοινωνία είναι µονόδροµη από πάνω προς τα 

κάτω και η λήψη των αποφάσεων γίνεται στην κορυφή της πυραµίδας  

διοίκησης χωρίς τη συµµετοχή των εργαζοµένων.

- το καλοπροαίρετο αυταρχικό: οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να είναι 

βασικά υποτελείς αλλά υπάρχει και κάποιο κλίµα εµπιστοσύνης και 

φιλίας. Οι αποφάσεις παίρνονται κυρίως στην κορυφή αλλά ορισµένες 

µεταβιβάζονται και σε χαµηλότερα επίπεδα.

- το συμβουλευτικό: οι εργαζόµενοι προσφέρουν τις γνώµες τους οι 

οποίες αξιοποιούνται πολλές φορές δηµιουργικά. Η επικοινωνία ρέει 

αµφίδροµα αλλά οι σηµαντικές αποφάσεις εξακολουθούν να 

παίρνονται από ψηλά.

- το συµµετοχικό: υπάρχει ενεργή συµµετοχή όλων  στις αποφάσεις και 

στον καθορισµό των στόχων, ενθαρρύνεται η υψηλή απόδοση και οι 

συµµετοχικές διαδικασίες.

• Οι διακρίσεις & η αντιλαµβανόµενη ανισότητα. Όταν  οι υφιστάµενοι θεωρούν 

ότι γίνονται διακρίσεις (εκούσιες ή ακούσιες) εις βάρος τους, τότε η αίσθηση 

αδικίας που νιώθουν  οδηγεί σε µείωση της απόδοσης, αύξηση της δυσαρέσκειας 

και των αντιδράσεων, αδιαφορία, απώλεια του οµαδικού πνεύµατος και πόλωση 

µε πιθανό αποτέλεσµα την πυροδότηση συγκρούσεων. 

• Τα αντικρουόµενα συµφέροντα σε σχέση µε την αφθονία ή την έλλειψη 

πόρων. Σύµφωνα µε τον Filley (1975) τα αµοιβαία ή αντικρουόµενα συµφέροντα 

και η αντίληψη όσον αφορά τη διαθεσιµότητα των  πόρων είναι δύο παράγοντες 

που προσδιορίζουν  τον τύπο της σύγκρουσης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 
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(Σηµείωση: Η αφθονία ή έλλειψη πόρων µπορεί να είναι πραγµατική ή 

αντιληπτή).

Πίνακας 2
Οι τύποι σύγκρουσης ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των πόρων 

και τα συµφέροντα των δύο πλευρών 
(πηγή: Filley, 1975)

Όµοια συµφέροντα Διαφορετικά συµφέροντα

Ελάχιστοι πόροι Ανταγωνισµός Διάσπαση

Άφθονοι πόροι Συνεργασία Διαφωνία / Φιλονικία

Με βάση τον παραπάνω πίνακα εκδηλώνεται σύγκρουση µικρής ή µεγάλης 

κλίµακας: α) όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι και οι δύο πλευρές έχουν όµοια 

συµφέροντα οπότε ανταγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό, β) όταν δεν υπάρχουν 

επαρκείς πόροι και οι δύο πλευρές έχουν  διαφορετικά συµφέροντα οπότε 

παρατηρείται διάσπαση λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων και γ) όταν αν και 

υπάρχουν άφθονοι πόροι, οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικά συµφέροντα και 

διαφωνούν για το πως θα κατανεµηθούν  αυτοί οι πόροι. Και οι τρεις 

προαναφερόµενες καταστάσεις είναι περιπτώσεις win-lose. Αντιθέτως, όταν 

υπάρχουν άφθονοι πόροι και τα µέλη της οργάνωσης έχουν όµοια συµφέροντα, 

δηµιουργείται µια ιδεατή κατάσταση όπου κυριαρχία η συνεργασία µέσω της 

οποίας κερδίζουν και οι δύο πλευρές (win-win). 

• Η αλληλεξάρτηση των µελών µιας οργάνωσης. ‘Όπως αναφέρουν οι Masters & 

Albright (2002), όταν δύο ή περισσότερα αλληλεξαρτώµενα µέρη διαφωνούν, 

υφίσταται σύγκρουση. Όταν µια οµάδα εξαρτάται από µια άλλη για την εκτέλεση 

της εργασίας της ή για την παροχή των απαιτούµενων πόρων, η πιθανότητα 

εµφάνισης σύγκρουσης είναι µεγάλη, καθώς η αποτυχία συντονισµού και 
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συνεργασίας επιφέρει εκατέρωθεν κατηγορίες για λανθασµένες ενέργειες (Filley, 

1975). 

• Τα προβλήµατα επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας παρεµποδίζει τη 

συνεργασία µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυσλειτουργιών (Singh, 1995) και την 

αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των οµάδων. Επικοινωνιακά προβλήµατα 

δηµιουργούνται όταν α) η γλώσσα του σώµατος δεν ανταποκρίνεται στα λεκτικά 

µηνύµατα που δίνουµε δηµιουργώντας γνωστική παραφωνία στον ακροατή και β) 

παίρνουµε προσωπικά κάποια ζητήµατα και κριτικάρουµε τους ανθρώπους και 

όχι τη συµπεριφορά, τις πράξεις ή τις καταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι 

προκαταλήψεις, η δυσπιστία στην πηγή του µηνύµατος, η διαστρεβλωµένη 

διάθεση, η κακή κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων, η κακή 

επιλογή χρόνου και χώρου µετάδοσης των µηνυµάτων  (έλλειψη 

προγραµµατισµού), οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις, η έλλειψη ευθύτητας και 

ειλικρίνειας, η έλλειψη πληροφοριών, ακόµη και η υπερπληθώρα πληροφοριών 

είναι µερικά από τα στοιχεία που παρεµποδίζουν τη αλληλοκατανόηση των µελών 

µιας οργάνωσης και οδηγούν σε αντιθέσεις και προστριβές στο χώρο της 

εργασίας (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη (1999); Σαΐτης (2002); Καψάλης (2005)). 

• Τα οργανωτικά προβλήµατα, οι ασαφείς αρµοδιότητες. Φιλονικίες ή 

συγκρούσεις γύρω από τη δικαιοδοσία ατόµων ή οµάδων είναι αρκετά συχνές. Ο 

ελλιπής και ασαφής καθορισµός των καθηκόντων του προσωπικού, η έλλειψη 

ικανοτήτων για την αντιµετώπιση των  συγκρούσεων, ο διχασµός για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων  και η σύγχυση όσον αφορά το ποιος παίρνει τις 

τελικές αποφάσεις δηµιουργούν οργανωτικά προβλήµατα. Επιπλέον, οι 

ανακατατάξεις και οι αναδιοργανώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν εσωτερικά 
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προβλήµατα τα οποία προκαλούν  έλλειψη σταθερότητας στην οργάνωση και 

αβεβαιότητα στις αρµοδιότητες του προσωπικού.

• Οι απορυθµιστικές αλλαγές ή η έλλειψη αλλαγών. Η εισαγωγή καινοτοµιών 

µπορεί να επιφέρει πιέσεις για αλλαγή καθώς οι απαιτούµενες δεξιότητες µπορεί 

να µεταβληθούν ως αποτέλεσµα της νέας τεχνολογίας (π.χ. η χρήση 

υπολογιστών). Έτσι, τα καθήκοντα µπορεί να γίνουν είτε περισσότερο 

αλληλένδετα, είτε να διαχωριστούν πλήρως και να γίνουν τελείως ανεξάρτητα 

προκαλώντας εντάσεις και παράπονα. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη αλλαγής, 

ενώ είναι απαιτούµενη από το σύστηµα, µπορεί να προκαλέσει διατµηµατική 

ένταση. Μερικές φορές η αναγκαία αλλαγή µπορεί να παρεµποδίζεται εσωτερικά 

από διαφορές ανάµεσα στις οµάδες και στα συµφέροντά τους (π.χ. αλλαγή σε 

θέµατα πειθαρχίας, ωραρίου, κ.λπ.).

• Το περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό). Οι άνθρωποι διαφέρουν σηµαντικά 

στον τρόπο που αντιλαµβάνονται τον εργασιακό τους χώρο. Κάποιοι µπορεί να 

έχουν ευνοϊκή άποψη και να το αποδέχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Άλλοι το 

αντιλαµβάνονται αρνητικά και τείνουν να αντιδρούν. Όταν το εσωτερικό 

εργασιακό περιβάλλον θεωρείται απειλητικό, υπάρχει αµοιβαίος ανταγωνισµός 

και ένταση.  Από την άλλη πλευρά, και οι δυσκολίες στη συνεργασία των µελών 

ενός οργανισµού µε τους διάφορους κοινωνικούς φορείς δηµιουργούν συχνά 

πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις. 

• Η αντιπαράθεση τυπικών και άτυπων οµάδων. Μια λειτουργική ταξινόµηση 

των οµάδων διακρίνει τις οµάδες σε τυπικές και άτυπες ως εξής (Πετρίδου 

(2001); Εµβαλωτής (2003)): 

- Οι τυπικές οµάδες προκύπτουν από συµβατικές υποχρεώσεις, 

προσδιορισµένες επίσηµες προδιαγραφές και στοχεύουν  στην 
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επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Σχηµατίζονται συνειδητά µετά από 

καθορισµένα σχέδια για την  εξυπηρέτηση προκαθορισµένων 

στόχων,και τα µέλη τους έχουν συγκεκριµένους ρόλους και 

καθήκοντα που επιβάλλονται από την οργανωτική δοµή.

- Οι άτυπες οµάδες αναπτύσσονται χωρίς συγκεκριµένη οργάνωση. 

Προκύπτουν ως ανάγκη των µελών τους να διεκπεραιώσουν µια 

συγκεκριµένη στόχευση. Σχηµατίζονται αυθόρµητα εξαιτίας της 

κοινωνικότητας που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση κατόπιν 

προσωπικής επιλογής µε σκοπό την επιτυχία κοινών στόχων.

Η διάκριση των οµάδων σε τυπικές και άτυπες δεν µπορεί να τυποποιηθεί καθώς 

υπάρχει το ενδεχόµενο στα πλαίσια µια τυπικής οµάδας να αναπτυχθούν 

εσωτερικές άτυπες οµάδες. Όσοι ασκούν διοίκηση πρέπει, προκειµένου να 

επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, να κατανοούν τη δυναµική των 

οµάδων τους, δηλαδή τον τρόπο συσχετισµού των  οµάδων µεταξύ τους, το βαθµό 

συνοχής των οµάδων  και το βαθµό συµµόρφωσης προς τα πρότυπα. Ειδικότερα, 

χρειάζεται να διακρίνουν τις άτυπες οµάδες που δηµιουργούνται µέσα στις 

τυπικές και οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους. Αντιθέτως, εάν η επίσηµη οργάνωση  

αγνοεί τις άτυπες οµάδες κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων και επιδεικνύει 

αυταρχική συµπεριφορά, τότε πολύ πιθανό να επιφέρει αναστάτωση και 

δυσαρέσκεια, δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις.

• Οι προηγούµενες συγκρούσεις που δεν έχουν επιλυθεί. Ο τρόπος διαχείρισης 

αλλά και το αποτέλεσµα των προηγούµενων συγκρούσεων επηρεάζει τις 

µελλοντικές συγκρούσεις. Όσο αυξάνεται το πλήθος των  άλυτων διενέξεων, τόσο 

αυξάνεται το αρνητικό κλίµα (Filley, 1975).  Η καταστολή της σύγκρουσης µε τη 
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χρήση της εξουσίας ή ο συµβιβασµός χωρίς όµως την απόλυτη δέσµευση των 

εµπλεκοµένων µερών δηµιουργούν συνθήκες που οδηγούν σε συµπεριφορά που 

συµβάλλει σε περαιτέρω συγκρούσεις. Εάν τα µέλη ενός οργανισµού έχουν 

άσχηµες εµπειρίες από τη διαχείριση προηγούµενων συγκρούσεων τότε µπορεί  η  

έλλειψη εµπιστοσύνης και τα συναισθήµατα προσβολής, φόβου, ζήλιας, οργής να 

δράσουν δυσλειτουργικά σε επόµενες κρίσιµες καταστάσεις. 

2.4. Ενδείξεις επικείµενης σύγκρουσης 

Μια σύγκρουση µπορεί να εκδηλωθεί µε ποικίλους τρόπους και συνοδεύεται από 

ενδείξεις, άλλοτε προφανείς και άλλοτε συγκαλυµµένες. Μια προσεκτική παρατήρηση 

της συµπεριφοράς των υφισταµένων αλλά και µια αυτοαξιολόγηση µπορεί να δείξει σε 

ένα έµπειρο διευθυντή πότε επίκειται σύγκρουση και ποιούς αφορά. Ενδείξεις 

σύγκρουσης αποτελούν (NSBA, 2007):

• Η γλώσσα του σώµατος.

• Η ανοιχτές διαφωνίες και οι συνεχείς διαφωνίες ανεξαρτήτως θέµατος.

• Οι δυσάρεστες εκπλήξεις, η απόκρυψη άσχηµων νέων, οι βαρύγδουπες δηµόσιες 

δηλώσεις, η κοινοποίηση διαφωνιών µέσω ΜΜΕ.

• Οι διενέξεις σε θέµατα αξιών και η έλλειψη σεβασµού.

• Η επιθυµία εξουσίας.

• Η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων ή η αποτυχία εκπλήρωσης των στόχων.

• Η έλλειψη συζήτησης της προόδου.

• Η έλλειψη δικαιοσύνης από το διευθυντή.

Εάν  ο διευθυντής θεωρήσει ότι µέσω της επικείµενης σύγκρουσης θα προκύψει 

κάτι θετικό για τον οργανισµό, µπορεί να την αφήσει να εκδηλωθεί οµαλά. Εάν όµως 
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θεωρήσει ότι θα δηµιουργήσει δυσλειτουργίες στη λειτουργία του οργανισµού, µπορεί 

µε δράσει παρεµβατικά και να αποτρέψει την κορύφωσή της.

2.5. Συµπεράσµατα

Η σύγκρουση λοιπόν  είναι µια δυναµική διαδικασία, µπορεί να είναι λειτουργική ή 

δυσλειτουργική, συνδέεται µε τη σταθερότητα του  οργανισµού και η µέθοδος διαχείρισής 

της µπορεί να αυξήσει της πιθανότητα µελλοντικών  αντιπαραθέσεων ή να συµβάλλει στη 

δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και αρµονικής συνύπαρξης. Εάν  η σύγκρουση 

πραγµατικά επιλυθεί προς ικανοποίηση όλων  των  συµµετεχόντων, τότε δηµιουργούνται 

βάσεις για συνεργασία. Εάν όµως απλά κατασταλεί χωρίς να επιλυθεί, τότε τα αίτια αυτής 

µπορεί να επιδεινώσουν  το ήδη τεταµένο κλίµα οδηγώντας σε νέες συγκρούσεις 

(φαινόµενο χιονοστιβάδας) ή να δηλητηριάσουν  τις σχέσεις. Οι πηγές της σύγκρουσης 

ποικίλουν και µπορεί να προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, την εσωτερική δοµή 

του οργανισµού, το εργασιακό περιβάλλον και τα ατοµικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων. Οι συγκρούσεις σχεδόν πάντα συνοδεύονται από ενδείξεις τις οποίες ένας 

έµπειρος διευθυντής µπορεί να αποκωδικοποιήσει και να αποφασίσει εάν θα αποτρέψει 

την εκδήλωση της σύγκρουσης ή θα την αφήσει να εξελιχθεί για την εκτόνωση της 

κατάστασης και την επίλυση των θεµάτων που αφορά.
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Κεφάλαιο 3

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

3.1. Εισαγωγή

Αφού αναλύσαµε τη διαδικασία της σύγκρουσης, ήρθε η στιγµή να εξετάσουµε 

τα µοντέλα συµπεριφοράς σε µια συγκρουσιακή κατάσταση. Ο κάθε άνθρωπος, 

ανάλογα µε το χαρακτήρα και τις βιωµατικές εµπειρίες του αλληλεπιδρά µε 

διαφορετικό τρόπο µε τους συνανθρώπους του τόσο σε στιγµές ηρεµίας, όσο και σε 

στιγµές έντασης. Η θεωρία transactional analysis αναφέρει τρεις καταστάσεις του 

«εγώ» οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια όταν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δύο 

ή περισσότερα άτοµα. Για τις περιπτώσεις συγκρούσεων, τα µοντέλα των Blake & 

Mouton (1970) και Thomas (1974) περιγράφουν πέντε βασικούς τρόπους αντίδρασης 

σε περίπτωση προσωπικής εµπλοκής σε ένα συγκρουσιακό επεισόδιο (ανταγωνισµός, 

συνεργασία, αποφυγή, συµβιβασµός, εξοµάλυνση). Με βάση τα µοντέλα αυτά 

δηµιουργήθηκαν διάφορα ειδικά ερωτηµατολόγια µε τα οποία ο κάθε ενδιαφερόµενος 

µπορεί να εντοπίσει µε ποιόν τρόπο αντιδρά σε µια σύγκρουση και στη συνέχεια να 

χρησιµοποιήσει τη γνώση αυτή για την προσωπική και επαγγελµατική του βελτίωση 

και εξέλιξη, γιατί ας µην ξεχνάµε ότι η εποικοδοµητική επίλυση συγκρούσεων είναι µια 

ικανότητα η οποία αποκτάται µε αυτογνωσία, εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. 
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3.2. Εισαγωγή στις διαπροσωπικές συναλλαγές 

(Transactional Analysis)

Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση της συγκρουσιακής συµπεριφοράς και των 

µεθόδων διαχείρισης συγκρούσεων, θα αναφέρουµε ένα µοντέλο το οποίο 

κατηγοριοποιεί τις διαπροσωπικές συναλλαγές. Οι Berne (1961) και Harris (1969)17 

ασχολήθηκαν µε την  περιγραφή της «γλώσσας» επίλυσης προβληµάτων και η µέθοδός 

τους η οποία περιγράφει διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές διαδικασίες ονοµάστηκε 

«Transactional Analysis». Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, όταν η πλευρά Α πει κάτι στην 

πλευρά Β, η πλευρά Β θα αντιδράσει µε κάποιο τρόπο και θα λάβει χώρα µια 

συναλλαγή (transaction). Η µέθοδος βασίζεται σε δύο υποθέσεις: 

• στο ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις του «εγώ», και 

• στο ότι αυτές οι καταστάσεις αλληλεπιδρούν δηµιουργώντας τις λεγόµενες 

«συναλλαγές». 

Οι τρεις καταστάσεις του «εγώ» είναι οι εξής: 

i. Γονέας: Υπάρχουν δύο µορφές γονέα: 

α) ο «προστατευτικός γονέας» ο οποίος επιδιώκει να δώσει στο παιδί 

ασφάλεια και άδολη αγάπη, και 

β) ο «ελεγκτικός  γονέας»  ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει στο παιδί 

να δράσει όπως αυτός επιθυµεί, µεταφέροντάς του τα πιστεύω, τις 

αξίες και τις αντιλήψεις του. 

ii. Ενήλικας: Είναι το λογικό άτοµο το οποίο µιλά συνετά και µετρηµένα χωρίς 

παράλογες αντιδράσεις και χωρίς την επιθυµία να ελέγξει. Για τους 

περισσότερους αποτελεί το ιδανικό «εγώ» τους.
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iii. Παιδί: Υπάρχουν τρεις µορφές παιδιού: 

α) το «φυσιολογικό παιδί» το οποίο δεν έχει αυτογνωσία και η οµιλία 

του χαρακτηρίζεται από άναρθρους ήχους, 

β) ο «µικρός επιστήµονας» ο οποίος είναι περίεργος και διερευνητικός 

και που πειραµατίζεται συχνά προς ενόχληση του κριτικού γονέα (ο 

συνδυασµός του µε το φυσιολογικό παιδί χαρακτηρίζει το 

«δηµιουργικό, ελεύθερο παιδί»), και 

γ) το «προσαρµοστικό παιδί» το οποίο αντιδρά και είτε αλλάζει για να 

προσαρµοστεί, είτε επαναστατεί στις πιεστικές δυνάµεις που δέχεται.

Όπως αναφέρθηκε, όταν δύο άνθρωποι επικοινωνούν λαµβάνει χώρα µια 

συναλλαγή. Οι «συµπληρωµατικές συναλλαγές» συµβαίνουν όταν και οι δύο πλευρές 

είναι  στο ίδιο επίπεδο (γονέας προς γονέα, κοκ) οπότε σκέφτονται και δρουν µε τον 

ίδιο τρόπο και η επικοινωνία είναι εύκολη. Όµως, πολλά από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουµε καθηµερινά προέρχονται από ανεπιτυχείς «διασταυρούµενες 

συναλλαγές» όταν π.χ. η κάθε πλευρά προσπαθεί να µιλήσει σαν γονέας  προς παιδί. 

Οι αντιδράσεις τύπου γονέα και παιδιού αναπτύσσονται αυτόµατα, χωρίς πολλή 

σκέψη. Κρίσεις τύπου καλός/κακός, σωστό/λάθος, πρέπει/δεν πρέπει χαρακτηρίζουν τη 

συµπεριφορά του γονέα προς το παιδί όπου ο γονέας υποδεικνύει τι είναι σωστό και τι 

όχι, και διδάσκει, κρίνει και ελέγχει τη συµπεριφορά του παιδιού. Από την άλλη, όταν 

κάποιος συµπεριφέρεται σαν  παιδί, είναι έρµαιο συναισθηµάτων όπως η οργή, η θλίψη 

ή ο φόβος και αισθάνεται ότι χάνει έδαφος καθώς ελέγχεται από τον  γονέα. Αντίθετα, η 

αντίδραση τύπου ενήλικα απαιτεί συνειδητή προσπάθεια και εξάσκηση καθώς δεν 

κυριαρχεί το συναίσθηµα ή η τάση για έλεγχο, αλλά η λογική και η σύνεση. 

Η ιδεατή επικοινωνία επιτυγχάνεται όταν  επιδεικνύεται η ώριµη και λογική σχέση 

ενήλικα προς ενήλικα. Οι συναλλαγές αυτού του τύπου αποτελούν  τη βάση της 
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συνεργασίας καθώς οι δηλώσεις είναι περιγραφικές και όχι επικριτικές και 

χαρακτηρίζονται από ανταλλαγή πληροφοριών που απαντούν σε ερωτήµατα τύπου τι, 

γιατί, πως, που, πότε, ποιος. Ο ενήλικας αναπτύσσεται µε τη διαρκή απόκτηση γνώσεων 

µε προσωπική πρωτοβουλία και αντιµετωπίζει την πραγµατικότητα αναλαµβάνοντας 

τις ευθύνες του. Αναγνωρίζει ότι ο τρόπος χειρισµού των συναισθηµάτων και η 

αντίδρασή του σε αυτά µπορεί να βοηθήσει ή να εµποδίσει την επίλυση προβληµάτων. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν  µέσα τους τους ρόλους γονέα, ενήλικα και παιδιού. Οι 

συγκρούσεις συχνά περιέχουν δηλώσεις τύπου γονέα, δηλαδή τύπου «εγώ έχω δίκιο και 

εσύ έχεις άδικο», ενώ η επίλυση προβληµάτων διευκολύνεται από δηλώσεις τύπου 

ενήλικα, δηλαδή τύπου «πως µπορούµε να βρούµε µια λύση που θα ικανοποιεί τις 

συλλογικές απαιτήσεις».

3.3. Μοντέλα συγκρουσιακής συµπεριφοράς

3.3.1. Γενικά

Η αντίδραση κάθε ανθρώπου όταν αντιµετωπίζει µια κατάσταση σύγκρουσης 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (αναφέρονται στο επόµενο κεφάλαιο) και 

ποικίλλει. Το 1926 η Folett προσδιόρισε τρεις βασικούς τρόπους µε τους οποίους οι 

διευθυντές αντιµετωπίζουν τη σύγκρουση: την κυριαρχία, τον συµβιβασµό και τη 

συνεργασία18. Το 1970 οι Blake & Mouton πρόσθεσαν άλλες δύο στρατηγικές: την 

αποφυγή και την εξοµάλυνση. Έκτοτε, πολλοί ερευνητές προσέγγισαν το θέµα δίνοντας 

διαφορετικά ονόµατα στα πέντε προσωπικά στιλ διαχείρισης των συγκρούσεων, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 3
Μοντέλα Συγκρουσιακής Συµπεριφοράς

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Blake & Mouton
 (1970)

Thomas
(1976)

Rahim & Bonoma 
(1979)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 Ενδιαφέρον για τα 
αποτελέσµατα

Θετικότητα Ενδιαφέρον για τους 
άλλους

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 Ενδιαφέρον για τους 
ανθρώπους

Συνεργασία Ενδιαφέρον για εαυτό

ΣΤΙΛ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

κυριαρχία ανταγωνισµός κυριαρχία

ΣΤΙΛ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

αποφυγή αποφυγή αποφυγή
ΣΤΙΛ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ εξοµάλυνση προσαρµογή εξυπηρέτησηΣΤΙΛ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

συµβιβασµός συµβιβασµός συµβιβασµός

ΣΤΙΛ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

επίλυση προβλήµατος συνεργασία ολοκλήρωση

Το 1970 οι Blake & Mouton δηµιούργησαν  τη θεµελιώδη βάση για την ανάλυση 

καταστάσεων διαπροσωπικών συγκρούσεων. Το συγκρουσιακό πλέγµα (Conflict 

Grid) στο διάγραµµα 3.1 προσδιορίζει τους βασικούς τύπους συµπεριφοράς σε 

καταστάσεις όπου παρουσιάζονται διαφορές και η αντιπαράθεση είτε είναι σε 

λανθάνουσα κατάσταση, είτε εκφράζεται ανοιχτά ως σύγκρουση. 

Διάγραµµα 2
Συγκρουσιακό Πλέγµα 

(πηγή: Blake & Mouton, 1970)
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Υψηλό

Χαµηλό

Ενδιαφέρον για 
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Ο παραπάνω δισδιάστατος πίνακας λαµβάνει υπόψη «το ενδιαφέρον για τους 

ανθρώπους» µε τους οποίους κάποιος διαφωνεί και «το ενδιαφέρον για την παραγωγή 

αποτελεσµάτων» (ή αλλιώς για την επίλυση της διαφωνίας). Το ποσοστό και το είδος 

της έµφασης που δίνεται στους διάφορους συνδυασµούς των δύο προαναφερθέντων 

παραµέτρων προσδιορίζει τη συµπεριφορά του ατόµου για την αντιµετώπιση της 

σύγκρουσης. 

Το 1974 ο Thomas  δηµιούργησε το δικό του µοντέλο, το οποίο έχει την εξής 

µορφή:

Διάγραµµα 3
Μοντέλο Thomas (1974)

Με µια πρώτη µατιά παρατηρούµε ότι έχει σηµαντικές οµοιότητες µε το 

συγκρουσιακό πλέγµα των  Blake & Mouton. Οι δύο βασικοί άξονες του διαγράµµατος 

είναι η διάθεση συνεργασίας (ο βαθµός κατά τον οποίο τα µέρη είναι έτοιµα να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αντίπαλης πλευράς) και η θετικότητα (ο βαθµός κατά 

τον οποίο κάποιος επιθυµεί να ικανοποιήσει τα συµφέροντα και τις ανάγκες του). 
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Ανταγωνισµός Συνεργασία

Συµβιβασµός

Αποφυγή Προσαρµογή

Θετικότητα
(ο βαθµός κατά τον οποίο ο 

καθένας επιθυµεί να ικανοποιήσει 
τα συµφέροντα και τις ανάγκες του)

Συνεργασία
(ο βαθµός κατά τον οποίο τα µέρη είναι έτοιµα να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες του αντιπάλου)

Κατηγορηµατική

Μετριοπαθής Μη συνεργάσιµος Συνεργάσιµος



Παρατηρούµε λοιπόν  ότι τα διάφορα µοντέλα συγκρουσιακής συµπεριφοράς 

έχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ τους και προσδιορίζουν  τους παρακάτω πέντε 

βασικούς τύπους συµπεριφοράς κατά την εµπλοκή σε σύγκρουση:

3.3.2. Ανταγωνισµός/Κυριαρχία

Στον  ανταγωνιστικό τρόπο χειρισµού συγκρούσεων οι προσωπικές απόψεις και  

στόχοι είναι πιο σηµαντικοί από τις σχέσεις µε τους άλλους.  Ο  ισχυρότερος επιβάλλει 

τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης προς ικανοποίηση των συµφερόντων του χωρίς να 

ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε συνεργασία (Σαΐτης, 2002). Η κυρίαρχη πλευρά 

προσπαθεί να διασφαλίσει τη δική της υπεροχή χρησιµοποιώντας την εξουσία που 

διαθέτει και η οποία µπορεί να πηγάζει από: α) την εξουσία (θέση στην  ιεραρχική 

κλίµακα), β) την πείρα και την εµπειρία και γ) την  ειδικότητα.

Η κυριαρχία ενδείκνυται:

• Όταν πρέπει να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις και δράσεις.

• Όταν πρέπει να ληφθούν δυσάρεστες αποφάσεις.

• Όταν τα υπό συζήτηση ζητήµατα είναι ζωτικής σηµασίας για τον  οργανισµό και η 

επίτευξη του στόχου είναι πιο σηµαντική από τις διαπροσωπικές σχέσεις.

• Όταν οι οµάδες προσπαθούν να προστατεύσουν τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους 

έναντι ατόµων που εκµεταλλεύονται την έλλειψη ανταγωνισµού. 

• Όταν δυσµενής απόφαση της µίας πλευράς θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην 

άλλη.

• Όταν η σύγκρουση υφίσταται ανάµεσα σε οµάδες διαφορετικού ιεραρχικού 

επιπέδου (όπως µεταξύ προϊσταµένου – υφισταµένου) όπου το κυρίαρχο µέλος 

δίνει οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει το υφιστάµενο µέλος διότι το 

τελευταίο δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη λήψη της απόφασης. 
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Η κυριαρχία δεν ενδείκνυται:

•  Όταν το θέµα είναι πολύπλοκο.

•  Όταν το θέµα είναι ασήµαντο. 

•  Όταν δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί άµεση απόφαση. 

•  Όταν οι δύο πλευρές έχουν την ίδια δύναµη. 

•  Όταν οι υφιστάµενοι έχουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων. 

Η χρήση της εξουσίας είναι ένας εύκολος και προφανής τρόπος αντιµετώπισης 

των συγκρούσεων αλλά µακροπρόθεσµα χαρακτηρίζεται ανεπιτυχής (Singh, 1995) 

διότι η επερχόµενη συµµόρφωση στις οδηγίες µπορεί να είναι επιφανειακή και οι 

απογοητευµένοι υφιστάµενοι µπορεί να καταφύγουν σε αντίδραση, επανάσταση, 

σαµποτάζ, συναίνεση χωρίς δέσµευση. Η χρήση της εξουσίας συνήθως κλιµακώνει την 

ήδη υπάρχουσα σύγκρουση αυξάνοντας τον ανταγωνισµό των δύο πλευρών και 

πολλαπλασιάζει την πιθανότητα µελλοντικής διένεξης υπό άλλη µορφή (Scholtes et  al., 

1996).

3.3.3. Αποφυγή

Στην περίπτωση αυτή καµία από τις δύο πλευρές δεν ενδιαφέρεται για το 

συµφέρον της άλλης αλλά ούτε και για τα συµφέροντα του οργανισµού και αµφότερες 

κρατούν ουδέτερη και απαθή στάση αποφεύγοντας καταστάσεις και θέµατα που µπορεί 

να προκαλέσουν διαφωνίες και αψιµαχίες. Όταν  παρουσιάζεται θέµα σύγκρουσης 

επιλέγουν να αποσυρθούν ή να σιωπήσουν προκαλώντας καθυστέρηση στη λύση της 

διαφωνίας και αφήνοντας την επίλυση των προβληµάτων στη µοίρα αντί να λάβουν 

ενεργό δράση για την εξεύρεση λύσεων. Η χρήση αυτής της τακτικής µπορεί να 

προκύπτει α) από την αδιαφορία για το πρόβληµα, β) από αποστροφή προς τη 
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διαδικασία που απαιτείται για την  επίλυση της σύγκρουσης ή, γ) από αίσθηση 

αδυναµίας επίλυσης της σύγκρουσης (Σαΐτης, 2002).  

Η αποφυγή ενδείκνυται:

• Όταν το ζήτηµα είναι χαµηλής σπουδαιότητας και έχουν  προτεραιότητα κάποια 

άλλα θέµατα.

• Όταν οι δυσλειτουργικές επιπτώσεις της σύγκρουσης αναµένεται να 

δηµιουργήσουν  περισσότερα προβλήµατα και το πιθανό κόστος αντιµετώπισης 

της σύγκρουσης είναι µεγαλύτερο από τα οφέλη επίλυσής της.

• Όταν κάποιος έχει να αντιµετωπίσει ένα δύσκολο άτοµο και θέλει να αποφύγει τις 

εντάσεις. 

• Όταν κάποιος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. 

• Όταν η πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι είναι ιδιαίτερα µικρή. 

• Όταν η έκβαση εξαρτάται ή αναµένεται να επηρεαστεί από την επίλυση άλλων, 

σοβαρότερων ζητηµάτων. 

• Όταν κάποιοι άλλοι έχουν την  ικανότητα να επιλύσουν  τη σύγκρουση πιο 

αποτελεσµατικά. 

Η αποφυγή δεν ενδείκνυται:

• Όταν το θέµα είναι σηµαντικό. 

• Όταν το θέµα ανήκει στην άµεση αρµοδιότητα κάποιου. 

• Όταν απαιτείται άµεση προσοχή και το ζήτηµα δεν επιδέχεται αναβλητικότητα. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αποφυγή εκφράζει µια παραίτηση από το 

κοινωνικό και επαγγελµατικό καθήκον. Με αυτή τη µέθοδο κάποιος παραµένει 

«αόρατος» σε έναν οργανισµό και απλά επιβιώνει πράττοντας τα απολύτως 

απαραίτητα.
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3.3.4. Εξοµάλυνση/προσαρµογή

Η εξοµάλυνση χρησιµοποιείται όταν  κάθε µία από τις αντίπαλες οµάδες 

ενδιαφέρεται και ανησυχεί για τα συµφέροντα της άλλης οµάδας επιδεικνύοντας 

πρόθεση υποχώρησης για να επέλθει ειρηνική διευθέτηση και αρµονική συνύπαρξη. Το 

ενδιαφέρον  για την επίτευξη των στρατηγικών  στόχων είναι µάλλον µειωµένο αφού η 

έµφαση δίνεται στη διατήρηση αρµονικών σχέσεων  και στην ελαχιστοποίηση της 

σύγκρουσης και όχι στον εντοπισµό των πραγµατικών διαφορών στις απόψεις. 

Η τεχνική της εξοµάλυνσης µοιάζει µε την τεχνική της αποφυγής στο ότι κάποιος 

µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για να καθυστερήσει να βρει την πραγµατική λύση ενός 

προβλήµατος. Η κύρια διαφορά είναι ότι στην εξοµάλυνση οι δύο οµάδες 

συνεργάζονται, αντιµετωπίζουν µαζί την κατάσταση και η µια πλευρά συµφωνεί να 

πράξει σύµφωνα µε τις επιθυµίες της άλλης. Όταν όµως η εξοµάλυνση χρησιµοποιείται 

κατ’ επανάληψη προς όφελος της µιας πλευράς, τότε µπορεί να προκύψουν  προβλήµατα 

καθώς η πλευρά που εσκεµµένα υποχωρεί, κάποια στιγµή θα απαιτήσει αντάλλαγµα.

Η εξοµάλυνση ενδείκνυται:

• Όταν το ζήτηµα είναι περισσότερο σηµαντικό για τη µια οµάδα και η άλλη 

πλευρά δέχεται να υποχωρήσει σαν ένδειξη καλής θέλησης. 

• Όταν η εξασφάλιση καλών σχέσεων  και αρµονίας θεωρείται πιο σηµαντική από 

το ίδιο το ζήτηµα και όταν πρέπει να επικρατήσει η λογική και κλίµα ειρηνικής 

συνύπαρξης. 

• Όταν κάποιος αισθάνεται αδύναµος να λάβει σωστή απόφαση, θέλει να µάθει από 

τους άλλους, ή πιστεύει ότι µπορεί και να κάνει λάθος. 

Η εξοµάλυνση δεν ενδείκνυται:

• Όταν το θέµα είναι σηµαντικό. 

• Όταν η αντίπαλη πλευρά έχει αντικειµενικά λάθος ή άδικο.
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Σε γενικές γραµµές, τόσο η αποφυγή όσο και η εξοµάλυνση στοχεύουν  στην 

καταστολή της σύγκρουσης. Τα προβλήµατα όµως παραµένουν και «σιγοβράζουν», 

φθείροντας την οµαδική απόδοση. 

3.3.5. Συµβιβασµός

Στο συµβιβασµό οι δύο οµάδες κινούνται σε µια µέση οδό έτσι ώστε να µην 

υπάρχει νικητής και ηττηµένος ανάµεσά τους. Αυτός ο τρόπος διακανονισµού µοιάζει 

µε την τεχνική συνεργασίας καθώς οδηγεί σε αµοιβαία ικανοποίηση των εµπλεκόµενων 

µερών, αλλά δεν προσφέρει µόνιµες λύσεις. Επιτυγχάνεται µια επιφανειακή επίλυση 

χωρίς να επιδιώκεται η εύρεση των βαθύτερων  αναγκών και ενδιαφερόντων  των δύο 

οµάδων και τα δύο µέρη συµβιβάζονται µε αυτά που µπορούν  να πάρουν χωρίς να 

αγωνιστούν για την πιο λογική και έγκυρη λύση. Μερικές φορές η ανάγκη που δεν 

ικανοποιείται ενισχύεται µελλοντικά και δηµιουργεί τις βάσεις για µια καινούρια 

σύγκρουση. 

Ο συµβιβασµός ενδείκνυται:

• Όταν οι στόχοι είναι αµοιβαία αποκλειόµενοι. 

• Όταν οι αντιπαρατιθέµενες οµάδες έχουν ίδια ισχύ. 

• Όταν υπάρχουν  χρονικοί περιορισµοί αλλά επιβάλλεται η άµεση – έστω και 

προσωρινή - επίλυση του θέµατος διότι δεν  µπορεί να επιτευχθεί οµόφωνη 

συµφωνία. 

• Όταν τα θέµατα είναι µέτριας σηµασίας.

• Όταν η συνεργασία και η κυριαρχία σαν στιλ έχουν αποτύχει.

Ο συµβιβασµός δεν ενδείκνυται:

• Όταν η µια πλευρά έχει περισσότερη δύναµη.

• Όταν το πρόβληµα είναι σύνθετο.
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3.3.6. Συνεργασία

Είναι µια προσέγγιση κατά την οποία και τα δύο µέρη επιθυµούν να ικανοποιηθεί 

στον ίδιο βαθµό το προσωπικό τους συµφέρον και το συµφέρον της άλλης πλευράς 

διαφυλάσσοντας τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και βγαίνοντας κερδισµένοι 

αµφότεροι. Σ' αυτήν την περίπτωση αξιολογούνται εναλλακτικοί τρόποι δράσης µε 

αντικειµενικό τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους ενδοιασµούς και τις 

επιφυλάξεις της κάθε οµάδας. Η µέθοδος αυτή προάγει τη δηµιουργικότητα και την 

καινοτοµία και αποµακρύνει τα εµπόδια αφήνοντας χώρο για µεγαλύτερη απόδοση. Για 

να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται και οι δύο πλευρές να είναι ειλικρινείς σε ότι αφορά 

τα κίνητρα και τους στόχους τους, οι διαφορές να εκφράζονται ανοιχτά και να υπάρχει 

εµπιστοσύνη, κατανόηση και ωριµότητα. 

Η συνεργατική επίλυση προβληµάτων ενδείκνυται:

•  Όταν οι στόχοι είναι πολύπλοκοι και ιδιαίτερα σηµαντικοί και για τα δύο µέρη. 

• Όταν επιθυµείται η συγκατάθεση και η συµµετοχή, οι δυνάµεις και γνώσεις όλων 

για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των προβληµάτων. 

• Όταν η διοίκηση θέλει να κερδίσει τη δέσµευση των  εµπλεκόµενων ως προς την 

υλοποίηση του κοινού στόχου.

• Όταν η διοίκηση θέλει να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζοµένων. 

• Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

Η συνεργατική επίλυση προβληµάτων δεν ενδείκνυται:

• Όταν το θέµα είναι απλό.

• Όταν οι οµάδες αδιαφορούν για το αποτέλεσµα ή δεν  έχουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες. 

• Όταν απαιτείται άµεση λήψη αποφάσεων. Απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια και 

από τις δύο πλευρές και αυτό να αποτελεί ενδεχοµένως ανασταλτικό παράγοντα. 
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3.4.  Αξιολόγηση των στιλ διαχείρισης συγκρούσεων

Στη λειτουργία ενός οργανισµού και τα πέντε στιλ διαχείρισης συγκρούσεων 

αποτελούν εργαλεία που κρίνονται βάσει αποτελέσµατος. Τα στιλ µε λειτουργικές 

επιπτώσεις χαρακτηρίζονται από κλίµα συνεργασίας, αµοιβαίου σεβασµού, επιθυµίας 

εκµάθησης από τους άλλους αλλά και προστασίας των συµφερόντων τόσο των ιδίων, 

όσο και των άλλων19. Τα στιλ µε δυσλειτουργικές επιπτώσεις χαρακτηρίζονται από 

κλιµάκωση καταστάσεων παραπλάνησης, απειλής και εξαναγκασµού, αποφυγής, 

αντεκδίκησης, ακαµψίας και αυστηρότητας, ανταγωνιστικής κυριαρχίας και υποταγής, 

εξευτελισµού και ταπεινωτικής λεκτικής ή µη λεκτικής επικοινωνίας20. 

Διαφορετικές περιπτώσεις απαιτούν διαφορετικά στιλ. Βασική προϋπόθεση για 

την επιτυχή έκβαση µιας σύγκρουσης είναι η ικανότητα επιλογής και εφαρµογής του 

κατάλληλου στιλ και η ύπαρξη των δεξιοτήτων που απαιτεί το κάθε στιλ. Σε γενικές 

γραµµές η συνεργασία και η εξοµάλυνση θεωρούνται αποτελεσµατικοί τρόποι 

επίλυσης συγκρούσεων  (Filley, 1975). Συγκεκριµένα η συνεργασία δηµιουργεί ένα 

περιβάλλον µε λιγότερες συγκρούσεις, άρα µε λιγότερο εργασιακό στρες (Friedman et 

al., 2000). Αντίθετα, η κυριαρχία και η αποφυγή θεωρούνται αναποτελεσµατικές 

µέθοδοι καθώς επιφέρουν χαµηλά επίπεδα ικανοποίησης, τόσο στις γυναίκες όσο και 

στους άνδρες (Brahnam et al., 2005). Όσοι επιλέγουν  την κυριαρχία ή την αποφυγή 

αντιµετωπίζουν συχνά φαινόµενα γνωστικής σύγκρουσης τα οποία µετασχηµατίζονται 

σε συναισθηµατική σύγκρουση η οποία µε τη σειρά της αυξάνει τα επίπεδα στρες 

(Friedman et al., 2000). Η συνεργασία και ο συµβιβασµός κρίνονται ικανοποιητικές 

µέθοδοι τόσο από τους άνδρες, όσο και από τις γυναίκες (Brahnam et al, 2005). Ο 
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συµβιβασµός βρίσκεται στο µεταίχµιο, ανάλογα µε τον τρόπο και την περίσταση που 

θα χρησιµοποιηθεί. Σύµφωνα µε τον Rahim (2002), η συνεργασία και ο συµβιβασµός 

θεωρούνται κατάλληλες µέθοδοι για την αντιµετώπιση στρατηγικών θεµάτων. Τα 

υπόλοιπα στιλ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση τακτικών και 

καθηµερινών προβληµάτων. 

Οι Weider – Hatfield & Hatfield (1996) δηµιούργησαν τον πίνακα 3.2 όπου 

δίνονται οι πιθανές αντιδράσεις των υφισταµένων στη χρήση συγκεκριµένου στιλ 

χειρισµού συγκρούσεων  από τον προϊστάµενό τους. Το «+» δηλώνει θετική σχέση 

ανάµεσα στο συγκεκριµένο στιλ διαχείρισης συγκρούσεων  και στο συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα, το «-» δηλώνει αρνητική σχέση, το «0» δηλώνει απουσία συσχέτισης. Οι 

«προσωπικές επιδράσεις» είναι οι συµπεριφορικές αντιδράσεις του υφισταµένου. Οι 

«αντιλήψεις για τον προϊστάµενο» περιγράφουν την αντίληψη που έχει ο υφιστάµενος 

για τον προϊστάµενο. Οι «επιδράσεις στη σχέση» δηλώνουν  το πώς βλέπει ο 

υφιστάµενος τη σχέση του µε τον προϊστάµενο.   

Ο παρακάτω πίνακας δηλώνει τις τάσεις και είναι ενδεικτικός. Δεν είναι ο 

κανόνας, αλλά δείχνει συνοπτικά πόσο αναγκαίο είναι να λάβει κανείς υπ΄ όψη τις 

πιθανές επιδράσεις των διαφόρων στιλ διαχείρισης σύγκρουσης που µπορεί να 

υιοθετήσει ένας διευθυντής στους υφισταµένους του αλλά και στις σχέσεις 

υφισταµένων – προϊσταµένων.
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Πίνακας 4
Πιθανές επιπτώσεις για τους υφισταµένους 

του στιλ διοίκησης συγκρούσεων του προϊσταµένου
(Πηγή: Weider – Hatfield & Hatfield (1996))
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Πίνακας 4
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Συνεργασία Ανταγωνισµός Εξοµάλυνση Συµβιβασµός Αποφυγή Μελέτη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Πραγµατική συµµόρφωση 
στις οδηγίες του 
προϊσταµένου

+ - + + 0
R a h i m & 
Buntzman, 
1990

Συµπεριφορική 
συµµόρφωση στις οδηγίες 
του προϊσταµένου

+ 0 0 0 0
R a h i m & 
Buntzman, 
1990

Άγχος επικοινωνίας + Richmond 
et al., 1983

Εργασιακή απόδοση 0 0 0 0 0 R e n w i c k , 
1977

Εργασιακή προσπάθεια 0 0 0 0 0 R e n w i c k , 
1977

Εργασιακή ικανοποίηση 0 - 0 0 0 Richmond 
et al., 1983

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Ικανοποίηση από τον 
προϊστάµενο

+

+

-

-

+

+

+

+

0

0

R a h i m & 
Buntzman, 
1990
Richmond 
et al., 1983

Βοήθεια προϊσταµένου 0 - 0 0 - Burke, 1970
Γνώση των προσδοκιών 
απόδοσης του 
προϊσταµένου

0 0 0 0 - Burke, 1970

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΣΧΕΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ειλικρίνεια στην 
επικοινωνία µε τους 
ανώτερους

0 0 - 0 - Burke, 1970

Εποικοδοµητική διοίκηση 
συγκρούσεων

+
+

-
-

0
0

0
+

0
0

Burke, 1970
Renwick, 
1977

Συναδελφική αλληλεγγύη - Richmond 
et al., 1983

Συµµετοχή στη 
στοχοθεσία + - + 0 0 Burke, 1970

Συχνότητα σχεδιασµού 
προϊσταµένου – 
υφισταµένου

+ - 0 0 - Burke, 1970

Εµπιστοσύνη στο 
σχεδιασµό προϊσταµένου 
– υφισταµένου

+ - 0 0 - Burke, 1970

Επάρκεια σχεδιασµού 
σχέσεων + - 0 0 - Burke, 1970
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Συνοπτικά, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, τα δεδοµένα από µελέτες 

ερευνητών αποδεικνύουν  ότι η συνεργασία επιφέρει πραγµατική και συµπεριφορική 

συµµόρφωση των υφισταµένων στις οδηγίες του προϊσταµένου, ικανοποίηση από τη 

συνεργασία µε τον προϊστάµενο και την αντίληψη ότι η διαχείριση συγκρούσεων  είναι 

εποικοδοµητική και η διοίκηση έργου αποτελεσµατική. Η κυριαρχία συνδέεται 

αρνητικά µε την πραγµατική συµµόρφωση του υφισταµένου, µε την εργασιακή 

ικανοποίηση και την ικανοποίηση από τον προϊστάµενο και µε την αποτελεσµατικότητα 

διοίκησης έργου. Επιπρόσθετα, επιφέρει άγχος στην επικοινωνία µε τον προϊστάµενο. 

Η εξοµάλυνση και ο συµβιβασµός σχετίζονται θετικά µε την  πραγµατική συµµόρφωση 

των υφισταµένων στις οδηγίες του προϊσταµένου οι οποίοι αντλούν ικανοποίηση από 

αυτόν. Παρ’ όλα αυτά, όσο αυξάνεται η χρήση της εξοµάλυνσης και της αποφυγής, 

τόσο δυσχεραίνεται η επικοινωνία του υφισταµένου µε τον προϊστάµενο και 

συνοδεύεται από αίσθηση αναποτελεσµατικής διαχείρισης συγκρούσεων και διοίκησης 

έργου. 

Συνοψίζοντας, η πιο πολύτιµη στρατηγική είναι η συνεργασία καθώς οδηγεί σε 

αµοιβαίο κέρδος (Blake & Mouton, 1964). Σε πολλές περιπτώσεις όµως η χρήση της 

κρίνεται απαγορευτική λόγω συνθηκών. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να έχουν  την ευχέρεια να 

χρησιµοποιούν όλες τις µεθόδους και να γνωρίζουν τις περιπτώσεις που ενδείκνυται η 

εφαρµογή της κάθε µίας αλλά και τις επιπτώσεις αυτών.

3.5. Μοντέλα εντοπισµού συγκρουσιακής συµπεριφοράς

Ένα µοντέλο εντοπισµού συγκρουσιακής συµπεριφοράς είναι ένα ψυχοµετρικό 

εργαλείο µέτρησης της αντίδρασης κάποιου ατόµου σε καταστάσεις σύγκρουσης. 

Παρακάτω αναφέρονται τρία από τα πιο σηµαντικά µοντέλα που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία.
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• Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)

Οι Thomas & Kilmann δηµιούργησαν  το 1974 το Thomas Kilmann Conflict 

Mode Instrument (Mountain View, CA: Xicom and CPP). Το ΤΚΙ χρησιµοποιεί τις δύο 

διαστάσεις που πρότειναν οι R.Blake & J.Mouton και προσδιορίζει 5 διαφορετικά στιλ 

συγκρουσιακής συµπεριφοράς (Competing, Avoiding, Compromising, Collaborating, 

Accommodating). Αποτελείται από 30 ζεύγη δηλώσεων και είναι γραµµένο στην 

αγγλική γλώσσα. Για κάθε ζεύγος, ο εξεταζόµενος πρέπει να διαλέξει ανάµεσα από το 

Α ή το Β (π.χ. το Α αντιπροσωπεύει τη συνεργασία, ενώ το Β αντιπροσωπεύει την 

αποφυγή). Η απάντηση στο ερωτηµατολόγιο απαιτεί 15 λεπτά περίπου και ο 

εκπαιδευτής χρειάζεται περίπου 1 ώρα για την έκδοση αποτελεσµάτων. Το 

ερωτηµατολόγιο αυτό υποθέτει ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν  το ίδιο πολιτισµικό 

υπόβαθρο. Από το 1974 µέχρι σήµερα έχουν διατεθεί πάνω από 5.000.000 

ερωτηµατολόγια. Θεωρείται αξιόπιστο και χρησιµοποιείται ευρέως στην ακαδηµαϊκή 

έρευνα21.

• Kraybill Conflict Style Inventory (KCSI)

Το KCSI δηµιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας ’80 από τον Dr. R. Kraybill. Το 

ερωτηµατολόγιο βασίζεται στο µοντέλο των R.Blake & J.Mouton προσδιορίζοντας 5 

διαφορετικά στιλ συγκρουσιακής συµπεριφοράς (Directing, Avoiding, Compromising, 

Cooperating, Harmonizing). Η συµπλήρωσή του απαιτεί 15 λεπτά περίπου από τον 

εξεταζόµενο και 3 ώρες περίπου για την έκδοση αποτελεσµάτων. Το KCSI δίνει δύο 

εκδόσεις αποτελεσµάτων: µια για ήρεµες καταστάσεις και µια για καταστάσεις 

έντασης, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συµπεριφορά πολλών ανθρώπων 
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µεταβάλλεται σε πιεστικές και αγχώδεις συνθήκες. Επίσης, διατίθεται σε διαφορετικές 

εκδόσεις, ανάλογα µε την  πολιτισµική προέλευση του ενδιαφερόµενου. Οι ερωτήσεις 

είναι γραµµένες στην αγγλική γλώσσα, έχουν µορφή βασισµένη στην κλίµακα του 

Likert και οι χρήστες επιλέγουν µια απάντηση σε κλίµακα από το 1 έως το 7.  Μέχρι 

σήµερα έχουν διατεθεί περίπου 90.000 ερωτηµατολόγια. 

• Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II)

Το µοντέλο που ανέπτυξε ο Rahim το 1983 θεωρείται ακριβές και είναι ένα 

δηµοφιλές εργαλείο αξιολόγησης για την µέτρηση των προτιµήσεων όσον αφορά το 

στιλ διαχείρισης της σύγκρουσης. Είναι σχεδιασµένο για να µετρά τις 5 διαφορετικές 

διαστάσεις των στιλ διαχείρισης διαπροσωπικής σύγκρουσης (integrating, obliging, 

dominating, avoiding & compromising) και είναι γραµµένο στην αγγλική γλώσσα. Το 

εργαλείο περιέχει τις φόρµες A, B και C για να µετρήσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα 

άτοµο διαχειρίζεται τη σύγκρουση µε τον προϊστάµενο, τους υφιστάµενους και τους 

συνεργάτες αντίστοιχα. Τα 5 στιλ  διαχείρισης της σύγκρουσης µετριούνται µε 7, 6, 5, 6 

και 4 δηλώσεις αντίστοιχα. Περιλαµβάνει δηλαδή 28 ερωτήµατα στα οποία η απάντηση 

δίνεται µε την 5-βαθµη κλίµακα Likert. Το υψηλότερο σκορ υποδηλώνει ότι η 

συγκεκριµένη στρατηγική προτιµάται περισσότερο. Το ερωτηµατολόγιο είναι 

αυτοδιαχειριζόµενο, συνοδεύεται από οδηγό χρήσης και δεν χρειάζεται πάνω από 8 

λεπτά για να απαντηθεί. Ο Conrad22  επισηµαίνει ότι το ROCI-II είναι ειδικά 

σχεδιασµένο για προϊσταµένους.
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3.6. Συµπεράσµατα

Ο τρόπος που ο καθένας µας αλληλεπιδρά µε τους συνανθρώπους του είναι σίγουρα 

ξεχωριστός και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην περίπτωση που  προκύπτει 

σύγκρουση µε κάποιο άτοµο, ερευνητές κατόρθωσαν να καταγράψουν πέντε βασικούς 

τύπους συµπεριφοράς ανάλογα µε το ενδιαφέρον για τους άλλους και το ενδιαφέρον για 

την επίλυση της διαφωνίας. Οι πέντε βασικοί τύποι είναι η συνεργασία, η κυριαρχία, η 

αποφυγή, ο συµβιβασµός και η εξοµάλυνση. Ο κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά του και µπορεί να ενδείκνυται σε κάποιες περιπτώσεις ενώ σε άλλες η 

χρήση του να είναι καταστροφική. Ο εντοπισµός του προσωπικού στιλ αντιµετώπισης της 

σύγκρουσης µπορεί να συµβάλλει στην αυτοβελτίωση και βοηθά το κάθε άτοµο συνειδητά 

πλέον να κρίνει αν  το προσωπικό του στιλ είναι το κατάλληλο για να αντιµετωπίσει την 

πλευρά µε την  οποία συγκρούεται ή αν θα πρέπει να µετασχηµατίσει τη συµπεριφορά του 

ούτως ώστε η σύγκρουση να έχει την καλύτερη δυνατή έκβαση.
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Κεφάλαιο 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

4.1. Εισαγωγή

Η διαχείριση µιας σύγκρουσης περιλαµβάνει τις τεχνικές που θα 

χρησιµοποιήσουν οι δύο αντίπαλες πλευρές για να την αντιµετωπίσουν. Οι τεχνικές 

αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) και οι δύο κερδίζουν, β) και οι δύο χάνουν, γ) 

ο ένας χάνει και ο άλλος κερδίζει. Στόχος φυσικά είναι η πρώτη περίπτωση, αλλά αυτό 

δεν είναι πάντα εφικτό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των προσωπικών 

χαρακτηριστικών των  εµπλεκόµενων. Η σωστή διαχείριση της σύγκρουσης επιτρέπει το 

µετασχηµατισµό µιας φαινοµενικά αρνητικής και δύσκολης κατάστασης σε ευκαιρία 

για µάθηση, βελτίωση και κοινό όφελος. Στην  όλη διαδικασία σηµαντικός είναι και ο 

ρόλος του διευθυντή και η θέση που επιλέγει να τηρήσει σε µια σύγκρουση. Είναι πολύ 

σηµαντικό να κατανοεί τις θετικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, να γνωρίζει τις τεχνικές 

διαχείρισης σύγκρουσης αλλά και να µπορεί να δράσει σαν µεσολαβητής ή διαιτητής σε 

περίπτωση που η επίλυση της σύγκρουσης από τα άµεσα εµπλεκόµενους είναι 

ανέφικτη.

4.2. Η διαχείριση συγκρούσεων - ορισµός

Ο χειρισµός της σύγκρουσης είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο ή µια οµάδα 

επιλέγει να δράσει µετά την εκδήλωση µιας σύγκρουσης. Πρωτίστως πρέπει να 

αναφερθεί η διαφορά ανάµεσα στην επίλυση συγκρούσεων (conflict resolution) και στη 

διαχείριση συγκρούσεων  (conflict management) (Rahim, 2002). Η επίλυση 

συγκρούσεων  έχει σα στόχο την ελαχιστοποίηση ή τερµατισµό της σύγκρουσης εντός 
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του υπάρχοντος συστήµατος (micro-level). Η διαχείριση συγκρούσεων εµπεριέχει το 

σχεδιασµό αποτελεσµατικών στρατηγικών που έχουν σα στόχο τη µείωση των 

δυσλειτουργιών και την ενίσχυση των  θετικών επιδράσεων µιας σύγκρουσης ούτως 

ώστε να ενισχυθεί η µάθηση και αποτελεσµατικότητα του οργανισµού (οργανισµός που 

µαθαίνει). Η διαχείριση συγκρούσεων επιτρέπει την αµφισβήτηση παρωχηµένων 

διαδικασιών και την αντικατάστασή τους από νέες διαδικασίες που επιτρέπουν την 

προώθηση της δηµιουργικότητας και την  αντιµετώπιση προβληµάτων (Blake & 

Mouton, 1970). Με αυτό τον τρόπο καθίσταται εφικτή η εύρεση νέων τρόπων για την 

επίτευξη των προσωπικών και  οργανωσιακών στόχων. 

Η διαχείριση οργανωσιακής σύγκρουσης περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες 

διάγνωσης και µεσολάβησης στη σύγκρουση (Rahim, 2002). Η σωστή διάγνωση 

συµπεριλαµβάνει τη µέτρηση της ποσότητας της σύγκρουσης µε τη βοήθεια δεικτών, 

τον εντοπισµό των πηγών της σύγκρουσης, των στιλ διαχείρισης διαπροσωπικής 

σύγκρουσης, των διαδικασιών µάθησης και της αποτελεσµατικότητας αυτών. Η 

µεσολάβηση µπορεί να είναι α) διαδικαστική (process), αλλάζοντας την αναλογία 

συναισθηµατικής και λειτουργικής σύγκρουσης και επιτρέποντας τα µέλη να µάθουν  να 

χειρίζονται τα διαφορετικά στιλ αντιµετώπισης σύγκρουσης, ή β) δοµική (structural), 

διατηρώντας ένα µέτριο βαθµό λειτουργικής σύγκρουσης για µη συνήθη καθήκοντα και 

µειώνοντας την  πιθανότητα εµφάνισης συναισθηµατικής σύγκρουσης τροποποιώντας 

τις πηγές αυτής της σύγκρουσης.

4.3. Αρχές διαχείρισης ενδοτµηµατικών συγκρούσεων

Θα ξεκινήσουµε αναφέροντας τις αρχές διαχείρισης ενδοτµηµατικών 

συγκρούσεων, των συγκρούσεων δηλαδή που προκύπτουν όταν τα µέλη µιας οµάδας ή 

ενός τµήµατος µιας επιχείρησης διαφωνούν  µεταξύ τους µε αντικείµενο τους στόχους, 
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τα καθήκοντα, τις διαδικασίες κ.λπ.. Όταν σε έναν οργανισµό λοιπόν  εκδηλώνονται  

συχνά ενδοτµηµατικές συγκρούσεις, τότε σύµφωνα µε τους Scholtes et al. (1996), η 

καλύτερη µέθοδος αντιµετώπισής τους ξεκινά από την πρόληψη και περιλαµβάνει τα 

εξής:

• Πρόληψη και αποτροπή των προβληµάτων στο βαθµό που είναι δυνατό. Η 

προσωπική γνωριµία και επαφή των  µελών της οµάδας αλλά και η δηµιουργία 

κανόνων λειτουργίας, συνεργασίας και επιθυµητής συµπεριφοράς αυξάνει τη συνοχή, 

προλαµβάνει και αποτρέπει απογοητεύσεις, εχθρότητες και έντονες διαφωνίες. 

• Αντιµετώπιση του κάθε προβλήµατος σαν οµαδικό πρόβληµα. Όταν παρουσιαστεί 

ένα ενδοτµηµατικό πρόβληµα, η φυσική αντίδραση όλων  είναι να προσπαθήσουν να 

επιρρίψουν το πρόβληµα σε ένα άτοµο. Ο διευθυντής οφείλει να αντιµετωπίζει το 

κάθε πρόβληµα ως οµαδικό και να εξετάζει τους παράγοντες που θα βοηθήσουν την 

οµάδα να λειτουργήσει πιο εποικοδοµητικά.

• Αποφυγή τόσο της υπερβολικής, όσο και της υποτονικής αντίδρασης. Όταν ένα 

µέλος της οµάδας εκδηλώνει επανειληµµένως συµπεριφορά η οποία δηµιουργεί 

προβλήµατα στη συνοχή της οµάδας, ο διευθυντής πρέπει να επέµβει. Η αντίδρασή 

του µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη σοβαρότητα του προβλήµατος αγνοώντας τα 

εφήµερα διασπαστικά περιστατικά και αντιµετωπίζοντας άµεσα και ευθέως τα χρόνια 

και σηµαντικά προβλήµατα. Οι πιθανές αντιδράσεις του διευθυντή είναι:

✦ Αδράνεια / αποφυγή (καθόλου µεσολάβηση)

✦ Κατ’ ιδίαν συζήτηση (ελάχιστη µεσολάβηση)

✦ Απρόσωπη αναφορά του προβλήµατος στην οµάδα (µεσολάβηση χαµηλού 

επιπέδου)

✦ Κατ’ ιδίαν αντιµετώπιση (µεσολάβηση µεσαίου επιπέδου)
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✦ Οµαδική αντιµετώπιση µε ονοµαστική αναφορά του ατόµου που δηµιουργεί 

το πρόβληµα στην οµάδα (µεσολάβηση υψηλού επιπέδου)

✦ Αποβολή από την οµάδα (ακραία µεσολάβηση)

4.4. Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων

Όταν µια σύγκρουση έχει γίνει πλέον φανερή για τα εµπλεκόµενα µέλη, πρέπει οι 

δύο πλευρές να επιλέξουν ποια στάση θα κρατήσουν και ποια µέθοδο διαχείρισης 

σύγκρουσης θα επιλέξουν. Οι µέθοδοι αντιµετώπισης της σύγκρουσης µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες ανάλογα µε τα αποτελέσµατα (Milton, 1981): 

i. µέθοδοι όπου η µια οµάδα κερδίζει και η άλλη χάνει (win-lose),  

ii. µέθοδοι όπου και οι δύο οµάδες χάνουν σε κάποια θέµατα αλλά κερδίζουν  σε 

άλλα (lose-lose) και 

iii. µέθοδοι όπου και οι δύο οµάδες κερδίζουν (win-win).

Φυσικά η τρίτη περίπτωση αποτελεί τη βέλτιστη λύση, αναφέρεται 

στηνβιβλιογραφία σαν  επίλυση προβληµάτων (consensus ή integrative decision making 

(IDM) και επέρχεται όταν και οι δύο πλευρές εν γνώσει τους προσπαθούν να πετύχουν 

τους στόχους όλων µε αλληλο-υποστηρικτικές, εντατικές και µεθοδικές προσπάθειες σε 

ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη συνεργασία µε δοµηµένες διαδικασίες. 

Αναλυτικότερα, οι πιο συνήθεις τεχνικές διαχείρισης σύγκρουσης είναι:

4.4.1. Τεχνικές win-lose

Οι τεχνικές win-lose χρησιµοποιούνται όταν υπάρχει ανισότητα δύναµης. Τυπικά 

παραδείγµατα είναι:

• Η κυριαρχία (χρήση της εξουσίας). Η χρήση εξουσίας είναι η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση σε τεχνικές win-lose. Εδώ, η πιο δυναµική πλευρά 
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επιβάλλεται της αδύναµης µέσω άσκησης εξουσίας (Σαΐτης, 2002). Η εξουσία 

προσδιορίζεται ως η σχετική ικανότητα κάποιου να τροποποιεί την  κατάσταση 

των άλλων παρέχοντας ή παρακρατώντας πόρους ή αποδίδοντας τιµωρίες23. Οι 

French & Raven24  (1959) προσδιόρισαν πέντε πηγές από τις οποίες αντλείται 

εξουσία οι οποίες κατατάσσονται σε δύο οµάδες:

i. Εξουσία θέσης

- Νόµιµη εξουσία (legitimate). Είναι το νόµιµο δικαίωµα του ηγέτη 

που πηγάζει από τη θέση που κατέχει και µε το οποίο υπαγορεύει ή 

ελέγχει τη συµπεριφορά των  υφισταµένων. Είναι απρόσωπη και δεν 

εκφράζει την υπακοή προς ορισµένο άτοµο, αλλά προς το νόµιµο 

κάτοχο µιας νόµιµα συνεστηµένης θέσης (Κυρίδης, 1999)

- Εξαναγκαστική δύναµη (coercive). Είναι η εξουσία που πηγάζει από 

τον έλεγχο του ηγέτη στην τιµωρία (π.χ. απειλή απόλυσης σε 

περίπτωση διαφωνίας).

- Δύναµη ανταµοιβής (reward). Είναι η εξουσία που πηγάζει από τον 

έλεγχο του ηγέτη στην ανταµοιβή.

ii. Προσωπική εξουσία (χαρισµατική εξουσία)

- Δύναµη του ειδικού (expert). Είναι η εξουσία που πηγάζει από τις 

ιδιαίτερες γνώσεις, επιδεξιότητες και την πείρα του ηγέτη.

- Δύναµη αναφοράς (referent). Είναι η εξουσία που πηγάζει από την 

επιθυµία του υφισταµένου να ταυτισθεί µε τον ηγέτη.
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Ο Yukl25  (1994) αναφέρει ότι η χρήση εξαναγκασµού πιθανότατα να 

επιφέρει αντίσταση ενώ η χρήση των  τεσσάρων  άλλων  µεθόδων µπορεί να 

επιφέρει δέσµευση ή συµµόρφωση. Ο Rahim26  (1989) εντόπισε ότι η χρήση 

νόµιµης εξουσίας, δύναµης ειδικού και αναφοράς σχετίζεται θετικά µε τη 

συµµόρφωση των υφισταµένων σε αντίθεση µε τη δύναµη ανταµοιβής, η οποία 

µαζί µε τη χρήση εξαναγκασµού οδηγούν σε αντίσταση, µια µορφή σύγκρουσης. 

Μόνο η δύναµη αναφοράς και ειδικού βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά µε την 

ικανοποίηση και την υψηλή απόδοση των υφισταµένων. 

Η κυριαρχία είναι η ταχύτερη και ευκολότερη τεχνική διευθέτησης των 

προστριβών  και επιβάλλεται σε περιπτώσεις που ο χρόνος λήψης αποφάσεων 

είναι πολύ περιορισµένος. Εντούτοις, πρέπει να αποφεύγεται, γιατί συνήθως 

µακροπρόθεσµα δεν κρίνεται επιτυχής (Singh, 1995) καθώς: 

➡ η διευθέτηση αυτή οδηγεί σε κερδισµένους και χαµένους µε συνέπεια τη 

µείωση της συνοχής της οµάδας,

➡ µπορεί να καταλήξει σε αµφισβήτηση της ηγεσίας (Καψάλης, 2005) και 

➡ η επιβολή της λύσης ενός προβλήµατος πιθανόν να αποτελέσει την αιτία 

δηµιουργίας κάποιου άλλου. 

• Η απόφαση της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή η τελική έκβαση 

καθορίζεται από την  απόφαση της πλειοψηφίας µετά από ψηφοφορία. 

Ταυτόχρονα όµως δηµιουργείται µια οµάδα µειοψηφίας η οποία σε περίπτωση 

που χάνει διαρκώς σε ανάλογες ψηφοφορίες, τα µέλη τους µπορεί να θεωρήσουν 
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τις απώλειες ως προσωπική ήττα µε ό,τι συνεπάγεται αυτό στη συναισθηµατική 

κατάσταση των εργαζοµένων.

4.4.2. Τεχνικές lose-lose 

Στις τεχνικές lose–lose καµία πλευρά δεν επιτυγχάνει τους στόχους της ή 

επιτυγχάνει ένα µικρό ποσοστό αυτών (Milton, 1981). Τυπικές µέθοδοι είναι:

• Η αποφυγή. Ο τρόπος αυτός περιλαµβάνει την αναβολή επίλυσης του 

προβλήµατος (Σαΐτης, 2002) και αποτελεί ίσως την πιο φυσική αντίδραση στη 

σύγκρουση (Milton, 1981; Ηuffstutter et al., 1997). Οι τεχνικές αποφυγής 

συµπεριλαµβάνουν την ενστικτώδη απόσυρση και αγνόηση της σύγκρουσης 

(αποφασίζω να µην αποφασίσω), τη φυσική αποµάκρυνση των εµπλεκόµενων 

µελών (π.χ. µετάθεση σε άλλο τµήµα), την καταπίεση των συναισθηµάτων  ή των 

πεποιθήσεων, την  εργασία µε άτοµα ίδιας νοοτροπίας και ίδιου τρόπου σκέψης (η 

οποία όµως επιφέρει µείωση της δηµιουργικότητας), την εξοµάλυνση 

(Appelbaum et al., 1999; Ηuffstutter et al., 1997). Η αποφυγή ενδείκνυται όταν η 

υφιστάµενη αντιπαράθεση δεν δηµιουργεί άµεσα αρνητικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού (Καψάλης, 2005).

• Η καταστολή. Η καταστολή είναι µια άλλη µορφή αποφυγής όπου και οι δύο 

πλευρές ούτε χάνουν, ούτε κερδίζουν. Με τη µέθοδο αυτή δύο πλευρές που πάντα 

διαφωνούν αλλά δεν µπορούν να αποφύγουν η µία την άλλη αποσιωπούν τις 

απόψεις και τα πραγµατικά συναισθήµατά τους όταν αλληλεπιδρούν  και 

συνεργάζονται αναγκαστικά. Στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί απλά µια 

βραχυπρόθεσµη λύση (Milton, 1981).

• Η εξοµάλυνση. Με τη µέθοδο αυτή οι διαφορές µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα και η 

έµφαση δίνεται στα κοινά ενδιαφέροντα. Διαφέρει από την καταστολή στο ότι 
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αποφεύγεται να επισηµαίνονται οι διαφορές αλλά τονίζονται οι οµοιότητες οπότε 

οι σχέσεις εξοµαλύνονται και δεν υπάρχει κλίµα πόλωσης. Είναι µια επιφανειακή 

και βραχυπρόθεσµη λύση διότι οι µη διευθετηµένες διαφορές κάποια στιγµή θα 

βγουν στο προσκήνιο και θα πυροδοτήσουν τη σύγκρουση (Milton, 1981).

• Ο συµβιβασµός. Σε αυτή την τεχνική οι δύο πλευρές διατηρούν τις διαφορές 

τους, υποχρεώνονται όµως σε µια µέση λύση, δηλαδή γίνονται αµοιβαίες 

υποχωρήσεις (Σαΐτης, 2002). Στο συµβιβασµό η κάθε πλευρά προσπαθεί να 

µεγιστοποιήσει τα οφέλη της και να ελαχιστοποιήσει τις παραχωρήσεις. Ο 

συµβιβασµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε απευθείας από τα ίδια τα άτοµα, 

είτε µε τη βοήθεια ενός διαµεσολαβητή (Καψάλης, 2005). Σπάνια ο συµβιβασµός 

είναι ικανοποιητική µέθοδος, καθώς διαιωνίζει την ιδέα ότι υπάρχουν δύο 

πλευρές µε αντικρουόµενα συµφέροντα και η προσοχή των οµάδων εστιάζεται 

στις διαφορές τους και όχι στο κοινό συµφέρον (Singh, 1995). Παρόλα αυτά, 

θεωρείται η καλύτερη επιλογή µετά τις τεχνικές win-win.

4.4.3. Τεχνικές win-win: 

Οι τεχνικές win-win εστιάζουν στο αποτέλεσµα και βασίζονται στη συνεργασία 

και την εµπιστοσύνη. Αυτές είναι: 

• Η συναίνεση. Είναι µια οµαδική διαδικασία η οποία περιλαµβάνει την εξεύρεση 

λύσης που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του συνόλου και είναι αποδεκτή από όλους. 

Απαιτεί περισσότερο χρόνο από άλλες µεθόδους αλλά είναι καλύτερα κατανοητή, 

αποδεκτή και εφαρµόσιµη. Απαιτείται η ενεργός συµµετοχή όλων των ατόµων 

(Singh, 1995) για την εύρεση µη προκαθορισµένων λύσεων σε ένα περιβάλλον 

ελευθερίας του λόγου. Δεν προκαλεί πόλωση απόψεων και οι εµπλεκόµενοι: 

➡ εστιάζουν στην επίλυση του πραγµατικού προβλήµατος,  
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➡ αναζητούν τη λύση στα γεγονότα, 

➡ αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της σύγκρουσης εφόσον αυτή δεν προκαλεί 

δυσλειτουργίες,

➡ αποφεύγουν τη λήψη απόφασης µε ψηφοφορία,

➡ αποφεύγουν την αυτο-εξυπηρετούµενη συµπεριφορά όταν αυτή αποκλείει 

την ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου (Milton, 1981).

• Η ολοκληρωµένη λήψη απόφασης (Integrative Decision Making). Είναι µια 

διαδικασία όπου κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία ως προς τη λύση, γίνεται µια 

ανασκόπηση και τροποποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων, αντιλήψεων και 

στάσεων, επαναπροσδιορίζεται το πρόβληµα, αναζητούνται νέες λύσεις και 

τελικά επιτυγχάνεται συναίνεση (Milton, 1981). Με τη µέθοδο αυτή 

ικανοποιούνται όλες οι πλευρές και καµία οµάδα δεν θυσιάζει τίποτα. Η λήψη της 

απόφασης γίνεται µέσα από µια σειρά διαδοχικών και προκαθορισµένων 

βηµάτων, εισάγονται αλλαγές και δηµιουργούνται νέες συνθήκες που επιτρέπουν 

την ικανοποίηση των επιθυµιών όλων των πλευρών (Singh, 1995). Είναι 

εξαιρετικά χρήσιµη σε περιπτώσεις όπου οι οµάδες διχάζονται σχετικά µε τους 

τρόπους αντιµετώπισης µιας κατάστασης και συνεργάζονται για την εξεύρεση 

λύσης. 

• Η δηµιουργία υψηλότερων στόχων. Στην περίπτωση αυτή θέτονται υψηλότεροι 

στόχοι, η επίτευξη των οποίων απαιτεί τη συνοχή και συνεργασία των 

αντιπαρατιθέµενων πλευρών  (Καψάλης, 2005). Οι οµάδες ενώνουν τις δυνάµεις 

τους για να πετύχουν το νέο-κοινό στόχο και αφήνουν τη διαµάχη στο 

παρασκήνιο (Milton, 1981; Singh, 1995). Απαραίτητη είναι η συµβολή του 

διευθυντή στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των οµάδων. 

Μειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι το ότι α) είναι συνήθως δύσκολο να 
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δηµιουργηθούν στόχοι  οι οποίοι θα υπερβαίνουν  τους προσωπικούς στόχους των 

δύο πλευρών, και β) συνήθως απουσιάζει η αµοιβαία εµπιστοσύνη η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για τη συνεργασία (Huffstutter et al., 1997).

• Η εξεύρεση πόρων. Όταν η αιτία της σύγκρουσης είναι οι περιορισµένοι πόροι, η 

εξεύρεση πόρων  είναι η λύση που θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. Η χρήση 

της µεθόδου είναι περιορισµένη γιατί η εξεύρεση πόρων δεν είναι πάντα εφικτή 

(Milton, 1981). 

• Η µεταβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Η επιµόρφωση πάνω στις 

διαπροσωπικές δεξιότητες συµβάλει στη µεταβολή της ατοµικής συµπεριφοράς. 

Σε επίπεδο οµάδας οι τεχνικές ενδυνάµωσης της οµάδας και η ανάλυση ρόλων 

συµβάλουν στη διευθέτηση κάποιων συγκρούσεων. Επίσης, η σαφής περιγραφή 

των αρµοδιοτήτων κάθε βαθµίδας της οργάνωσης και η δηµιουργία θέσεων 

συντονιστών  µπορεί να επιλύσει προβλήµατα και να βοηθήσει στη διευθέτηση 

των συγκρούσεων (Καψάλης, 2005). Οι τεχνικές αυτές µπορεί να θεωρούνται 

µακροπρόθεσµες και δαπανηρές, τα αποτελέσµατα όµως ανταµείβουν όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη (Milton, 1981). 

• Οι αλλαγές στη δοµή του οργανισµού. Ο φυσικός διαχωρισµός των 

αντιµαχόµενων πλευρών ούτως ώστε η µια πλευρά να µην έρχεται σε επαφή µε 

την άλλη µπορεί σε έντονες συγκρούσεις να βοηθήσει στην εκτόνωση της 

κατάστασης. Επίσης η ανταλλαγή αντικειµένου εργασίας (job rotation) βοηθά 

στην  επίλυση συγκρούσεων που οφείλονται σε έλλειψη κατανόησης και 

πληροφοριών. 

Τα άτοµα που χρησιµοποιούν τεχνικές win-win έχουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: πιστεύουν ότι όλοι έχουν  ίση αξία και ότι οι διαφορές απόψεων είναι 

χρήσιµες, επιθυµούν την εύρεση µιας κοινά αποδεκτής λύσης, πιστεύουν στη 
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συνεργασία και όχι στον ανταγωνισµό, βασίζονται στην αξιοπιστία των άλλων και 

γνωρίζουν ότι ενώ η άλλη πλευρά µπορεί να δράσει ανταγωνιστικά, επιλέγει τη 

συνεργασία.

4.4.4. Επίλυση συγκρούσεων µε παρέµβαση τρίτων

Μερικές φορές τα συγκρουόµενα µέλη δεν  µπορούν  να φτάσουν  σε κοινά 

αποδεκτή επίλυση της σύγκρουσης και καλούν ένα τρίτο πρόσωπο που διαθέτει 

γνώσεις, κύρος, αντικειµενικότητα και πειθώ (π.χ. στέλεχος του οργανισµού) να φέρει 

σε διαβούλευση τις αντίθετες πλευρές µε σκοπό να επιτευχθεί επικοινωνία, να 

εξαλειφθούν οι παρεξηγήσεις, να εξετασθούν τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα 

κάθε άποψης και να εντοπιστούν οι δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών τους 

(Σαΐτης, 2002). Ο De Bono27  αναφέρει χαρακτηριστικά: «οι αντίδικοι είναι τα 

χειρότερα άτοµα για να λύσουν τη δική τους διαµάχη». Αυτό είναι αλήθεια στις 

περιπτώσεις όπου η σύγκρουση έχει εξαφανίσει κάθε είδος εµπιστοσύνης και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις των  εµπλεκοµένων είναι οι χειρότερες δυνατές λόγω των 

προσωπικών  διακυβευµάτων. Σε αυτή λοιπόν  την περίπτωση, οι τεχνικές που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής:

• Διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται όταν  κρίνεται 

απαραίτητη η παρέµβαση της διοίκησης για την επίλυση της σύγκρουσης 

(Masters & Albright, 2002) και ευνοείται σε οργανισµούς µε οριζόντια ιεραρχική 

δοµή και στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Bendersky, 2002). Οι Fisher & Ury 

(1981)28  έθεσαν  τις εξής τέσσερις βασικές αρχές για την επίτευξη 
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διαπραγµάτευσης µε βάση τα ενδιαφέροντα (Interest Based Negotiation, IBN): α) 

διαχωρισµός των ανθρώπων από το πρόβληµα, β) έµφαση στα ενδιαφέροντα των 

δύο πλευρών και όχι στις θέσεις αυτών, γ) εξέταση όλων των πιθανών και 

δυνατών λύσεων  πριν  τη λήψη της απόφασης, δ) δηµιουργία αντικειµενικών 

κριτηρίων βάσει των οποίων θα κριθεί το αποτέλεσµα. Η τεχνική IBN αποτελεί 

σηµαντικό µηχανισµό µε τον οποίο οι οργανισµοί µπορούν να αντεπεξέλθουν  στo 

διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, να εκµεταλλευτούν την πολυµορφία 

απόψεων, να καινοτοµήσουν και να λάβουν αποφάσεις υψηλού επιπέδου. Μόνη 

της ή σε συνδυασµό µε άλλες win-lose τεχνικές είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο 

αποτελεσµατική από την αποφυγή ή από την χρήση εξουσίας (Bendersky, 2002). 

• Διευκόλυνση. Περιλαµβάνει τη χρήση τεχνικών διαδικασιών που βελτιώνουν τη 

ροή των  πληροφοριών  σε µια προγραµµατισµένη συνάντηση ανάµεσα στα άτοµα 

που βρίσκονται σε διένεξη (Masters & Albright, 2002). Μοιάζει µε τη 

διαπραγµάτευση αλλά στην ουσία υποκινεί, δίνει µια ώθηση στη διαδικασία για 

να ξεπεραστούν  τα προβλήµατα. Ο διευκολυντής29 (facilitator) συνεργάζεται µε 

όλους τους εµπλεκόµενους και δίνει διαδικαστικές οδηγίες για να γίνει η 

συνεργασία πιο αποδοτική και να επιτευχθεί η τελική συµφωνία. Μπορεί να είναι 

µέλος της µιας οµάδας ή ένας εξωτερικός σύµβουλος, εστιάζει στη διαδικασία και 

παραµένει αµερόληπτος στα υπό συζήτηση θέµατα. Η διευκόλυνση προτείνεται 

στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας και 

κατανόησης ανάµεσα στις δύο οµάδες, β) όταν δεν υπάρχει µεγάλη 

συναισθηµατική ένταση ή / και πόλωση, γ) όταν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα 

και εµπιστοσύνη και η επίλυση αναµένεται να αποφέρει αµοιβαίο κέρδος, και δ) 
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όταν χρειάζεται να διερευνηθούν τα ενδιαφέροντα, οι εναλλακτικές και οι πιθανές 

λύσεις. 

• Διαµεσολάβηση. Είναι η παρέµβαση ενός ουδέτερου και αµερόληπτου τρίτου 

µέρους, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τις συγκρουόµενες πλευρές να 

βρουν µια κοινά αποδεκτή λύση (Masters & Albright, 2002). Η διαµεσολάβηση 

ενισχύει την αίσθηση δικαιοσύνης όσον  αφορά στα αποτελέσµατα και επιτρέπει 

στις αντίθετες πλευρές να αισθανθούν ότι έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας. Η 

επιτυχία της µεθόδου αυτής εξαρτάται από το είδος του προβλήµατος και την 

προσωπικότητα των αντιπαρατιθέµενων πλευρών. Βέβαια και ο ρόλος του 

µεσολαβητή έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις, οπότε όταν κάποιος αποφασίσει 

να εµπλακεί σε διαδικασία µεσολάβησης, θα πρέπει να αναρωτηθεί (Review, 

2003): α) έχει την εξουσία να δράσει σα µεσολαβητής; β) µπορεί να διατηρήσει 

την ψυχραιµία του; γ) πόσες πληροφορίες γνωρίζει για τα άτοµα που είναι σε 

σύγκρουση; δ) υπάρχει µια επίσηµη διαδικασία για την αντιµετώπιση τέτοιων 

καταστάσεων; ε) υπάρχει η πιθανότητα βιαιοπραγίας; 

Για να είναι η διαµεσολάβηση αποτελεσµατική κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία 

επίσηµης διαδικασίας. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή θα λάβει χώρα  πρέπει να 

δοµηθεί σωστά και να τηρούνται όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, όπως 

(Scholtes, Joiner και Streibel, 1996): α) επιλογή ουδέτερου χώρου, β) ανεπίσηµη 

µορφή, γ) παρουσία όλων  των κατάλληλων και απαραίτητων  µελών της οµάδας, 

δ) ρύθµιση και τήρηση κανόνων  και πρακτικών, ε) τήρηση χρονοδιαγράµµατος 

και στ’) επίδειξη ενεργητικής ακρόασης και δεξιοτήτων ανατροφοδότησης καθ’ 

όλη τη διαδικασία. 

Στα πλαίσια της θεωρίας της συνεργατικής σύγκρουσης οι διαµεσολαβητές 

µπορούν να διαλέξουν ανάµεσα σε δύο στρατηγικές (Tjosvold & Tjosvold, 1995): 
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α) να βοηθήσουν τις δύο πλευρές να διαµορφώσουν ένα συνεργατικό περιβάλλον 

κατανοώντας ότι οι στόχοι τους είναι σηµαντικοί και θετικά συσχετισµένοι, και β) 

να δώσουν στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε στρατηγικές 

συνεργατικής διαπραγµάτευσης (εφόσον υπάρχει ο διαθέσιµος χρόνος και οι 

οικονοµικοί πόροι). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο διαµεσολαβητής µπορεί 

α) να αποφασίσει υπέρ της µίας πλευράς και να δηµιουργήσει µια κατάσταση 

win-lose, ή β) να ακολουθήσει µια “µέση οδό” ικανοποιώντας εν µέρη τις 

ανάγκες της κάθε οµάδας αλλά αφήνοντας και τις δύο δυσαρεστηµένες (Milton, 

1981). 

• Διαιτησία. Περιλαµβάνει την παρουσίαση της διαµάχης σε ένα ουδέτερο και 

αµερόληπτο τρίτο µέρος για την έκδοση απόφασης (Masters & Albright, 2002). 

Αποτελεί την εναλλακτική λύση στις διαπραγµατεύσεις. Μετά την αποφυγή, η 

ανάθεση επίλυσης της σύγκρουσης στα υψηλότερα ιεραρχικά κλιµάκια αποτελεί 

ίσως τη δηµοφιλέστερη µέθοδο διαχείρισης σύγκρουσης στους οργανισµούς 

(Tjosvold & Tjosvold, 1995). Σπάνια όµως οι διευθυντές είναι έτοιµοι για 

αποτελεσµατική διαιτησία καθώς η έλλειψη χρόνου, οι προκαταλήψεις και η 

ελλιπής προετοιµασία για τη διαδικασία αποτελούν τροχοπέδη για τη σωστή 

έκβαση αυτής. 

Στον  πίνακα 5 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των παραπάνω τεχνικών σε σχέση µε 

α) τον έλεγχο του διευθυντή επί του αποτελέσµατος, β) την  εστίαση στο αποτέλεσµα, γ) 

την εστίαση στη διαδικασία, δ) την αποφυγή της σύγκρουσης, ε) την γρήγορη επίλυση.
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Πίνακας 5
Τεχνικές Μεσολάβησης και αποτελέσµατα

(Πηγή: US office of Personnel Management, 1999, 
Alternative Dispute Resolution: A resource Guide. Washington, DC: OPM, 
στο Masters & Albright, “Conflict resolution in the workplace”, 2002)
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Πίνακας 5
Τεχνικές Μεσολάβησης και αποτελέσµατα

(Πηγή: US office of Personnel Management, 1999, 
Alternative Dispute Resolution: A resource Guide. Washington, DC: OPM, 
στο Masters & Albright, “Conflict resolution in the workplace”, 2002)

Τεχνική 
μεσολάβησης

Έλεγχος του 
διευθυντή επί του 
αποτελέσματος

Εστίαση στο 
αποτέλεσμα

Εστίαση στη 
διαδικασία

Αποφυγή της 
σύγκρουσης

Γρήγορη 
επίλυση

Διαπραγμάτευση Υψηλός Υψηλή Υψηλή - 
Μέτρια Υψηλή Υψηλή

Διευκόλυνση Υψηλός Χαµηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή

Διαμεσολάβηση Υψηλός -Μέτριος Υψηλή - 
Μέτρια Υψηλή Χαµηλή Μέτρια

Διαιτησία Χαµηλός Υψηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή

4.4.5. Άλλες τεχνικές

• Επίλυση συγκρούσεων ένας προς ένα. Είναι η καθηµερινή επίλυση των 

διενέξεων  σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς επίσηµη εκπαίδευση σε ιδιαίτερες 

τεχνικές και χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Αποτελεί την εναλλακτική λύση έναντι της 

αποφυγής, της αντιπαράθεσης και της διαµεσολάβησης. Η έρευνα των McGrane 

& Wilson (2002) έδειξε ότι η εξάσκηση των υφισταµένων στη χρήση της ίδιας 

επίλυσης συγκρούσεων εξυπηρετεί στην αύξηση ελεύθερου χρόνου για τους 

διευθυντές, στην  εµπειρική µάθηση για τους υφισταµένους και στη µείωση των 

πολλαπλών επιζήµιων επιδράσεων της εργασιακής σύγκρουσης. Σύµφωνα µε την 

έρευνα, χρήση της µεθόδου χρησιµοποιείται περισσότερο για θέµατα εργασίας, 

αξιών και συµπεριφοράς και λιγότερο για θέµατα επικοινωνίας και έχει ως 

αποτέλεσµα τη συµφωνία και εφαρµογή της λύσης, την αναχαίτιση του 

προβλήµατος, τη βελτίωση των σχέσεων και της ατµόσφαιρας, καθώς και 

προσωπικά αλλά και κοινά οφέλη . Οι απαιτούµενες δεξιότητες 

κατηγοριοποιήθηκαν  σε 8 οµάδες (McGrane et al, 2005) και οι σηµαντικότερες 

ήταν: η πρωτοβουλία έναρξης της διαδικασίας, η ενεργητική ακρόαση, η 

αιτιολόγηση και επεξήγηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η απολογία, ο 
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αυτοέλεγχος, η ικανότητα συνολικής θεώρησης του θέµατος, η οµαδικότητα, η 

σταθερότητα.

• Απορρόφηση της διαµαρτυρίας. Με τη µέθοδο αυτή η διοίκηση προσπαθεί να 

ελέγξει την αντίδραση µιας οµάδας εργαζοµένων  απορροφώντας τη (Leavitt & 

Pondy 30, 1973). Οι πηγές της διαµαρτυρίας λαµβάνονται σοβαρά υπ΄ όψη και  

γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στον  οργανισµό προτού η αντίδραση λάβει 

µεγάλες διαστάσεις και επεκταθεί και σε άλλες οµάδες και θέµατα.

4.5. Σύνδεση των τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων µε τους τρεις 

τύπους διαπροσωπικών συναλλαγών 

Στο κεφάλαιο 3 έγινε µια εισαγωγή στη θεωρία των διαπροσωπικών συναλλαγών 

(transactional analysis).  Επειδή ο τρόπος µε τον οποίο ο κάθε άνθρωπος αλληλεπιδρά 

µε τους συνανθρώπους του είναι µείζονος σηµασίας στη διαχείριση συγκρούσεων, θα 

προσπαθήσουµε να συνδέσουµε τη θεωρία αυτή µε τις τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων και να εντοπίσουµε εάν υπάρχει σύνδεση των  τριών  καταστάσεων του 

«εγώ» που περιγράφηκαν µε τις τρεις γενικές κατηγορίες τεχνικών διαχείρισης 

συγκρούσεων. 

Έτσι λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι α) οι στρατηγικές κυριαρχίας (win-lose) 

επιδεικνύονται από άτοµα που έχουν συµπεριφορά τύπου «γονέα» (ο «γονέας» είναι 

κανονιστικός, θέλει να έχει τον έλεγχο, είναι επικριτικός στις δηλώσεις και τη 

συµπεριφορά και προκαλεί στους άλλους είτε συµπεριφορά γονέα (αντίσταση σε 

καθυπόταξη) ή συµπεριφορά παιδιού (υποταγή – εξάρτηση)), β) οι στρατηγικές 

υποχώρησης (lose-lose) θυµίζουν τη συµπεριφορά «παιδιού» και γ) η στρατηγική 
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επίλυσης προβληµάτων (win-win) επιδεικνύεται από άτοµα µε συµπεριφορά 

«ενήλικα» (ο «ενήλικας» αντιµετωπίζει τα γεγονότα ως έχουν, δεν  κυριαρχεί, δεν 

επιβάλλει αυταρχικούς κανόνες όπως ο «γονέας» και δεν ζει σε φανταστικό κόσµο 

όπως το «παιδί»).

Επιλέγοντας λοιπόν κάποιος το ρόλο του ενήλικα κάνει ένα βήµα προς τη 

συνεργασία και επιδεικνύει τη διάθεση να επιλύσει το πρόβληµα που προκάλεσε τη 

σύγκρουση αντιµετωπίζοντάς το περιγραφικά και εστιάζοντας την προσοχή του στην 

παροχή και λήψη πληροφοριών. Θεωρεί ότι δεν  υπάρχει σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, 

αλλά µια ανάγκη για αντικειµενική επίλυση των  προβληµάτων. Εφόσον  και η αντίπαλη 

πλευρά επιλέξει την ίδια ώριµη συµπεριφορά, τότε η σύγκρουση µπορεί να µετατραπεί 

σε µια εποικοδοµητική διαδικασία που θα αποβεί σε όφελος όλου του οργανισµού.

4.6. Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση συγκρούσεων

Όλο και περισσότερο ενισχύεται η άποψη ότι η επιτυχής διοίκηση εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης των  συγκρούσεων. Το 

1973 ο Mintzberg31  παρατήρησε ότι οι διευθυντές καλούνται όλο και περισσότερο να 

αναλάβουν το ρόλο του «διαχειριστή διενέξεων» µεσολαβώντας σε συγκρούσεις 

ανάµεσα σε συνεργάτες, υφισταµένους, προµηθευτές, πελάτες, ακόµα και 

προϊσταµένους. Το 1996 οι διευθυντές ανάλωναν το 18% του χρόνου τους στη διοίκηση 

συγκρούσεων ανάµεσα σε υφισταµένους, σε σύγκριση µε το 9% µια δεκαετία 

νωρίτερα32. 
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Πολλές φορές λοιπόν όταν τα µέλη µιας οµάδας δεν  µπορούν να επιλύσουν µόνα 

τις διαφορές τους, καλείται ο διευθυντής να παίξει το ρόλο του µεσολαβητή για να 

διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες (Scholtes et al., 1996). Στην περίπτωση που 

ένας διευθυντής επιλέξει να µεσολαβήσει σε µια σύγκρουση, προτού αναλάβει αυτό το 

ρόλο θα πρέπει να αναρωτηθεί:

• εάν η χρονική στιγµή είναι η κατάλληλη,

• εάν το θέµα της σύγκρουσης είναι επιλύσιµο,

• εάν µπορεί να παραµείνει ουδέτερος,

• εάν διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία,

• εάν διαθέτει τα απαιτούµενα επίπεδα ενέργειας, τον χρόνο και τις δεξιότητες για την 

επιτυχία της µεσολάβησης,

• εάν η µη µεσολάβηση ενέχει περισσότερους κινδύνους από τη µεσολάβηση.

Οι διευθυντές που θεωρούν τη σύγκρουση ανεπιθύµητη προσπαθούν να την 

ελαχιστοποιήσουν ή να την εξαφανίσουν οριστικά παρεµποδίζοντας όµως τη 

δηµιουργικότητα και την καινοτοµία33. Αντίθετα, εκείνοι που θεωρούν τη σύγκρουση 

απαραίτητη, προσπαθούν να την εντάξουν στην κουλτούρα του οργανισµού σαν  κάτι 

απολύτως φυσικό. Όπως αναφέρει ο Burns34, οι ηγέτες δεν αποφεύγουν  τη σύγκρουση. 

Την  αντιµετωπίζουν, την εκµεταλλεύονται και τελικά την  συστηµατοποιούν. 

Επηρεάζοντας την  ένταση και το αντικείµενο της σύγκρουσης, τη διαµορφώνουν και 

µεσολαβούν σε αυτή. Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες µπορούν να εξοµαλύνουν τις 

διασπαστικές δυνάµεις µε τη διάχυση πληροφοριών, την παροχή ειδικών συµβουλών 
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και γνώσης, την προώθηση αισθήµατος ασφάλειας και την ενδυνάµωση της οµαλής 

µετάβασης στη συλλογική δράση (Henkin, Cistone & Dee, 2000). 

Για την  επιτυχή αντιµετώπιση των συγκρούσεων ο διευθυντής πρέπει (Amason et 

al.35 ; Σαΐτης (2002); Medina et al. (2002)): 

• να γνωρίζει και να προβλέπει τις πιθανές πηγές σύγκρουσης και να αντιδρά 

εγκαίρως, 

• να αναγνωρίζει αµέσως τον τύπο της σύγκρουσης,

• να εστιάζει την προσοχή του στα επίπεδα των  δύο τύπων σύγκρουσης διότι η 

αλληλεπίδρασή τους έχει αντίκτυπο σε προσωπικά και οργανωσιακά θέµατα,

• να ενθαρρύνει την  ανοιχτή συζήτηση για θέµατα καθήκοντος και να κατευνάζει ή 

να επιλύει θέµατα συναισθηµατικής φύσεως,

• να γνωρίζει τις διαφορές των εµπλεκόµενων µερών  που οδήγησαν στη σύγκρουση 

και να τις αναλύει,

• να γνωρίζει και να µπορεί να χρησιµοποιεί όλες τις τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων και τις συνέπειές τους,

• και να επιλέγει το κατάλληλο στιλ ανάλογα µε τις περιστάσεις,

• να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες επίλυσης της σύγκρουσης έχοντας στο 

µυαλό του τις τυχόν συµπεριφορικές προτιµήσεις των εµπλεκοµένων, 

• να παρακολουθεί τη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης και να κατευθύνει τα 

θέµατα από συναισθηµατικού τύπου σε θέµατα καθήκοντος, 

• να ενισχύει τη λειτουργία της οµάδας,

• να είναι ευαίσθητος στις εξελίξεις και ανοιχτός σε καινοτόµες προσεγγίσεις σε 

θέµατα που αφορούν τον οργανισµό. 
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Η ηγεσία λοιπόν πρέπει να ασκεί ρόλο υποστήριξης και όχι έλεγχου και τα µέλη 

του οργανισµού να αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους και να µην είναι παθητικοί δέκτες 

αποφάσεων και ενεργειών. Ο Norton (1978) 36 κατέγραψε τα χαρακτηριστικά των  δύο 

βασικών τύπων ηγετικής συµπεριφοράς (καθοδηγητικός ή υποστηρικτικός):

• Καθοδηγητική ηγετική συµπεριφορά. Ο διευθυντής δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για 

τον εαυτό του και χαµηλό ενδιαφέρον για τους άλλους. Αποτελεί χαρακτηριστικό 

του αρχάριου ηγέτη ο οποίος είναι εκφραστικός (χρησιµοποιεί οπτική επαφή, 

έντονες εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες κ.λπ.), διαλεκτικός, κυριαρχικός (µιλά 

συχνά, ελέγχει), δραµατικός (χρησιµοποιεί υπερβολές, µεταφορές, φανταστικές 

ιστορίες κ.λπ.), εντυπωσιακός, ανοιχτός (εκφράζει τα συναισθήµατα και 

αποκαλύπτει µυστικά) και ακριβής (ενδιαφέρεται για τεκµηρίωση και ακρίβεια 

στην επικοινωνία)

• Υποστηρικτική ηγετική συµπεριφορά. Ο διευθυντής δείχνει υψηλό ενδιαφέρον 

για τους άλλους και χαµηλό ενδιαφέρον  για τον εαυτό του. Αποτελεί 

χαρακτηριστικό του έµπειρου ηγέτη ο οποίος είναι προσεκτικός (επιδεικνύει 

ενεργητική ακρόαση και ενδιαφέρον), επικοινωνιακός (οµιλητικός µε όλους), 

φιλικός (υποστηρικτικός και µε τακτ), χαλαρός (ήρεµος και συγκεντρωµένος) 

 Συνοψίζοντας, ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ηγέτης επιδεικνύοντας 

υποστηρικτική συµπεριφορά και να µην αποφεύγει τη σύγκρουση αλλά να τη 

συστηµατοποιεί και να αποκοµίζει τα οφέλη της. Πρέπει να είναι κατάλληλα 

καταρτισµένος και όταν χρειαστεί η µεσολάβησή του σε ένα συγκρουσιακό επεισόδιο 

να αποπνέει εµπιστοσύνη στους υφισταµένους του ότι η παρέµβασή του θα είναι 

δίκαιη, αµερόληπτη και ουσιαστική. Τέλος, ερµηνεύοντας τη γνώριµη λαϊκή ρήση «ο 

καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 
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σύγκρουση βοηθά στην  εκµάθηση µεθόδων  διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων και 

διαχωρίζει τον απλό διευθυντή από τον αποτελεσµατικό ηγέτη.

4.7. Συµπεράσµατα

Η διαχείριση συγκρούσεων  είναι ο τρόπος µε τον  οποίο τα µέλη µιας οργάνωσης θα 

επιλύσουν τις µεταξύ τους διαφορές και θα µετατρέψουν µια αρχικά δυσάρεστη 

κατάσταση σε ευκαιρία για µάθηση και βελτίωση. Περιλαµβάνει τεχνικές που χωρίζονται 

σε τρεις βασικές κατηγορίες: win-win, win-lose και lose-lose. Στόχος της διαχείρισης 

συγκρούσεων είναι να επιλύεται το κάθε πρόβληµα µε το µέγιστο όφελος τόσο για τους 

εµπλεκόµενους, όσο και για τον ίδιο τον  οργανισµό. Στις περιπτώσεις που η λύση επείγει 

ή είναι αδύνατον να βρεθεί από τους υφισταµένους, καλείται ο διευθυντής να παίξει το 

ρόλο του µεσάζοντα. Για να διεκπεραιώσει σωστά το ρόλο του πρέπει να έχει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια και γνώσεις και να θεωρεί τη σύγκρουση σαν µια κατάσταση όχι προς 

αποφυγή, αλλά σαν ευκαιρία για αντικατάσταση παρωχηµένων  διαδικασιών και ιδεών 

και σαν ευκαιρία για µάθηση.  
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Kεφάλαιο 5

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

5.1. Εισαγωγή

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για τη διαχείριση µιας οργανωσιακής 

σύγκρουσης δεν είναι απλή υπόθεση. Οι εµπλεκόµενοι πρέπει να αποµακρύνουν κάθε 

είδους προσωπική επίκριση ή εµπάθεια και να αναλογισθούν ποιά είναι η βέλτιστη 

λύση τόσο για το δικό τους καλό όσο και για το καλό του οργανισµού στον οποίο 

εργάζονται. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι σηµαντικοί προσωπικοί και οργανωσιακοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τον αυθόρµητο τρόπο αντίδρασης όσο και την 

επιλογή της τεχνικής διαχείρισης µιας σύγκρουσης. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να 

ληφθούν  σοβαρά υπόψη διότι η αναγνώρισή τους θα βοηθήσει στην κατανόηση της 

κατάστασης και θα οδηγήσει στον  κατάλληλο µετασχηµατισµό στάσης και 

συµπεριφοράς για την  επιτυχή έκβαση της σύγκρουσης. Για να είναι η διαδικασία 

επιτυχής και η επίλυση της διένεξης λειτουργική κρίνεται απαραίτητο οι εµπλεκόµενοι 

να γνωρίζουν τις αρχές διαχείρισης ενδοτµηµατικών  συγκρούσεων  και να έχουν 

αποκτήσει µέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων τις βασικές ικανότητες, 

δεξιότητες και γνώσεις διαχείρισης συγκρούσεων.

5.2. Στόχοι των τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων

Στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισµού η επίλυση οργανωσιακών 

προβληµάτων  συνοδεύεται σχεδόν  πάντα από συγκρούσεις µικρής ή µεγάλης έκτασης 

λόγω της αλληλεξάρτησης των  µελών  της. Πότε η διαχείριση µιας σύγκρουσης 

χαρακτηρίζεται αποτελεσµατική και η έκβασή της εποικοδοµητική; Μια πιθανή 
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απάντηση είναι όταν µέσω της σύγκρουσης επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισµού. 

Ποιοί είναι οι στόχοι ενός οργανισµού;  Οι επιµέρους στόχοι κάθε οργανισµού µπορεί 

να διαφέρουν, αλλά σίγουρα κοινό στόχο οποιουδήποτε οργανισµού αποτελεί, εκτός 

των άλλων, η δηµιουργία κλίµατος µέσα στο οποίο οι διάφορες οµάδες θα µπορούν να 

συνεργάζονται αρµονικά για την  επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών (Σαΐτης, 2002). 

Σύµφωνα µε τον  Rahim (2002) για να είναι αποτελεσµατική η διαχείριση συγκρούσεων 

πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω παρακάτω κριτήρια: 

• Να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των µελών του οργανισµού και να 

διατηρεί τη µεταξύ τους ισορροπία.

• Να οδηγεί σε λύση ηθική.

• Να ενισχύει την οργανωσιακή µάθηση η οποία οδηγεί σε µακροπρόθεσµη 

αποτελεσµατικότητα. Η οργανωσιακή µάθηση περιλαµβάνει την απόκτηση και 

διανοµή γνώσης, την αποκωδικοποίηση των  πληροφοριών και την οργανωσιακή 

µνήµη, δηλαδή τη διατήρηση της πληροφορίας για µελλοντική πρόσβαση και 

χρήση. Η µάθηση απλού βρόχου (single-loop learning) περιλαµβάνει τη 

διάγνωση και παρέµβαση στα προβλήµατα χωρίς την αλλαγή των υφιστάµενων 

τακτικών, αντιλήψεων και στόχων (µικρο-αλλαγές) και έχει ως αποτέλεσµα 

γνωστικές και συµπεριφορικές αλλαγές µέσα στο υπάρχον σύστηµα. Η µάθηση 

διπλού βρόχου (double-loop learning) παρατηρείται όταν η διάγνωση και 

παρέµβαση στα προβλήµατα απαιτεί αλλαγή των υφιστάµενων  τακτικών, 

αντιλήψεων  και στόχων. Με άλλα λόγια, περιλαµβάνει γνωστικές και 

συµπεριφορικές αλλαγές (µακρο-αλλαγές), σύµφωνα µε τη φιλοσοφία “learning 

how to learn”.

Πρέπει λοιπόν  οι εµπλεκόµενοι σε µια σύγκρουση να έχουν στο µυαλό τους τα 

παραπάνω κριτήρια όταν έρχεται η κρίσιµη στιγµή που µε καθαρό µυαλό και 
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αυτοκυριαρχία πρέπει να επιλέξουν  τον τρόπο που θα αντιδράσουν γιατί σε έναν 

οργανισµό προέχει το γενικό όφελος και µετά το προσωπικό κέρδος και η προσωπική 

ικανοποίηση. Πιο συγκεκριµένα, η αποτελεσµατική διαχείριση συγκρούσεων  πρέπει να 

έχει τους παρακάτω στόχους:

• Αποφυγή της κλιµάκωσης (Masters & Albright, 2002). Αποφυγή πράξεων που 

οδηγούν σε κορύφωση της σύγκρουσης και προκαλούν αλυσιδωτές καταστάσεις 

αρνητικής συµπεριφοράς τύπου δράση – αντίδραση.

• Μείωση της συναισθηµατικής σύγκρουσης (Rahim, 2002)  η οποία έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ατοµική και οµαδική συµπεριφορά (π.χ. προσωπικές επιθέσεις, 

ρατσισµός, σεξουαλική παρενόχληση, κ.λπ.). Η συναισθηµατική σύγκρουση 

παρακωλύει την απόδοση της οµάδας µειώνοντας τα ποσοστά δέσµευσης σε αυτή 

και συνδέεται µε µειωµένα ποσοστά ικανοποίησης αλλά και µε διάθεση αποχώρησης 

από τη δουλειά. Αποτέλεσµα αυτών είναι τα υψηλά επίπεδα άγχους και έντασης και 

η κορύφωση της σύγκρουσης.

• Πρόκληση και διατήρηση ενός µέτριου επιπέδου λειτουργικών συγκρούσεων 

(Rahim, 2002) οι οποίες έχουν θετικές επιδράσεις στην ατοµική και οµαδική 

συµπεριφορά. Η διαφωνία σε θέµατα οργάνωσης, περιεχοµένου και τρόπου 

διεκπεραίωσης ενός καθήκοντος ενθαρρύνουν τα άτοµα να κατανοήσουν καλύτερα 

τα υπό συζήτηση θέµατα και βοηθούν τις οµάδες να λάβουν  καλύτερες αποφάσεις. 

Εδώ όµως πρέπει να αναφερθεί ένα σηµαντικό πρόβληµα της διαχείρισης 

συγκρούσεων: το γεγονός ότι οι δύο τύποι της είναι θετικά συσχετισµένοι. Αυτό 

σηµαίνει ότι η προσπάθεια ενίσχυσης των λειτουργικών συγκρούσεων (καθήκοντος) 

µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση δυσλειτουργικών (συναισθηµατικών) 

συγκρούσεων. 
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• Επίλυση του πραγµατικού προβλήµατος που οδήγησε σε σύγκρουση (Masters & 

Albright, 2002). Μια τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων θεωρείται κατάλληλη εάν 

οδηγεί στη σωστή διατύπωση και οριστική επίλυση του προβλήµατος. Κάθε φορά 

πρέπει να διερευνώνται εξονυχιστικά τα πραγµατικά αίτια που δηµιουργούν τα 

πρόβληµα και να µην παρερµηνεύονται τα συµπτώµατα ως αιτίες.

• Επιλογή και χρήση της κατάλληλης τεχνικής διαχείρισης συγκρούσεων (Rahim, 

2002). Απαιτείται εκπαίδευση και εργασιακή εµπειρία ούτως ώστε τα µέλη ενός 

οργανισµού να είναι σε θέση να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν σωστά την 

κατάλληλη τεχνική. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή της στρατηγικής στη 

διευθέτηση µιας σύγκρουσης είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιεί τις καταστροφικές 

εκφάνσεις της, για παράδειγµα την εχθρότητα, και να µεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισµού (Σαΐτης, 2002). Με άλλα λόγια η στρατηγική 

πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αναπτύσσεται µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, 

περισσότερη κατανόηση και βαθιά γνώση µιας σχέσης µε συγκρούσεις. Σε γενικές 

γραµµές, η συνεργασία και η ολοκληρωµένη λήψη αποφάσεων είναι οι µέθοδοι που 

ενισχύουν την µάθηση και αποτελεσµατικότητα.

• Επινόηση λύσεων (Masters & Albright, 2002). Δεν υπάρχει µόνο µία λύση. Η 

δηµιουργική και ελεύθερη σκέψη δηµιουργεί νέες προοπτικές και δίνει νέες 

ευκαιρίες. Το πλήθος των  απόψεων και οι πολλές εναλλακτικές οδηγούν  σε υψηλά 

επίπεδα απόδοσης.

• Επίτευξη των εργασιακών στόχων (Masters & Albright, 2002). Η αντιµετώπιση 

µιας σύγκρουσης δεν αποσκοπεί µόνο στην επίτευξη των στόχων των προσωπικά 

εµπλεκοµένων, αλλά αφορά και όλο τον  οργανισµό. Η προσωρινή επίλυση µπορεί 

να δηµιουργήσει µελλοντικά προβλήµατα και αυτό πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπ΄ 

όψη.
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• Απο-προσωποποίηση της διαφωνίας (Masters & Albright, 2002). Η επίδειξη 

συναισθηµατικής κατανόησης και ευαισθησίας και η συζήτηση µε αντικειµενικούς 

όρους και όχι υπό την επήρεια των πληγωµένων συναισθηµάτων βοηθά στην 

καλύτερη αντιµετώπιση των συγκρούσεων χωρίς προσωποποίηση των καταστάσεων.

• Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων (Masters & Albright, 2002). Ο 

διαµοιρασµός ενδιαφερόντων, συµφερόντων, αγωνιών, η ένδειξη καλής θέλησης και 

η αµοιβαία εµπιστοσύνη ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις.

5.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων

Ο τρόπος διαχείρισης συγκρούσεων  που θα επιλέξει κάποιος εξαρτάται τόσο από 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, όσο και από τα χαρακτηριστικά του οργανισµού 

εντός του οποίου εκδηλώνεται η σύγκρουση. Πιο συγκεκριµένα οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων είναι:

5.3.1. Σε προσωπικό επίπεδο (δηµογραφικά χαρακτηριστικά).

 Οι δηµογραφικές µεταβλητές χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες37: α) τις άµεσα 

διακριτές (ηλικία, φύλο, φυλή / εθνικότητα, η αρχαιότητα στη θέση, το υπηρεσιακό 

υπόβαθρο και β) τις προσωπικές (δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις, στάσεις, αξίες). 

Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι η ποικιλοµορφία µιας οµάδας µπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλά επίπεδα ενδο-τµηµατικής σύγκρουσης38. Πιο συγκεκριµένα, η Pelled39 (1996) 
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εντόπισε ότι: α) οι άµεσα διακριτές δηµογραφικές µεταβλητές σχετίζονται θετικά µε τη 

συναισθηµατική σύγκρουση και β) οι δηµογραφικές µεταβλητές που αφορούν την 

εργασία σχετίζονται θετικά µε τη σύγκρουση καθήκοντος.

Αναλυτικά, σε προσωπικό επίπεδο οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο 

διαχείρισης συγκρούσεων είναι:

• Το φύλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν µάθει να διαχειρίζονται τις 

συγκρούσεις µε συγκεκριµένο στιλ, ανάλογα µε το φύλο τους. Για παράδειγµα, 

πολλοί άντρες έχουν µάθει από µικρή ηλικία να είναι ανταγωνιστικοί και να µην 

διστάζουν να έλθουν σε ρήξη, δρώντας έτσι µε επιθετικό και εξουσιαστικό στιλ. 

Αντίθετα, οι γυναίκες µαθαίνουν να δίνουν περισσότερη βαρύτητα στη διατήρηση 

καλών σχέσεων και να εγκαταλείπουν τους προσωπικούς τους στόχους προς 

όφελος των άλλων, υιοθετώντας συµβιβαστικές στρατηγικές (Brahnam et  al., 

2005). Όπως αναφέρει ο Sutschek (2002), οι γυναίκες προϊστάµενοι έχουν  την 

τάση να χρησιµοποιούν συµβιβαστικές, συνεργατικές, και επικοινωνιακές 

µεθόδους ενώ οι άνδρες προϊστάµενοι έχουν την τάση να χρησιµοποιούν 

επιθετικές, ανταγωνιστικές, εξαναγκαστικές στρατηγικές πιο συχνά και πιο άµεσα 

από ότι οι γυναίκες. Δεν  συµπεριφέρονται όµως όλα τα άτοµα βάσει 

στερεοτύπων. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι άνδρες και γυναίκες διευθυντές που 

συµπεριφέρονται πιο ανδρόγυνα και όχι βάσει στερεότυπων τίθενται να 

χρησιµοποιήσουν πιο εποικοδοµητικές, συνεργατικές στρατηγικές40  και οι 

υφιστάµενοί τους τους θεωρούν πιο αποτελεσµατικούς41.  
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• Η αυτοεκτίµηση. Εάν ένα άτοµο θεωρεί σηµαντικές τις σκέψεις, τα 

συναισθήµατα και τις απόψεις του και επιτακτική την ανακοίνωσή τους, τότε 

αυτή η εσωτερική ανάγκη καθορίζει τόσο το εάν  θα προκαλέσει µία σύγκρουση, 

όσο και τον τρόπο µε τον οποίο και θα αντιµετωπίσει µια σύγκρουση.

• Οι προσδοκίες. Όταν  ένα άτοµο διαπιστώσει ότι και η άλλη πλευρά είναι 

διατεθειµένη να επιλύσει τη σύγκρουση, θα επιλέξει το στιλ που θα συντελέσει 

στην  εύρεση κοινής και αµοιβαία αποδεκτής λύσης. Εάν αντιθέτως γνωρίζει ότι η 

άλλη πλευρά είναι αδιάλλακτη, θα προσπαθήσει να υποστηρίξει µε σθένος τη 

θέση του εάν το υπό συζήτηση θέµα είναι σηµαντικό.

• Η θέση ισχύος. Ο Rahim (1992)42  εντόπισε ότι τα άτοµα επιδεικνύουν 

διαφορετικό στιλ όταν έρχονται σε σύγκρουση προϊσταµένους, υφισταµένους ή 

συνεργάτες. Γι’ αυτό το λόγο διαµόρφωσε τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια (ένα 

για κάθε περίπτωση) για τον εντοπισµό του συγκρουσιακού στιλ κάθε ατόµου.

• Η εξάσκηση. Ο παράγοντας αυτός αφορά στην εξάσκηση στη χρήση και των 

πέντε βασικών µεθόδων διαχείρισης συγκρούσεων, στη δυνατότητα 

προσδιορισµού της καλύτερης πρακτικής για τη συγκεκριµένη περίπτωση και 

στην  ικανότητα ενδεχόµενης εναλλαγής ανάµεσα στις µεθόδους κατά τη διάρκεια 

επίλυσης του θέµατος. Μέσω της γνώσης και της εξάσκησης επέρχεται η 

κατανόηση της διαδικασίας σύγκρουσης αλλά και της διαχείρισης αυτής, µε 

αποτέλεσµα την επιλογή της βέλτιστης τακτικής. 

• Η αυτογνωσία και η προσαρµοστικότητα. Τις περισσότερες φορές τα άτοµα 

αντιδρούν µε συγκεκριµένο τρόπο όταν συγκρούονται µε άλλους ή όταν 

διαισθάνονται µελλοντική σύγκρουση, ανεξάρτητα από το αν οι συνήθεις 
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αντιδράσεις τους είναι οι κατάλληλες. Σε κάθε άτοµο επικρατεί κυρίως ένα στιλ 

συµπεριφοράς το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο µε τον οποίο εργάζεται, 

αλληλεπιδρά και επικοινωνεί µε τους άλλους. Πολλοί ερευνητές - µε πρώτο τον 

Ιπποκράτη - ασχολήθηκαν µε τον εντοπισµό των βασικών στιλ συµπεριφοράς και 

τα έχουν  κατατάξει τον  επικοινωνιακό προσανατολισµό που επιδεικνύουν  τα 

άτοµα σε τέσσερις γενικές κατηγορίες (Darling & Walker, 2001): 

➡ τον αφηγητή (relater) ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για τις στάσεις, τα 

κίνητρα, το οµαδικό πνεύµα, τα συναισθήµατα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, 

τις σχέσεις και είναι προσαρµοστικός αλλά µπορεί να γίνει αρκετά  

ανεκτικός,

➡ τον αναλυτή (analyzer) ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για γεγονότα και 

νούµερα, πολιτικές και διαδικασίες, προγράµµατα και προβλέψεις, 

αναλύσεις και ελέγχους και είναι ακριβής και συστηµατικός αλλά µπορεί να 

γίνει άκαµπτος,

➡ τον διευθυντή (director) ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για τη διεκπεραίωση 

των εργασιών, τους στόχους και τα αποτελέσµατα, την απόδοση και την 

παραγωγικότητα, την  αποτελεσµατικότητα και τα επιτεύγµατα και είναι 

αποφασιστικός και αντικειµενικός αλλά µπορεί να γίνει κυριαρχικός και 

αναίσθητος,

➡ τον κοινωνικοποιηµένο (socializer) ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για την 

καινοτοµία και αλλαγή, τη δηµιουργικότητα και τις εναλλακτικές λύσεις και 

είναι ενθουσιώδης και δηµιουργικός αλλά µπορεί να γίνει απείθαρχος και 

µη ρεαλιστικός.

Η αυτογνωσία πάνω στον  επικοινωνιακό προσανατολισµό που επιδεικνύει 

ένα άτοµο σε συνδυασµό µε την προσαρµοστικότητα, την ικανότητα 
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δηλαδή τροποποίησης του συµπεριφορικού στιλ, διευκολύνει τη 

λειτουργική αλληλεπίδραση και την αντιµετώπιση των συγκρούσεων σε 

έναν οργανισµό (Darling & Walker, 2001). Σκοπός της προσαρµογής είναι η 

αλληλοσυµπλήρωση των  συγκρουόµενων  πλευρών έτσι ώστε τα 

πλεονεκτήµατα του ενός να εξισορροπούν τις αδυναµίες του άλλου.

• Δεξιότητες επικοινωνίας. Το κλειδί στη διαχείριση συγκρούσεων είναι η 

αποτελεσµατική επικοινωνία. Η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η σωστή 

κωδικοποίηση και µεταφορά των µηνυµάτων  και η διάθεση συνεργασίας 

συντελούν στη γρήγορη και επιτυχή έκβαση µιας σύγκρουσης. Η ικανότητα 

αντιµετώπισης ανθρώπων διαφορετικού συµπεριφορικού στιλ είναι ένας 

παράγοντας που κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία σε καταστάσεις διαχείρισης 

συγκρούσεων. 

• Οι εµπειρίες. Οι επαγγελµατικές και προσωπικές εµπειρίες του κάθε ανθρώπου 

του έχουν  διδάξει είτε ότι η σύγκρουση είναι µια θετική διαδικασία η οποία 

µπορεί να επιλυθεί, είτε είναι µια αρνητική κατάσταση που πρέπει να 

αποφεύγεται και να αγνοείται. Ο Sutschek (2002) παρατήρησε µια 

διαφοροποίηση στην επιλογή των τεχνικών αντιµετώπισης της σύγκρουσης από 

τους προϊσταµένους, ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στη διοικητική 

θέση. Εντόπισε ότι οι διευθυντές υιοθετούν πιο ανδρόγυνη αντιµετώπιση καθώς 

αποκτούν εµπειρία (δηλαδή συµπεριφέρονται ανεξάρτητα από τα στερεότυπα του 

φύλου τους).

5.3.2. Σε επίπεδο οργάνωσης

Σε επίπεδο οργάνωσης οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης 

συγκρούσεων είναι:
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• Το οργανωσιακό κλίµα. Το οργανωσιακό κλίµα είναι η «ατµόσφαιρα» ενός 

οργανισµού, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισµού, το 

οποίο βιώνεται από τα µέλη του και επηρεάζει τη συµπεριφορά τους (Burton et 

al., 1999). 

• Η οργανωσιακή κουλτούρα . Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η 

«προσωπικότητα» του οργανισµού, η µοναδική αίσθηση που παράγεται µέσα από 

τη φιλοσοφία του εργασιακού χώρου, τους στόχους, τις αξίες, τις υποθέσεις, τους 

κανόνες, τις διαδικασίες, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο 

επικοινωνίας (Kafiris, 2005). Διαµορφώνει τη συµπεριφορά των µελών της 

οργάνωσης43 και έχει σηµαντική επίδραση τον τρόπο λειτουργίας των οµάδων µε 

πολυµορφία. Είναι το σύνολο των συναισθηµάτων, πεποιθήσεων, αξιών και 

συµπεριφοράς (Lewis et al.,1997) που διαχωρίζει τη µια οργάνωση από την άλλη, 

έχει µακροπρόθεσµη ισχύ και είναι σχετικά δύσκολο να αλλάξει. Όλα αυτά 

µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση του προσωπικού ενός 

οργανισµού και ένα ιδιαίτερα δυνατό µηχανισµό υποκίνησης ή αφοσίωσης 

δεδοµένου ότι οι κοινές αξίες και «πιστεύω» αποτελούν ισχυρούς συνδετικούς 

κρίκους µελών και οµάδων  (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001) και προσδιορίζουν την 

κατάλληλη στάση και συµπεριφορά και υποδεικνύει τι είναι σηµαντικό για τα 

µέλη µιας οργάνωσης44. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί χαρακτηριστικό του 

οργανισµού και όχι των ατόµων  και µπορεί να λειτουργήσει σαν ρυθµιστικός 

παράγοντας στις οργανωσιακές συγκρούσεις (Chuang et al., 2004).
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• Οι διαπροσωπικές σχέσεις σε σχέση µε την ιεραρχική δοµή. Η οικειότητα 

τείνει να δηµιουργεί διαφωνίες οι οποίες, όταν επιλύονται εγκαίρως, µειώνουν 

την πιθανότητα µεγάλων καβγάδων και ρήξεων. Η Bendersky (2002)       

αναφέρει ότι οι επιδράσεις των  διαπροσωπικών δεσµών  (στενοί ή χαλαροί) στην 

συµπεριφορά κατά τη διάρκεια µιας σύγκρουσης ρυθµίζονται από την κάθετη ή 

οριζόντια ιεραρχική δοµή η οποία ορίζει τις διαφορές εξουσίας στις οµάδες. Ο 

συνδυασµός αυτών των  δύο µεταβλητών δηµιουργεί τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός 

οργανισµού οι οποίες ευνοούν τη διαπραγµάτευση ή την  αποφυγή των 

συγκρούσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της δίνονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6
Επιδράσεις των διαπροσωπικών σχέσεων και της ιεραρχικής δοµής στη διαχείριση της 

σύγκρουσης
(Πηγή: Bendersky (2002))

Πίνακας 6
Επιδράσεις των διαπροσωπικών σχέσεων και της ιεραρχικής δοµής στη διαχείριση της 

σύγκρουσης
(Πηγή: Bendersky (2002))

Πίνακας 6
Επιδράσεις των διαπροσωπικών σχέσεων και της ιεραρχικής δοµής στη διαχείριση της 

σύγκρουσης
(Πηγή: Bendersky (2002))

Ιεραρχική 
Δοµή

Διαπροσωπικές σχέσειςΔιαπροσωπικές σχέσειςΙεραρχική 
Δοµή Χαλαρές Στενές

Κάθετη Οι συγκρούσεις τυποποιούνται 
ή αποφεύγονται Οι συγκρούσεις αποφεύγονται

Οριζόντια Οι συγκρούσεις αποφεύγονται Οι συγκρούσεις διαπραγµατεύονται

• Ο τύπος διοίκησης. Οι DiPaola & Hoy (2001) αναφέρουν  τον σηµαντικό ρόλο 

του τύπου διοίκησης (εξουσιοδοτική ή εξαναγκαστική) της οργάνωσης η οποία σε 

συνδυασµό µε τον  τύπο της οργανωσιακής σύγκρουσης (γνωστική ή 

συναισθηµατική) επηρεάζει την οργανωσιακή αλλαγή (πίνακας 7). Η 

εξουσιοδοτική διοίκηση α) θεωρεί ευπρόσδεκτη τη γνωστική σύγκρουση και τη 

χρησιµοποιεί σαν ευκαιρία για αλλαγή και βελτίωση και β) αναγνωρίζει ότι η 

συναισθηµατική σύγκρουση επιφέρει µείωση της απόδοσης και ικανοποίησης. Η 

εξαναγκαστική διοίκηση α) καταστέλλει τη γνωστική σύγκρουση και χάνει 
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ευκαιρίες για βελτίωση και β) προσπαθεί να ελέγξει ή να αγνοήσει τη 

συναισθηµατική σύγκρουση οδηγώντας στην κλιµάκωση των δυσλειτουργικών 

της  επιπτώσεων.

Πίνακας 7
 Σχέση τύπου διοίκησης και τύπου σύγκρουσης µε την οργανωσιακή αλλαγή

(Πηγή: DiPaola & Hoy, 2001)

Πίνακας 7
 Σχέση τύπου διοίκησης και τύπου σύγκρουσης µε την οργανωσιακή αλλαγή

(Πηγή: DiPaola & Hoy, 2001)

Πίνακας 7
 Σχέση τύπου διοίκησης και τύπου σύγκρουσης µε την οργανωσιακή αλλαγή

(Πηγή: DiPaola & Hoy, 2001)

Τύπος διοίκησης
Τύπος σύγκρουσηςΤύπος σύγκρουσης

Τύπος διοίκησης Γνωστική Συναισθηµατική

Εξουσιοδοτική Δρα καταλυτικά στην αλλαγή Διευκολύνει την αλλαγή
Εξαναγκαστική Αποθαρρύνει την αλλαγή Εµποδίζει την αλλαγή

• Η φύση της εργασίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε η Jehn 

(1995) έδειξαν  ότι ο τύπος της εργασίας που εκτελείται από µια οµάδα επηρεάζει 

το εάν η σύγκρουση βοηθά, εµποδίζει ή δεν έχει καµία επίδραση στην  ατοµική ή 

οµαδική επίδοση. Σε οµάδες που διεξάγουν εργασίες ρουτίνας (routine tasks) οι 

διαφωνίες για το περιεχόµενο της εργασίας είναι σε γενικές γραµµές ζηµιογόνες 

για τη λειτουργία της οµάδας. Αντίθετα, σε οµάδες που διεξάγουν  µη συνήθη 

καθήκοντα (non-routine tasks), οι διαφωνίες για την εργασία όχι µόνο δεν έχουν 

δυσµενείς επιπτώσεις, αλλά σε µερικές περιπτώσεις είναι ευεργετικές. Και στις 

δύο περιπτώσεις υπάρχει ένα κατώφλι πέρα από το οποίο η σύγκρουση βοηθά 

στην  εκτέλεση της εργασίας, αλλά και ένα σηµείο καµπής, η υπέρβαση του 

οποίου κάνει την παρουσία σύγκρουσης επιβλαβή για την επίδοση της οµάδας. 

• Ο τύπος της σύγκρουσης. Όπως αναφέρει ο Amason (1996) αλλά και η Jehn 

(1995), είναι πιθανό µια σύγκρουση που θα ξεκινήσει ως γνωστική να 

µεταλλαχθεί σε συναισθηµατική. Έτσι, ενώ η γνωστική σύγκρουση µπορεί να 

επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, η ακούσια πυροδότηση της 
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συναισθηµατικής σύγκρουσης µπορεί να εµποδίσει και να εξασθενήσει τα 

παραπάνω αποτελέσµατα. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Amason (1996) έδειξαν ότι η γνωστική 

σύγκρουση οδηγεί σε βελτίωση και είναι θετικά συσχετισµένη µε την κατανόηση 

και τη συναισθηµατική αποδοχή. Αντίθετα, η συναισθηµατική σύγκρουση 

εµφανίζεται να είναι επιβλαβής στην  ποιότητα της απόφασης και τη 

συναισθηµατική αποδοχή. Αν  όµως η γνωστική σύγκρουση µετασχηµατισθεί σε 

συναισθηµατική, τότε αλλοιώνεται η διαδικασία και κινδυνεύει η ποιότητα της 

απόφασης. Σύµφωνα µε Jehn (1995) η συναισθηµατική σύγκρουση είναι 

ζηµιογόνα ανεξάρτητα από τον τύπο της εργασίας που εκτελείται. Αυτό συµβαίνει 

γιατί αυτού του είδους η σύγκρουση προκαλεί στεναχώρια, καταπόνηση και 

εχθρότητα ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας ενθαρρύνοντας την  αποχώρησή τους 

από αυτή. 

Γενικά, οι έρευνες έδειξαν  ότι για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

µια οµάδα πρέπει να ενθαρρύνει τη γνωστική σύγκρουση και να αποτρέπει τη 

συναισθηµατική σύγκρουση στο σηµείο που αυτό είναι δυνατό. Πρέπει όµως να 

γνωρίζουν ότι η παρουσία της µιας µορφής είναι αδύνατη χωρίς την παρουσία της 

άλλης. Οι Simons & Peterson45 (2000) µέσω της έρευνάς τους προτείνουν  ότι η 

ανάπτυξη εµπιστοσύνης ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας βοηθά στην αποφυγή 

µετατροπής της γνωστικής σύγκρουσης σε συναισθηµατική.

• Η χρονική στιγµή που θα επιλυθεί η σύγκρουση. Όταν µια σύγκρουση είναι 

φανερή αλλά δεν επιλύεται, µπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς και να 

λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις. Όσο η ένταση της σύγκρουσης αυξάνεται, τόσο 
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περισσότερα προβλήµατα εµφανίζονται, σαν ένα φαινόµενο χιονοστιβάδας 

(Knippen & Green, 1999). Αποτέλεσµα αυτού είναι η κακή επικοινωνία και τα 

προβλήµατα συνεργασίας τα οποία οδηγούν σε χάσιµο χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο η 

σύγκρουση πρέπει να επιλύεται µε την πρώτη ευκαιρία, την πιο κατάλληλη 

στιγµή (όχι απαραίτητα µόλις εκδηλωθεί η σύγκρουση).

5.4. Κριτήρια επιλογής της κατάλληλης µεθόδου διαχείρισης 

συγκρούσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο τρόπος που διαχειριζόµαστε µια σύγκρουση 

µαθαίνεται από µικρή ηλικία και όλοι έχουµε µια τάση να χρησιµοποιούµε κάποιο στιλ 

περισσότερο. Γενικά παρατηρείται το φαινόµενο να χρησιµοποιούµε συγκεκριµένες 

µεθόδους όχι επειδή είναι οι πιο αποτελεσµατικές, αλλά επειδή τις έχουµε 

χρησιµοποιήσει στο παρελθόν και αισθανόµαστε άνετα και οικεία µε αυτές (Filley, 

1975). Συνήθως δηλαδή η αντίδραση σε µια πρόκληση έρχεται αυθόρµητα, λόγω 

συνήθειας, χωρίς να αντιλαµβανόµαστε τη συµπεριφορά µας. Ποιά είναι όµως η 

κατάλληλη µέθοδος διαχείρισης µιας σύγκρουσης; Για την επιλογή της σωστής 

τεχνικής είναι απαραίτητη η κατανόηση των φυσιολογικών και αυθόρµητων 

προσωπικών  αντιδράσεων, η γνώση των µεθόδων διαχείρισης της σύγκρουσης οι 

οποίες µπορεί να φανούν πολύτιµες και η ικανότητα µετασχηµατισµού της 

συµπεριφοράς µας για την υιοθέτηση του κατάλληλου στιλ. Για την επιλογή της 

σωστής µεθόδου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω µεταβλητές:

• Οι διαπροσωπικές σχέσεις. Η εµπλοκή σε σύγκρουση µε ένα άτοµο που εκτιµούµε 

και δεν θέλουµε να χάσουµε, επιβάλλεται και επιθυµείται να έχει θετική έκβαση. 

Αντίθετα, η σύγκρουση µε άτοµα για τα οποία αδιαφορούµε µπορεί να αποφευχθεί.
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• Ο τύπος της σύγκρουσης. Ο καθορισµός του τύπου µιας σύγκρουσης κρίνεται 

απαραίτητος για τη σωστή αντιµετώπισή της. Ένας συγκεκριµένος τύπος 

σύγκρουσης µπορεί να είναι λειτουργικός σε ένα ελάχιστο επίπεδο και να προάγει τη 

δηµιουργικότητα, αλλά αν  µείνει ανεξέλεγκτος µπορεί να γίνει καταστροφικός και 

να οδηγήσει σε σοβαρές διασπαστικές τάσεις οι οποίες θα βλάψουν την απόδοση. 

Εκτιµάται ότι πάνω από το 65% των προβληµάτων απόδοσης είναι αποτέλεσµα 

τεταµένων σχέσεων και όχι έλλειψης δεξιοτήτων ή υποκίνησης46.

• Η προηγούµενη συµπεριφορά του αντιπάλου. Όπως επισηµαίνει η De Reuver 

(2006), η επιλογή µας να επιδείξουµε ανταγωνιστική συµπεριφορά σε µια 

σύγκρουση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την προηγούµενη συµπεριφορά του 

αντιπάλου. Σε µερικές περιπτώσεις ανταποδίδουµε τη χρήση κυριαρχίας ή 

εχθρικότητας στους αντιπάλους µας. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται µια 

συµπληρωµατική αντίδραση στην πρότερη δράση του αντιπάλου, δηλαδή µια 

στρατηγική κυριαρχίας ακολουθείται από στρατηγική συµβιβασµού, και το 

αντίστροφο.

• Η σχετική θέση ισχύος. Η De Reuver (2006) σε έρευνά της που αφορούσε τη 

µελέτη της πρόθεσης αντίδρασης στελεχών µέσης διοικητικής βαθµίδας σε διάφορες 

επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

κυρίαρχες ή υποχωρητικές αντιδράσεις των διευθυντών στην κυρίαρχη ή 

υποχωρητική συµπεριφορά των  ατόµων µε τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση 

εξαρτάται από την  ιεραρχική θέση των τελευταίων. Τα ευρήµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι α) οι διευθυντές αντιδρούν συµπληρωµατικά στους προϊσταµένους τους 

σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι περισσότερο υποχωρητικοί και λιγότερο 
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κυρίαρχοι στους κυριαρχικούς ανώτερους από ότι στους υποχωρητικούς ανώτερους, 

και το αντίστροφο και  β) οι διευθυντές αντιδρούν περισσότερο κυριαρχικά έναντι 

υποχωρητικών υφισταµένων παρά έναντι κυριαρχικών υφισταµένων 

(συµπληρωµατική δράση). Ωστόσο, οι διευθυντές συµπεριφέρονται πιο κυρίαρχα και 

µαχητικά στους υποχωρητικούς προϊσταµένους από ότι στους υποχωρητικούς 

υφισταµένους.

• Η σχέσεις µε τους υφισταµένους (εάν πρόκειται για τον διευθυντή). Η επιλογή 

συγκεκριµένης στρατηγικής από τον  διευθυντή εξαρτάται από την απόφασή του να 

δώσει θετική ή αρνητική ανάδραση, να εµπλέξει ή όχι τους υφισταµένους στη 

διαδικασία λήψης απόφασης, να θέσει στόχους για τους υφισταµένους ή µε τους 

υφισταµένους. 

• Η αντίδραση των υφισταµένων. Οι Weider – Hatfield & Hatfield (1996) 

επεσήµαναν τις πιθανές αντιδράσεις των  υφισταµένων  στον τρόπο αντιµετώπισης 

της σύγκρουσης από τους προϊσταµένους τους. Οι διευθυντές καλό είναι να έχουν 

υπόψη τον πίνακα 4 για να υιοθετήσουν τη συµπεριφορά που θα επιφέρει τα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.

• Η σπουδαιότητα του θέµατος. Εάν το αντικείµενο σύγκρουσης είναι πεποιθήσεις, 

αξίες ή κανονισµοί που ένα άτοµο πρέπει υπερασπιστεί, τότε η σύγκρουση είναι 

επιβεβληµένη καθώς το κόστος µη εµπλοκής σε σύγκρουση µπορεί να αποβεί 

καταστρεπτικό για την αυτοεκτίµησή του. Αντίθετα, θέµατα µικρής σηµασίας 

µπορούν αν  αγνοηθούν ή να γίνει µια υποχώρηση προς όφελος της άλλης πλευράς η 

οποία έχει περισσότερα να κερδίσει (Tjosvold D. & Tjosvold M., 1995).

• Επίπεδα ενέργειας και διαθέσιµος χρόνος. Η συµµετοχή σε σύγκρουση και η 

επίλυσή της απαιτεί αυξηµένα επίπεδα ενέργειας αλλά και πολύτιµο χρόνο. Η 
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έλλειψη αυτών, µπορεί να σηµάνει την αποφυγή µιας διαδικασίας διένεξης (Knippen 

& Green, 1999).

• Πιθανές επιπτώσεις. Η πρότερη εκτίµηση των πιθανών εκβάσεων µιας σύγκρουσης 

και των επιπτώσεών τους µπορεί να καθορίσει και την τακτική που θα ακολουθήσει 

κάποιος αλλά θα καθορίσει και τα µέτρα που θα πάρει για να µην βρεθεί 

εκτεθειµένος σε δυσµενείς καταστάσεις σε περίπτωση που δεν βρεθεί ικανοποιητική 

λύση για τη µία ή και για τις δύο πλευρές (Filley, 1975). 

• Η αντικειµενική πιθανότητα εύρεσης λύσης που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές 

εξίσου (Filley, 1975). Όταν η πιθανότητα αυτή είναι υψηλή, θα επιλεχθεί 

συνεργατική µέθοδος ενώ όταν αναγκαστικά πρέπει να κερδίσει η µια πλευρά εις 

βάρος της άλλης, θα επιλεχθεί µια τεχνική win-lose.

• Δεξιότητες (Tjosvold D. & Tjosvold M., 1995). Η έλλειψη των απαραίτητων 

δεξιοτήτων που απαιτεί µια τεχνική µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

έκβαση µιας διένεξης. 

5.5. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων

5.5.1. Γενικά

Η σύγκρουση είναι φυσιολογική σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος 

όµως µε τον οποίο κάποιος την αντιµετωπίζει την µετατρέπει σε µια θετική ή αρνητική 

εµπειρία. Η βασική αιτία για τον αρνητικό συνειρµό που προκαλεί η λέξη σύγκρουση 

είναι το γεγονός ότι α) οι περισσότεροι οργανισµοί δεν έχουν δοµήσει µια 

συγκεκριµένη διαδικασία αντιµετώπισης και διαχείρισης των συγκρούσεων και β) οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για να 

την αντιµετωπίσουν. 
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Οι Masters & Albright (2002) αναφέρουν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις 

για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων: 

Πίνακας 8
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων

(Πηγή: Masters & Albright (2002))

Πίνακας 8
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων

(Πηγή: Masters & Albright (2002))

Πίνακας 8
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων

(Πηγή: Masters & Albright (2002))

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες

•Οργανωσιακοί στόχοι •Επικοινωνία •Ενεργητική ακρόαση
•Οργανωσιακή κουλτούρα •Κατανόηση •Διαχείριση συγκρούσεων
•Σύστηµα διαχείρισης συγκρούσεων •Ενσυναίσθηση •Διαπραγµάτευση
•Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων •Ανάλυση •Διευκόλυνση
•Διαδικασίες συστήµατος •Συσχέτιση •Διαµεσολάβηση

•Λήψη αποφάσεων •Διαιτησία
•Επίλυση προβληµάτων

Αναλυτικότερα, για την επιτυχή διαχείριση µιας σύγκρουσης, απαιτούνται τα 

εξής:

5.5.2. Γνώσεις

Όλοι οι εργαζόµενοι σε έναν  οργανισµό πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν  και 

να εφαρµόζουν τις διαδικασίες που έχουν δηµιουργηθεί για την εύρυθµη λειτουργία 

αυτού. Πρέπει να γνωρίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και τους στόχους του 

οργανισµού, και για την περίπτωση των  συγκρούσεων εφόσον  υπάρχει ένα σύστηµα 

διαχείρισης συγκρούσεων να έχουν  λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να µπορούν 

να εφαρµόσουν  τις κατάλληλες τεχνικές. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να γνωρίζουν  τα 

εξής:

• Οργανωσιακή κουλτούρα και οργανωσιακοί στόχοι. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα είναι η µοναδική αίσθηση του εργασιακού χώρου που παράγεται µέσα 
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από τη φιλοσοφία του οργανισµού, τους στόχους, τις αξίες, τις διαδικασίες, τους 

τρόπους λειτουργίας, τους τρόπους επικοινωνίας αλλά και σε συσχέτιση µε το 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  Η επιτυχία των σκοπών ενός 

οργανισµού δεν πρέπει να αποτελεί µέριµνα και ευθύνη µόνο του διευθυντή, αλλά 

να αποτελεί όραµα και κοινό στόχο όλου του προσωπικού διότι το κοινό όραµα 

αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχηµένης διεύθυνσης47. Όταν  το όραµα είναι 

συλλογικό και συνδυάζεται µε το υψηλό ηθικό, την αµοιβαία ανατροφοδότηση, 

την αποδοχή και τις υψηλές προσδοκίες, έχουµε ως αποτέλεσµα την ενεργητική 

εµπλοκή των µελών και την  επιδίωξη επίτευξης των οργανωσιακών στόχων 

χωρίς φαινόµενα αδρανοποίησης και υπονόµευσης µε αποτέλεσµα το κοινό 

όραµα να µετατρέπεται σε κοινή δέσµευση για την υλοποίησή του 

(Ματσαγγούρας, 1999).

• Σύστηµα διαχείρισης συγκρούσεων και τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων. Η 

δηµιουργία µιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας επίλυσης των διενέξεων 

αποφορτίζει την  κατάσταση και δίνει λύσεις. Εξάλλου, η δηµιουργία αυτο-

ρυθµιζόµενων  διαδικασιών για την επίλυση συγκρούσεων είναι προτιµότερη από 

την προσφυγή για διαµεσολάβηση σε επόµενο στάδιο. Για τη δηµιουργία του 

συστήµατος διαχείρισης συγκρούσεων οι Masters & Albright (2002) αναφέρουν 

µια διαδικασία πέντε βηµάτων:

Φάση 1η: Δηµιουργία διαδικασίας που αποσκοπεί στην  αύξηση της συµµετοχής, 

στον ορισµό των στόχων και στον καθορισµό της µεθοδολογίας.
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Φάση 2η: Σχεδιασµός του συστήµατος που στοχεύει στην εκτίµηση των 

αναγκών στον ορισµό της πολιτικής / τακτικής στο σχεδιασµό του 

προγράµµατος.

Φάση 3η: Εφαρµογή του συστήµατος. Δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών, 

εκπαίδευση και επιµόρφωση.

Φάση 4η: Αξιολόγηση του συστήµατος. Συλλογή δεδοµένων, διάγνωση και 

ανάλυση των πιθανών προβληµάτων, δηµιουργία προτάσεων.

Φάση 5η: Τροποποίηση του συστήµατος.

Συνεχίζοντας, οι Masters & Albright (2002) προτείνουν ότι κατά τη ανάπτυξη και 

εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης συγκρούσεων (Φάσεις 2 & 3) πρέπει να 

ακολουθούνται οι παρακάτω ενδείξεις:

➡ Απλότητα. Όλοι όσοι επηρεάζονται από το σύστηµα πρέπει να κατανοούν 

πως λειτουργεί.

➡ Θετικότητα. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους 

υιοθετείται το πρόγραµµα: για αλλαγή του κατεστηµένου, για την επίλυση 

συγκρούσεων, για την  προώθηση και προστασία των  συµφερόντων χωρίς το 

φόβο αντιποίνων. 

➡ Διαθεσιµότητα. Το σύστηµα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε εργαζοµένους 

όλων των ειδικοτήτων και ιεραρχικών θέσεων.

➡ Ενθάρρυνση της έγκαιρης αντιµετώπισης. Τα µέλη ενθαρρύνονται να 

αντιµετωπίσουν  τα φλέγονται ζητήµατα της διαφωνίας εγκαίρως, προτού 

λάβουν µεγάλες διαστάσεις.

➡ Δέσµευση της διοίκησης. Οι διευθυντές πρέπει να δεσµευθούν  στην 

εφαρµογή του προγράµµατος, να κατανοήσουν  το στόχο του και να κάνουν 

τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του.
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➡ Κάλυψη όλων των ενδιαφερόντων και των δικαιωµάτων. Το σύστηµα 

πρέπει να δοµηθεί έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να εισηγηθούν 

θέµατα που αφορούν στα ενδιαφέροντα και τα δικαιώµατά τους.

➡ Απαιτούµενη προστασία της διαδικασίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η 

ακεραιότητα της διαδικασίας, ειδικά στα συνταγµατικά δικαιώµατα.

➡ Ενίσχυση της συνεργατικής κουλτούρας. Έµφαση στην εσωτερική και 

εξωτερική συνεργασία µέσω εκπαίδευσης, επιµόρφωσης, πρακτικής 

εξάσκησης.

5.5.3. Ικανότητες

Οι απαραίτητες ικανότητες για την επίλυση συγκρούσεων δεν είναι πάντα 

έµφυτες και χρειάζονται καλλιέργεια και εξάσκηση για να φτάσουµε στο σηµείο να 

αναδύονται αυθόρµητα και φυσικά σε µια κατάσταση διένεξης. Η αµφίδροµη και 

ξεκάθαρη επικοινωνία, το χιούµορ, η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ικανότητα 

επίλυσης απλών και σύνθετων  προβληµάτων  είναι ικανότητες απαραίτητες για την 

επίλυση συγκρούσεων διότι διευκολύνουν  την αλληλεπίδραση και συµβάλλουν  σωστή 

και εποικοδοµητική συνεργασία. Πιο συγκεκριµένα:

• Επικοινωνία. Θεµελιώδης παράγοντας για την κατανόηση της σύγκρουσης είναι 

η κατανόηση της επικοινωνίας η οποία έχει δύο διαφορετικές µορφές: τη λεκτική 

(ο γραπτός ή προφορικός λόγος) και τη µη λεκτική (ο τόνος της φωνής αλλά και η 

σωµατική γλώσσα: το ύφος, η διάθεση, οι χειρονοµίες) (Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 1999). Η επικοινωνιακή συµπεριφορά µπορεί να αποτελέσει τόσο την 

πηγή της σύγκρουσης, όσο και την µέθοδο επίλυσής της48. Δεν πρέπει να ξεχνάµε 

ότι ένα χαµόγελο θεωρείται η αρχή της οικειότητας, της κοινωνικής προσέγγισης 
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και της φιλίας και σε συνδυασµό µε την ευγένεια και τους καλούς τρόπους 

συντελεί στη δηµιουργία φιλικού κλίµατος και αποπνέει θετική διάθεση στον 

εργασιακό χώρο (Παπαγεωργίου, 2002). 

Για να ξεπεραστούν τα εµπόδια της επικοινωνίας πρέπει (Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 1999):

➡ Να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός του µηνύµατος και σωστά προγραµµατισµένη 

η στιγµή µετάδοσης του µηνύµατος.

➡ Να ζητείται η συµµετοχή και η γνώµη των συνεργατών για τη συγκέντρωση 

των στοιχείων, την ανάλυση του µηνύµατος, την επιλογή του κατάλληλου 

καναλιού µεταβίβασής του κ.α.

➡ Το µήνυµα να είναι σαφές, σε γλώσσα που κατανοεί ο αποδέκτης.

➡ Οι αποδέκτες να µην είναι βιαστικοί κατά την αποκωδικοποίησή του.

➡ Το µήνυµα να είναι περιεκτικό και σύντοµο.

➡ Ο αποδέκτης να είναι καλός ακροατής και καλός αναλυτής του µηνύµατος.

Για τη σωστή επικοινωνία ο Bagshaw (1998) δηµιούργησε το µοντέλο PRIDE το 

οποίο αναλύεται ως εξής:

➡ Pause.  Πριν τη συζήτηση η κάθε πλευρά πρέπει να σκεφτεί τα κίνητρά της 

και να προσπαθήσει να αντιµετωπίσει την άλλη πλευρά σαν πιθανό 

σύµµαχο και όχι σαν ανταγωνιστή.

➡ Report. Η κάθε πλευρά αναφέρει τα γεγονότα αναλυτικά, αντικειµενικά, 

χωρίς κατηγορίες και προσωπικά σχόλια.

➡ Impact. Η κάθε πλευρά περιγράφει την επίδραση της κατάστασης πάνω της. 

Η ανάλυση των προσωπικών επιπτώσεων της κατάστασης σε κάθε πλευρά 

είναι σηµαντικό σηµείο. Η προσεκτική ακρόαση µπορεί να διεγείρει τη 

συναισθηµατική κατανόηση και την  ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης 
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µέσω της οποίας µπορεί να βρεθεί το σηµείο επικοινωνίας και 

αλληλοκατανόησης.

➡ Different. Η κάθε πλευρά περιγράφει αυτό που θέλει να αλλάξει µέσα σε 

λογικά πλαίσια.

➡ End benefit. Η κάθε πλευρά αναλύει τις θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει 

η επιζητούµενη αλλαγή.

• Το χιούµορ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επικοινωνιακό εργαλείο. Το χιούµορ 

ορίζεται ως οποιαδήποτε µορφή επικοινωνίας (αστείο, ευφυολόγηµα, λογοπαίγνιο 

κ.λπ.) έχει ως αποτέλεσµα το γέλιο ή την  ευθυµία (Richardson, 2000). Θεωρείται 

ένα από τα πιο ισχυρά όπλα για την καταπολέµηση του άγχους, την  αύξηση της 

αποδοτικότητας και την προώθηση της δηµιουργικής σκέψης49. Επιτρέπει τους 

ανθρώπους να αισθάνονται πιο χαλαροί και οδηγεί σε µεγαλύτερα επίπεδα 

συµφωνίας και αποφυγής συγκρούσεων. Πρέπει όµως να δίνεται προσοχή γιατί το 

παρατραβηγµένο και ακατάλληλο χιούµορ µπορεί να λειτουργήσει ως πηγή 

σύγκρουσης50. Η έρευνα της Richardson (2000) έδειξε ότι η χρήση του χιούµορ 

σαν επικοινωνιακό εργαλείο είναι µεγαλύτερη ανάµεσα σε άτοµα ίδιων 

φυλετικών  χαρακτηριστικών  και ίδιας κλίµακας ιεραρχίας. Επίσης εντόπισε ότι το 

χιούµορ σχετίζεται θετικά µε όλες τις τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, εκτός 

από την κυριαρχία. Πιο συγκεκριµένα: α) οι γυναίκες που επιδεικνύουν  υψηλά 

επίπεδα χιούµορ επιλέγουν τακτικές όπως η εξοµάλυνση και ο συµβιβασµός, β) οι 

άντρες που επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα χιούµορ επιλέγουν την κατά πρόσωπο 

αντιµετώπιση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι αντίστοιχες γυναίκες. 
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• Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. Σε µια οµάδα, η ικανότητα εποικοδοµητικής 

επίλυσης των  διαφορών είναι κρίσιµη. Με αυτή επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός 

του προβλήµατος, η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, η σύνθεση των  δυνατών 

λύσεων, η επιλογή της καλύτερης λύσης και η εφαρµογή αυτής. Χωρίς αυτή, η 

οµάδα δεν µπορεί να αναπτύξει την εµπιστοσύνη και το δέσιµο που είναι 

απαραίτητα για την µέγιστη απόδοση και είναι πολύ πιθανό να εξαχθούν γρήγορα 

και λανθασµένα συµπεράσµατα. O Rahim (2002) προτείνει τα παρακάτω βασικά 

στάδια για την επίλυση προβληµάτων:

i. Αναγνώριση του προβλήµατος. Περιλαµβάνει τα βήµατα:

- Ανίχνευση του προβλήµατος. Κατ’ αρχάς προσδιορίζεται το πρόβληµα 

και καταγράφονται τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό. Για να γίνει 

αυτό πρέπει να διερευνηθεί σε τι ακριβώς συνίσταται η σύγκρουση 

και αν οφείλεται σε ουσιαστικά και πραγµατικά θέµατα ή σε 

ιδεολογικές διαφορές. Ακούγονται και οι δύο πλευρές χωρίς διακοπές 

και παρεµβάσεις και στη συνέχεια η κάθε πλευρά επαναλαµβάνει τις 

θέσεις της άλλης και επαναδιατυπώνει τα επιχειρήµατα για να 

διερευνηθεί κατά πόσο η κάθε πλευρά κατανόησε το αντικείµενο της 

σύγκρουσης (Everard & Morris, 1999).

- Διατύπωση του προβλήµατος. Για να είναι ένα λεγόµενο «πρόβληµα» 

πραγµατικό πρόβληµα, χρειάζεται όχι µόνο να αισθάνεται το άτοµο 

σχετική ψυχοπνευµατική ένταση, καθώς αντιµετωπίζει µια 

κατάσταση, αλλά επίσης να έχει στο µυαλό του και κάποια σχετική 

ιδέα για τη φύση αυτής της έντασης και την αιτία που την προκαλεί 

(Bigge, 2000). Είναι σηµαντικό να µην υπάρχει κάποια παραπλάνηση 

στη διατύπωση του προβλήµατος διότι πολλές φορές άλλο φαίνεται να 
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είναι το πρόβληµα και άλλο είναι στην πραγµατικότητα (Πετρίδου, 

2001).

ii. Καθορισµός στόχων. Όταν το πρόβληµα αναλυθεί και εντοπιστούν τα αίτια, 

µπορούν να καθοριστούν οι στόχοι απαντώντας σε ερωτήµατα τύπου51:

- Ποια είναι η αναµενόµενη έκβαση (ποιος, που, πότε). 

- Ποια είναι τα κριτήρια, τα µέτρα αποδοχής για την επίτευξη των 

στόχων.

- Ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν  (χρόνος, χρήµα, 

ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµός).

iii. Επίλυση του προβλήµατος. Περιλαµβάνει:

- Προτάσεις λύσεων (καταιγισµός ιδεών). Καταγράφονται όλες οι 

προτάσεις των  συµµετεχόντων  χωρίς επικρίσεις και αναλύσεις. 

Χαρακτηριστικό της είναι ότι οι ιδέες δεν ταυτίζονται µε αυτούς που 

τις πρότειναν, καθώς µια ιδέα µπορεί να πυροδοτήσει πολλές άλλες σε 

διαφορετικά άτοµα (Barnett, 1999).

- Λήψη απόφασης (µε κριτήρια τον ορθολογισµό, την ποιότητα και τη 

δέσµευση των µελών της οµάδας) και ετοιµασία σχεδίων για πιθανή 

µεσολάβηση. (Επισηµαίνεται ότι τα µοντέλα λήψης αποφάσεων είναι 

τα εξής: αυταρχικό, πειστικό συµβουλευτικό, δηµοκρατικό). Εδώ 

είναι απαραίτητη η συµβολή και συµµετοχή όλης της οµάδας για να 

εµπνεύσει συνοχή και δέσµευση στην  εφαρµογή της επιλεγµένης 

λύσης. (Barnett, 1999). Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον 

κατάλληλης λύσης θα γίνει απαντώντας στα τρία ερωτήµατα: α) 
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κατά πόσο η κάθε εναλλακτική λύση βοηθάει στην επιτυχία των 

αντικειµενικών στόχων του οργανισµού, β) αν υπάρχουν και ποιες 

είναι οι ανεπιθύµητες επιπτώσεις ή παρενέργειες και γ) κατά πόσο η 

κάθε προτεινόµενη λύση είναι εφικτή. Η λύση µε τα περισσότερα 

θετικά, θα επιλεγεί ως η καταλληλότερη και αποτελεί τη βέλτιστη λύση, 

δηλαδή την καλύτερη από όλες τις εναλλακτικές (Πετρίδου, 2001). 

iv. Υλοποίηση της απόφασης. Περιλαµβάνει:

- Εφαρµογή των σχεδίων δράσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για το 

στάδιο αυτό είναι η αποδοχή της απόφασης από όλους, ο ορισµός 

συντονιστών  – υπεύθυνων για την υλοποίηση και ο λεπτοµερής 

καθορισµός των απαραίτητων ενεργειών. 

- Ανασκόπηση των αποτελεσµάτων και διορθωτικές δράσεις. Η 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων διευκολύνεται εάν οι στόχοι έχουν 

ποσοτικοποιηθεί και είναι µετρήσιµοι. Η ανατροφοδότηση κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης επιτρέπει τις αναπροσαρµογές για βελτίωση της 

διαδικασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα στάδιο διατύπωσης του προβλήµατος 

καθώς εάν η διατύπωση γίνει λάθος, η λύση θα δοθεί σε λάθος πρόβληµα και όχι 

στο σωστό (Τype III error). Επίσης λάθος µπορεί να προκύψει εάν το σχέδιο 

δράσης δεν εφαρµοσθεί σωστά ή ολοκληρωµένα (Τype IV error). Για να 

αποφευχθούν λάθη Τype III, ο Mitroff52 (1998) προτείνει:

➡ Να διατυπώνονται τα προβλήµατα σωστά.
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➡ Να επιλεχθούν σωστά τα άτοµα που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία 

επίλυσης του προβλήµατος, άτοµα τα οποία αµφισβητούν την άποψη του 

διευθυντή.

➡ Οι διευθυντές να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα από πολλές οπτικές 

γωνίες: επιστηµονικές, τεχνικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές, υπαρξιακές, 

συστηµικές.

➡ Οι διευθυντές να επεκτείνουν τα όρια των προβληµάτων έξω από την 

γνώριµη «περιοχή ασφαλείας».

➡ Οι διευθυντές να σκέφτονται συστηµικά και να µην επικεντρώνονται σε ένα 

µέρος του προβλήµατος αγνοώντας τη σύνδεση των µερών του.

• Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (EQ). Σύµφωνα µε τους Salovey  & Mayer53, η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να αντιληφθεί 

τόσο τα δικά του συναισθήµατα όσο και των άλλων, να τα διακρίνει µεταξύ τους 

και να µπορεί να χρησιµοποιήσει τις παραπάνω πληροφορίες για να καθοδηγήσει 

τη σκέψη και τη συµπεριφορά του. Με βάση τον παραπάνω ορισµό απαιτούνται 

τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων: α) έκφραση και εκτίµηση των συναισθηµάτων, β) 

ρύθµιση (regulation) των συναισθηµάτων  και γ) χρήση των  συναισθηµάτων για 

τη λήψη απόφασης. Ο Goleman (2000), ως σύµβουλος επιχειρήσεων, εντόπισε 

ότι η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (EQ) είναι διπλάσια σηµαντική από τις 

τεχνικές δεξιότητες και το Δείκτη Νοηµοσύνης (IQ) στον εργασιακό χώρο, σε όλα 

τα επίπεδα ιεραρχίας. Οι πέντε διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που 

βασίζονται στις ικανότητες και διαχωρίζονται από την  προσωπικότητα είναι οι 

εξής:
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➡ Αυτοεπίγνωση (self-awareness). Σχετίζεται µε την  ικανότητα αντίληψης 

των συναισθηµάτων, διαθέσεων και παρορµήσεων που βιώνει κάποιος όπως 

και τους λόγους για τους οποίους τα βιώνει. Συµπεριλαµβάνει και την 

αντίληψη των επιπτώσεων των συναισθηµάτων του στους άλλους.

➡ Αυτορύθµιση (self-regulation). Αναφέρεται στη ικανότητα ελέγχου των 

συναισθηµάτων και των παρορµήσεων για να διατηρήσει την ψυχραιµία 

του σε πιθανές ασταθείς καταστάσεις.

➡ Κίνητρα συµπεριφοράς (motivation). Εκφράζει την ικανότητα 

συγκέντρωσης στο στόχο ανεξάρτητα από τα εµπόδια, τη δράση µε την 

ελπίδα επιτυχίας και όχι µε το φόβο αποτυχίας και την αποδοχή αλλαγής για 

την επίτευξη των στόχων.

➡ Ενσυναίσθηση (empathy). Αναφέρεται στην  ικανότητα κατανόησης των 

συναισθηµάτων που µεταφέρονται µε λεκτικά και µη λεκτικά µηνύµατα, 

παροχής συναισθηµατικής υποστήριξης σε άτοµα που τη χρειάζονται και 

κατανόησης των συνδέσµων ανάµεσα στα συναισθήµατα και τη 

συµπεριφορά. Ο ηγέτης που κατέχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, 

αντιλαµβάνεται το συναισθηµατικό κλίµα που δηµιουργείται από τα µέλη 

της οµάδας και µπορεί να το κατευθύνει προς όφελος τους έργου και της 

οµάδας, αποφεύγοντας εντάσεις που καταστρέφουν το οµαδικό πνεύµα και 

δυσκολεύουν την επίτευξη του στόχου (Άνθης & Κακλαµάνης, 2007).

➡ Κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Σχετίζονται µε την  ικανότητα 

αντιµετώπισης των προβληµάτων χωρίς τον  υποσκελισµό των συνεργατών, 

την αποτροπή παρεµπόδισης της συνεργασίας από τα αρνητικά 

συναισθήµατα και τη διαχείριση της συναισθηµατικής σύγκρουσης µε 

µεθοδικότητα και διπλωµατία.

-101-



Ο Rahim (2002, Vol.10) ερεύνησε τη σχέση των πέντε προαναφερόµενων 

διαστάσεων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µεταξύ τους αλλά και µε τις 

γενικές στρατηγικές διαχείρισης σύγκρουσης ανάµεσα σε υφιστάµενο – 

προϊστάµενο (πιο συγκεκριµένα στη συνεργατική διάσταση και στη 

διαπραγµατευτική διάσταση). Η έρευνα διεξήχθη σε επτά χώρες (µεταξύ τους 

και η Ελλάδα) και τα αποτελέσµατα έδειξαν α) τη θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στην  αυτοαντίληψη και τον αυτοέλεγχο, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές 

δεξιότητες, β) τη θετική συσχέτιση ανάµεσα στον αυτοέλεγχο και την 

ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, γ) τη θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στην  ενσυναίσθηση και την  υποκίνηση, δ) τη θετική συσχέτιση ανάµεσα στις 

κοινωνικές δεξιότητες και την υποκίνηση, ε) τη θετική συσχέτιση της 

υποκίνησης µε τη χρήση της συνεργατικής διάστασης από τους υφισταµένους 

και στ’) την  αρνητική συσχέτιση της υποκίνησης µε χρήση της 

διαπραγµατευτικής διάστασης από τους υφισταµένους. Η υποκίνηση 

υπεισέρχεται στην έρευνα διότι θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των 

στόχων. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρει ότι η στάση και η συµπεριφορά 

των  προϊσταµένων επηρεάζει τη συµµόρφωση και ικανοποίηση των 

υφισταµένων, τα στιλ διαχείρισης σύγκρουσης µε τον  προϊστάµενο και την 

απόδοση στην εργασία. Χρησιµοποιώντας τις συναισθηµατικές του δεξιότητες ο 

διευθυντής µπορεί να ενθαρρύνει τους υφισταµένους να εντείνουν τη χρήση της 

µεθόδου επίλυσης προβληµάτων  µε αποτέλεσµα αύξηση των επιπέδων 

συνεργασίας και  απόδοσης στην εργασία.
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5.5.4. Δεξιότητες

Οι δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι εργαζόµενοι ενός οργανισµού και 

οι οποίες θα συµβάλλουν θετικά στην επίλυση των συγκρούσεων είναι η ενεργητική 

ακρόαση, χρήση των  τεχνικών διαχείρισης σύγκρουσης, η διαπραγµάτευση, 

διαµεσολάβηση, διευκόλυνση, διαιτησία. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται κάτω από 

την καθοδήγηση ειδικών  συµβούλων  σε µορφή σεµιναρίων µε ταυτόχορνη πρακτική 

εφαρµογή σε περιπτωσιακές µελέτες. Αναλυτικότερα:

• Η ενεργητική ακρόαση είναι το µισό της επιτυχίας της καλής επικοινωνίας. Με 

το όρο «ακρόαση» εννοούµε την σύλληψη του µηνύµατος από το συνοµιλητή 

µας, την αποκωδικοποίησή του, την κατανόησή του και την αρχή της διαδικασίας 

ανατροφοδότησης, δηλαδή της απάντησης. Σε µια συνοµιλία τα άτοµα πρέπει να  

µάθουν να συγκεντρώνονται στις λέξεις χωρίς να προτρέχουν ή να αφαιρούνται 

σε άσχετα θέµατα, κάτι το οποίο είναι εκνευριστικό για τον  οµιλητή και οδηγεί σε 

παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Όταν ο οµιλητής τελειώσει, µπορούν να 

αναλύσουν και σχηµατίσουν συµπέρασµα. Η ενεργητική ακρόαση µπορεί να 

επιτευχθεί µε συγκεκριµένες τεχνικές (Άνθης & Κακλαµάνης, 2007), όπως : 

• Οπτική επαφή κατά τη συνοµιλία.

• Έµπρακτη αναγνώριση και αποδοχή του συνοµιλητή.

• Ενθάρρυνση του συνοµιλητή µε εκφράσεις που δηλώνουν το ενδιαφέρον.

• Συνεχή απόδοση µη λεκτικής ανατροφοδότησης προς το συνοµιλητή.

• Εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων. Η εκπαίδευση των εργαζοµένων  στη 

διαχείριση συγκρούσεων τους εφοδιάζει µε τις κατάλληλες δεξιότητες τόσο για 

την έγκαιρη αναγνώριση των δεικτών προσωπικής τους εµπλοκής σε µη 

παραγωγικές δυσλειτουργικές συγκρούσεις, όσο και για την  αντιµετώπιση 
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καταστάσεων σύγκρουσης σαν  διαµεσολαβητές. Σε έναν «οργανισµό που 

µαθαίνει» οι διευθυντές λαµβάνουν συνεχή επιµόρφωση για τη βελτίωση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης για την καλύτερη εκπλήρωση του ρόλου τους µε 

έµφαση στην εκµάθηση τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων που εκτείνονται κατά 

τη συνεργατική διάσταση.

Τα σεµινάρια αντιµετώπισης σύγκρουσης µπορούν να διαρκέσουν από µερικές 

ώρες µέχρι µερικές ηµέρες και µπορεί να περιλαµβάνουν (Singh, 1995):

➡ Διαλέξεις,

➡ Παίξιµο ρόλων. Το παίξιµο ρόλων αποτελεί τµήµα των  τεχνικών που είναι 

γνωστές ως «προσοµοίωση» και «επιχειρησιακά παιχνίδια». Με τη µέθοδο 

αυτή ο Α υποδύεται το ρόλο του Β σε µια συγκεκριµένη κατάσταση και 

ζητείται να συµπεριφερθεί όπως νοµίζει ότι θα συµπεριφέρονταν ο Β. 

Σκοπός είναι η δηµιουργία βάσης για προσωπική κατανόηση και 

ευαισθητοποίηση στον  τρόπο που εµείς αντιµετωπίζουµε τους άλλους και οι 

άλλοι αντιµετωπίσουν εµάς. Είναι µέθοδος ιδιαίτερα χρήσιµη για την 

επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων και οι µορφές που ενδείκνυνται είναι 

η αντιστροφή ρόλων (ο Α παίζει το ρόλο του Β και ο Β το ρόλο του Α), η 

εναλλαγή ρόλων (όλα τα µέλη της οµάδας παίζουν διαδοχικά το ρόλο ου Α) 

και η αντιµετάθεση ρόλων (ο Α επιχειρηµατολογεί έναντι του Β και στη 

συνέχεια ο Γ επιχειρηµατολογεί έναντι του Α µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο).

➡ Οµάδες αντιµετώπισης αντίξοων καταστάσεων (encounter groups). Η 

µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την  αλληλεπίδραση των οµάδων  σε 

καταστάσεις άγχους και πίεσης όπου απαιτείται τα µέλη των οµάδων να 

επιδείξουν ευαισθησία στα συναισθήµατα των άλλων για να µειωθούν τα 

επίπεδα σύγκρουσης και έντασης και να βελτιωθούν  οι µεταξύ τους σχέσεις 
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για την  επιτυχή αντιµετώπιση της κατάστασης. Δεν πρόκειται για παίξιµο 

ρόλων, καθώς το κάθε άτοµο παίζει το δικό του ρόλο και καλείται στη 

διαδικασία αυτή να εξετάσει την  εικόνα που έχει για τον εαυτό του και να 

αναπτύξει δεκτικότητα στα λόγια και συναισθήµατα των άλλων. Με τη 

µέθοδο αυτή, τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον  οποίο λειτουργεί 

µια οµάδα και αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη συνεργασία.

Μετά την εκπαίδευση των εργαζοµένων  µπορεί να συσταθεί ένα συµβούλιο το 

οποίο θα αποτελείται από αξιόπιστα και εκπαιδευµένα άτοµα και το οποίο θα 

αντιµετωπίζει τα παράπονα µε τρόπο που συµβιβάζει και ικανοποιεί τα 

συµφέροντα όλων  των πλευρών. Επίσης αυτό το συµβούλιο µπορεί να προβλέπει 

και να παρατηρεί επικείµενες συγκρούσεις και να δροµολογεί τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την επίλυσή τους. Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, η 

πιστοποιηµένη απόκτηση νέων δεξιοτήτων που βελτιώνουν  την απόδοση και 

αποτελεσµατικότητα του οργανισµού θα πρέπει να ανταµείβεται.

• Διαπραγµάτευση, διευκόλυνση, διαµεσολάβηση, διαιτησία. Οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη χρήση αυτών των µεθόδων αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.
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5.6. Συµπεράσµατα

Για να είναι αποτελεσµατική η διαχείριση συγκρούσεων πρέπει να ικανοποιεί τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των µελών του οργανισµού, να διατηρεί τη µεταξύ τους 

ισορροπία και να ενισχύει την οργανωσιακή µάθηση. Πρέπει να συµβάλλει στην αποφυγή 

της κλιµάκωσης, στη µείωση της συναισθηµατικής σύγκρουσης και στη διατήρηση τους 

βέλτιστου επιπέδου λειτουργικής σύγκρουσης, στην επίλυση του προβλήµατος, στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων  και στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Για να επιλέξουµε την κατάλληλη τεχνική πρέπει να λάβουµε υπ΄ όψη τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των αντιπαρατιθέµενων  πλευρών  (το φύλο, οι προσδοκίες, η θέση ισχύος, 

οι εµπειρίες, οι δεξιότητες κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης (το οργανωσιακό 

κλίµα, η κουλτούρα, ο τύπος της διοίκησης κ.λπ.), τον τύπο της σύγκρουσης, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τη σπουδαιότητα του θέµατος, τις πιθανές επιπτώσεις. Για την 

επιτυχή έκβαση της διαδικασίας είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες τόσο για την  περίπτωση που είµαστε οι άµεσα εµπλεκόµενοι 

στη σύγκρουση, όσο και για την περίπτωση που  καλούµαστε να παίξουµε το ρόλο του 

µεσολαβητή.
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Κεφάλαιο 6

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

6.1. Εισαγωγή

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Εφόσον η σύγκρουση είναι 

αναπόφευκτη σε έναν οργανισµό, η διοίκηση πρέπει να διατηρεί την  έντασή της σε 

επίπεδα που δρουν λειτουργικά για τον οργανισµό και να την ελέγχει προτού γίνει 

δυσλειτουργική (Sethi, 1995). Γι’ αυτό το λόγο πρώτιστης σηµασίας για την καλή 

λειτουργία ενός οργανισµού αποτελεί η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων  οι οποίες 

ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εµφάνισης δυσλειτουργικών συγκρούσεων και 

διατηρούν τις λειτουργικές συγκρούσεις σε ένα επιθυµητό και όσο το δυνατόν ελέγξιµο 

επίπεδο. Μερικές συστάσεις για την πρόληψη των δυσλειτουργικών συγκρούσεων είναι  

η αλλαγή σε προσωπικό επίπεδο, ο µετασχηµατισµός συµπεριφοράς µέσω απόκτησης 

των κατάλληλων δεξιοτήτων, η τυποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης συγκρούσεων, 

η συνεργασία της διοίκησης µε τις άτυπες οµάδες ενός οργανισµού, η συµµετοχική 

λήψη αποφάσεων, ο έλεγχος των αλλαγών στον εργασιακό χώρο και η 

ανατροφοδότηση. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω προτάσεων. 

6.2. Αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο

Για τη µείωση των  συγκρουσιακών επεισοδίων  ο Banner (1995) προτείνει όλα τα 

µέλη ενός οργανισµού να κάνουν κάποιες προσωπικές υπερβάσεις, όπως:

• να αντιστέκονται στην επίκριση ανθρώπων και καταστάσεων,
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• να αναλαµβάνουν το 100% της ευθύνης για την προσωπική τους πραγµατικότητα 

χωρίς επίρριψη ευθυνών στους άλλους για τις προσωπικές αποτυχίες,

• να ζουν τη στιγµή και να µην ασχολούνται µε τις ενοχές για το παρελθόν και την 

ανησυχία για το µέλλον,

• να εκλαµβάνουν την ύπαρξη συγκρουσιακής κατάστασης σαν ένα προσωπικό 

µήνυµα για τη συγκεκριµένη στιγµή.

Αναλύοντας τις παραπάνω συστάσεις αντιλαµβανόµαστε κάποιες µικρές (αλλά 

δύσκολες) αλλαγές στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τους γύρω µας και την 

πραγµατικότητα µπορεί να µας βοηθήσουν να δούµε τι κρύβεται πίσω από τις 

συγκρούσεις, να αναλάβουµε την ευθύνη που µας αναλογεί και να απενοχοποιήσουµε 

την έννοια της σύγκρουσης θεωρώντας τη σαν µια ευκαιρία για αλλαγή. 

Μερικές επιπλέον χρήσιµες συµβουλές για τα άτοµα που εµπλέκονται σε 

σύγκρουση είναι οι εξής (Heaney, 2001):

• Σκεφτείτε θετικά.  Η πεποίθηση ότι το θέµα µπορεί να επιλυθεί προς ικανοποίηση 

όλων συνεισφέρει θετικά στη διαδικασία.

• Ακούστε προσεκτικά και δείξτε κατανόηση.

• Εκφράστε τα συναισθήµατά σας. Η ενέργεια αυτή σε συνδυασµό µε την επίδειξη 

ενσυναίσθησης είναι πολύ πιθανό να µειώσει την ένταση και να δηµιουργήσει την 

πιθανότητα ειρηνικής επίλυσης.

• Εξηγείστε την κατάσταση. Ρωτήστε πως µπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί.

• Διαχωρίστε τα προσωπικά από τα επαγγελµατικά.

• Αποφύγετε το θυµό ή διοχετεύστε τον εποικοδοµητικά µέσω της ανοιχτής και 

ειλικρινούς συζήτησης.

• Κοιτάξτε µπροστά. Μην ανατρέχετε σε παλαιότερες διαφωνίες.
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6.3. Μετασχηµατισµός συµπεριφοράς µέσω απόκτησης δεξιοτήτων

Κάθε άτοµο, από µικρή ηλικία, αναπτύσσει µοντέλα συµπεριφοράς µε τα οποία 

αντιµετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις και τα οποία είναι αρκετά δύσκολο να 

αλλάξουν (Filley, 1975). Σε γενικές γραµµές, η µελλοντική συµπεριφορά µπορεί να 

προβλεφθεί µε βάση παλαιότερη συµπεριφορά σε παρόµοιες καταστάσεις. Υπάρχουν 

βέβαια περιπτώσεις όπου παρατηρείται αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς. Αυτές οι 

περιπτώσεις συνδέονται µε συγκεκριµένες συνθήκες, η γνώση και κατανόηση των 

οποίων αυξάνει τις πιθανότητες θετικής αλλαγής. Η προσωπική αλλαγή και βελτίωση 

που προέρχεται από εσωτερική ανάγκη είναι γενικά πιο εύκολη από αλλαγή που 

απαιτείται από εξωτερικούς παράγοντες.

Σύµφωνα µε τον House54, η διαδικασία αλλαγής προσδιορίζεται από τις εξής 

µεταβλητές: α) γνώσεις, β) στάσεις, γ) δεξιότητες, δ) ατοµική συµπεριφορά, ε) 

οργανωσιακή ή οµαδική συµπεριφορά. Η αύξηση στις γνώσεις εξαρτάται από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, την υποκίνηση και την ικανότητα µάθησης. Οι αλλαγές 

στις στάσεις και δεξιότητες εξαρτώνται όχι µόνο από την υποκίνηση και την ικανότητα 

προσαρµογής στην αλλαγή, αλλά και από την εκπαίδευση και τη διαδικασία αλλαγής 

που ακολουθείται (π.χ. η ανάγνωση ενός βιβλίου ή η παρακολούθηση µιας διάλεξης 

µπορεί να προσφέρουν γνώσεις, αλλά δεν αλλάζουν τις αξίες ή πεποιθήσεις του 

ατόµου). Ο House εντόπισε ότι η χρήση των νεοαποκτηµένων γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων παρατηρείται µόνο εφόσον υπάρξει υποστήριξη από το κοινωνικό 

περιβάλλον (προϊστάµενοι, υφιστάµενοι, συνάδελφοι). 

Δεν πρέπει να αγνοείται η τάση των ανθρώπων να επαναλαµβάνουν  τη 

συµπεριφορά που εκτιµάται και αµείβεται. Γι’ αυτό το λόγο, η σύνδεση της αλλαγής µε 

τα συστήµατα αµοιβής ή προαγωγής δρα υποστηρικτικά στη διαδικασία αλλαγής. 
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Η διαδικασία ατοµικής αλλαγής συµπεριφοράς χωρίζεται σε τρία στάδια55:

1. «Απόψυξη» των παγιωµένων µοντέλων συµπεριφοράς, δηµιουργία 

αίσθησης ανάγκης για αλλαγή και υιοθέτηση νέας συµπεριφοράς. 

Σηµαντικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτού του σταδίου είναι:

- Αισθήµατα άγχους και έντασης όσον αφορά την παλιά συµπεριφορά.

- Παρουσία έµπιστου παράγοντα αλλαγής (π.χ. σύµβουλος).

- Αποδοχή της παλιάς συµπεριφοράς.

- Αντίληψη των εναλλακτικών µεθόδων.

- Κοινωνική υποστήριξη για αλλαγή.

2. Πειραµατισµός µε τη νέα συµπεριφορά και παρατήρηση των 

επιπτώσεων. Σηµαντικά στοιχεία σε αυτό το βήµα είναι:

- Η προσδοκία της επιτυχίας της νέας συµπεριφοράς η οποία δρα 

υποστηρικτικά και εντείνει την προσπάθεια.

- Η πρακτική εξάσκηση σε αποµονωµένο περιβάλλον. Η αποµάκρυνση 

της εκπαιδευόµενης οµάδας σε ιδιαίτερο χώρο (π.χ. σε ινστιτούτο 

εκπαίδευσης) για την αρχική εµπειρική εφαρµογή των 

νεοαποκτηθέντων γνώσεων µπορεί να επιφέρει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Στο νέο περιβάλλον  οι εκπαιδευόµενοι δρουν 

ελεύθερα, µακριά από στρεσογόνους παράγοντες που µπορεί να 

επιφέρουν υποτροπή στην  παλιά συµπεριφορά. Η µέθοδος αυτή 

βοηθά πολύ στην επιτυχία του επόµενου σταδίου.

3. «Πάγωµα» σε νέο µοντέλο συµπεριφοράς για την  επισφράγιση επιτυχίας 

της αλλαγής. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από τα εξής:
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- Μετασχηµατισµός των γενικών στόχων σε ειδικούς. Ο διευθυντής 

αντί να πει «θέλω να βελτιώσω τις δεξιότητες χειρισµού 

συγκρούσεων» θα εκφρασθεί πιο συγκεκριµένα λέγοντας «στο 

επόµενο επεισόδιο σύγκρουσης θέλω να ζητήσω από την κάθε πλευρά 

να καταγράψει τις ανάγκες, τους στόχους ή τις αξίες που θέλουν να 

επιτύχουν µε τη χρήση συγκεκριµένων µεθόδων».

- Η νέα συµπεριφορά γίνεται «κτήµα» και ενσωµατώνεται στους 

τρόπους αντιµετώπισης των καταστάσεων.

- Αυξάνεται η αυτο-εκτίµηση. Η πεποίθηση ότι η νέα συµπεριφορά 

είναι καλύτερη, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση.

- Αλλάζουν οι κοινωνικές σχέσεις. Το κοινωνικό σύνολο πρέπει να 

αποδεχθεί το νέο µοντέλο συµπεριφοράς όπου οι σχέσεις, οι ρόλοι και 

οι κανόνες δεν είναι πλέον οι παλιοί.

6.4. Συνεργασία διοίκησης µε άτυπες οµάδες

Η δηµιουργία άτυπων οµάδων είναι µια φυσιολογική διαδικασία η οποία 

καλύπτει την ανάγκη των εργαζοµένων να ανήκουν σε µια οµάδα µε κοινά 

χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Οι στόχοι και τρόποι λειτουργίας αυτών των 

οµάδων αποβλέπουν στο όφελος των µελών τους. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, η 

αντιπαράθεση ανάµεσα στις τυπικές και άτυπες οµάδες αποτελεί µια από τις πιθανές 

πηγές της σύγκρουσης σε έναν οργανισµό. Η διοίκηση µπορεί να εκµεταλλευτεί την 

ύπαρξη των άτυπων οµάδων χρησιµοποιώντας τις σαν κανάλι επικοινωνίας και 

εκµαιεύοντας πληροφορίες για ανατροφοδότηση για να προλάβει τυχόν συγκρούσεις.

Για τη συνεργασία των  δύο δοµών  (τυπικές και άτυπες οµάδες) ο Davis (1991) 

προτείνει: 
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➡ να υπάρχει αποδοχή και κατανόηση των άτυπων οµάδων, 

➡ να λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των προαποφασισµένων ενεργειών 

στις άτυπες οµάδες, 

➡ να ενσωµατώνονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα συµφέροντα των άτυπων 

οµάδων σε αυτά του οργανισµού, 

➡ τα µέλη των άτυπων οµάδων  να αποδέχονται τους επιβλέποντες και να 

κατανοούν τους στόχους του οργανισµού, 

➡ τα µέλη των άτυπων οµάδων  να συµµετέχουν  στη διαµόρφωση των 

προγραµµάτων  και πολιτικών του οργανισµού και να ενηµερώνονται για τα 

θέµατα που τους αφορούν, 

➡ η επίσηµη εξουσία να γνωρίζει τις δραστηριότητες και τα συναισθήµατα 

των µελών των άτυπων οµάδων. 

Η διοίκηση λοιπόν οφείλει να αποδέχεται την παρουσία των άτυπων οµάδων   που 

δηµιουργούνται εντός του οργανισµού και αντί να τις θεωρεί σαν  έναν πιθανό 

παράγοντα διενέξεων να προσπαθεί να ωφεληθεί από τη δυναµική τους 

εκµεταλλευόµενη τα θετικά τους στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδέες και 

προτάσεις τους.

6.5. Ισοζύγιο εξουσίας - συµµετοχική λήψη αποφάσεων

Εξουσία είναι η ικανότητα κάποιου να ασκεί επιρροή. Το ισοζύγιο εξουσίας 

επιτρέπει σε διάφορες οµάδες και υπο-οµάδες ενός οργανισµού να µοιραστούν αυτή 

την επιρροή (Sethi, 1995). Σε οργανισµούς όπου µερικές οµάδες ή τµήµατα έχουν 

σηµαντική εξουσία ενώ άλλες οµάδες έχουν  λίγη ή καθόλου εξουσία, είναι πολύ πιθανό 

να εκφραστούν  παράπονα. Το ισοζύγιο εξουσίας δεν είναι µόνο επιθυµητό σε έναν 

οργανισµό, αλλά απαραίτητο για την µακροπρόθεσµη καλή λειτουργία αυτού. 
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Όταν η διοίκηση αντιµετωπίζει τους εργαζόµενους σαν  παθητικά, ανεύθυνα και 

εξαρτώµενα άτοµα, υιοθετεί αυταρχικό στιλ το οποίο αποτελεί πηγή έντασης και 

συγκρούσεων. Όταν όµως η διοίκηση δίνει έµφαση στη συµµετοχή των εργαζοµένων, 

στο οµαδικό πνεύµα, στην  υπευθυνότητα, στην  πειθαρχία και στην αυτοπραγµάτωση, 

εκπληρώνει τις ανάγκες των  υφισταµένων  για αυτονοµία και αυτο-έκφραση 

δηµιουργώντας θετικό κλίµα. Σε συστήµατα όπου ασκείται συµµετοχική διοίκηση, αν 

και υπάρχει θετική συσχέτιση µε τον αριθµό των συγκρούσεων που εκδηλώνονται 

ανάµεσα στις διάφορες οµάδες, παρατηρείται αρνητική συσχέτιση µε το πλήθος των 

σοβαρών επεισοδίων ανάµεσά τους διότι όσο αυξάνουν οι µικρές διαφωνίες, τόσο 

µειώνονται οι µεγάλες συγκρούσεις

Για την αποφυγή λοιπόν των συγκρούσεων που πηγάζουν από διαφορές θέσης 

ισχύος – εξουσίας, απαιτείται έµφαση στη συµµετοχική λήψη αποφάσεων και στην 

αποδυνάµωση της κεντρικής εξουσίας. Η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι µια 

διαδικασία συνεισφοράς και συνεργασίας η οποία συµβάλλει στην  οµαδική στοχοθεσία 

και στον καταµερισµό αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Βασική προϋπόθεση είναι να 

διαθέτουν οι εργαζόµενοι τις κατάλληλες δεξιότητες. 

6.6. Έλεγχος των αλλαγών στον εργασιακό χώρο

Κάθε αλλαγή διαταράσσει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό την ισορροπία ενός 

οργανισµού καθώς απαιτείται η προσαρµογή σε µια νέα θέση ισορροπίας (Sethi, 1995). 

Γι’ αυτό το λόγο, πολλές φορές, η αλλαγή επιφέρει αντίσταση και αρνητική αντίδραση 

από τους εργαζόµενους. Εάν η διοίκηση µειώσει τα επίπεδα αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας µπορεί να ελαχιστοποιήσει την  επικείµενη αντίσταση ή σύγκρουση. Αυτό 

µπορεί να γίνει ως εξής: 
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• συµµετοχή στη λήψη απόφασης για το είδος και τον τρόπο εφαρµογής της 

αλλαγής από τα άτοµα που επηρεάζονται άµεσα από αυτή, 

• πρότερη ενηµέρωση για το είδος της αλλαγής και την πορεία εφαρµογής της, 

• επιλογή ενός κοινά αποδεκτού ατόµου για την εφαρµογή της αλλαγής, 

• αποζηµίωση για τις αναπόφευκτες προσωπικές απώλειες. 

Εναλλακτικά µπορεί η αλλαγή να εφαρµοσθεί πιλοτικά για ένα διάστηµα και στη 

συνέχεια είτε να βελτιωθεί µετά από υποδείξεις, είτε να αποσυρθεί εάν δεν είναι 

αποδεκτή από τους εργαζοµένους. Η µέθοδος αυτή προσφέρει καλύτερη προσαρµογή 

και αποµακρύνει κάθε φόβο.

6.7. Δηµιουργία και τυποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης 

σύγκρουσης. 

Οι διαρκείς συγκρούσεις εµποδίζουν  την  εκπλήρωση των  στόχων ενός 

οργανισµού και δηµιουργούν αρνητικό κλίµα. Η δηµιουργία µιας κοινά αποδεκτής 

διαδικασίας επίλυσης των διενέξεων από τους ίδιους τους εµπλεκόµενους αποφορτίζει 

την κατάσταση και δίνει λύσεις (Sethi, 1995). Εξάλλου, η δηµιουργία αυτο-

ρυθµιζόµενων  διαδικασιών  για την επίλυση συγκρούσεων είναι προτιµότερη από την 

προσφυγή για διαµεσολάβηση σε επόµενο στάδιο. Ένα συµβούλιο το οποίο θα 

αποτελείται από άτοµα ειδικά εκπαιδευµένα, µε αξιοπιστία και γνώση πάνω στο 

ζήτηµα, µπορεί να αντιµετωπίζει τα παράπονα µε τρόπο που συµβιβάζει και ικανοποιεί 

τα συµφέροντα όλων  των πλευρών. Επίσης αυτό το συµβούλιο µπορεί να παρατηρεί 

επικείµενες συγκρούσεις και να δροµολογεί εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την επίλυσή τους. Η δηµιουργία µιας τυποποιηµένης διαδικασίας διαχείρισης 

συγκρούσεων (βλ. παρ. 5.5.2.) πρέπει να συνδιάζεται µε ένα σύστηµα εκπαίδευσης το 

οποίο θα επιτρέπει τα µέλη ενός οργανισµού να µέθουν όλες τις τεχνικές ούτως ώστε να 
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µπορούν, ανάλογα µε τις περιστάσεις, να µετασχηµατίζουν τη συµπεριφορά τους για 

την καλύτερη αντιµετώπιση των συγκρούσεων στις οποίες εµπλέκονται. 

6.8. Διάχυση πληροφοριών και ανατροφοδότηση

Η επίλυση προβληµάτων διευκολύνεται όταν όλες οι πλευρές έχουν τις ίδιες 

πληροφορίες (Filley, 1975). Η διαρκής ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία 

διαχείρισης συγκρούσεων  ελαχιστοποιεί τις κρίσεις, τον φόβο, την απειλή και την 

αµυντική στάση. Για να γίνει αυτό, πρέπει η κάθε πλευρά: 

1. Να είναι περιγραφική και όχι επικριτική (συµπεριφορά ενήλικα).

2. Να είναι ακριβής και όχι γενική. Να αναφέρεται σε συγκεκριµένα γεγονότα 

και συµπεριφορές. 

3. Να αντιµετωπίζει καταστάσεις που επιδέχονται αλλαγής. Ο σκοπός τη 

ανατροφοδότησης είναι να βοηθήσει τον  παραλήπτη της πληροφορίας να 

εστιάσει σε καταστάσεις που µπορεί να ελέγξει ή να αλλάξει.

4. Να δίνει την  ανατροφοδότηση όταν αυτή είναι επιθυµητή. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης αισθάνεται ότι πρέπει να αµυνθεί ή είναι 

στεναχωρηµένος οπότε δεν θα κατανοήσει το µήνυµα. Η επιλογή της 

καλύτερης και πιο ευνοϊκής στιγµής µπορεί να επιφέρει καλύτερα 

αποτελέσµατα.

5. Να ελέγχει τα κίνητρα που την ωθούν να δώσει και να λάβει 

ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση γίνεται για να βοηθήσουµε κάποιον 

να κατανοήσει τη συµπεριφορά του και όχι για να λάβουµε προσωπική 

ικανοποίηση κάνοντας υποδείξεις σε άλλους. 

6. Να δώσει την ανατροφοδότηση τη στιγµή που εκδηλώνεται η εκάστοτε 

συµπεριφορά. 
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7. Να δώσει την ανατροφοδότηση παρουσία άλλων οι οποίοι θα 

επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των παρατηρήσεων.

6.9. Συµπεράσµατα

Οι προσωπικές αλλαγές όπως ο µετασχηµατισµός της αντίληψης και της στάσης µας 

στη σύγκρουση, η εκπαίδευση για την  απόκτηση των κατάλληλων  δεξιοτήτων και η 

παροχή ανατροφοδότησης καθ΄ όλη η διάρκεια εµπλοκής µας σε µια αντιπαράθεση σε 

συνδυασµό µε τις κατάλληλες οργανωσιακές αλλαγές όπως η δηµιουργία ενός συστήµατος 

διαχείρισης συγκρούσεων, η συνεργασία της διοίκησης µε τις άτυπες οµάδες, η 

συµµετοχική λήψη αποφάσεων  και ο έλεγχος των  αλλαγών στον  εργασιακό χώρο µπορούν 

να δράσουν  προληπτικά αποτρέποντας τη δηµιουργία προστριβών και διατηρώντας τις 

συγκρούσεις - όταν αυτές εµφανιστούν - σε λειτουργικό επίπεδο.
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Kεφάλαιο 7

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

7.1. Εισαγωγή

Οι σχολικές µονάδες είναι ένας χώρος - µικρογραφία της κοινωνίας. Λειτουργούν 

µε κανόνες και στόχος τους είναι η µετάδοση ακαδηµαϊκών και κοινωνικών γνώσεων 

στους µαθητές. Για το λόγο αυτό, δεν θα µπορούσαν να λείπουν και οι συγκρούσεις από 

την καθηµερινότητά τους. Οι συγκρούσεις σε µια σχολική µονάδα εκδηλώνονται 

ανάµεσα στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση και τους γονείς σε όλους 

τους πιθανούς συνδυασµούς. Η επίλυσή τους είναι µια δύσκολη διαδικασία που όχι 

µόνο προβληµατίζει πολύ τους εκπαιδευτικούς, αλλά αναλώνει και πολύ από τον 

πολύτιµο χρόνο τους. Παραδοσιακά οι καθηγητές αντιµετωπίζουν τις ατασθαλίες και 

τις διενέξεις µε ή ανάµεσα στους µαθητές τους µε ποινές και τιµωρίες. Η νέα τάση που 

έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εµφάνιση στη 

χώρα µας θέλει τους µαθητές να συνεργάζονται µε τους καθηγητές και τους γονείς για 

τη δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων το οποίο 

καθιστά τους µαθητές ικανούς να επιλύουν µόνοι τους τις µεταξύ τους συγκρούσεις και 

µετασχηµατίζει τη στάση τους απέναντι στη σύγκρουση σε θετική. 

7.2. Η λειτουργία της σχολικής µονάδας

Το σχολείο είναι τόσο ο φυσικός χώρος στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ενεργούν για 

να παράγουν το εκπαιδευτικό τους έργο, όσο και το ψυχολογικό περιβάλλον της 

καθηµερινής τους δραστηριότητας το οποίο επηρεάζει τον  τρόπο µε τον οποίο θα 

λειτουργήσουν για την επίτευξη των στόχων  του οργανισµού. Είναι ο χώρος 
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συνεργασίας στον οποίο απαιτούνται κάποιοι όροι και κανόνες ως απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να διαµορφώνεται καθηµερινά το κατάλληλο παιδαγωγικό και 

διδακτικό κλίµα που εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία των µελών  της σχολικής 

κοινότητας. 

Το σχολικό κλίµα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των  σχολικών οργανισµών. Στη διαµόρφωση του 

σχολικού κλίµατος σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας 

αφού µε την καθηµερινή συµπεριφορά και δράση του µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

µαθησιακό περιβάλλον τέτοιο, που οι εκπαιδευτικοί να δραστηριοποιούνται 

απερίσπαστα στα διδακτικά τους καθήκοντα µε αναµενόµενο το ποιοτικό εκπαιδευτικό 

αποτέλεσµα (Γουρναρόπουλος, 2007).  Η συµπεριφορά όλων των µελών της σχολικής 

κοινότητας επιβάλλεται να εµπνέεται από αρχές και αξίες που προβάλλουν  ως κανόνα 

ζωής την ελευθερία, την ισότητα, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη, το διάλογο, την 

επιστήµη και την ηθική συνείδηση.

Τη ζωή του σχολείου συντονίζουν  σε καθηµερινή βάση ο διευθυντής, ο 

αναπληρωτής διευθυντής, ο σύλλογος διδασκόντων, οι εφηµερεύοντες καθηγητές, οι 

καθηγητές τάξεως, και µε βάση τον κανονισµό των  σχολικών κοινοτήτων το 15µελές 

συµβούλιο µαθητών  και τα 5µελή συµβούλια.  Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου είναι 

(Ν. 1566/85, άρθρο 11):

• Ο διευθυντής του σχολείου. Ο διευθυντής είναι ιδίως υπεύθυνος για την οµαλή 

λειτουργία του σχολείου, το συντονισµό της σχολικής ζωής, την τήρηση των 

νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την  εφαρµογή 

αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την 

υπουργική απόφαση για τις αρµοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. 
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Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των  εκπαιδευτικών  του σχολείου του 

και συνεργάζεται µε του σχολικούς συµβούλους.

• Ο υποδιευθυντής του σχολείου. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του 

σχολείου όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. 

• Ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου. Ο σύλλογος διδασκόντων 

αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Είναι µια οµάδα 

καθηγητών  διαφορετικών ειδικοτήτων  που καλούνται να συνεργαστούν και 

συνυπάρξουν σε ένα σχολείο για ένα διάστηµα που κυµαίνεται από λίγους µήνες 

(για αναπληρωτές, ωροµίσθιους) έως και πολλά χρόνια, εκπληρώνοντας τους 

στρατηγικούς στόχους τόσο του εθνικού συστήµατος παιδείας όσο και της 

συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο σύλλογος διδασκόντων µιας σχολικής 

µονάδας συνεδριάζει ανά τακτά διαστήµατα για να αποφασίσει για διαδικαστικά 

λειτουργικά ζητήµατα αλλά και για προβλήµατα που προκύπτουν  κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

O σύλλογος των  διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη 

κατευθύνσεων  για την  καλύτερη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του 

ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος, την υγεία και την προστασία των 

µαθητών, την  καθαριότητα των σχολικών  χώρων και την  οργάνωση της σχολικής 

ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιµετώπισή τους. 

Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό και 

τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίζει το χωρισµό των 

µελών του σε τοµείς γνώσεων, µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό της 

διδασκαλίας και της εφαρµογής των εκπαιδευτικών µεθόδων.

-119-



7.3. Ενδοσχολικές συγκρούσεις

7.3.1. Κατηγορίες ενδοσχολικών συγκρούσεων

Σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισµό ζουν και συναναστρέφονται άτοµα 

διαφορετικών πολιτισµικών και κοινωνικών στρωµάτων, διαφορετικού φύλου, 

διαφορετικής ηλικίας και µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, όπως µαθητές, εκπαιδευτικοί, 

διευθυντικά στελέχη, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας κ.α. (Φασουλής, 2006). Οι 

οργανισµοί αυτοί καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίσουν πληθώρα στρατηγικών  και 

οργανωτικών θεµάτων όπως η λήψη αποφάσεων  για εκπαιδευτικά θέµατα, η βελτίωση 

της υλικοτεχνικής υποδοµής, η συνεργασία µε τις προϊστάµενες αρχές, µε τους γονείς 

και την ευρύτερη τοπική κοινότητα, η ένταξη των νέων  τεχνολογιών  κ.λπ. (Άνθης & 

Κακλαµάνης, 2007). Κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων για τα παραπάνω θέµατα και 

λόγω της εξαναγκαστικής συνύπαρξης δηµιουργούνται διάφορες διαπροσωπικές 

συγκρούσεις ή αντιθέσεις που εκδηλώνονται µε τη µορφή διαφωνίας, επιθετικότητας, 

παθητικής αντίστασης κ.λπ.. Οι συγκρούσεις αυτές µπορεί να είναι γνωστικές ή 

συναισθηµατικές. Οι Corwin (1966) και DiPaola (1990)56  σε έρευνές τους εντόπισαν 

ότι οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία είναι γνωστικές (καθήκοντος), και ότι 

συναισθηµατικές συγκρούσεις εκδηλώνονται σε µικρό ποσοστό.

Σύµφωνα µε τον Σαΐτη (2002), οι ενδοσχολικές συγκρούσεις, από την άποψη των 

µερών που εµπλέκονται σε αυτές, µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες:

• Διαπροσωπικές. Πρόκειται συνήθως για διαφορές ανάµεσα σε άτοµα της ίδιας 

οµάδας, π.χ. ανάµεσα σε δύο µαθητές, ανάµεσα σε δύο εκπαιδευτικούς ή ανάµεσα 

στο διευθυντή και έναν εκπαιδευτικό. 
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• Οµαδικές. Πρόκειται για συγκρούσεις ανάµεσα σε διάφορες υπο-οµάδες του 

σχολείου, π.χ.:

➡ Ανάµεσα σε δύο οµάδες καθηγητών.

➡ Ανάµεσα σε καθηγητές και γονείς.

➡ Ανάµεσα σε καθηγητές και µαθητές.

• Μεταξύ ατόµων και οµάδων. Πρόκειται για συγκρούσεις:

➡ Ανάµεσα στο διευθυντή µιας σχολικής µονάδας και το σύλλογο 

διδασκόντων.

➡ Ανάµεσα σε  έναν καθηγητή και το σύλλογο διδασκόντων

➡ Ανάµεσα σε  έναν καθηγητή και µια οµάδα µαθητών.

➡ Ανάµεσα σε  έναν καθηγητή και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων.

• Σχολικής κοινότητας. Πρόκειται για συγκρούσεις ανάµεσα στο σχολείο και τους 

φορείς της τοπικής κοινωνίας, π.χ. ανάµεσα στο διευθυντή του σχολείου ή το 

σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς ή διάφορους Ο.Τ.Α. κ.λπ.

• Ενδοπροσωπικές συγκρούσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάµε και τις ενδοπροσωπικές 

συγκρούσεις τόσο για τον µαθητή, όσο και για τον καθηγητή. 

➡ Ενδοπροσωπικές συγκρούσεις µαθητή. Όταν οι αρχές που διδάσκονται τα 

παιδιά στο σπίτι είναι σηµαντικά διαφορετικές από αυτές που µαθαίνουν 

στο σχολείο, επακολουθεί µια σχεδόν αναπόφευκτη διανοητική και 

συναισθηµατική σύγκρουση. Αυτό φαίνεται καλύτερα όταν τα παιδιά 

προέρχονται από µειοψηφικές εθνικές οµάδες, από κοινωνικά και 

οικονοµικά µειονεκτικές οµάδες ή από µια βίαιη και επιθετική οικογένεια. 

Εάν  το παιδί επιλέξει να υιοθετήσει διπλά κριτήρια, φερόµενο µε τον  ένα 

τρόπο στο σπίτι και µε τον  άλλο στο σχολείο θα δηµιουργήσει στον εαυτό 

του πρόβληµα ταυτότητας. Εάν  απορρίψει είτε το σπίτι είτε το σχολείο, θα 
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δυσκολέψει την πορεία του σε οποιονδήποτε από τους δύο θεσµούς 

απορρίψει (Fontana, 1996).

➡ Ενδοπροσωπικές συγκρούσεις καθηγητή. Μέσα στον κεντρικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού κρύβονται διάφοροι υπο-ρόλοι: ο διδασκαλικός, ο 

διευθυντής ενός τµήµατος, ο σύµβουλος, ο επικεφαλής των εξωδιδακτικών 

δραστηριοτήτων, ο εκπρόσωπος της σχολικής αρχής. Και σε όλο αυτό το 

διάστηµα έχει να σκεφτεί την καριέρα του και τις προοπτικές ανόδου του 

(Fontana, 1996). Ο Μουχάγιερ (1985) σε έρευνά του µελέτησε τη 

σύγκρουση ρόλων που βιώνει ο εκπαιδευτικός. Η εργασία του βασίστηκε 

στην  εµπειρική εφαρµογή των  θέσεων του Wilson 57  πάνω στην  Ελληνική 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού υπόκειται σε συγκρούσεις και ανασφάλειες, κυρίως επειδή 

εντάσσεται στην κατηγορία των ρόλων. Οι συγκρούσεις και ανασφάλειες 

χωρίζονται σε έξι κατηγορίες:

i. Σύγκρουση που προέρχεται από τη διάχυτη φύση του εκπαιδευτικού 

ρόλου. Η έλλειψη σαφούς οριοθέτησης δηµιουργεί στον εκπαιδευτικό 

συνεχή ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη γνώση των αποτελεσµάτων 

της δουλειάς του (π.χ. “τι έχω καταφέρει;”) και, κατ΄ επέκταση, µε 

απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο ρόλος του.

ii. Σύγκρουση που προέρχεται από το “πλέγµα” του εκπαιδευτικού 

ρόλου. Το  πλέγµα αυτό (διευθυντής, συνάδελφοι, γονείς, τοπική 

αυτοδιοίκηση) µε τις διαφορετικές προσδοκίες που περιέχει, ασκεί 

ιδιαίτερη πίεση στον εκπαιδευτικό.
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iii. Σύγκρουση που προκαλείται από τα χαρακτηριστικά του σχολείου ως 

θεσµού. Η σύγκρουση πηγάζει από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός 

αντιλαµβάνεται ότι το επιθυµητό επαγγελµατικό “status” και η 

επιθυµητή αντίληψη για τον εαυτό του δε συµφωνούν µε τους 

κανόνες που διέπουν το σχολείο και µε τη µεταχείρισή του εκ µέρους 

της κοινωνίας.

iv. Σύγκρουση ανάµεσα στη δέσµευση που επιβάλλει ο ρόλος του και 

στον  προσανατολισµό καριέρας. Η γραµµή της καριέρας που 

αναµένεται ότι επιθυµεί ο νέος εκπαιδευτικός (επιτυχία και κοινωνική 

ανέλιξη) είναι αντίθετη µε τη δέσµευση που επιβάλλει ο ρόλος του 

(καλλιέργεια αδιάπτωτων σχέσεων µε τους µαθητές) και αυτό 

σηµαίνει µειωµένη “νοµιµοφροσύνη” ως προς το θεσµό, του οποίου 

ένα µέρος είναι και ο ίδιος, αλλά και προς τους µαθητές που 

εξυπηρετεί.

v. Συγκρούσεις αξιών. Παραδοσιακά ο εκπαιδευτικός αντιπροσωπεύει 

τις ηθικές αρετές (πνευµατική ακεραιότητα, έντιµη κριτική, 

ανεκτικότητα, νοµιµοφροσύνη, ευαισθησία, σεβασµό για τους 

άλλους). Αλλά σε µια κοινωνία µε έντονο προσανατολισµό προς την 

επιτυχία, αυτές οι αξίες βρίσκονται συχνά σε θέση άµυνας. Η δύναµη 

των µέσων ενηµέρωσης είναι τόσο µεγάλη, ώστε να εµφανίζουν τις 

αξίες που εκφράζουν τη νεολαία να είναι αντίθετες µε τις αξίες των 

ενηλίκων, οπότε ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται καθαρά σαν “µια 

φωνή από το παρελθόν”.

vi. Σύγκρουση που προέρχεται από τον περιθωριακό ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ο τύπος αυτός αφορά µόνο ορισµένες ειδικότητες και 
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συµβαίνει όταν συνάδελφοι και µαθητές θεωρούν το αντικείµενο του 

εκπαιδευτικού χωρίς ιδιαίτερη αξία για τις πραγµατικές λειτουργίες 

του σχολείου.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι ρόλοι που καλείται να παίξει ένας 

εκπαιδευτικός εκτός του ότι αποτελούν µια βασική πηγή του εκπαιδευτικού 

στρες, µπορεί να δηµιουργήσουν συγκρούσεις στις αντιλήψεις που έχουν για 

αυτόν τα παιδιά (Fontana, 1996).

Οι έρευνες των Beck (1974) και Beck & Betz (1975) σε σχολεία πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έδειξαν τα εξής: 

• Τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν  περισσότερες 

συγκρούσεις α) ανάµεσα σε καθηγητές και β) ανάµεσα σε καθηγητές και 

διευθυντές από τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• Τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι συγκρούσεις 

ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση είναι πιο εκτεταµένες από τις 

συγκρούσεις ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό.

• Το µέγεθος του σχολείου, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών και η συγκέντρωση 

της εξουσίας είναι παράγοντες για την παραγωγή οργανωσιακής σύγκρουσης 

διπλάσια σηµαντικοί στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από ότι στα 

σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Το µέγεθος του σχολείου αποτελεί µια πολύ σηµαντική πηγή παραγωγής 

συγκρούσεων τόσο ανάµεσα στους καθηγητές όσο και ανάµεσα στους καθηγητές 

και το διευθυντή στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Παρ’ όλα αυτά, µια αύξηση κατά µια µονάδα στο µέγεθος του σχολείου θα 

οδηγήσει σε µεγαλύτερη αύξηση της σύγκρουσης ανάµεσα στους καθηγητές και 
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το διευθυντή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση από ότι στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.

• Η αύξηση της συγκέντρωσης της εξουσίας επιδρά θετικά στην παραγωγή 

συγκρούσεων ανάµεσα στους καθηγητές και τη διοίκηση τόσο στην πρωτοβάθµια  

όσο και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

• Η αύξηση της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών επιδρά αρνητικά στην παραγωγή 

σύγκρουσης ανάµεσα στους καθηγητές και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. Παρ’ 

όλα αυτά, µια αύξηση στην εξειδίκευση θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη µείωση της 

σύγκρουσης µεταξύ εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση από ότι στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

7.3.2. Συγκρούσεις ανάµεσα σε µαθητές

Η σύγκρουση αποτελεί φυσιολογικό κοµµάτι της ζωής και εποµένως φυσιολογικό 

κοµµάτι της ενδοσχολικής ζωής. Σύµφωνα µε θεωρητικούς της εξελικτικής ψυχολογίας 

(Shantz & Hartup, 2992)58 η εµπλοκή των µαθητών  σε σύγκρουση αποτελεί διαδικασία 

ανάπτυξης και µάθησης. Η απόπειρα απαλοιφής αυτών των συγκρούσεων θα 

ισοδυναµούσε µε την στέρηση της ευκαιρίας για ανάπτυξη και µάθηση. Δυστυχώς 

όµως, πολλές φορές η σύγκρουση ανάµεσα σε µαθητές εκδηλώνεται µε βίαιη 

συµπεριφορά όπως καβγάδες, ύβρεις, κοροϊδευτικά σχόλια, βιαιοπραγίες, απειλές, 

ταπείνωση συµµαθητών, δυσφήµηση συµµαθητών, περιθωριοποίηση, βανδαλισµούς 

(VADR Inc, 2001; Ελευθεριάδης, 1998, Μαυροσκούφης, 2007) γεγονός που καταστεί 

την επίλυσή της επιτακτική ανάγκη τόσο για την οµαλή διεξαγωγή των µαθηµάτων, 

όσο και για την αποτροπή σωµατικής βλάβης των µαθητών.
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Πηγές ενδοσχολικής σύγκρουσης µεταξύ µαθητών αποτελούν:

• Τα αρνητικά πρότυπα και η έξαρση της παιδικής βίας. Οι εκποµπές που 

προβάλλονται στην τηλεόραση µε ήρωες που συµπεριφέρονται επιθετικά, η 

χρήση ναρκωτικών και η “φτωχή” εκπαίδευση έχουν αναγνωρισθεί ως οι πιο 

σηµαντικοί παράγοντες στους οποίους οφείλεται η έξαρση της παιδικής βίας 

(Bushweller, 1994)59. Η κατάρρευση του οικογενειακού θεσµού,  τα οικονοµικά 

προβλήµατα (η ανεργία των γονέων  και οι κακές συνθήκες διαβίωσης), οι γονείς 

που ρητά η σιωπηρά διδάσκουν ότι η βία και η επιθετικότητα είναι ο 

αποτελεσµατικότερος τρόπος για να πετύχει κάποιος τους επιδιωκόµενους 

στόχους του, οι συγκρούσεις µεταξύ των γονέων τροφοδοτούν στην ψυχή του 

εφήβου αισθήµατα εκδίκησης και καταστροφής των  άλλων (Ελευθεριάδης, 1998). 

Σύµφωνα µε έρευνα των Buehler & Barber (1998) ο  εχθρικός τρόπος διαχείρισης 

των διαφωνιών ανάµεσα στους γονείς τόσο µε προφανή τρόπο (overt: φωνές, 

προσβολές, χειροδικία, απειλές) όσο και µε συγκαλυµµένο τρόπο (covert: η 

προσπάθεια να πάρει ο ένας γονέας το παιδί µε το µέρος του και να το µπλέξει 

στη σύγκρουση, η δυσαρέσκεια, η αναστάτωση) σχετίζεται περισσότερο µε την 

προβληµατική συµπεριφορά των παιδιών  από ότι η ίδια η ύπαρξη διαφωνίας 

ανάµεσα στους συζύγους. Όταν  τα πρότυπα διαχείρισης της σύγκρουσης που 

βιώνουν  τα παιδιά µέσα στο ίδιο τους το σπίτι είναι αρνητικά, τότε όταν αυτά 

εµπλακούν σε σύγκρουση θα τη διαχειριστούν  αναποτελεσµατικά καθώς θα 

επαναλάβουν τις συµπεριφορές στις οποίες εκτίθενται. 

• Το σύµπλεγµα κατωτερότητας που µπορεί να νιώθουν  οι µαθητές λόγω 

µειωµένης επίδοσης στα µαθήµατα. Μέσω της απρεπούς συµπεριφοράς 
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προσπαθούν να πείσουν τους άλλους και τον εαυτό τους ότι είναι οι 

“δυνατοί” (Fontana, 1996).

• Οι διαπολιτισµικές διαφορές. Οι διαφορές στην εθνικότητα, τη θρησκεία, τη 

φυλή, την κουλτούρα (οι οποίες είναι πλέον  εµφανείς στα σχολεία), µπορεί να  

αποτελέσουν πηγή προκαταλήψεων, να εντείνουν τη σύγκρουση µε εκδηλώσεις 

ωµού ρατσισµού ή να προκαλέσουν αθώες παρανοήσεις της συµπεριφοράς 

(Huffstutter et al., 1997; Khalsa, 2007).

• Το άγχος που βιώνουν οι µαθητές. Η προβληµατική οικογενειακή κατάσταση, η 

µειονεκτική κοινωνική και οικονοµική κατάσταση (Lantieri & Patti, 1996), η ίδια 

η εφηβεία προκαλούν συναισθηµατικό στρες στους µαθητές µε αποτέλεσµα τόσο 

την κακή ακαδηµαϊκή τους επίδοση (Κυρίδης, 1999), όσο και την έκρηξη των 

συναισθηµάτων µέσα στην  τάξη, την αποχή, τους βανδαλισµούς, την 

επιθετικότητα (Fontana, 1996).

• Η κακή επικοινωνία. Η δυσχέρεια λεκτικής έκφρασης των προβληµάτων τους   

(Fontana, 1996) και η ακατάλληλη έκφραση συναισθηµάτων τους µπορούν να 

οδηγήσουν σε συγκρούσεις.

• Ο φόβος και η έλλειψη δεξιοτήτων επίλυσης των διαφορών σε συνδυασµό µε 

την έλλειψη καθοδήγησης και προτύπων για τον “σωστό τρόπο 

συµπεριφοράς”. Ακόµα και εάν οι µαθητές γνωρίζουν  ποιος είναι ο σωστός 

τρόπος συµπεριφοράς, η έλλειψη εξάσκησης και θετικής ενίσχυσης δρα 

ανασταλτικά και πολύ συχνά οι µαθητές καταφεύγουν  πρόθυµα σε “εύκολα” 

συναισθήµατα όπως θυµός, φόβος και άγχος και δεν χρησιµοποιούν τη λογική για 

να ελέγξουν τις πράξεις τους (Lam, 2000).

• Ο ανταγωνισµός για την “προσοχή” του δασκάλου, τους βαθµούς, το κύρος, την 

επιτυχία στα πανεπιστήµια (Φασουλής, 2007; Κυρίδης, 1999) µπορεί να 
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δηµιουργήσει κλίµα έντασης µέσα στην τάξη και να προκαλέσει σύγκρουση τόσο 

ανάµεσα στους συµµαθητές, όσο και ανάµεσα σε έναν µαθητή και τον καθηγητή.

Ο τρόπος που θα αντιµετωπίσει ένας µαθητής ένα συγκρουσιακό φαινόµενο στο 

οποίο εµπλέκεται εξαρτάται από τη µορφή της σύγκρουσης, τις συνθήκες, τις 

περιστάσεις και τα πρόσωπα και µπορεί να πάρει µια από τις εξής µορφές

(Μαυροσκούφης, 2007):

• αποδοχή της επιθετικότητας και υποταγή,

• αποφυγή της αντιµετώπισης, 

• επιθετική αντίδραση (αντεπίθεση),

• αναζήτηση διαµεσολαβητή για να ελέγξει τη σύγκρουση και να δώσει λύση, 

• ανάλυση των αιτίων και των περιστάσεων.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η στην κοινωνία µας, οι άνδρες τείνουν να είναι 

πιο επιθετικοί από ότι οι γυναίκες και αυτή η συµπεριφορική τάση αντικατοπτρίζεται 

και στο σχολικό περιβάλλον (Pendharkar, 1995). Σύµφωνα δε µε ερευνητές (McDowell, 

1990; Black, 2000), όταν προκύψει σύγκρουση: α) τα κορίτσια χρησιµοποιούν λιγότερο 

την αποφυγή και περισσότερο την επικοινωνία από ότι τα αγόρια και β) τα κορίτσια 

έχουν την τάση να συζητάνε τις διαφορές τους και να προσφέρουν ανταλλάγµατα, ενώ 

τα αγόρια τείνουν  να επιβάλλουν την άποψή τους µε επιθετικό τρόπο και επιθυµούν να 

ελέγχουν και να κυριαρχούν στις λογοµαχίες.

Σηµείωση: Πρέπει να επισηµανθεί η διαφορά της σύγκρουσης µεταξύ µαθητών 

και του σχολικού εκφοβισµού - θυµατοποίησης (bullying). Στον εκφοβισµό το θύµα 

επιλέγεται ως ο ανίσχυρος και αδύναµος αντίπαλος και η επίθεση εναντίον  του 

προγραµµατίζεται και επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε πρώτιστο 

στόχο την ανάδειξη και επιβεβαίωση της ισχύος του θύτη. Αντίθετα, στις ενδοσχολικές 

συγκρούσεις τα αντικρουόµενα µέλη είναι ισότιµα και οι συµπλοκές µεταξύ τους 
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τυχαίες και µεµονωµένες µε στόχο περισσότερο ένα “παιχνίδι” κυριαρχίας, παρά την 

τελική εδραίωση της ισχύος της µίας ή της άλλης οµάδας. Γι’ αυτό το λόγο οι 

περιπτώσεις bullying απαιτούν άλλου είδους αντιµετώπιση από τις συγκρούσεις 

(Γιοβαζολιάς, 2007).

7.3.3. Συγκρούσεις ανάµεσα σε καθηγητές

Ο σύλλογος διδασκόντων είναι µια οµάδα η οποία αποτελείται από άτοµα µε 

συµπληρωµατικές δεξιότητες που είναι δεσµευµένα και αφοσιωµένα σε ένα κοινό 

σκοπό και µπορούν να εκτελέσουν αποτελεσµατικά τα καθήκοντα που τους έχουν 

ανατεθεί. Κάθε σχολικό έτος, η κάθε σχολική µονάδα επανδρώνεται κατά ένα 

σηµαντικό ποσοστό από διαφορετικούς καθηγητές λόγω µεταθέσεων, αποσπάσεων και 

προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει σε µικρό χρονικό διάστηµα να αρχίσουν να λειτουργούν σαν 

οµάδα και να εγκλιµατισθούν στο χώρο εργασίας για να επιτελέσουν  το κοινωνικό τους 

έργο. Συχνά όµως παρατηρείται το σύνολο των ατόµων που καλούνται να αποτελέσουν 

µια οµάδα δεν ταιριάζουν και χάνεται σηµαντικός χρόνος επειδή τα καθήκοντα δεν 

εκπληρώνονται µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

Πηγές σύγκρουσης ανάµεσα σε καθηγητές αποτελούν:

• Τα αντικρουόµενα συµφέροντα και η αφθονία/έλλειψη των πόρων. Η 

οικονοµική ενίσχυση που διατίθεται στα σχολεία από το κράτος για την  κάλυψη 

των λειτουργικών  δαπανών είναι περιορισµένη και δεν επιτρέπει την ικανοποίηση 

όλων των αναγκών, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται συγκρούσεις ανάµεσα σε 

καθηγητές για το πώς θα πρέπει να µοιραστούν οι διαθέσιµοι πόροι και ποιοι 

τοµείς έχουν προτεραιότητα (Σαΐτης, 2002).
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• Η αλληλεξάρτηση. Σε µια σχολική µονάδα υπάρχει µεγάλος βαθµός 

αλληλεξάρτησης καθώς οι εκπαιδευτικοί βασίζονται ο ένας στον  άλλον  για την 

εκτέλεση της εργασίας τους. Αποτέλεσµα αυτής της αλληλεξάρτησης είναι τα 

συχνά φαινόµενα συγκρούσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων που 

αφορούν τη λειτουργία της σχολικής µονάδας τόσο από λειτουργική, όσο και από 

εκπαιδευτική άποψη. 

• Το εργασιακό καθεστώς. Ο Μλεκάνης (2005) σε έρευνά του στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση εντόπισε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετηµένοι 

στο σχολείο καθώς και αυτοί που συµπληρώνουν  ωράριο σε άλλα σχολεία 

χαρακτηρίζουν σε µικρότερο ποσοστό επαρκή τη συνεργασία µε τους 

συναδέλφους, δυσκολεύονται να ενσωµατωθούν  στην οµάδα του συλλόγου 

διδασκόντων και επιβαρύνονται περισσότερο από τις ιδιαίτερες δυσµενείς 

συνθήκες κάθε σχολείου. 

• Το σχολικό κλίµα. Μερικά σχολεία είναι δραστήρια και φιλικά, και οι 

εκπαιδευτικοί τρέφουν αµοιβαίο σεβασµό, εκτιµούν ο ένας τον άλλο, 

απολαµβάνουν  τη συναναστροφή µε τους µαθητές. Άλλα σχολεία είναι πληκτικά 

και εχθρικά, και οι εκπαιδευτικοί έχουν  ελάχιστα κοινά, υποβλέπει ο ένας τον 

άλλο, συγκρούονται εύκολα δοθείσης της ευκαιρίας και αποµακρύνονται όσο 

περισσότερο µπορούν από τους µαθητές και το σχολείο γενικότερα 

(Παπαγεωργίου, 2002). 

• Η αντιπαράθεση τυπικών και άτυπων οµάδων. Σε έναν σύλλογο διδασκόντων 

(τυπική οµάδα) είναι δυνατό να αναπτυχθούν επιµέρους άτυπες οµάδες, οι οποίες 

συγκροτούνται µε βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή φιλικές διαπροσωπικές 

σχέσεις. Η δυναµική των άτυπων οµάδων µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά 

την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. 
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Οι Scholtes et al. (1996) αναφέρουν ότι για την  µεγιστοποίηση της απόδοσης του 

συλλόγου διδασκόντων και την αποτροπή εκδήλωσης συγκρούσεων, πρέπει: 

• ο σύλλογος διδασκόντων  να αποτελείται από άτοµα µε τις κατάλληλες ικανότητες 

και δεξιότητες, 

• να είναι καθορισµένα τα καθήκοντα των µελών του συλλόγου, 

• να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι της οργάνωσης και 

• να διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων υπο-οµάδων.

Όσον αφορά τα στιλ διαχείρισης σύγκρουσης που χρησιµοποιούν οι καθηγητές, οι 

Cornille et al. (1999) σε έρευνα σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εντόπισαν τα 

εξής:

• Οι καθηγητές χρησιµοποιούν κυρίως τη συνεργασία για την επίλυση των 

συγκρούσεων και η κυριαρχία είναι η τελευταία τους επιλογή.

• Δεν υπάρχουν διαφορές στο στιλ διαχείρισης της σύγκρουσης ανάµεσα σε 

καθηγητές που διδάσκουν σε σχολεία αστικά και σε καθηγητές που διδάσκουν σε 

σχολεία της περιφέρειας.

• Οι καθηγητές των αστικών σχολείων χρησιµοποιούν την  κυριαρχία περισσότερο 

στις συγκρούσεις µε τους γονείς των µαθητών παρά µε τους συναδέλφους τους. 

7.3.4. Συγκρούσεις ανάµεσα σε καθηγητές και µαθητές

Όλοι οι καθηγητές που έχουν  διδάξει σε τάξη έχουν συγκρουστεί µε κάποιους από 

τους µαθητές τους. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, η σύγκρουση µε συγκεκριµένους 

µαθητές - ταραξίες αποτελεί καθηµερινό φαινόµενο και πηγή προβληµατισµού για τους 

καθηγητές. Οι συγκρούσεις µπορεί να πηγάζουν από διάφορες αιτίες, µερικές από τις 

οποίες είναι οι εξής:
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➡ Η προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών. Η µελέτη του Wragg 

(1984)60 έδειξε ότι η πλειοψηφία των προβληµατικών συµπεριφορών στην 

τάξη εντάσσεται σ΄ αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «επίπεδο 

µικροενόχλησης», π.χ. όταν τα παιδιά πετάγονται να µιλήσουν απρόσκλητα, 

έρχονται αδιάβαστα, παρεµποδίζουν τους άλλους µαθητές, προσέρχονται 

καθυστερηµένα, κάνουν περιττό θόρυβο, παραβιάζουν  τους σχολικούς 

κανόνες, αλλάζουν θέσεις. Απεναντίας, οι πιο σοβαρές παραβάσεις είναι 

λιγότερες π.χ. η φραστική επίθεση σε συµµαθητές, η γενική βιαιότητα, η 

σωµατική επίθεση σε συµµαθητές, η φραστική επίθεση στο δάσκαλο, η 

σωµατική  καταστροφικότητα, η σωµατική επίθεση στο δάσκαλο. Σύµφωνα 

µε τον Fontana (1996) η προβληµατική συµπεριφορά είναι προβληµατική 

στο βαθµό που θεωρείται ως τέτοια από τον  καθηγητή. Άρα, το εάν  θα έρθει 

σε σύγκρουση ένας καθηγητής µε έναν µαθητή εξαρτάται τόσο από τη 

συµπεριφορά του µαθητή, όσο και από τον τρόπο που θα ερµηνεύσει αυτή 

τη συµπεριφορά ο καθηγητής.

➡ Η συµπεριφορά των καθηγητών. Οι αρνητικές συµπεριφορές και 

πρακτικές των  εκπαιδευτικών σε συνδυασµό µε την  καθιέρωση παράλογων 

κανόνων (ειρωνεία, υποτίµηση, εντολές, ερωτήσεις ελέγχου, απόρριψη 

αυθεντικού προφορικού λόγου, αποκλειστική χρήση του αρσενικού γένους 

κ.λπ.), ασκούν αρνητική επίδραση στους µαθητές, µιας και σύµφωνα µε τη 

κοινωνική θεωρία της µάθησης τα παιδιά και οι έφηβοι επηρεάζονται από 

την παρατήρηση του προτύπου (Μαυροσκούφης, 2007). Η τάση του 

καθηγητή να θίγεται χωρίς λόγο ή να ειρωνεύεται τους µαθητές, η 

αυστηρότητα ή η µεροληψία του, η αυταρχικότητα, η σοβαροφάνεια ή ο 
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στόµφος του µπορεί να πυροδοτήσουν σύγκρουση ανάµεσα σε αυτόν  και 

τους µαθητές του (Fontana, 1996; Κυρίδης, 1999).

➡ Η αναποτελεσµατικότητα της πρακτικής των συστηµατικών απειλών. 

Όταν ο καθηγητής στηρίζεται στις επανειληµµένες απειλές προκειµένου να 

κρατήσει τον έλεγχο µιας τάξης, µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση 

όπου τα παιδιά θα τον προκαλούν συστηµατικά να υλοποιήσει ακόµη και 

τις πιο ακραίες απειλές του, γνωρίζοντας ότι, αν θέλει να παραµείνει µέσα 

σε σωστά επαγγελµατικά πλαίσια, οι τιµωρίες που µπορεί να επιβάλλει 

είναι λίγες και, αν παρασυρθεί και ξεπεράσει αυτά τα όρια, θα βάλει τη δική 

του καριέρα σε κίνδυνο (Fontana, 1996).

7.3.5. Συγκρούσεις ανάµεσα σε καθηγητές και Διοίκηση

Όπως σε κάθε οργανισµό, έτσι και σε µια σχολική µονάδα πολύ συχνά 

προκύπτουν συγκρούσεις ανάµεσα στο προσωπικό του σχολείου και τη διοίκηση. 

Πιθανές πηγές αυτού του τύπου σύγκρουσης αποτελούν:

• Ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης των διευθυντών. Η επίδειξη αυταρχισµού 

θέτει περιορισµούς στην επικοινωνία µεταξύ καθηγητή και διευθυντή (Ghaffar, 

2009).  Η υπερβολική χρήση ή η κακή χρήση της εξουσίας δηµιουργεί πρόσφορο 

έδαφος για την εκδήλωση συγκρούσεων καθώς µπορεί να προκαλέσει 

αµφισβήτηση της νοµιµότητας της εξουσίας (Huffstutter et al., 1997).

• Η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών. Στις σχέσεις µεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων ιεραρχίας πολλές φορές υιοθετούνται από τους υφισταµένους τακτικές 

όπως οι συχνές απουσίες, η αδιαφορία ή η αυστηρή προσκόλληση στους κανόνες 

για να αποτρέψουν επιβολή ποινών από τους προϊσταµένους. Αυτό παρατηρείται 

πολύ συχνά και στις σχολικές µονάδες όπου οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές, 
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όντας δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου 

προβαίνουν στις παραπάνω ενέργειες και στην ουσία παύουν να εκτελούν  το 

λειτούργηµα το οποίο έχουν κληθεί να υποστηρίξουν ως εκπαιδευτικοί-πρότυπα 

των µαθητών τους και παραιτούνται του κοινωνικού ρόλου τους, 

εκµεταλλευόµενοι ίσως και το γεγονός ότι κανείς δεν απολύεται από το Δηµόσιο 

λόγω έλλειψης συστήµατος αξιολόγησης. 

• Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων. Σε συστήµατα 

συµµετοχικής λήψης αποφάσεων, καθώς το ποσοστό της συµµετοχής των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων αυξάνεται, αυξάνεται και η συχνότητα 

εµφάνισης επεισοδίων σύγκρουσης αλλά ταυτόχρονα µειώνεται το επίπεδο της 

έντασης των συγκρουσιακών επεισοδίων (Huffstutter et  al., 1997). Στην Ελλάδα 

όµως η υπάρχουσα γραφειοκρατική οργάνωση και το παρόν θεσµικό πλαίσιο δεν 

αφήνουν πολλά περιθώρια για διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας και για ανάληψη πρωτοβουλιών από το διευθυντή και 

το σύλλογο διδασκόντων, και εποµένως περιορίζονται οι πιθανές αιτίες της 

µεταξύ τους σύγκρουσης (Μλεκάνης, 2005).

• Η ελλιπής επικοινωνία και η έλλειψη ανατροφοδότησης. Οι µη 

προσδιορισµένες προσδοκίες, η απόκρυψη πληροφοριών, η έλλειψη 

εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας είναι δείγµατα επικοινωνιακής κατάρρευσης που 

µπορεί να κλιµακώσουν µια σύγκρουση (Huffstutter et al., 1997). Η έλλειψη 

ανατροφοδότησης για την επίδοση των καθηγητών µπορεί να “ρίξει” το ηθικό 

τους και να προκαλέσει αρνητικά σχόλια ή άρνηση να ακολουθήσουν τις εντολές 

της διεύθυνσης. 

• Οι περιορισµένοι πόροι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση για 

την ικανοποίηση των  αναγκών των σχολικών µονάδων σε κτιριακές υποδοµές, 
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εξοπλισµό, διοργάνωση εκδηλώσεων, βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.. Οι 

συγκρούσεις για τη διεκδίκηση των πενιχρών  οικονοµικών πόρων  αποτελούν 

συχνό φαινόµενο και ο διευθυντής είναι αυτός που θα αποφασίσει πως θα 

κατανεµηθούν οι περιορισµένοι πόροι και θα διευθετήσει τη σύγκρουση έτσι 

ώστε όλες οι πλευρές να νιώσουν ότι έχουν δίκαιη µεταχείριση ή ότι το αίτηµά 

τους θα ικανοποιηθεί σε επόµενη φάση (Huffstutter et al., 1997).

• Οι επιβαλλόµενες αλλαγές. Η κάθε αλλαγή απαιτεί ενέργεια, ενθουσιασµό και 

δέσµευση και απαιτεί την αλληλεπίδραση πολλών ατόµων σε καθηµερινή βάση.  

Οι εξελίξεις στην  τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών δηµιουργούν την 

ανάγκη άµεσης αλλαγής στον τρόπο διεκπεραίωσης των γραφειοκρατικών 

εργασιών µιας σχολικής µονάδας ασκώντας πίεση στη διοίκηση αφού 

απαιτούνται νέες δεξιότητες και αλλαγή διαδικασιών. Αυτή η ανάγκη σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη πόρων για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισµού 

προκαλεί πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολικών 

µονάδων και τριβή µεταξύ τους η οποία µπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση 

(Heaney, 2001).

• Η αλληλεξάρτηση. Σε µια σχολική µονάδα υπάρχει µεγάλος βαθµός 

αλληλεξάρτησης καθώς οι διευθυντές εξαρτώνται από τη συνεργασία τους µε το 

σύλλογο διδασκόντων για τη σωστή διοίκηση του σχολείου. Αποτέλεσµα αυτής 

της αλληλεξάρτησης είναι τα συχνά φαινόµενα συγκρούσεων, ειδικά κατά τη 

διάρκεια λήψης αποφάσεων. Ο Μλεκάνης (2005) σε έρευνά του στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση διαπίστωσε ότι η µακρόχρονη παραµονή των 

εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο και η συνεργασία τους µε το διευθυντή δίνει 

περισσότερες αφορµές να αναδειχτούν, εφόσον  υπάρχουν, κάποιες αδυναµίες του 
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και να δηµιουργηθούν προστριβές και συγκρούσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του συλλόγου διδασκόντων. 

• Οι συνθήκες εργασίας (VADR Inc, 2001). Πολλά σχολεία δηµόσιας εκπαίδευσης 

της Ελλάδας στεγάζονται σε προβληµατικά σχολεία όπου οι κτιριοδοµική 

υποδοµή κρίνεται ανεπαρκής και πολλές φορές δυσχεραίνει και την ίδια την 

εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. οι µαθητές στοιβάζονται σε µικρές αίθουσες, δεν 

υπάρχουν εργαστήρια και γυµναστήρια, δεν  υπάρχει επαρκής θέρµανση, κ.λπ.). 

Όλα αυτά τα προβλήµατα πολλές φορές πυροδοτούν συγκρούσεις ανάµεσα στο 

διευθυντή και τους καθηγητές οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν µπορούν  να 

αποδώσουν σωστά και να εστιάσουν όπως πρέπει στο εκπαιδευτικό τους έργο.

• Η κατανοµή εργασιών. Η κατανοµή των  εξωδιδακτικών εργασιών στους 

εκπαιδευτικούς από το διευθυντή µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο για το 

περιεχόµενο της εργασίας όσο και για τον  τρόπο διεκπεραίωσης αυτής. Όταν  δε η 

κατανοµή δεν γίνει δίκαια, τότε η εκδήλωση σύγκρουσης είναι αναπόφευκτη 

(VADR Inc, 2001; Ghaffar, 2009).

• Τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο υψηλός βαθµός αυταρχισµού, ο 

δογµατισµός, η χαµηλή αυτοεκτίµηση σχετίζονται µε αυξηµένα επίπεδα 

σύγκρουσης (Huffstutter et al., 1997). Σύµφωνα µε τον Adams (1990)61  οι 

διευθυντές που χρησιµοποιούν  την κυριαρχία και την  αποφυγή είναι πολύ πιθανό 

να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα σύγκρουσης στα σχολεία τους.
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7.3.6. Συγκρούσεις ανάµεσα σε καθηγητές και γονείς

Κάποιες φορές µερικοί γονείς έρχονται σε διένεξη µε τους καθηγητές των παιδιών 

τους για τους εξής λόγους: (VADR Inc, 2001):

➡ Ο τρόπος διαχείρισης των  µαθητών. Η τάση του καθηγητή να ειρωνεύεται 

τους µαθητές, η αυστηρότητα ή η µεροληψία του, µπορεί να πυροδοτήσουν 

σύγκρουση ανάµεσα σε αυτόν και τους γονείς των µαθητών του.

➡ Η έλλειψη ενδιαφέροντος του καθηγητή για τις ατοµικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των µαθητών.

➡ Η παρέµβαση του καθηγητή εάν υποψιάζεται ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον του µαθητή ευθύνεται για τα προβλήµατα συµπεριφοράς του. Η 

απόπειρα παρέµβασης µπορεί να αποδειχθεί ενοχλητική και 

αντιπαραγωγική φέρνοντας σε σύγκρουση τον γονέα µε τον καθηγητή 

(Fontana, 1996).

➡ Η κατανοµή της τάξης.

➡ Οι απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών και οι εργασίες για το σπίτι.

7.3.7. Συγκρούσεις ανάµεσα σε καθηγητές και τοπικούς φορείς

Ο Σαΐτης (2002) επισηµαίνει ότι η συνεργασία των  εκπαιδευτικών µε διάφορους 

κοινωνικούς φορείς δηµιουργεί συχνά πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις. Η βέλτιστη 

κατανοµή των οικονοµικών πόρων σε µια σχολική µονάδα είναι µια πηγή σοβαρής και 

συχνής αντιπαράθεσης διότι συνήθως η διάθεση των επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων 

πραγµατοποιείται µε βάση κριτήρια τα οποία θέτουν οι διοικητικοί προϊστάµενοι των 

τοπικών αρχών και τα οποία συχνά διαφέρουν από αυτά που θέτουν οι διευθυντές των 

σχολικών µονάδων (Καψάλης, 2005). Αποτέλεσµα αυτού είναι η πρόκληση 
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συγκρούσεων µεταξύ των διευθυντών των σχολείων και των  Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

7.4. Αρνητικές συνέπειες των ενδοσχολικών συγκρούσεων

Οι ενδοσχολικές συγκρούσεις εάν δεν αντιµετωπισθούν  σωστά µπορεί να 

δράσουν διασπαστικά και να δηµιουργήσουν ένα αποσταθεροποιηµένο εργασιακό και 

µαθησιακό περιβάλλον.

7.4.1. Για τους µαθητές

• Ανεξάρτητα από το εάν ένα σχολείο είναι αστικό ή περιφερειακό, όλο και 

περισσότεροι µαθητές αναφέρουν ότι η άτακτη συµπεριφορά των συµµαθητών 

τους παρεµβαίνουν στην ικανότητά τους για µάθηση (Johnson & Johnson, 1996). 

• Ο Levin (1990)62  εντόπισε ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στο πλήθος 

των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται σε έναν  µαθητή που εµπλέκεται συχνά 

σε συγκρούσεις µε τους συµµαθητές του και τους καθηγητές του, και τον κίνδυνο 

ο µαθητής να εγκαταλείψει το σχολείο.

7.4.2. Για τους καθηγητές

• Η πειθαρχική παρέµβαση των εκπαιδευτικών (νουθεσία, διαιτησία, επιβολή 

ποινών  κ.λπ.) για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων µεταξύ µαθητών αναλώνει 

µεγάλο ποσοστό του πολύτιµου εκπαιδευτικού και διοικητικού χρόνου για τους  

καθηγητές και τους διευθυντές αντίστοιχα (Johnson & Johnson, 1996).
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• Αύξηση του εργασιακού στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. Σε µε πολλές έρευνες αναφέρεται ότι η µεγαλύτερη πηγή άγχους 

για τους εκπαιδευτικούς είναι τα προβλήµατα πειθαρχίας που αναφύονται κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κυρίδης, 1999). Σύµφωνα µε την έρευνα 

των Antoniou, Polychroni & Vlachakis (2006) σε δασκάλους και καθηγητές 

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση µε 

µαθητές και συναδέλφους (η έλλειψη συµµετοχής στις αποφάσεις του σχολείου, 

τα προβλήµατα στις σχέσεις µε τους συναδέλφους, η ανεπαρκής επιµόρφωση και 

η διαρκής ανάγκη για λήψη αποφάσεων εντός της αίθουσας), ο φόρτος εργασίας 

(τα µη εκπαιδευτικά καθήκοντα, η έλλειψη βοηθών στην τάξη, η αυστηρή 

προσκόλληση στο πρόγραµµα) και η αργή πρόοδος των µαθητών σε συνδυασµό 

µε το µειωµένο ενδιαφέρον τους για µάθηση αποτελούν τις κυριότερες πηγές 

εργασιακού στρες µε τις γυναίκες να εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες και 

συναισθηµατικής εξάντλησης από τους άνδρες. Δεδοµένου ότι πολλοί από τους 

παραπάνω παράγοντες αποτελούν και πηγές σύγκρουσης, γίνεται κατανοητό ότι 

οι συγκρούσεις συνδέονται άµεσα αλλά και έµµεσα µε την αύξηση των επιπέδων 

εργασιακού στρες.

7.4.3. Για τη λειτουργία του σχολείου

• Τα σχολεία που επιδεικνύουν “χαλαρή” διοίκηση ενισχύουν τη βίαιη 

συµπεριφορά καθώς η έλλειψη αυστηρού ελέγχου επιφέρει περαιτέρω αταξία. Η 

επιφερόµενη “άτακτη” ατµόσφαιρα αναγκάζει τους καλούς µαθητές να 

µεταφερθούν σε “καλύτερα” σχολεία και οι µαθητές που µένουν πίσω 

συµπεριφέρονται ακόµα χειρότερα. Το φαινόµενο ντόµινο που δηµιουργείται 
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διαιωνίζει τον κύκλο της παιδικής βίας και καθιστά αναποτελεσµατικές τις 

αντιδράσεις των φοβισµένων πλέον καθηγητών (Lam, 2000).

7.5. Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας 

7.5.1. Ο ρόλος του διευθυντή στη διαδικασία της σύγκρουσης

Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής µονάδας θεωρείται διοικητική θέση υψηλού 

συγκρουσιακού κινδύνου (Nir & Eyal, 2003; Huffstutter et al., 1997) εφόσον υπηρετεί 

τη θέση του µεσάζοντα ανάµεσα στις αντικρουόµενες απαιτήσεις και προσδοκίες των 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση 

είναι ένας τοµέας που υπόκειται σε σηµαντικές αλλαγές αφού κάθε φορά που αλλάζει η 

κυβέρνηση εισάγονται µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι διευθυντές των 

σχολικών µονάδων γίνονται οι εκπρόσωποι αυτών των αλλαγών, έχοντας σαν καθήκον 

να διευκολύνουν την επίτευξη των  αλλαγών  στις αίθουσες, στα σχολεία και στην 

κοινωνία. Η κάθε τύπου αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη σύγκρουση και 

αποτελεί ένα επιπλέον βάρος για το διευθυντή ο οποίος καλείται πλέον να ξοδέψει 

σηµαντικό ποσοστό του χρόνου και της ενέργειάς του διαµεσολαβώντας σε πλήθος 

περιστάσεων όπου οι ατοµικές ανάγκες και οι οργανωσιακές προσδοκίες συγκρούονται.

Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τρόποι µε τους οποίους ο διευθυντής σχολείου 

µπορεί να αναµιχθεί σε µια κατάσταση σύγκρουσης. Αυτοί είναι:

• Υποκινητής. Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας δεν πρέπει να επιδιώκει την 

ελαχιστοποίηση όλων των τύπων σύγκρουσης. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνει τη 

νόµιµη αντίδραση και να προσπαθεί να διαχειριστεί την επιφερόµενη σύγκρουση 

µεγιστοποιώντας τα παραγωγικά αποτελέσµατα αυτής και µειώνοντας τα 

καταστροφικά αποτελέσµατα (Huffstutter et al., 1997). Ο διευθυντής λοιπόν 

µπορεί να πυροδοτήσει διαφωνίες µε απώτερο σκοπό την έναρξη µιας 
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διαδικασίας αλλαγής στο σχολείο και να χρησιµοποιήσει τη προσέγγιση 

συνεργασίας για να οδηγηθεί στην επίλυση παρεµφερών προβληµάτων (Σαΐτης, 

2002). 

Πολλές φορές οι συγκρούσεις ανάµεσα στο διευθυντή και τους µαθητές, 

καθηγητές, γονείς και τοπικούς φορείς πηγάζουν από τα ηγετικά χαρακτηριστικά 

του ίδιου του διευθυντή. Το στιλ απόκρισης στη σύγκρουση (ενδιαφέρον για 

εαυτό ή για άλλους), ο τρόπος επίλυσης των προβληµάτων (η σωστή ερµηνεία 

της φύσης του προβλήµατος, οι στόχοι, οι αρχές και οι πρακτικές, οι περιορισµοί, 

η διαδικασία επίλυσης, η συναισθηµατική αντίδραση), το επικοινωνιακό στιλ (η 

ικανότητα του διευθυντή να µεταδώσει τα σωστά µηνύµατα, χωρίς παρανοήσεις) 

και η βάση από την οποία πηγάζει η εξουσία του (προσωπική ή λόγω θέσης) 

αποτελούν τέσσερις σηµαντικές µεταβλητές που επηρεάζουν τον τρόπο ηγεσίας 

του διευθυντή και τον χαρακτηρίζουν σαν ειδικό ή αρχάριο στην επίλυση 

συγκρούσεων. Οι προαναφερόµενες διαστάσεις ηγετικής συµπεριφοράς 

σχετίζονται µε το πλήθος των συγκρούσεων που αντιµετωπίζει ο διευθυντής και 

µε τις επιτυχίες ή αποτυχίες που πηγάζουν από τον τρόπο διαχείρισής τους 

(Johnson, 2003). 

• Εναγόµενος. Ο διευθυντής µπορεί να είναι o εναγόµενος σε µια κατάσταση 

σύγκρουσης κατά την οποία παρουσιάζεται µια εξέγερση εναντίον του ή κριτική 

γα τη διοίκηση που εφαρµόζει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διευθυντής µπορεί α) να 

ζητήσει τη βοήθεια των προϊστάµενων αρχών για τη λύση του ζητήµατος, β) να 

πιέσει και εκείνος από την πλευρά του την οµάδα που υποστηρίζει την 

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

χαίρουν  σεβασµού από την οµάδα αντίδρασης (Σαΐτης, 2002; Huffstutter et al., 

1997).
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• Μεσολαβητής/Διαιτητής. Ο διευθυντής σχολικής µονάδας µπορεί δράσει α) σαν 

µεσολαβητής στις διαµάχες των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των  γονέων 

διευκρινίζοντας και διευκολύνοντας την  επικοινωνία ανάµεσα στις δύο πλευρές, ή 

β) σαν διαιτητής, λαµβάνοντας την τελική απόφαση αφού οι δύο πλευρές 

παρουσιάζουν τους ισχυρισµούς τους (Huffstutter et al., 1997). Ο ρόλος του 

µπορεί να είναι (Σαΐτης, 2002): 

- προληπτικός – συντηρητικός ζητώντας διευκρίνιση των στόχων, βελτίωση 

της επικοινωνίας και ενθάρρυνση για συµµετοχή µε σκοπό να ελαττωθεί το 

ενδεχόµενο µιας καταστροφικής σύγκρουσης. 

- «πυροσβεστικός» για την  αντιµετώπιση προβληµάτων  που προκύπτουν από 

την καθηµερινή λειτουργία το σχολείου.

Όταν δηµιουργούνται διενέξεις µεταξύ του προσωπικού, καλό είναι ο διευθυντής 

να ενθαρρύνει την επίλυση του προβλήµατος από τα ίδια τα άτοµα και να µην 

αναλαµβάνει πρόθυµα το ρόλο του διαιτητή διότι σε περίπτωση που οι υποδείξεις 

και η διαιτησία αποτύχουν, ο διευθυντής καθίσταται εξ’ ορισµού συνυπεύθυνος 

για το πρόβληµα που δεν µπόρεσε να επιλύσει. Ο επιδέξιος λοιπόν διευθυντής, 

δεν αναλαµβάνει να επιλύσει ο ίδιος συγκεκριµένες προσωπικές διενέξεις, αλλά 

υποδεικνύει τρόπους και τεχνικές επίλυσης των διενέξεων και εµπιστεύεται τη 

λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος στους άµεσα ενδιαφερόµενους 

(Ματσαγγούρας, 1999; Huffstutter et al., 1997). Παρ’ όλα αυτά, η παρέµβαση του 

ηγέτη στις αντιθέσεις είναι σκόπιµη όταν (Καψάλης, 2005; Huffstutter et al., 

1997) α) η διαµάχη παρατείνεται αδικαιολόγητα, β)  εµπλέκονται και νέα άτοµα 

στη διαµάχη τα οποία παίρνουν το µέρος της µιας ή της άλλης πλευράς και γ) 

επηρεάζεται αρνητικά η επίδοσή τους.
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7.5.2. Η αντιµετώπιση της σύγκρουσης από το διευθυντή

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

να τις αντιµετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Πρέπει να γνωρίζει τους τύπους, τις 

πηγές, τη δυναµική της σύγκρουσης, τις τεχνικές διαχείρισης σύγκρουσης, να 

εφαρµόζει προληπτικές στρατηγικές και να εξασκεί και να βελτιώνει τις δεξιότητές του 

στη διαχείριση συγκρούσεων. Καµία µέθοδος αντιµετώπισης της σύγκρουσης δεν 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως η ιδανική για όλες τις περιστάσεις. Ο αποτελεσµατικός 

διευθυντής χρησιµοποιεί ποικίλες µεθόδους, συµπεριλαµβανοµένης και της κυριαρχίας. 

Οποιαδήποτε µέθοδο όµως και αν διαλέξει, πρέπει να µεταδώσει ξεκάθαρα τον  τρόπο 

µε τον οποίο θα επιλυθεί το πρόβληµα, πριν η διαδικασία ξεκινήσει (Huffstutter et al., 

1997).

Όσον αφορά τον τρόπο που επιλέγουν να διαχειριστούν τη σύγκρουση οι 

διευθυντές µιας σχολικής µονάδας, οι έρευνες δείχνουν ποικίλα συµπεράσµατα:

• Σύµφωνα µε τη Johnson (2003), όσον αφορά την προσωπική εµπλοκή των 

διευθυντών σε µία σύγκρουση, οι διευθυντές που έχουν υψηλά επίπεδα 

προσωπικής εξουσίας (ειδικού, αναφοράς) καταφεύγουν συνήθως στη 

συνεργασία (επίλυση προβληµάτων) και στο συµβιβασµό υιοθετώντας χαλαρό, 

προσεκτικό και φιλικό επικοινωνιακό στιλ, ενώ οι διευθυντές που έχουν υψηλά 

επίπεδα εξουσίας λόγω θέσης (νόµιµη, εξαναγκαστική, ανταµοιβής) καταφεύγουν 

συνήθως στην αποφυγή και την κυριαρχία υιοθετώντας κυριαρχικό επικοινωνιακό 

στιλ. 

• Σύµφωνα µε την έρευνα του Balay (2006) σε σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, οι διευθυντές είναι περισσότερο πιθανό να χρησιµοποιήσουν την 

αποφυγή και το συµβιβασµό από  τους καθηγητές. 
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• Οι Huffstutter et al. (1997) υποστήριξαν ότι οι διευθυντές που δεν µπορούν να 

διαχειριστούν το άγχος, που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή χρόνο για 

να κατανοήσουν  την κατάσταση, που έχουν  χαµηλά επίπεδα επικοινωνιακών 

ικανοτήτων, περιορισµένες δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και έλλειψη 

εµπιστοσύνης τείνουν να καταφεύγουν στην αποφυγή. 

• Η Erickson (1984)63  υποστήριξε ότι οι γυναίκες διευθύντριες καταφεύγουν στο 

συµβιβασµό για την επίλυση των συγκρούσεων.

• Η Kruger (1996) 64 παρατήρησε ότι οι γυναίκες διευθύντριες χρησιµοποιούν µε 

επιτυχία την  προσαρµογή και την αποφυγή για την αντιµετώπιση των 

συγκρούσεων, ενώ οι άνδρες δρουν ανταγωνιστικά.

7.4.3. Απαραίτητες δεξιότητες του διευθυντή σχολικής µονάδας

Εφόσον η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ειδικά στο σχολικό περιβάλλον, είναι 

προφανές ότι ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας πρέπει να είναι ικανός να εντοπίζει 

και να αναγνωρίζει τη σύγκρουση, να διακρίνει τη δυναµική της και τις πιθανές 

εποικοδοµητικές ή καταστροφικές επιπτώσεις της, να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες 

διαχείρισης της σύγκρουσης και να εφαρµόζει τις διάφορες τεχνικές διαχείρισης 

σύγκρουσης µε πρακτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

Για την πρόληψη της σύγκρουσης ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας µπορεί να 

δηµιουργήσει µια ικανοποιητική συναισθηµατική ατµόσφαιρα και αρµονικό κλίµα στο 

σχολείο µε τις εξής ενέργειες:
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i. Σε ότι αφορά τη συναναστροφή του µε τους εκπαιδευτικούς (Ματσαγγούρας  

(1999); Κυρίδης (1999); Henkin, Cistone & Dee (2000); Παπαγεωργίου (2002); 

Johnson (2003)):

➡ Να είναι ηγέτης. Ο ηγέτης επηρεάζει, αλλά δεν επιβάλλει.

➡ Να επιδιώκει την  επιτυχηµένη επικοινωνία µέσω ενεργητικής ακρόασης, 

ευγενικής συµπεριφοράς και δίκαιης µεταχείρισης. Να µην είναι 

ανταγωνιστικός, να µην περιφρονεί κανέναν και να µην προσπαθεί να 

αντιµετωπίσει τους υφισταµένους από θέση ισχύος. Οι κανονισµοί του 

σχολείου να σχεδιάζονται είτε από οµάδα εκπαιδευτικών  που χαίρουν 

αποδοχής, είτε από την ολοµέλεια του συλλόγου.

➡ Να υποκινεί το διδακτικό προσωπικό να αναλάβει δράσεις και 

πρωτοβουλίες για τον  προσδιορισµό και την επίλυση τυχόν προβληµάτων 

σύµφωνα µε τους οργανωσιακούς στόχους.

➡ Να επιδιώκει τη δηµιουργία φιλικού κλίµατος στο σύλλογο διδασκόντων 

και να να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τις ιδιαίτερες ικανότητες του 

καθενός αξιοποιώντας κατάλληλα το χρόνο, τα ταλέντα, την εµπειρία και 

τις γνώσεις όλων των εκπαιδευτικών.

➡ Να διατηρεί υψηλό το ηθικό των εκπαιδευτικών, ώστε να δηµιουργούνται 

αρµονικές διαπροσωπικές σχέσεις και να υπάρχει πνεύµα αµοιβαίου 

σεβασµού και αλληλοϋποστήριξης. 

➡ Να ενδιαφέρεται για τον εκπαιδευτικό και τα προβλήµατά του, για τις 

αγωνίες του αλλά και τις συνθήκες ζωής του. Να σέβεται τον εκπαιδευτικό 

και να δίνει την απαιτούµενη προσοχή στις ιδέες και υποδείξεις του. 

➡ Να ελαχιστοποιεί τους παράγοντες που έχουν  αρνητική επίπτωση στην 

απόδοση των διδασκόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι προσωπικές 
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ανάγκες, οι αγωνίες και τα προβλήµατα του καθενός τα οποία µπορεί να 

σχετίζονται µε το χώρο εργασίας ή µπορεί να προέρχονται από χώρο εκτός 

σχολείου.

➡ Να διαµορφώνει άνετες και ελκυστικές συνθήκες εργασίας και µάθησης.

➡ Να ενθαρρύνει κοινωνικές δραστηριότητες (πολιτιστικές, ερευνητικές, 

κ.λπ.).

➡ Να µην ξεχνάει ότι οι ενέργειες που επαινούνται τείνουν να επαναληφθούν, 

ενώ οι ενέργειες που αγνοούνται τείνουν να εξαφανιστούν.

ii. Σε ότι αφορά τη συναναστροφή του µε τους µαθητές (Carline, 2007)

➡ Να σκέφτεται πριν αντιδράσει και να µην χάνει την ψυχραιµία του.

➡ Να µην φωνάζει και να είναι προσεκτικός όσον αφορά τη γλώσσα του 

σώµατος (να αφήνει αρκετό προσωπικό χώρο στον µαθητή, να µην 

γουρλώνει τα µάτια κ.λπ.).

➡ Να διαχωρίζει σωµατικά τους µαθητές που εµπλέκονται σε καβγά και να 

τους αφήνει να ηρεµήσουν.

➡ Να µην επιπλήττει τους µαθητές µπροστά σε κοινό.

➡ Να ακολουθεί τους σχολικούς πειθαρχικούς κανονισµούς και να ενηµερώνει 

και τις δύο πλευρές για τις ενέργειές του.

➡ Να ανακρίνει τους µαθητές ξεχωριστά για κάθε περιστατικό σύγκρουσης 

και να αναζητά πληροφορίες από µάρτυρες. 

➡ Να κρατά πρακτικά για όλε τις διαδικασίες.

Για να είναι ένας διευθυντής αποτελεσµατικός στην εφαρµογή των 

προαναφερόµενων, πρέπει:

• Να αποτελεί πρότυπο συµπεριφοράς, δικαιοσύνης και γνώσεων.

• Να εµπνέει εµπιστοσύνη στους υφισταµένους του.
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• Να συµµετέχει σε σεµινάρια επιµόρφωσης και απόκτησης των απαραίτητων 

δεξιοτήτων για την  προσωπική του ανάπτυξη και τη σωστή διοίκηση της 

σχολικής µονάδας.

• Να ενισχύει τη συµµετοχή των υφισταµένων στη λήψη αποφάσεων.

• Να είναι ανοιχτός σε νέες πληροφορίες και πρόθυµος να αλλάξει γνώµη.

• Να εφαρµόζει τις συλλογικές αποφάσεις επιδεικνύοντας δέσµευση και συνέπεια 

σε αυτές. 

Η σύγχρονη πραγµατικότητα λοιπόν απαιτεί διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης 

µε ισχυρή προσωπικότητα, ηγετικές ικανότητες, διαπολιτισµική οπτική και κυρίως 

ανεπτυγµένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η στελέχωση της εκπαίδευσης 

µε διευθυντές που έχουν όραµα και χάρισµα είναι πολύ βασική καθώς αυτοί έχουν 

αυξηµένες πιθανότητες να διαθέτουν υψηλό δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

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

τα στελέχη εκπαίδευσης δεν  αποτελούν πρότυπο manager / ηγέτη για το λόγο ότι οι 

αρµοδιότητές τους είναι ποικίλες και µη οροθετηµένες, ενώ παράλληλα τα στελέχη 

αυτά δεν έχουν  τύχει µετεκπαίδευσης σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης 

εκπαιδευτικών µονάδων65. Οι παραπάνω προσανατολισµοί αναδεικνύουν την ανάγκη 

ριζικής µεταρρύθµισης της επιµόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης τόσο διαµέσου 

των προγραµµάτων  σπουδών των πανεπιστηµιακών  σχολών, όσο και διαµέσου της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης (σεµινάρια ΚΕΕ, ΙΔΕΚΕ, 

ΙΝΕΠ).
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7.6. Η διαχείριση των ενδοσχολικών συγκρούσεων

7.6.1. Γενικά

Μια σχολική µονάδα πρέπει να αντιµετωπίζει τη διαχείριση της σύγκρουσης µε 

ολιστικό τρόπο µε σκοπό τη δηµιουργία µιας σχολικής κοινότητας η οποία διαχειρίζεται 

τις συγκρούσεις εποικοδοµητικά, µε επιδεξιότητα και διορατικότητα, διότι όταν η 

ενέργεια δεν αναλώνεται στη διευθέτηση συγκρουσιακών φαινοµένων, επιτυγχάνεται 

καλύτερη διδασκαλία και µετάδοση γνώσεων. 

Για την  επιτυχή ενδοσχολική διαχείριση συγκρούσεων, πρέπει να ισχύουν  οι εξής 

προϋποθέσεις (VADR Inc, 2001):

• Να δηµιουργηθούν διαδικασίες διαχείρισης της σύγκρουσης.

• Το πρόγραµµα σπουδών να περιλαµβάνει την εκπαίδευση των µαθητών  στις 

δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

• Η διοίκηση του σχολείου να αποτελεί πρότυπο αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

συγκρούσεων.

• Το προσωπικό του σχολείου να αποτελεί πρότυπο θετικών και συνεργατικών 

σχέσεων, να χρησιµοποιεί συνεργατικές µεθόδους στην αίθουσα και να 

επιµορφώνεται στη διαχείριση συγκρούσεων από επαγγελµατίες του είδους.

• Το σχολείο να συνεργάζεται µε τους τοπικούς φορείς για τη δηµιουργία 

προγραµµάτων πρόληψης της σύγκρουσης.

Μερικές τεχνικές αντιµετώπισης της σύγκρουσης είναι πιο κατάλληλες και η 

επιλογή της σωστής τεχνικής είναι µια βασική δεξιότητα για την επιτυχή διαχείριση 

µιας σύγκρουσης. Ο Cohen (1995/2005)66  οραµατίστηκε ένα ιδεατό σύστηµα 
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διαχείρισης συγκρούσεων σαν µια µορφή πυραµίδας η οποία αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα: πρόληψη σύγκρουσης, διαχείριση σύγκρουσης, διαµεσολάβηση και διαιτησία.
162  I. Hakvoort

Level 1
The first and bottom level of the pyramid is named ‘conflicts that never occur because
of the supportive school environment’ (Cohen 1995/2005, 35), and when conflicts
arise they are easier to handle because of working social relations (briefly referred to
as ‘prepare’ or ‘prevention’). Similarities between Cohen’s first preventative level and
peacebuilding can be found. On the first level, we find all kinds of activities that
prepare for a supportive school environment such as effective classroom management,
a democratic school structure, engaging curriculum, value education, discussing
morals, ethics and deeply rooted attitudes, working with self-esteem, group dynamics,
empathy training, emotional awareness, communication exercises, group processes,
effective listening, perspective-taking, life orientation, classroom massage, circle time
discussions, and social competence, etc. There are a large number of programs that
have social and emotional competencies as their dominant focus; for example, Second
Step (information available at http://www.cfchildren.org/), EQ (emotional intelli-
gence), circle time (Mosley 2005), and social emotional learning (SEL).

Level 2
Level 2 is referred to as conflicts resolved by negotiating with each other (briefly
described as conflict handling or conflict management) (Cohen 1995/2005). In spite

Figure 1. The conflict pyramid.
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Διάγραµµα 4
Η πυραµίδα του Cohen
(Πηγή: Hakvoort (2010)

• Επίπεδο 1 (πρόληψη - prevention): Σε αυτό το επίπεδο οι συγκρούσεις δεν 

εκδηλώνονται εξαιτίας του υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος και εάν και 

όταν παρουσιαστούν, η διαχείρισή τους είναι εύκολη. Οι δραστηριότητες που 

δηµιουργούν το υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον είναι η αποτελεσµατική 

διαχείριση της τάξης, η δηµοκρατική δοµή του σχολείου, η συζήτηση περί ηθικής 

και ήθους, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η δυναµική της οµάδας, η 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, η συναισθηµατική επίγνωση, η καλλιέργεια των 

επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενεργητική ακρόαση, κ.λπ.
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• Επίπεδο 2 (διαχείριση σύγκρουσης - conflict handling): Σε αυτό το επίπεδο οι 

συγκρούσεις επιλύονται µε διαπραγµατεύσεις. Η ύπαρξη υποστηρικτικού 

σχολικού περιβάλλοντος (επίπεδο 1) βοηθά τους εµπλεκόµενους να επιλύσουν  τη 

σύγκρουση εποικοδοµητικά. Αυτό προϋποθέτει ότι µαθητές και καθηγητές 

εκπαιδεύονται και τους παρέχονται τα κατάλληλα µέσα για την  αντιµετώπιση των 

συγκρούσεων. Τα απαραίτητα σε αυτό το στάδιο προγράµµατα εκπαίδευσης 

έχουν στόχο την κατανόηση της φύσης και της δυναµικής των συγκρούσεων και 

την αναγνώριση του προσωπικού στιλ αντίδρασης στη σύγκρουση. 

Περιλαµβάνουν: ανάλυση της σύγκρουσης, διαπραγµάτευση, διάλογο και 

συνεργατική επίλυση προβληµάτων, συζητήσεις οµότιµων, προγράµµατα 

επίλυσης συγκρούσεων, βιωµατικά προγράµµατα που συνδυάζουν το δράµα 

(θέατρο) µε την επίλυση συγκρούσεων. Πολλά προγράµµατα που στοχεύουν στην 

επίλυση συγκρούσεων περιλαµβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων (βλ. δραστηριότητες 

επιπέδου 1).

• Επίπεδο 3 (Βοήθεια από τρίτους - Help). Η καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα 

αποδεικνύει ότι δεν είναι όλες οι συγκρούσεις επιλύσιµες ή διαπραγµατεύσιµες. 

Μερικές φορές τόσο οι µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την 

παρέµβαση τρίτων ως διαµεσολαβητές για την  αποκατάσταση της επικοινωνίας 

και της συνεργασίας. Μερικά προγράµµατα επίλυσης συγκρούσεων που 

εστιάζουν στην παρέµβαση τρίτων είναι: διαµεσολάβηση οµότιµων (peer and 

school mediation), µυθόδραµα, forum theatre method.

• Επίπεδο 4 (Τερµατισµός - Stop). Σε αυτό το επίπεδο οι συγκρούσεις επιλύονται 

µε διαιτησία. Οι συγκρούσεις στην πραγµατικότητα δεν επιλύονται αλλά 
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τερµατίζονται, και τα δύο µέρη διαχωρίζονται (η ειρήνη επιβάλλεται). Το επίπεδο 

αυτό πρέπει να διατηρείται όσο µικρότερο γίνεται.

Για τη χρήση του µοντέλου του Cohen πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής:

➡ Και τα τέσσερα επίπεδα της πυραµίδας µπορεί να συνυπάρχουν. Ο στόχος 

είναι να επανερχόµαστε στο χαµηλότερο επίπεδο όσο το δυνατόν 

συντοµότερα.

➡ Όλα τα επίπεδα µπορεί να συρρικνωθούν ή να επεκταθούν, ανάλογα µε τη 

στόχευση των ενδοσχολικών προγραµµάτων. Εάν  το σχήµα των 

εφαρµοζόµενων µεθόδων διαχείρισης των συγκρούσεων  που εκδηλώνονται 

σε µια σχολική µονάδα δεν είναι πυραµίδα αλλά είναι π.χ. ανεστραµµένη 

πυραµίδα ή κλεψύδρα, η επιλογή των προγραµµάτων διαχείρισης 

σύγκρουσης που θα εφαρµόσει η σχολική µονάδα θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να υποστηριχθούν εκείνα τα επίπεδα που θα συνεισφέρουν στην 

αποκατάσταση της µορφής της πυραµίδας.

➡ Είναι αδύνατον να καταργηθεί ένα επίπεδο της πυραµίδας.

7.6.2. Η φιλοσοφία και οι στόχοι των προγραµµάτων διαχείρισης 

ενδοσχολικών συγκρούσεων

Σύµφωνα µε το American School Counselor Association (ASCA, 2006, para1)67, 

ένα πρόγραµµα διαχείρισης συγκρούσεων δηµιουργεί ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον   

το οποίο επιτρέπει τη βέλτιστη προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Μέσω της 

συµµετοχής στο πρόγραµµα, οι µαθητές αποκτούν  δεξιότητες που µεγιστοποιούν  τις 

δυνατότητές τους για την  επίτευξη των προσωπικών  τους στόχων και την επιτυχία στο 
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σχολείο. Σύµφωνα µε τον Μουχάγιερ (1985) µια εποικοδοµητική διαδικασία επίλυσης 

συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι παρόµοια µε µια αποτελεσµατική, 

συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. 

Στόχος όλων των προγραµµάτων διαχείρισης της σύγκρουσης είναι η δίκαιη, 

αποτελεσµατική και ειρηνική διαχείριση της σύγκρουσης και η ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας εµφάνισης ορατών (φυσικών) ή µη ορατών  (λεκτικών  και µη λεκτικών) 

εκδηλώσεων συγκρουσιακών καταστάσεων (Hakvoort 2010). Ειδικότερα, τα 

προγράµµατα στοχεύουν (Garner, 2008):

• στην  κατανόηση ότι οι συγκρούσεις αποτελούν φυσικό κοµµάτι της ζωής και ότι 

µπορούν να επιλυθούν ειρηνικά,

• στην  αναγνώριση του τρόπου προσωπικής αντίδρασης στη σύγκρουση και στην 

κατανόηση της διαφορετικότητας της αντίδρασης των άλλων,

• στην  εκµάθηση των αρχών διαχείρισης της σύγκρουσης και την  εξάσκηση των 

δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης προβληµάτων,

• στην  ανάληψη ευθύνης για την προσωπική αλλά και συνεργατική ειρηνική 

επίλυση συγκρούσεων,

• στην ενσωµάτωση αυτής της ευθύνης στην καθηµερινότητά τους.

Τα προγράµµατα διαχείρισης σύγκρουσης πρέπει να περιέχουν δύο βασικά 

στοιχεία (Crawford & Bodine, 1996):

i. τις αρχές διαχείρισης της σύγκρουσης (διαχωρισµός των ανθρώπων από το 

πρόβληµα, εστίαση στα ενδιαφέροντα και όχι στις θέσεις, εύρεση εναλλακτικών 

για αµοιβαίο όφελος, χρήση αντικειµενικών κριτηρίων για τη λήψη αποφάσεων), 

και 

ii. τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος (διαπραγµάτευση, διαµεσολάβηση, 

λήψη οµόφωνης απόφασης (consensus).
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Ο Deutsch (1976)68  πρότεινε ένα συστηµικό µοντέλο αλλαγής στην κουλτούρα 

του σχολείου που περιλαµβάνει τέσσερα επίπεδα: το µαθητικό σύστηµα επίλυσης 

συγκρούσεων, το εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό και την  κουλτούρα της σχολικής 

κοινότητας. Βασικό στοιχείο και των τεσσάρων αυτών επιπέδων  είναι ο διαλεκτικός 

τρόπος σκέψης και επίλυσης των συγκρούσεων η συνεργασία. Αναλυτικότερα:

• Το µαθητικό σύστηµα επίλυσης συγκρούσεων ενεργοποιείται στις δύσκολες 

συγκρούσεις τις οποίες δεν  µπορούν  να λύσουν µόνοι τους οι εµπλεκόµενοι και 

κρίνεται χρήσιµη η δηµιουργία ενός εκπαιδευµένου σώµατος διαµεσολάβησης 

µαθητών που θα ακούσουν  και θα συνδιαλλαγούν µε τις αντιµαχόµενες ή 

συγκρουόµενες πλευρές και θα προτείνουν λύσεις.  

• Το εκπαιδευτικό σύστηµα σχετίζεται µε την εκπαίδευση του διδακτικού 

προσωπικού και των µαθητών µε οργανωµένο τρόπο στην κατανόηση του 

φαινοµένου και στην  επίλυση των συγκρούσεων. Η επικοινωνία, ο χειρισµός 

θυµού, η συνεργασία, η θετική στάση, η επίγνωση στερεότυπων  προκαταλήψεων, 

η πολιτισµική διαφορετικότητα, η επίλυση συγκρούσεων και οι ειρηνευτικές 

διαδικασίες θίγονται αλλά δε διδάσκονται στο σχολείο οργανωµένα και µε 

συστηµατικό τρόπο. Με την αναπροσαρµογή του περιεχοµένου του 

προγράµµατος σπουδών οι εκπαιδευτικού τύπου συζητήσεις για τα παραπάνω 

ζητήµατα µπορούν  να οργανωθούν και να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα 

µαθήµατα ή να γίνουν µέρος της βιωµατικής του σχολείου.

• Στο παιδαγωγικό επίπεδο γίνεται χρήση της συνεργατικής µάθησης. Οι 

µαθητές µοιράζονται κοινούς στόχους, πληροφορίες και υλικό, επιµερίζουν την 

εργασία και ανταµείβονται όλοι µαζί. Η εποικοδοµητική «ακαδηµαϊκή διαµάχη» 
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µπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε µάθηµα και να προαγάγει τη µάθηση και την 

επίλυση των συγκρούσεων (Heaney, 2001) καθώς µέσα από την 

επιχειρηµατολογία επέρχεται η αποσαφήνιση ιδεών και η κατανόηση ζητηµάτων. 

Προτείνεται ο ορισµός µαθητικών οµάδων και η συζήτηση θεµάτων µε στόχο η 

κάθε οµάδα να παρουσιάζει τις δικές της απόψεις και να επιζητεί συναινετική 

λύση, µε στόχο οι οµάδες όχι µόνο να εκφράζουν αµφισβητήσεις και αρθρώνουν 

επιχειρήµατα, άλλα να συγκλίνουν  προς αυτά µέσω της διαλεκτικής σκέψης και 

συνεργασίας.

• Τέλος, η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και επίλυσης των  συγκρούσεων 

µέσα στο σχολείο, στην κοινότητα και στην  υπόλοιπη ζωή του παιδιού είναι 

σηµαντική. Το σχολικό πρόγραµµα µπορεί να γίνει µάθηµα ζωής και να 

διαµορφώσει κοινωνική συνείδηση και στάση απέναντι στα διαπροσωπικά και 

διαπολιτιστικά ζητήµατα (Dean, 1993, 1995)69.

7.6.3. Ενδεικτικά προγράµµατα διαχείρισης ενδοσχολικών 

συγκρούσεων

Η διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων πρωτοεµφανίστηκε σαν αντικείµενο 

ενδιαφέροντος κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το πρώτο  

ενδοσχολικό πρόγραµµα επίλυσης σύγκρουσης (conflict resolution program) ξεκίνησε 

στη Νέα Υόρκη το 1972. Τα προγράµµατα διαµεσολάβησης οµότιµων (peer mediation 

programs) πρωτοεµφανίστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη 

(Pendharkar, 1995). Έκτοτε, η δηµοτικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

επίλυσης συγκρούσεων αυξήθηκε κατακόρυφα µε τη δηµιουργία διαφόρων µορφών 
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προγραµµάτων  τα οποία εφαρµόζονται σε σχολεία ανά τον κόσµο. Τα εφαρµοζόµενα 

προγράµµατα έχουν διάφορα ονόµατα, όπως: conflict resolution education, conflict 

mediation, value education, violence prevention programs, antibullying programs, 

resolving problem creatively programs, teaching students to be peacemakers, 

citizenship education, peace education, peacemaking, social emotional learning κ.λπ.

Οι Crawford and Bodine (1996) αναφέρουν τους παρακάτω βασικούς τύπους 

προγραµµάτων επίλυσης συγκρούσεων:

• Εκπαιδευτικά προγράµµατα επίλυσης συγκρούσεων (conflict resolution training 

programs) τα οποία διδάσκονται σαν ξεχωριστό µάθηµα στα σχολεία και στην 

τοπική κοινωνία.

• Προγράµµατα διαµεσολάβησης οµότιµων (peer mediation programs) τα οποία 

διδάσκουν τους νέους πως να λειτουργούν ως διαµεσολαβητές και να επιλύουν 

συγκρούσεις ανάµεσα στους συµµαθητές τους.

• Ειρηνικές αίθουσες και ειρηνικά σχολεία (peaceable classrooms and schools). 

Στην περίπτωση αυτή η επίλυση συγκρούσεων ενσωµατώνεται στη διδασκαλία 

στη σχολική αίθουσα αλλά και σε όλο το σχολικό περιβάλλον. 

• Κοινοτικά κέντρα διαµεσολάβησης (community mediation centers) τα οποία 

εκπαιδεύουν εθελοντές - µέλη της κοινότητας ούτως ώστε να µπορούν να 

παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε νέους και ενήλικες. Μερικά κέντρα 

µπορούν επίσης να εκπαιδεύουν εφήβους ως µεσολαβητές.

Παρακάτω αναφέρονται µερικά από τα προγράµµατα επίλυσης συγκρούσεων που 

εφαρµόζονται σε σχολεία του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας:
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Resolving Problem Creatively Program (RCCP)

Το RCCP είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο επιτυχηµένα προγράµµατα που 

εφαρµόζονται στις ΗΠΑ και συνδυάζει τη διδασκαλία κοινωνικών και 

συναισθηµατικών δεξιοτήτων µε την εκπαίδευση στην  επίλυση συγκρούσεων και 

θέµατα διαφορετικότητας (Lantieri & Patti, 1996; Selfridge, 2004). Η εφαρµογή του 

ξεκίνησε το 1985 σε συνεργασία των  δηµόσιων σχολείων Νέας Υόρκης και του µη 

κερδοσκοπικού οργανισµού «Educators for Social Responsibility, New York 

chapter» (ESR Metro). Η βασική του µέριµνα ήταν  η επαγγελµατική ανάπτυξη και 

υποστήριξη των  καθηγητών ούτως ώστε να µπορούν να διδάξουν µαθήµατα βασισµένα 

στο πρόγραµµα σπουδών RCCP (Brown et  al., 2004). Με το πέρασµα των χρόνων  το 

πρόγραµµα εµπλουτίσθηκε µε τη διαµεσολάβηση οµότιµων, την εκπαίδευση γονέων 

και την εκπαίδευση διευθυντών. Το πρόγραµµα αυτό είναι προληπτικό και ξεκινάει από 

το νηπιαγωγείο ούτως ώστε να παιδιά να µάθουν από πολύ µικρή ηλικία ότι οι διαφορές 

επιτρέπονται, ότι όλα τα συναισθήµατα είναι αποδεκτά, και ότι ο κανόνας είναι η µη 

βίαιη προσέγγιση στη σύγκρουση. Το όραµα του προγράµµατος είναι στο δηµοτικό οι 

µαθητές να επιλέγουν αυτόµατα τις κατάλληλες δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων για 

τη διαµεσολάβηση στις διαµάχες ανάµεσα στους συµµαθητές τους και στο γυµνάσιο 

και λύκειο να έχουν τη δύναµη και τις δεξιότητες να αντισταθούν στην  αδιαλλαξία και 

τη βία και να εργαστούν για µια πιο ειρηνική κοινωνία. 

Το πρόγραµµα αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα (Lantieri & Patti 

(1996); Huffstutter et al. (1997)):

• Πρόγραµµα σπουδών Κ-12. Το πρόγραµµα αυτό εστιάζει στην εκµάθηση 

βασικών δεξιοτήτων όπως: ενεργητική ακρόαση, θετικότητα (η οποία έρχεται σε 

αντίθεση µε την επιθετικότητα και την παθητικότητα), κατάλληλη έκφραση των 

συναισθηµάτων, ενσυναίσθηση, συνεργασία, δηµιουργική επίλυση προβληµάτων, 
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διαπραγµάτευση, αποδοχή της διαφορετικότητας. Η εκµάθηση µπορεί να γίνει µε 

παίξιµο ρόλων, οµαδική συζήτηση, καταιγισµό ιδεών, διαχείριση θυµού και άλλες 

βιωµατικές και συναισθηµατικές µεθόδους µάθησης.

• Επαγγελµατική επιµόρφωση και διαρκής στήριξη των καθηγητών. Οι 

καθηγητές αρχικά παρακολουθούν ένα επιµορφωτικό σεµινάριο 25 ωρών στο 

οποίο διδάσκονται τις έννοιες και δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης εστιάζοντας στην επίλυση συγκρούσεων και στη διαδραστική 

προσέγγιση του RCCP για την διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων στους µαθητές 

(Brown et al., 2004). Ένας ειδικός εξωτερικός επιµορφωτής (του ESR) 

επισκέπτεται το σχολείο από 6 έως 10 φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

και βοηθά στην προετοιµασία, παρατηρεί τις τάξεις, δίνει υποδειγµατικά 

µαθήµατα, συζητά τους προβληµατισµούς και γενικά υποστηρίζει τον 

εκπαιδευτικό στο έργο του. Η εκπαίδευση των καθηγητών είναι πολύ σηµαντική 

διότι χωρίς αυτή υπάρχει ο κίνδυνος οι λεκτικές οδηγίες των καθηγητών να µην 

συνάδουν µε τις πράξεις τους. Στις Η.Π.Α. η εκπαίδευση των  καθηγητών 

παρέχεται από ιδιωτικούς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς οι οποίοι ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την  ειρήνη ή την  επίλυση συγκρούσεων  στα σχολεία (Girard, 

1996).

• Πρόγραµµα διαµεσολάβησης οµότιµων (peer mediation). Το πρόγραµµα αυτό 

ενισχύει τις δεξιότητες των µαθητών να επιλύουν µόνοι τα προβλήµατά τους 

χωρίς βία και τους βοηθά να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Αν  και το 

πρόγραµµα συµβάλλει αρκετά στη δηµιουργία ειρηνικού σχολικού κλίµατος, σε 

καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την αποτελεσµατική πολιτική πειθαρχίας του 

σχολείου. Διότι εάν δεν υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις κατά της βίας, οι µαθητές 

δεν θα προσφύγουν στη διαµεσολάβηση για την εύρεση βοήθειας.
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• Εκπαίδευση των γονέων. Η εκπαίδευση γονέων  βοηθά και ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος αφού οι αποκτηθείσες γνώσεις και 

τεχνικές θα µπορούν να εφαρµόζονται και στο σπίτι. Η εκπαίδευση γονέων δίνει 

στο πρόγραµµα τη δυνατότητα να ξεφύγει από τα όρια του σχολείου δίνοντας τη 

δυνατότητα στους γονείς να µάθουν τρόπους µε τους οποίους θα ενισχύσουν τις 

δι-οµαδικές σχέσεις, την ενδο-οικογενειακή επικοινωνία και την επίλυση 

συγκρούσεων. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερα τρίωρα εργαστήρια στα 

οποία οι γονείς καλούνται να αναλογιστούν πώς φέρονται ως γονείς, ποιες 

µέθοδοι είναι αποτελεσµατικές και τι θα ήθελαν να αλλάξουν. Εκπαιδεύονται 

στην  ενεργητική ακρόαση, στην επικοινωνία και στις τεχνικές διαπραγµάτευσης 

win-win και εξασκούνται στις ίδιες δεξιότητες και στρατηγικές που µαθαίνουν τα 

παιδιά τους στο σχολείο. 

• Εκπαίδευση των διευθυντών. Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης 

υποδεικνύεται στους διευθυντές ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες για να αγκαλιάσουν και να 

τυποποιήσουν ανθρωπιστικές, δηµοκρατικές και δηµιουργικές προσεγγίσεις στην 

αντιµετώπιση της σύγκρουσης και την διαφορετικότητα. Το επίπεδο επιτυχίας του 

προγράµµατος εξαρτάται από το ποσοστό δέσµευσης που επιδεικνύει ο 

διευθυντής στο προσωπικό του σχολείου (Selfridge, 2004).

Σύµφωνα µε την έρευνα των Brown et al. (2004), το πρόγραµµα RCCP µπορεί να 

βελτιώσει τη ζωή των παιδιών καθώς οι µαθητές που λαµβάνουν  επαρκείς οδηγίες από 

τους καθηγητές τους πάνω στο πρόγραµµα σπουδών RCCP αναπτύσσονται πιο θετικά 

από τους µαθητές οι οποίοι λαµβάνουν λίγες ή καθόλου οδηγίες. Και αυτό συµβαίνει 

για αγόρια ή κορίτσια, παιδιά διαφορετικών φυλών / εθνικοτήτων, και για παιδιά 

διαφορετικού οικονοµικού υπόβαθρου. 
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Process Curriculum

Χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών 

και ικανοτήτων και µίας ή περισσότερων συνεργατικών  µεθόδων επίλυσης 

συγκρούσεων σαν  ένα διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών, ένα ξεχωριστό µάθηµα, ένα 

ηµερήσιο σχέδιο µαθήµατος (Crawford & Bodine, 1996). Τα µαθήµατα 

διεκπεραιώνονται µε τη µορφή προσοµοιώσεων, παίξιµο ρόλων, οµαδικών συζητήσεων 

και συνεργατικών εκπαιδευτικών µεθόδων. Η φιλοσοφία του προγράµµατος είναι ότι 

εάν οι µαθητές µάθουν να διαχειρίζονται και να επιλύουν τις συγκρούσεις µόνοι τους, 

θα γίνουν υπεύθυνα µέλη τόσο των σχολείων, όσο και της κοινωνίας. Οι απαραίτητες 

δεξιότητες που θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα σπουδών  των σχολικών µονάδων 

πρέπει να ικανοποιούν τις εξής τρεις προϋποθέσεις (Goldstein, 1988)70:

i. µοντελοποίηση της επιθυµητής συµπεριφοράς ώστε να καλύπτει ποικίλες 

περιστάσεις,

ii. πρακτική εξάσκηση της συµπεριφοράς κάτω από επίβλεψη έως ότου η επιθυµητή 

συµπεριφορά να εκτελείται αυθόρµητα και επιδέξια,

iii. ανταµοιβή των εκπαιδευοµένων για την εφαρµογή της νέας συµπεριφοράς έξω 

από το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ο Pendharkar (1995) προτείνει τα προγράµµατα σπουδών για την επίλυση 

συγκρούσεων να στοχεύουν στα εξής:

• Οι µαθητές µαθαίνουν  για τη σύγκρουση (εκµάθηση των στιλ διαχείρισης 

σύγκρουσης και των αιτιών σύγκρουσης, αναγνώριση των  συναισθηµάτων και 

στάσεων σε σχέση µε τη σύγκρουση).
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• Οι µαθητές µαθαίνουν για την επικοινωνία (απόκτηση δεξιοτήτων ενεργητικής 

ακρόασης, χρήση ουδέτερης γλώσσας, ξεκάθαρη έκφραση των συναισθηµάτων 

και των αναγκών).

• Οι µαθητές µαθαίνουν για την επίλυση προβληµάτων (συνεργασία για την 

ικανοποίηση των αναγκών και των δύο πλευρών, δηµιουργία εναλλακτικών 

επιλογών, ενδιαφέρον  για τις απόψεις και των δύο πλευρών, διαπραγµάτευση, 

διαµεσολάβηση).

Οι LeBoeuf & Delany-Sahibs (1997) αναφέρουν δύο προγράµµατα βασισµένα 

στη µέθοδο process curriculum:

i. Το πρόγραµµα “Program for Young Negotiators” το οποίο βασίζεται στο 

“Harvard Negotiation Project” όπου οι µαθητές, οι καθηγητές και η διοίκηση 

µαθαίνουν να χρησιµοποιούν δοµηµένες διαδικασίες διαπραγµάτευσης σαν µέσο 

για την επίτευξη των  στόχων και την επίλυση των διενέξεων (LeBoeuf & Delany-

Sahibs, 1997). Τα θετικά αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι η επιτυχία στην 

επίλυση των διαφωνιών και αποφυγή καβγάδων ανάµεσα στους µαθητές, η 

µείωση των παρεµβάσεων από γονείς και καθηγητές στις συγκρούσεις και η 

βελτίωση των ικανοτήτων επικοινωνίας των µαθητών

ii. Το πρόγραµµα “Fighting Fair” του οργανισµού “Peace Foundation” το οποίο 

εφαρµόσθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των Η.Π.Α. σε ένα σχολείο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µε περισσότερους από 700 µαθητές. Το πρόγραµµα σπουδών 

συνδυάστηκε µε επιλεγµένα τµήµατα άλλων προγραµµάτων επίλυσης 

συγρκούσεων και µέσα σε µια µόλις σχολική χρονιά παρατηρήθηκε µείωση στις 

αποβολές κατά 42% και στις οριστικές αποβολές από το σχολείο κατά 97%.
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Πρόγραµµα Διαµεσολάβησης (Mediation Program)

Σε ένα πρόγραµµα ενδοσχολικής διαµεσολάβησης επιλεγµένα άτοµα (ενήλικες ή 

µαθητές) εκπαιδεύονται στις αρχές διαχείρισης σύγκρουσης και διαµεσολάβησης για να 

παρέχουν ουδέτερη βοήθεια σε όσους θέλουν να επιλύσουν  µια σύγκρουση και 

βοηθούν τις δύο πλευρές να συζητήσουν και να ακούσουν ο ένας τα παράπονα του 

άλλου. Η οµότιµη διαµεσολάβηση (peer mediation) είναι µια εθελοντική διαδικασία 

όπου οι µαθητές παίζουν το ρόλο του διαµεσολαβητή για την επίλυση συγκρούσεων 

µεταξύ των µαθητών του σχολείου και το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα γραπτό 

συµβόλαιο. Αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση στις παραδοσιακές ενδοσχολικές 

πειθαρχικές µεθόδους (π.χ. τιµωρία, αποβολή, κ.λπ.) και έχει εφαρµογή τόσο σε 

επίπεδο τµήµατος, όσο και σε επίπεδο σχολείου. Τα προγράµµατα οµότιµης 

διαµεσολάβησης πρέπει να συντονίζονται από ειδικά εκπαιδευµένους καθηγητές-

συντονιστές οι οποίοι θα προσφέρουν διαρκή υποστήριξη στην οµάδα των µαθητών-

διαµεσολαβητών.

Τα προγράµµατα οµότιµης διαµεσολάβησης στοχεύουν (Crawford & Bodine,

(1996); New South Wales Department of Education & Training (2008)):

• στην  επίγνωση του τρόπου µε τον  οποίο η σύγκρουση επηρεάζει τη ζωή των 

ανθρώπων, 

• στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές και ανάµεσα στους 

µαθητές και τους καθηγητές και στη βελτίωση του σχολικού κλίµατος,

• στην κατανόηση των συναισθηµάτων της άλλης πλευράς και στο σεβασµό,

• στην  εκπαίδευση των µαθητών στην  ενεργητική ακρόαση, την κριτική σκέψη και 

την επίλυση προβληµάτων,
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• στην  ενδυνάµωση των µαθητών µέσω ανάληψης της ευθύνης για την επίλυση των 

διαφορών τους και στην παροχή ενός εναλλακτικού τρόπου συζήτησης για την 

επίλυση προβληµάτων,

• στη µείωση των πειθαρχικών κυρώσεων (τιµωρία, αποβολή, κ.λπ.)

• στη µείωση του χρόνου που ξοδεύουν οι καθηγητές για την αντιµετώπιση των 

συγκρούσεων ανάµεσα στους µαθητές,

Η διαµεσολάβηση ενδείκνυται σε µικρές διαµάχες, όπως ασήµαντα καβγαδάκια, 

προσβολές, διάδοση φηµών, προβλήµατα φιλίας, πειράγµατα, φυσικό αποκλεισµό από 

παρέες. Δεν  ενδείκνυται σε περιπτώσεις φυσικής βίας και επιθέσεων, κλοπής, χρήσης 

ναρκωτικών και αλκοόλ, οπλοχρησίας, ψυχασθένειας, ληστείας, σεξουαλικής 

παρενόχλησης ανηλίκου κ.λπ. όπου απαιτείται άλλου είδους αντιµετώπιση (Ρουµπάνη; 

New South Wales Department of Education & Training (2008)). 

Η διαµεσολάβηση µπορεί να ξεκινήσει είτε µετά από αίτηµα των  µαθητών, είτε 

από πρωτοβουλία του καθηγητή ή του διευθυντή. Ο καθηγητής-συντονιστής είναι 

αυτός που θα κρίνει εάν το ζήτηµα είναι κατάλληλο για διαµεσολάβηση. Η διαδικασία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν  ή µετά το µάθηµα, ή ακόµη και κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος µε την άδεια του διδάσκοντος. Εάν ένα συµφωνηθέν συµβόλαιο “σπάσει”, 

τότε µπορεί να ξαναγίνει διαµεσολάβηση ή να ζητηθεί η παρέµβαση της διεύθυνσης του 

σχολείου.

Η επιλογή των  διαµεσολαβητών δεν πρέπει να γίνεται µε κριτήρια ακαδηµαϊκά, 

καλού µαθητή, αλλά µε βάση την εµπιστοσύνη στο άτοµο, την απουσία εµπάθειας, την 

εχεµύθεια, τη βούλησή τους να επωµιστούν ένα τέτοιο έργο (Ρουµπάνη). Πρέπει να 

είναι πρόσωπα κύρους και κοινής αποδοχής (Μαυροσκούφης (2007) και να αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγµα των µαθητών του σχολείου σε ότι αφορά το φύλο, τη σχολική 

επίδοση, τα γενικά ενδιαφέροντα κ.λπ. (Pendharkar, 1995). Τα µέλη αυτής της οµάδας 
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πρέπει να εστιάζουν τη συζήτηση στην επίλυση του προβλήµατος και όχι στην  επιβολή 

κατηγοριών και ποινών  ((Μαυροσκούφης, 2007) και πρέπει να εκπαιδευτούν  για να 

αποκτήσουν τις παρακάτω απαραίτητες δεξιότητες (VADR Inc, 2001):

• ο τόνος της φωνής να µην είναι επικριτικός και η γλώσσα του σώµατος να είναι 

αµερόληπτη, 

• να υποβάλλουν τα σωστά ερωτήµατα και να µπορούν να προβούν σε θετική 

επαναδιατύπωση των πληροφοριών, 

• να επιδεικνύουν  ενεργητική ακρόαση και να έχουν επίγνωση των 

συναισθηµάτων.

Οι οµότιµοι διαµεσολαβητές συνήθως δουλεύουν σε ζευγάρια. Εάν είναι εφικτό, 

η επιλογή τους γίνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούν το ίδιο φύλο ή να έχουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα µε τους εµπλεκόµενους στη σύγκρουση. Οι γενικές οδηγίες για τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι (Pendharkar (1995); New South Wales 

Department of Education & Training (2008)):

• Άνοιγµα της διαδικασίας

➡ συστάσεις

➡ θέσπιση κανόνων

➡ περίληψη της διαδικασίας για τους αντίδικους

➡ συµφωνία για συµµετοχή και τήρηση των κανόνων

• Συλλογή πληροφοριών

➡ η κάθε πλευρά αναφέρει το πρόβληµα και τα συναισθήµατα που ένιωσε µε 

τη σειρά της, χωρίς διακοπή

➡ οι διαµεσολαβητές συνοψίζουν τις δύο απόψεις χρησιµοποιώντας ουδέτερη 

γλώσσα

• Εστίαση στα κοινά ενδιαφέροντα
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➡ οι διαµεσολαβητές εντοπίζουν τα “θέλω” της κάθε πλευράς

➡ οι διαµεσολαβητές ενθαρρύνουν τους αντίδικους να φανταστούν  τι είναι 

αυτό που θέλει η άλλη πλευρά

➡ οι διαµεσολαβητές συνοψίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα

• Επίλυση του προβλήµατος

➡ οι αντίδικοι ξεκινούν έναν καταιγισµό ιδεών για τις εναλλακτικές λύσεις

➡ οι διαµεσολαβητές ενθαρρύνουν τη συζήτηση ρωτώντας τι θα έκανε η κάθε 

πλευρά για την επίλυση του θέµατος

• Επίλυση

➡ οι αντίδικοι επιλέγουν τη λύση από τη λίστα των προτεινόµενων ιδεών

➡ οι διαµεσολαβητές βοηθούν στην αξιολόγηση του πόσο δίκαιη και 

ρεαλιστική είναι η λύση

➡ οι διαµεσολαβητές καταγράφουν τη συµφωνία. 

Ειρηνική τάξη (Peaceable Classroom)

Το πρόγραµµα αυτό ενσωµατώνει την εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων 

στο πρόγραµµα σπουδών και στη στρατηγική διαχείρισης τάξης και αποτελεί τον 

θεµέλιο λίθο των  ειρηνικών σχολείων (Crawford & Bodine, 1996). Οι εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποιούν τη συνεργατική µάθηση και τη διαλεκτική µέθοδο και οι µαθητές 

εργάζονται σε µικρές οµάδες. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι καθηγητές: α) σε 

συνεργασία µε τους µαθητές συναποφασίζουν για τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και 

β) καθοδηγούν τους µαθητές και δίνουν οδηγίες όσον αφορά την  επίλυση προβληµάτων 

και τη λήψη αποφάσεων ούτως ώστε οι δεξιότητες να χρησιµοποιούνται και να 

ενισχύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
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Ειρηνικό σχολείο (Peaceable School)

Βασίζεται στην προσέγγιση που χρησιµοποιούν  οι ειρηνικές τάξεις (peaceable 

classrooms) και ενσωµατώνει τη διαχείριση συγκρούσεων  στη διοίκηση του σχολείου. 

Όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας (µαθητές, καθηγητές, διευθυντές, γονείς) 

εκπαιδεύονται στις αρχές και διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων µε κύριο άξονα την 

διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίµησης και την κατανόηση ότι 

είναι εφικτό να δηµιουργήσουµε µια κοινωνία χωρίς συγκρούσεις η οποία επιτρέπει τη 

διαφορετικότητα (Crawford & Bodine (1996); LeBoeuf & Delany-Sahibs (1997)). Το 

κλίµα ενός ειρηνικού σχολείου αποπνέει ενδιαφέρον, ειλικρίνεια, συνεργασία και 

αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι νέοι και οι ενήλικες αντιµετωπίζουν την  πρόκληση 

της ιδέας ότι µια κοινωνία χωρίς βία είναι ρεαλιστικός και επιθυµητός στόχος. Οι 

καθηγητές που θέλουν  να εφαρµόσουν το πρόγραµµα στο τµήµα τους αρχικά 

παρακολουθούν ένα πρόγραµµα εισαγωγικής επιµόρφωσης από ειδικούς επιµορφωτές 

και στη συνέχεια ενθαρρύνονται να αφιερώνουν τουλάχιστον  µια διδακτική ώρα για 

την εκπόνηση σχετικού εργαστηριακού µαθήµατος. Επίσης, ενσωµατώνουν τα 

µαθήµατα επίλυσης συγκρούσεων, τις στρατηγικές και τις δεξιότητες στο κανονικό 

µάθηµά τους. Εξίσου σηµαντική είναι και η εκπαίδευση του διευθυντή και των γονέων.

Teaching students to be peacemakers

Είναι ένα πρόγραµµα σπουδών για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (12 τάξεις) το οποίο παρουσιάζει τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης και 

διαµεσολάβησης µε όλο και πιο εξελιγµένους τρόπους καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν και 

ωριµάζουν. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σταδιακά διότι όπως έχει δείξει η εµπειρία, η 

εκµάθηση της ικανότητας αυτοεπίλυσης των προβληµάτων και ρύθµισης της 

συµπεριφοράς χρειάζεται χρόνια εκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα είναι ένα πρόγραµµα το 
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οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο και ενέργεια στη διδασκαλία (Johnson & Johnson, 1996). Τα στάδια 

υλοποίησης του προγράµµατος περιλαµβάνουν:

i. Δηµιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος µάθησης. Για την εποικοδοµητική 

επίλυση συγκρούσεων απαιτείται ένα περιβάλλον µάθησης συνεργατικό και όχι 

ανταγωνιστικό. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει η φιλοσοφία του σχολείου να είναι 

τέτοια που οι µαθητές θα πρέπει να συνεργάζονται για να έχουν  τα µεγαλύτερα 

οφέλη και ανταµοιβές από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα. 

ii. Κατανόηση της φύσης και της σύγκρουσης και του γεγονότος ότι είναι 

επιθυµητή. Οι µαθητές µαθαίνουν τα πλεονεκτήµατα της σύγκρουσης, πως 

αντιδρούν οι ίδιοι στη σύγκρουση, πότε µια σύγκρουση είναι πραγµατική και 

πότε έχει επιλυθεί εποικοδοµητικά.

iii. Εκπαίδευση όλων των µαθητών στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την  

επίλυση προβληµάτων.  Το πρόγραµµα επανειληµµένα καθοδηγεί τους µαθητές 

να µάθουν να χρησιµοποιούν τα παρακάτω βήµατα έως ότου γίνουν συνήθεια:

➡ Περίγραψε τι θέλεις.

➡ Περίγραψε πως αισθάνεσαι.

➡ Περίγραψε τις αιτίες πίσω από τα “θέλω” και τα συναισθήµατά σου.

➡ Συνόψισε το τι κατάλαβες ότι θέλει και αισθάνεται το άλλο άτοµο και τις 

αιτίες τους.

➡ Πρότεινε τρεις εναλλακτικές για την επίλυση της σύγκρουσης που 

µεγιστοποιούν τα κοινά οφέλη.

➡ Από κοινού επιλέξτε µία λύση και κλείστε τη συµφωνία µε ένα συµβόλαιο ή 

µια χειραψία.

-166-



iv. Εκπαίδευση όλων των µαθητών στη διαδικασία οµότιµης διαµεσολάβησης.  

Κάθε µέρα ο καθηγητής επιλέγει δύο µαθητές ως διαµεσολαβητές ούτως ώστε 

διαδοχικά όλοι οι µαθητές να περάσουν από αυτή τη θέση. Οι διαµεσολαβητές 

φορούν διακριτικά µπλουζάκια, επιτηρούν τους χώρους εστίασης και παιχνιδιού 

και µπορούν να διαµεσολαβήσουν σε οποιαδήποτε σύγκρουση προκύψει στις 

αίθουσες ή στο σχολείο.

Οι διαµεσολαβητές πρέπει να εφαρµόσουν την παρακάτω διαδικασία:

➡ Τερµατίστε τις εχθροπραξίες. Διαχωρίστε τους αντιπαρατιθέµενους και 

δώστε τους χρόνο για να “ηρεµήσουν τα πνεύµατα”.

➡ Κερδίστε τη δέσµευση των  δύο πλευρών στη διαδικασία διαµεσολάβησης 

και συµφωνήστε η διαµεσολάβηση να γίνει µε καλή πίστη. Συστηθείτε, 

εξηγείστε τη διαδικασία και το ρόλο σας και αναφέρετε τους κανόνες.

➡ Βοηθήστε τις δύο πλευρές να έχουν µια επιτυχηµένη διαπραγµάτευση 

(ακολουθήστε τη διαδικασία του προηγούµενου βήµατος).

➡ Ελέγξτε τη συµµόρφωση των δύο πλευρών στους όρους της συµφωνίας. 

Εάν  η διαµεσολάβηση οµότιµων αποτύχει, αναλαµβάνει ο καθηγητής ως 

διαµεσολαβητής. Εάν αποτύχει, καταφεύγει στη διαιτησία. Εάν και αυτό 

αποτύχει, τότε αναλαµβάνει τη διαµεσολάβηση ο διευθυντής και ένα και πάλι η 

διαδικασία αποτύχει, ο διευθυντής καταφεύγει στη διαιτησία.

v. Ενίσχυση και αναβάθµιση των δεξιοτήτων των µαθητών στην επίλυση 

συγκρούσεων. Οι καθηγητές προτρέπονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα 

να ενσωµατώσουν στο µάθηµά τους τεχνικές οι οποίες ενισχύουν και βελτιώνουν 

τις δεξιότητες των µαθητών στην κατανόηση και χρήση των διαδικασιών του 

προγράµµατος.
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Olweus Bullying Prevention Program (OBBP) 

Το OBBP είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πρόγραµµα για την καταπολέµηση 

του σχολικού εκφοβισµού (bullying). Αναπτύχθηκε από τον Dan Olweus και είναι ένα 

µακροχρόνιο συστηµικό πρόγραµµα που επιφέρει την αλλαγή και αναπτύσσεται σε 

τέσσερα επίπεδα ως εξής:

i. Επίπεδο σχολείου: Τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του επιπέδου είναι α) η 

δηµιουργία µιας Συντονιστικής Επιτροπής για την  Καταπολέµηση του Σχολικού 

Εκφοβισµού, β) η εκπαίδευση της επιτροπής και του προσωπικού του σχολείου, 

γ) η διάθεση του ερωτηµατολογίου Olweus Bully Victim Questionnaire σε όλο το 

σχολείο (το BVQ είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε ο Olweus για να προσδιορίσει 

τα ποσοστά θυµατοποίησης, τις περιοχές υψηλού κινδύνου, τις στάσεις και τις 

αντιδράσεις του προσωπικού στον εκφοβισµό (Black, 2007)), δ) η 

πραγµατοποίηση συνελεύσεων  του προσωπικού, ε) η δηµιουργία σχολικών 

κανονισµών κατά του σχολικού εκφοβισµού, στ’) η ανασκόπηση και προσαρµογή 

του συστήµατος επίβλεψης του σχολείου, ζ) η έναρξη του προγράµµατος µε 

αφορµή ένα σχολικό επεισόδιο και η) η συµµετοχή των γονέων.

ii. Επίπεδο ατοµικό: Τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του επιπέδου είναι α) η 

επίβλεψη των δραστηριοτήτων  των µαθητών, β) η διασφάλιση ότι όλο το 

προσωπικό παρεµβαίνει την ώρα που παρατηρείται επεισόδιο εκφοβισµού, γ) η 

πραγµατοποίηση συνελεύσεων µε τους µαθητές που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο 

εκφοβισµού, δ) η πραγµατοποίηση συνελεύσεων µε τους γονείς των παιδιών που 

ενεπλάκησαν σε επεισόδιο εκφοβισµού και ε) η δηµιουργία ιδιαίτερων 

προγραµµάτων  παρέµβασης για τους µαθητές που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο 

εκφοβισµού. 
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iii. Επίπεδο τάξης: Τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του επιπέδου είναι α) η 

ανακοίνωση και εφαρµογή σχολικών κανόνων κατά του εκφοβισµού, β) η 

πραγµατοποίηση τακτών συνελεύσεων τάξης και γ) η πραγµατοποίηση τακτών 

συνελεύσεων µε τους γονείς των µαθητών.

iv. Επίπεδο κοινότητας: Τα απαραίτητα στοιχεία αυτού του επιπέδου είναι α)  

ανάµιξη µελών  της τοπικής κοινότητας στην Συντονιστική Επιτροπή για την 

Καταπολέµηση του Σχολικού Εκφοβισµού, β) η ανάπτυξη συµµαχιών µε µέλη της 

κοινότητας για την στήριξη του σχολικού προγράµµατος και γ) η διάδοση των 

µηνυµάτων  κατά του εκφοβισµού και των αρχών καλής πρακτικής στην 

κοινότητα. 

Το OBBP σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για µαθητές της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα οφέλη από την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος 

είναι:

• µείωση κατά 50% ή και παραπάνω στις αναφορές µαθητών ότι έχουν πέσει 

θύµατα εκφοβισµού ή έχουν εκφοβίσει συµµαθητές τους (οι αναφορές καθηγητών 

έδωσαν παρόµοια αποτελέσµατα),

• µείωση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς όπως εκφοβισµός, βανδαλισµοί, βία, 

καβγάδες, κλοπές και σκασιαρχείο, 

• βελτίωση του σχολικού κοινωνικού κλίµατος, της πειθαρχίας, των σχέσεων, της 

στάσης απέναντι στο σχολείο και τις εργασίες, και 

• µεγαλύτερη υποστήριξη στους µαθητές που πέφτουν θύµατα εκφοβισµού και πιο 

αποτελεσµατική παρέµβαση στους µαθητές που εκφοβίζουν.
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Πρόγραµµα Ελέγχου Συγκρούσεων (Π.Ε.Σ.)

Το Π.Ε.Σ. απευθύνεται σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου και είναι ένα σχολικό 

πρόγραµµα µε οργανωµένα µαθήµατα, στα οποία παρουσιάζεται το περιεχόµενό του 

συστηµατικά και µε µια σειρά και φτιάχτηκε για να χρησιµοποιηθεί από εκπαιδευτικούς 

που έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τα παιδιά στο φυσικό περιβάλλον της σχολικής 

τάξης. Επικεντρώνεται σε ορισµένες ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 

που θεωρούνται σηµαντικές τόσο για τη µείωση της επιθετικότητας και της 

διαπροσωπικής σύγκρουσης, όσο και για την προώθηση της συνεργασίας αλλά και του 

αµοιβαίου σεβασµού των  δικαιωµάτων  και των συναισθηµάτων του άλλου. Στοχεύει 

στην  αύξηση των ικανοτήτων που ήδη υπάρχουν στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών 

µε τους συνοµήλικούς τους, και, µε αυτό τον τρόπο, στη µείωση ή πρόληψη των 

µελλοντικών προβληµάτων στις σχέσεις των νεαρών ανθρώπων τόσο µε τους 

συνοµήλικούς τους όσο και µε τους ενήλικες. Για κάθε θέµα, τα παιδιά εργάζονται 

ατοµικά στο τετράδιο εργασίας και σε ζευγάρια ή σε µικρές οµάδες δραστηριότητας 

που επικεντρώνονται σε κάποιο σηµαντικό θέµα (Τριλίβα & Chimienti, 1998).

Τα θέµατα του προγράµµατος είναι:

➡ Προσοχή στα συναισθήµατα των άλλων, “ανάγνωση” αυτών των 

συναισθηµάτων και αντιµετώπιση των συγκεκριµένων συνθηκών που έχουν 

ίσως προκαλέσει τα συναισθήµατα αυτά.

➡ Πηγές επιθετικής συµπεριφοράς.

➡ Εξέταση και προσοχή στα σηµάδια θυµού τόσο των ιδίων όσο και των 

άλλων, τα οποία σε συνδυασµό µε τα τυπικά σηµάδια φασαρίας 

παρουσιάζονται σαν ένα “σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης” που 

προειδοποιεί ότι η σύγκρουση είναι πιθανή.
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➡ Επίδειξη τεχνικών  για τη δηµιουργία ή επανάκτηση του προσωπικού 

ελέγχου σε προκλητικές συνθήκες (συνήθως αντιδρούµε στην καταπάτηση 

των δικαιωµάτων µας και στη περιφρόνηση των συναισθηµάτων µας µε 

επιθετική, παθητική και υποστηρικτική συµπεριφορά)

➡ Παιχνίδια ρόλων για την εξάσκηση στις νεο-αποκτηµένες δεξιότητες.

➡ Εναλλακτικές λύσεις στη διαπροσωπική σύγκρουση.

➡ Δραστηριότητες που βοηθούν στην κατανόηση ότι οι ανθρώπινες διαφορές 

µπορούν να µας βοηθήσουν να επιλύσουµε προβλήµατα και να ζήσουµε µια 

ζωή καλύτερης ποιότητας.

➡ Οµαδικές συζητήσεις και παιχνίδια συνεργασίας.

7.6.4. Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου προγράµµατος

Τα προγράµµατα που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα είναι 

ενδεικτικά. Κάθε σχολική µονάδα που έχει αποφασίσει να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα 

διαχείρισης συγκρούσεων και βίας µπορεί να µελετήσει τα διαθέσιµα προγράµµατα και 

να διαλέξει αυτό που της ταιριάζει ή µπορεί να δηµιουργήσει το δικό της πρόγραµµα το 

οποίο θα βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της. Η επιλογή λοιπόν του κατάλληλου 

προγράµµατος είναι µια σύνθετη διαδικασία καθώς πρέπει αρχικά να εντοπισθεί ο 

τύπος των συγκρούσεων που εκδηλώνονται στο εκάστοτε σχολείο και βάσει αυτού του 

δεδοµένου να επιλεχθεί το κατάλληλο πρόγραµµα που θα τροποποιήσει τη 

συµπεριφορά των µαθητών, καθηγητών, διευθυντών  και γονέων ούτως ώστε οι 

συγκρούσεις να ελαχιστοποιούνται και όταν εµφανίζονται, να επιλύονται αρµονικά. 

Απαραίτητη σε όλη τη φάση είναι η συµβολή του σχολικού συµβούλου. Σύµφωνα µε 

την Garner (2008) η καλύτερη µέθοδος ανάπτυξης του κατάλληλου προγράµµατος είναι 

η χρήση µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στρατηγικών ως εξής:
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i. Μακροπρόθεσµες στρατηγικές:

➡ Συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία εκπαίδευσης, 

εξάσκησης και αξιολόγησης του προγράµµατος και συνεργασία µε ειδικούς 

εξωτερικούς συµβούλους διαµεσολάβησης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων για τη σχολική κοινότητα.

➡ Δηµιουργία ενός «Συµβουλίου Διαχείρισης Συγκρούσεων» στο οποίο θα 

συµµετέχουν ειδικά εκπαιδευµένοι σχολικοί σύµβουλοι, εκπαιδευτικοί, 

µαθητές, διευθυντές, γονείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. 

➡ Διερεύνηση των διαθέσιµων σχολικών προγραµµάτων. Υπάρχει πληθώρα 

προγραµµάτων  ειδικά διαµορφωµένων  ανάλογα µε την εκπαιδευτική 

βαθµίδα. Πολλά από αυτά περιέχουν σχέδια µαθήµατος, εκπαιδευτικό 

υλικό, σηµειώσεις, διαφάνειες, video, οδηγίες εκπαιδευτών, εργαλεία 

αξιολόγησης. Μερικά από αυτά τα προγράµµατα είναι διαµορφωµένα 

ειδικά για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και την 

επιθετικότητα.

ii. Βραχυπρόθεσµες στρατηγικές

➡ Οι καθηγητές µπορούν  µε πολύ απλά και µικρά βήµατα να ενσωµατώσουν 

σιγά-σιγά τις αρχές διαχείρισης συγκρούσεων στα καθηµερινά τους 

µαθήµατα. Με αυτό τον τρόπο, όταν έρθει η στιγµή να δηµιουργηθεί ένα 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα, η συµβολή τους θα είναι πολύ σηµαντική.

➡ Ανάπτυξη των διαφορετικών  ειδών  νοηµοσύνης των µαθητών. Ο Howard 

Gardner (1983) πρότεινε τη Θεωρία Πολλαπλής Νοηµοσύνης (Theory of 

Multiple Intelligences) σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν επτά είδη 

νοηµοσύνης71: λογική-µαθηµατική (Logical-Mathematical), γλωσσική 
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(Linguistic), χωρική (Spatial), µουσική (Musical), σωµατική-κιναισθητική 

(Bodily-Kinesthetic) και προσωπική (Personal) η οποία διαχωρίζεται σε 

διαπροσωπική (συναισθήµατα και προθέσεις για τους άλλους) και 

ενδοπροσωπική. Η Garner, βασιζόµενη στη θεωρία του Gardner, εισήγαγε 

το 1996 ένα πρόγραµµα το οποίο ενθαρρύνει τους µαθητές να αναπτύξουν 

µια αυξηµένη συνειδητότητα για το πως χρησιµοποιούν τα διάφορα είδη 

νοηµοσύνης για να αντιµετωπίσουν και να διαχειριστούν τη σύγκρουση.

Η Hakvoort (2010) προσπάθησε να περιγράψει τις σχέσεις ανάµεσα στα διάφορα 

προγράµµατα και τις δράσεις των  σχολικών µονάδων και να βοηθήσει τους καθηγητές 

να αποφασίσουν ποιο πρόγραµµα πρέπει να επιλέξουν για να υλοποιήσουν στο σχολείο 

τους, ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες και ανάγκες, χρησιµοποιώντας την 

πυραµίδα του Cohen. Σύµφωνα µε την Hakvoort, το κάθε πρόγραµµα συνήθως 

επικεντρώνεται σε µία, και µερικές φορές σε δύο από τις παραπάνω κατηγορίες και 

προσπαθεί να συνδυάσει το θεωρητικό πλαίσιο µε την πρακτική εξάσκηση, δίνοντας 

στους µαθητές την ευκαιρία να δοκιµάσουν  τις νεοαποκτηµένες γνώσεις και δεξιότητες 

σε προσοµοίωση συγκρουσιακών επεισοδίων. Η επιλογή του κατάλληλου 

προγράµµατος για την κάθε σχολική µονάδα πρέπει να γίνει κατατάσσοντας τις 

συνήθεις συγκρούσεις που εµφανίζονται στη σχολική µονάδα στο κατάλληλο επίπεδο 

και προσπαθώντας µε τη χρήση των κατάλληλων προγραµµάτων να επανέλθει το 

σχήµα στην προτεινόµενη µορφή πυραµίδας του Cohen (Διάγραµµα 4, σελ. 149).

Μετά την επιλογή και εφαρµογή του προγράµµατος εξίσου σηµαντική είναι και η 

αξιολόγησή του. Όπως αναφέρουν οι Jones et al. (2000), η αξιολόγηση είναι σηµαντική 

διότι:

• σε περίπτωση που το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από εξωτερικούς φορείς, η 

αξιολόγηση είναι σηµαντική για την έγκριση των νέων χορηγήσεων, 
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• προσδιορίζουµε κατά πόσο ικανοποιούνται οι πρωταρχικές ανάγκες και 

επιτυγχάνονται οι στόχοι, 

• εντοπίζονται οι δυνάµεις και οι αδυναµίες του προγράµµατος. Μερικές φορές οι 

λόγοι για τους οποίους το πρόγραµµα έχει επιτυχία δεν  ήταν προβλεπόµενοι και 

µε την αξιολόγηση τους προσδιορίζουµε και φροντίζουµε να συνεχίσουν να 

υφίστανται, 

• προβλέπουµε τις ανάγκες και προγραµµατίζουµε, 

• εντοπίζουµε τους λόγους που κάνουν επιτακτική την ενίσχυση των προσπαθειών 

για τη συνέχιση του προγράµµατος. 

7.6.5. Θετικά αποτελέσµατα της εποικοδοµητικής διαχείρισης 

ενδοσχολικών συγκρούσεων

Αν και η εµπλοκή των ατόµων σε συγκρούσεις προκαλεί άγχος, εντούτοις ο 

επιτυχηµένος χειρισµός τους αποτελεί θετική εµπειρία αφού προσφέρει την ευκαιρία 

στους εµπλεκόµενους να µάθουν κάτι για τον εαυτό τους και τους άλλους, να κάνουν 

αλλαγές στο κατεστηµένο, να αµφισβητήσουν απαρχαιωµένους τρόπους σκέψης και να 

καλλιεργήσουν νέους τρόπους συσχετισµού και συνεργασίας (Φασουλής, 2006). 

Επισηµαίνεται ότι η σύγκρουση εξελίσσεται σε εποικοδοµητική διαδικασία όταν όλοι 

οι συµµετέχοντες είναι ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα και πιστεύουν ότι έχουν 

ωφεληθεί από τη συµφωνία (Deutsch, 1973) 72 . Οι ανασκοπήσεις που έγιναν από 

διάφορους ερευνητές επισηµαίνουν τα εξής θετικά αποτελέσµατα των προγραµµάτων 

επίλυσης συγκρούσεων:
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Για τους µαθητές:

• Αύξηση στα επίπεδα γνώσης των  µαθητών όσον αφορά τις συγκρούσεις 

(κατανόηση της φύσης των  συγκρούσεων, βελτίωση των δεξιοτήτων 

εποικοδοµητικής διαχείρισης συγκρούσεων, βελτίωση των διαπραγµατευτικών 

δεξιοτήτων τους), αύξηση των ικανοτήτων στην εποικοδοµητική επίλυση 

συγκρούσεων τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι (New South Wales Department 

of Education & Training  (2008); Hakvoort (2010)). 

• Η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων µπορεί βραχυπρόθεσµα να οδηγήσει σε 

αύξηση των  κοινωνικών και ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων και µακροπρόθεσµα στη 

δηµιουργία ενός αρµονικού κόσµου (Hakvoort, 2010). Όσο περισσότερο οι 

µαθητές αναλαµβάνουν την  ευθύνη για τη ρύθµιση τόσο της δικής τους 

συµπεριφοράς όσο και της συµπεριφοράς των συµµαθητών τους, τόσο αυξάνεται 

η αυτονοµία και οι κοινωνικές δεξιότητες των µαθητών  (Johnson & Johnson, 

1996).

• Εκτόνωση του θυµού, της ανησυχίας, της ανασφάλειας και της θλίψης, 

συναισθηµάτων που, εάν καταπιέζονταν, µπορεί να προκαλούσαν ψυχική οδύνη 

(Johnson & Johnson, 1996).

• Βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών, δηµιουργία θετικής άποψης για το 

σχολείο, θετικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, υγιείς διαπροσωπικές 

και διοµαδικές σχέσεις, αυτοέλεγχο (Jones, 2003).

• Αποσαφήνιση της προσωπικής ταυτότητας των  µαθητών, των αξιών του και των 

υποχρεώσεών  τους και προσδιορισµός των στοιχείων  που πρέπει να αλλάξουν 

(Johnson & Johnson, 1996).
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• Μείωση της βίας, της φυσικής και λεκτικής επιθετικότητας, των  βανδαλισµών  και 

της παρενόχλησης (Pendharkar (1995); Crawford & Bodine (1996); Hakvoort 

(2010)).

• Μείωση του αριθµού των µαθητών που παρατούν το σχολείο. 

• Μείωση του αριθµού των  µαθητών που αποβάλλονται από το σχολείο. Σε 5 από 

τα 6 σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Νέας Υόρκης που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα SMART (School Mediator Alternative Resolution Team) 

παρατηρήθηκε µείωση των αποβολών κατά 45 έως 70% (Crawford & Bodine, 

1996).

Για τους καθηγητές:

• Μείωση του χρόνου που διαθέτουν οι καθηγητές για πειθαρχία και διευθέτηση 

συγκρούσεων (σε έρευνες παρατηρήθηκε µείωση της τάξης του 80%) (New South 

Wales Department of Education & Training (2008); Hakvoort (2010)). Έτσι, 

αποµένει περισσότερος χρόνος για να βοηθήσουν τους µαθητές να εκπληρώσουν 

τους ακαδηµαϊκούς τους στόχους (Pendharkar, 1995). Έρευνα σε σχολεία της 

Nevada, ΗΠΑ τα οποία εφάρµοσαν ένα πρόγραµµα διαµεσολάβησης έδειξαν 

κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος αύξηση 18% του πλήθους 

των καθηγητών που ξοδεύουν λιγότερο από 20% του χρόνου τους στην  επιβολή 

πειθαρχίας (Crawford & Bodine, 1996).

• Μείωση των εντάσεων  ανάµεσα στους µαθητές και τους καθηγητές και βελτίωση 

του σχολικού κλίµατος (Pendharkar, 1995).
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Για τους οµότιµους διαµεσολαβητές:

• Δηµιουργία θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο που µεταφράζεται σε µείωση 

των προβληµάτων συµπεριφοράς, των αποβολών και των τιµωριών (Φασουλής, 

2006).

• Ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων και ενίσχυση των  επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (Pendharkar, 1995; New South Wales Department of Education & 

Training, 2008).

• Βελτίωση της αυτοεκτίµησης, τόνωση της αυτοπεποίθησης και της θέσης (status) 

ανάµεσα στους συµµαθητές (Pendharkar, 1995; Φασουλής, 2006). 

• Βελτίωση των ακαδηµαϊκών επιδόσεων (Pendharkar, 1995).

Για το σχολείο

• Bελτίωση του σχολικού κλίµατος και του κλίµατος στην αίθουσα (Johnson & 

Johnson, 1996; Jones, 2003; Crawford & Bodine, 1996).

Για την οικογένεια

• Οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων  που µαθαίνονται στο σχολείο εφαρµόζονται 

και στο οικογενειακό περιβάλλον για τη διαχείριση των συγκρούσεων µε τους 

γονείς και τα αδέλφια (Pendharkar, 1995).

• Μείωση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού (bullying) (New South Wales 

Department of Education & Training, 2008).
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Για την κοινωνία

• Πιθανή µείωση των βίαιων αντιδράσεων (Pendharkar, 1995).

• Εφαρµογή των δεξιοτήτων  επίλυσης συγκρούσεων στο κοινωνικό και εργασιακό 

περιβάλλον όταν οι µαθητές ενηλικιωθούν (Pendharkar, 1995; New South Wales 

Department of Education & Training, 2008).

7.6.6. Ο ρόλος του σχολικού συµβούλου

Σύµφωνα µα τον Σύνδεσµο Σχολικών  Συµβούλων Αµερικής (ASCA, 2011), o   

ειδικά εκπαιδευµένος σχολικός σύµβουλος µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στο 

σχεδιασµό, εφαρµογή, επίβλεψη και αξιολόγηση ενός προγράµµατος επίλυσης 

συγκρούσεων. Ο σχολικός σύµβουλος µπορεί να συνεργαστεί µε τους καθηγητές, τη 

διεύθυνση, τους γονείς και την κοινότητα για να προωθήσει προληπτικά προγράµµατα 

τα οποία ενσωµατώνονται στο σχολικό πρόγραµµα σπουδών και ενθαρρύνουν την 

προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία των µαθητών και εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και 

ειρηνικό σχολικό κλίµα. Στα πλαίσια αυτών των προληπτικών προγραµµάτων 

εξασφαλίζεται η εκπαίδευση στα εξής: επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης 

συγκρούσεων, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αποδοχή των διαφορών, στρατηγικές 

διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισµού/παρενόχλησης, αναγνώριση 

πρώιµων συµπτωµάτων βίας , δ ιαχε ίρ ιση κρ ίσεων , αξ ιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων και επίτευξη καλών σχέσεων ανάµεσα στους 

µαθητές και τους καθηγητές.

7.6.6. Ενδεικτικές ηλεκτρονικές πηγές

Παρακάτω αναφέρονται µερικές ενδεικτικές ηλεκτρονικές πηγές από τις οποίες 

µπορεί κάποιος ενδιαφερόµενος να αντλήσει πληροφορίες σχετικές µε ενδεικτικά 
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προγράµµατα διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων που εφαρµόζονται ανά τον 

κόσµο:

• Διαµεσολάβηση  Συνοµηλίκων για την Επίλυση των Συγκρούσεων στα Σχολεία: 

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων (2007), H.R. 

Edu Services Human Rights and Education Network, Λεµεσός, διαθέσιµο στο 

www.humanrights-edu-cy.org.

• Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας 

µεταξύ των µαθητών: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(2010), Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., διαθέσιµο στο http://www.epsype.gr/images/egxeiridio/

activities.pdf.

• Community Boards Program, San Francisco, διαθέσιµο στο http://

communityboards.org/

• Olweus Bullying Prevention Program (OBPP), διαθέσιµο στο http://

www.olweus.org/public/index.page & http://www.clemson.edu/olweus/

• Resolving Conflict Creatively Program (RCCP), New York, διαθέσιµο στο http://

esrnational.org/professional-services/high-school/.

• Violence reduction in schools – how to make a difference: A handbook, Council 

of Europe (2006) , avai lable a t www.coe. in t / t /dg3/chi ldren/pdf /

ViolenceHandbook_en.pdf

• Winning Against Violent Environments mediation program (WAVE), Cleveland, 

διαθέσιµο στο http://disputeresolution.ohio.gov/schools/w.a.v.e.htm.
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7.7. Παραδείγµατα εκπαιδευτικών µονάδων της Ελλάδας που 

εφαρµόζουν προγράµµατα επίλυσης συγκρούσεων και 

ενδοσχολικής βίας 

Τα τελευταία χρόνια αρκετά σχολεία της Ελλάδας άρχισαν να εφαρµόζουν κάποια 

προγράµµατα διαχείρισης ενδοσχολικών  συγρκούσεων και διαµεσολάβησης µε σκοπό 

να αντιµετωπίσουν τα φαινόµενα σχολικής βίας και εκφοβισµού που σηµειώνονται 

ανάµεσα στους µαθητές τους. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα έχουν 

ξεκινήσει µε πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών  και έχουν ενταχθεί είτε σε 

προγράµµατα Αγωγής Υγείας, είτε σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας µε άλλες 

χώρες. Τα πιο αξιόλογα προγράµµατα τα οποία αποτελούν παραδείγµατα «καλής 

πρακτικής» και τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ηµερίδες, 

παρουσιάζονται παρακάτω.

7.7.1. 2ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου, Αττική: «Οµότιµοι 

Διαµεσολαβητές»

Το Σεπτέµβριο του 2010 διοργανώθηκε στο Μεσολόγγι η Πανελλήνια 

Συνάντησης Φορέων Πρόληψης στα πλαίσια της οποίας έγινε µια συζήτηση του 

Συνηγόρου του Παιδιού µε µαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά µε την διαµεσολάβηση 

ως µέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. 

Γιαννάτου, διευθύντρια του 2ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, έκανε µια παρουσίαση για 

τη λειτουργία της οµάδας «οµότιµων διαµεσολαβητών». 

Tο πρόγραµµα αυτό εντάχθηκε στο σχολείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Comenius «Πρωτοβουλίες για ένα σχολείο χωρίς βία» σε συνεργασία 

µε σχολεία από την Αγγλία, την  Ισπανία, την Πολωνία, την Τσεχία και τη Γερµανία, 

όπου εφαρµοζόταν ήδη. Το σχολείο ενηµερώθηκε για το πρόγραµµα αυτό στο Γυµνάσιο 
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του Rendsburg της Γερµανίας το οποίο κατόπιν παράκλησης έστειλε στο σχολείο του 

Ασπροπύργου αναλυτικές οδηγίες προκειµένου να εφαρµοσθεί. Όταν  έληξε η 

συµµετοχή του σχολείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, η λειτουργία της οµάδας των 

οµότιµων µεσολαβητών συνεχίστηκε ως πρόγραµµα Αγωγής Υγείας. 

Η εκπαίδευση των διαµεσολαβητών έγινε από το σχολικό έτος 2005-2006 µέχρι 

και το σχολικό έτος 2009-2010 µία ώρα την εβδοµάδα µετά τη λήξη των µαθηµάτων. 

Οι µέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν  ήταν βιωµατικές και ενεργητικές. 

Σκοπός ήταν να καλλιεργηθούν χαρακτηριστικά όπως η οµαδικότητα, η συνεργασία, η 

ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασµός και η εµπιστοσύνη και να 

βοηθήσουν στην  ενίσχυση του αυτοσυναισθήµατος και της αυτοεκτίµησης του µαθητή 

και στην ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων προσαρµογής. Η 

δραµατοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, η οµαδοσυνεργατική µάθηση, ο καταιγισµός 

ιδεών, ο ελεύθερος συνειρµός, η ζωγραφική κ.λπ. ήταν µερικές από τις τεχνικές που 

χρησιµοποιήθηκαν.

 Η εκπαίδευση των  µεσολαβητών ήταν βασισµένη στο Εκπαιδευτικό Υλικό 

Αγωγής Υγείας για τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση «Στηρίζοµαι στα πόδια µου»  του 

Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), µε τη 

συνεργασία και τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών 

(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Αθήνα 1996, και στο Εκπαιδευτικό Υλικό «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» - ΨΥΧΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 11-14 ΕΤΩΝ, του Υ.Π.Ε.Π.Θ., Αθήνα 2000, για 

τη συγγραφή του οποίου συνεργάστηκαν το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων 

(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και η Εταιρεία Ψυχολογικής Υποστήριξης Παιδιού και Εφήβου 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

  Αυτό που συνετέλεσε στο να ξεκινήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν 

ότι το σχολείο βρίσκεται σε µία εξαιρετικά υποβαθµισµένη περιοχή οικονοµικά, 
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κοινωνικά και πολιτισµικά. Αυτό έχει ως συνέπεια να φοιτούν στο σχολείο πολλά 

παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες: παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα 

οποία δεν έχουν την απαιτούµενη στήριξη από την οικογένεια, παιδιά µεταναστών, 

παλιννοστούντων, τσιγγάνων, πολύ φτωχών  και δυσλειτουργικών οικογενειών µε συχνά 

κρούσµατα παραµέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, εγκατάλειψης από τον ένα ή και από 

τους δύο γονείς, κακοποίησης κτλ. Όλες αυτές οι κατηγορίες παιδιών είναι πιθανόν να 

µετατραπούν πολύ εύκολα σε «θύτες» ή «θύµατα». Το ότι όµως συνεχίστηκε το 

πρόγραµµα για πέντε συνεχή χρόνια οφείλεται από τη µια στο γεγονός ότι το ζητούσαν 

επίµονα τα ίδια τα παιδιά και από την άλλη ότι και οι καθηγητές έβλεπαν χρόνο µε το 

χρόνο σηµαντική αλλαγή στη στάση παιδιών που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες και όχι 

µόνο σ΄ αυτές. 

 Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος είχαν να 

αντιµετωπίσουν  τη δυσπιστία, την καχυποψία και την  αρνητική στάση πολλών 

µαθητών  και εκπαιδευτικών του σχολείου. Το κλίµα άρχισε σιγά – σιγά να 

µεταβάλλεται όταν πραγµατοποιήθηκαν  οι πρώτες επιτυχίες οι οποίες αρχικά ήταν 

λίγες, αλλά σηµαντικές. Έκανε π.χ. µεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι σε δύο 

περιπτώσεις κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 έπεισαν  οι µεσολαβητές 

συµµαθητές τους να µην προβούν σε αντεκδίκηση εκτός σχολείου, πράγµα που γινόταν 

πάντα τις προηγούµενες χρονιές στο σχολείο. Το ίδιο συνέβη και τις επόµενες χρονιές.

 Τη χρονιά 2008-2009 πολλά παιδιά εµπιστεύθηκαν τους µεσολαβητές και 

να απευθύνθηκαν σ΄ αυτούς για την επίλυση των διαφορών  τους. Οι µεσολαβητές 

έφεραν µε επιτυχία σε πέρας 16 υποθέσεις συµµαθητών τους που αφορούσαν 

συγκρούσεις, φιλονικίες, φήµες, περιθωριοποίηση. Αυτό που πέτυχαν ήταν  στις 11 από 

αυτές να συµφιλιωθούν  οι εµπλεκόµενοι. Σε µερικές από αυτές φάνηκε µε τη συζήτηση 

ότι η σύγκρουση οφειλόταν σε παρεξήγηση ή σε συκοφαντία. Σε 3 περιπτώσεις τα 
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παιδιά δεν συµφιλιώθηκαν, αλλά συµφώνησαν τουλάχιστον να µην ξαναενοχλήσει ο 

ένας τον άλλον. Σε 2 περιπτώσεις οι µεσολαβητές προσπάθησαν να στηρίξουν 2 

συµµαθητές τους που ήταν  περιθωριοποιηµένοι και γινόντουσαν αντικείµενα 

κοροϊδευτικών  και υποτιµητικών σχολίων. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι τα παιδιά και ως 

µεσολαβητές και ως «θύτες-θύµατα» αντιµετώπιζαν τις διαµεσολαβήσεις µε µεγάλη 

σοβαρότητα και τηρούσαν τις συµφωνίες τους σε όλες τις περιπτώσεις.

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010, όπως προκύπτει από τις γραπτές συµφωνίες 

που φυλάσσονται σε αρχείο, έγιναν 18 διαµεσολαβήσεις στις οποίες ενεπλάκησαν 24 

παιδιά, από τα οποία τα 15 ήταν αγόρια και τα 9 κορίτσια. Από τα 24 παιδιά τα 17 

ήρθαν για διαµεσολάβηση µία φορά, ενώ τα 7 περισσότερες (2 µε 5).

Η οµάδα διαµεσολαβητών του σχολείου αποτελούνταν από διαφορετικά παιδιά: 

ένα τσιγγανάκι, ένα παιδί που την προηγούµενη χρονιά ήταν τελείως αποµονωµένο, 

παιδιά πολύ φτωχά, από δυσλειτουργικές οικογένειες, που έχουν πολύ χαµηλούς 

βαθµούς, αλλά και άλλα µε πολύ υψηλές επιδόσεις στα µαθήµατα από πιο εύπορες 

οικογένειες, καθώς και παιδιά µεταναστών και από οικογένειες µε κάπως ρατσιστικές 

αντιλήψεις. Αυτή η ανοµοιογένεια αρχικά προκάλεσε εντάσεις µέσα στην οµάδα, οι 

οποίες σιγά-σιγά αµβλύνθηκαν, καθώς έγιναν αφορµή για προβληµατισµό και πολύ 

γόνιµες συζητήσεις. Εκείνο που επιδίωξε το σχολείο και ως ένα µεγάλο βαθµό το 

πέτυχε ήταν να ακούν µε προσοχή και ενδιαφέρον τους άλλους, να αισθάνονται όλοι 

ισότιµοι στο πλαίσιο της οµάδας, να αναπτύσσουν ανεκτικότητα προς το διαφορετικό, 

να αισθάνονται ασφαλείς και να αρχίσουν να εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Οι διαµεσολαβήσεις γινόντουσαν την ώρα των µαθηµάτων µε άδεια των 

καθηγητών, ενώ η οµάδα των  παιδιών  συγκεντρώνονταν κάθε Δευτέρα µετά το 

τελευταίο κουδούνι. Η διαµεσολάβηση γίνονταν στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Σε δύο 

αντικριστά θρανία καθόντουσαν τα παιδιά που είχαν  τσακωθεί και οι συµφιλιωτές τους. 
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Στην αίθουσα δεν υπήρχε µεγάλος. Αφού κάθε πλευρά µιλούσε για το περιστατικό, 

αναζητούσαν κοινή λύση. Αποφάσιζαν να δώσουν τέλος στην παρεξήγηση και 

υπέγραφαν έπειτα µια συµφωνία που έπρεπε να τηρήσουν.  

Αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των διαµεσολαβήσεων είναι ότι µόλις 

τα παιδιά άρχιζαν να αφηγούνται το περιστατικό, όσο θυµωµένα και να ήταν πριν από 

λίγο, σιγά-σιγά ηρεµούσαν. Αυτό γιατί τα άκουγαν κάποιοι προσεκτικά, χωρίς να τα 

κρίνουν. Αυτό τους δηµιουργούσε ένα αίσθηµα ικανοποίησης επειδή τους έδιναν 

σηµασία και αξία, και συγχρόνως ένα αίσθηµα ασφάλειας, το οποίο τα διευκόλυνε να 

συνειδητοποιήσουν τι πραγµατικά συνέβη και να αναλάβουν την προσωπική τους 

ευθύνη χωρίς να αισθάνονται ενοχή. Η διαµεσολάβηση έδινε επίσης τη µοναδική 

δυνατότητα να µιλάνε τα παιδιά µε ειλικρίνεια, να διαλύονται οι παρεξηγήσεις και να 

αποκαλύπτεται ο ρόλος άλλων προσώπων. Γι’ αυτό τα παιδιά έφευγαν πάντα 

ανακουφισµένα. 

 Μακροπρόθεσµα παρατηρήθηκε ότι η διαµεσολάβηση βοηθάει πάρα πολύ 

στον έλεγχο του παρορµητισµού. Παιδί ανέφερε στη διευθύντρια ότι ο συµµαθητής του 

δεν τήρησε τη συµφωνία, αλλά εκείνος προτίµησε να µη τον χτυπήσει και να ζητήσει 

νέα κλήτευση. Άλλος πάλι ζητούσε επίµονα να γίνει διαµεσολάβηση, για να µην 

αναγκαστεί να  χτυπήσει τη συµµαθήτριά του και για να σταµατήσει να τον ενοχλεί. 

Περίµενε αρκετές µέρες µάλιστα µέχρι να βρεθεί χρόνος, γιατί δεν είναι και τόσο 

εύκολο. Τελικά η διαµεσολάβηση έγινε 3.00 µ.µ. µετά τα µαθήµατα και µετά την 

εβδοµαδιαία συνάντηση της οµάδας. Ο ίδιος µαθητής είπε ότι δεν ήθελε να τιµωρηθεί η 

συµµαθήτριά του, γιατί ήθελε να συµφιλιωθούν. Εποµένως τα παιδιά καταλαβαίνουν 

ότι η διαµεσολάβηση µια εναλλακτική λύση ανάµεσα στο «κάρφωµα» και την 

αυτοδικία ή την τιµωρία από το Διευθυντή. Υπήρξε και περίπτωση µαθητή, που µετά 

από έναν  πολύ άγριο τσακωµό µε συµµαθητή του, άρχισε να φωνάζει: «Στους 
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µεσολαβητές, τώρα!», απαιτώντας να γίνει αµέσως διαµεσολάβηση, χωρίς 

καθυστέρηση. Από την άλλη υπήρχαν και παιδιά που δυσκολευόντουσαν να πάνε σε 

διαµεσολάβηση είτε γιατί δεν ήξεραν τι ακριβώς ήταν και φοβόντουσαν  το άγνωστο, 

είτε γιατί ήξεραν και φοβόντουσαν την ανάληψη ευθύνης και τη δέσµευση. Επίσης και 

µεσολαβητές, όταν τύχαινε να τσακωθούν, ντρεπόντουσαν να πάνε σε διαµεσολάβηση. 

Και αυτό όµως λειτουργεί θετικά, γιατί προκειµένου να µην εκτεθούν σε άλλους, τα 

έβρισκαν από µόνοι τους.

Το πρόγραµµα λοιπόν, αν  και ξεκίνησε µε δυσπιστία και καχυποψία, κατάφερε να 

υλοποιηθεί για πέντε συνεχόµενα έτη µετά από αίτηµα των ίδιων των µαθητών. 

Επέφερε σηµαντική µείωση στα κρούσµατα βίας ανάµεσα στους µαθητές του σχολείου 

τους οποίους βοήθησε να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασµό και 

την εµπιστοσύνη, την  αυτοεκτίµηση και την προσαρµοστικότητα. Το πρόγραµµα 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

7.7.2. 1ο Γυµνάσιο Αρτέµιδος, Αττική: «Ειρηνική Επίλυση 

Συγκρούσεων και οι Παραστατικές Τέχνες»

Το Σχολικό Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων και οι 

Παραστατικές Τέχνες» ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2006 στο 1ο Γυµνάσιο Αρτέµιδος 

και ολοκληρώθηκε τον  Ιούνιο του 2007 στο Λύκειο Βουλιαγµένης στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ Παρουσιάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «mPPACT» (Κουρδάκη, 

2007). Ήταν  µια πρωτοβουλία µε σκοπό τόσο την ανακάλυψη των αρχών που διέπουν 

έναν µη βίαιο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των µελών  µιας σχολικής κοινότητας, όσο και 

την καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία: α) να ασχολείται µε τη 

σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και την αντανάκλασή της µέσα στην τάξη, β) να 

αναγνωρίζει έναν  καινούργιο πιο σύνθετο ρόλο στον δάσκαλο ως παιδαγωγό και γ) να 
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χρησιµοποιεί τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, την κριτική σκέψη των  µαθητών  για να 

κατασκευάσει τον  δικό τους κόσµο. Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Πρόγραµµα Comenius 2.1) και σχετίζεται µε µια παιδαγωγική πρακτική που 

έχει ως κέντρο τα παιδιά, στηρίζεται στο διάλογο µέσα από τη µουσική και το θέατρο, 

χρησιµοποιεί τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, την κριτική σκέψη των µαθητών και 

ασχολείται µε τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και την εικόνα / αντανάκλαση 

της µέσα στο σχολείο και στην τάξη.

Το πρόγραµµα χωρίσθηκε σε δύο περιόδους. Στην  πρώτη περίοδο η µεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε δύο τµήµατα ως εξής:

i. Μη βίαιη επικοινωνία κατά τη Μέθοδο Marshall Rosenberg (µια δοκιµασµένη 

µέθοδος σε πολλά σχολεία του κόσµου). Η µέθοδος αυτή εστιάζει σε αξίες και 

ανάγκες που είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους. Αναλύεται σε δυο φάσεις Α 

και Β, και σε 4 βήµατα η κάθε µία:

Φάση Α: 1. Ονοµάζω το συµβάν  που έφερε τη σύγκρουση 2. Εκφράζω το 

συναίσθηµα 3. Λέω ποια είναι η ανάγκη µου και 4. Τι θα επιθυµούσα να κάνεις 

(χωρίς να ενοχοποιώ και να κρίνω).

Φάση Β: Αναστρέφονται οι ρόλοι και µπαίνεις στη θέση µου. Αναστοχασµός. Η 

οµάδα πρέπει να έχει θέση, µε σεβασµό στην αλήθεια του καθενός.

Και οι δύο φάσεις πραγµατοποιούνται µε την υποστήριξη ενός µεσολαβητή 

ειρήνης που φροντίζει για τη δίκαιη επίλυση της σύγκρουσης. Όταν  οι µαθητές 

µάθουν να εφαρµόζουν µόνοι τους τα τέσσερα βήµατα, τότε η παρουσία ενός 

µεσολαβητή κρίνεται απαραίτητη µόνο αν  το επιθυµούν οι δύο εµπλεκόµενοι στη 

διαδικασία.

ii. Το «Φόρουµ» - επικοινωνιακό εργαλείο σε οµάδα. Είναι µια ανθρωπινή σκηνή 

όπου ο µαθητής παρουσιάζει σε θεατρική µορφή το συµβάν της καθηµερινότητάς 

-186-



του στο οποίο πρωταγωνιστεί. Είναι ένας χώρος συµπαράστασης, εµπιστοσύνης, 

ενίσχυσης της χαράς για τη ζωή, της εξόδου από την  αδράνεια και της 

ενθάρρυνσης για τη δηµιουργία σε όλα τα επίπεδα, µε σκοπό την επίτευξη 

ατοµικών  αλλά και κοινών στόχων. Ο τρόπος λειτουργίας στο Φόρουµ είναι 

πάντα σε κύκλο.

Η δεύτερη περίοδος περιλάµβανε τα εξής:

• Επιµορφωτικό σεµινάριο mPPACT  (Methodology  for a Pupil & Performing Arts 

Centered Teaching training Course) για τους εκπαιδευτικούς που πήραν  µέρος στο 

πρόγραµµα (διάρκεια 35 διδακτικές ώρες).

• Εφαρµογή – παρακολούθηση από επιστηµονικούς συµβούλους του 

προγράµµατος οι οποίοι επισκέφθηκαν τις συναντήσεις.

• Τελική αξιολόγηση και φεστιβάλ παρουσίασης

• Διάχυση και Εξέλιξη. Η εξέλιξη του mPPACT αντανακλάται διαρκώς στο 

διαδικτυακό του χώρο (http://www.mppact.eu), προσφέροντας τη δυνατότητα 

επικοινωνίας και δίνοντας πληροφορίες και οπτικό υλικό.

Οι απόψεις των µαθητών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ήταν  θετικές καθώς 

δήλωσαν ότι έµαθαν την αξία τους, έµαθαν να µιλούν  µε ειλικρίνεια χωρίς 

ενοχοποιήσεις και επικρίσεις, να λύνουν φιλικά τις συγκρούσεις τους, να 

συνεργάζονται, να έχουν  αυτοέλεγχο και να επιδεικνύουν τα πραγµατικά τους 

συναισθήµατα.

7.7.3. Βαρβάκειο Πειραµατικό Γυµνάσιο, Αττική: «Διαχείριση βίας 

και επιθετικότητας»

Προκειµένου να επιλύσουν µικρά, καθηµερινά γεγονότα που καταστρέφουν το 

κλίµα και δηλητηριάζουν τις σχέσεις, ορισµένοι καθηγητές του Βαρβάκειου 
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Πειραµατικού Γυµνασίου αποφάσισαν το 2006 να ασχοληθούν  µε το θέµα της 

διαχείρισης της επιθετικότητας και της βίας στο χώρο του σχολείου (Μπελογιάννη, 

2010). Έτσι, τη σχολική χρονιά 2006-2007 εντάχθηκε το θέµα στα πολιτιστικά 

προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας και µε µια οµάδα µαθητών  διεξάχθηκε έρευνα 

προκειµένου να αποτυπωθούν τα φαινόµενα βίαιης, παρεκκλίνουσας και γενικότερα 

αντισυµβατικής συµπεριφοράς των µαθητών στο Βαρβάκειο Πειραµατικό Γυµνάσιο.

Οι στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής:

• Να εντοπισθεί η έκταση του φαινοµένου της βίας στο σχολείο από το Σεπτέµβριο 

2006 έως το Μάρτιο 2007.

• Να προσδιοριστούν οι όψεις της βίας στο σχολείο.

• Να καταγραφούν οι αντιδράσεις των µαθητών στις διάφορες µορφές βίας.

• Να βρεθούν τρόποι διαχείρισης του φαινοµένου της βίας.

Πριν η οµάδα φθάσει στην έρευνα µε τη µέθοδο του δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου που επέτρεψε να καταγραφεί η πραγµατικότητα, στοχάσθηκαν πάνω 

στις έννοιες επιθετικότητα, βία, σχολικός εκφοβισµός µε διάφορους τρόπους, όπως: 

βιωµατικά εργαστήρια, ανάλυση αποσπασµάτων από έργα κλασικής λογοτεχνίας στα 

οποία αναδύονται διάφορες µορφές βίας (σωµατική, ψυχολογική, λεκτική),  πρόσκληση 

ειδικών καθηγητών εγκληµατολογίας, ανάλυση του θέµατος της επιθετικότητας και της 

βίας στον αθλητισµό και στις διάφορες µορφές τέχνης

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου:

• το 80% των µαθητών έχουν υπάρξει µάρτυρες βίαιων περιστατικών. Από αυτούς 

το 33% δήλωσαν περισσότερες από µία φορές, το 26% µία φορά και το 21% δύο 

φορές (δεν απάντησαν το 20%). Το 58% των µαθητών που πήραν µέρος στην 

έρευνα έχουν υποστεί βία και µάλιστα το 41% περισσότερες από δύο φορές (22% 

δύο, 31% µία φορά και 6% δεν απάντησαν). Οι µισοί έχουν υποστεί βία από έναν 
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συµµαθητή/-τρια. Τέλος, το 30% των  µαθητών δήλωσε ότι έχει ασκήσει βία, οι 

περισσότεροι εξ αυτών (32%) µία φορά.

• Τα περιστατικά σωµατικής βίας (κλοτσιές, σπρωξιές, χτυπήµατα στο πρόσωπο ή 

στο σώµα) η οποία αξιολογήθηκε από το 62,5% των µαθητών ως πάρα πολύ 

σοβαρή ήταν αρκετά. Περισσότερα ήταν τα περιστατικά λεκτικής βίας (άσχηµα 

παρατσούκλια, ρατσιστικά σχόλια, προσβολές), τα οποία όµως δεν αξιολογούνται 

ως πάρα πολύ σοβαρή µορφή βίας.

• Τα περιστατικά βίας λαµβάνουν χώρα κυρίως στην αυλή του σχολείου και στους 

διαδρόµους κατά τα µεγάλα διαλείµµατα και κατά την ώρα που απουσιάζει ο 

καθηγητής.

• Καθοριστικό ρόλο και για την πρόκληση βίαιων περιστατικών, αλλά και για την 

πρόληψη και την αντιµετώπισή τους παίζει ο καθηγητής, δέκτης κι αυτός βίαιης 

συµπεριφοράς εκ µέρους των  µαθητών. Με τη συνειδητή υποτιµητική 

συµπεριφορά του ασκεί ψυχολογική βία στους µαθητές δηλώνει το 63,5% αυτών 

που πήραν µέρος στην έρευνα.

• Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό µαθητών που πήραν µέρος στην έρευνα (63,9%) 

δηλώνει ότι αντιπαθεί τους βίαιους τύπους και περίπου ένας στους πέντε ότι τον 

φοβίζουν. Η άσκηση βίας προκαλεί κυρίως θυµό, εκνευρισµό και τάση για 

εκδίκηση στα θύµατα. Τα µεν κορίτσια επιλέγουν την κολλητή τους για να 

µοιραστούν τα συναισθήµατά τους, τα δε αγόρια το κρατάνε µέσα τους, γιατί 

πιστεύουν  ότι τα καταφέρνουν µόνοι τους και γιατί δε δίνουν σηµασία. Το 56,2% 

των µαθητών επιθυµεί να µάθει να επιλύει µε ειρηνικά µέσα τις διαφορές και τις 

παρεξηγήσεις που δηµιουργούνται αναπόφευκτα µέσα στο περιβάλλον του 

σχολείου. Το 46,5% προτείνει στο διευθυντή να αντιµετωπίζει µε αυστηρότητα 

αυτούς που ασκούν βία και στους καθηγητές να διαχειρίζονται κατάλληλα τα 
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βίαια περιστατικά. Το 43%, επίσης, ζητεί να τηρούνται οι κανονισµοί λειτουργίας 

του σχολείου, ζητεί δηλαδή όρια.

Αφού αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας, τη σχολική χρονιά 

2007-2008 εντάχθηκε το θέµα της διαχείρισης της επιθετικότητας και της βίας στα 

προγράµµατα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας. Με νέα οµάδα µαθητών 

µελετήθηκαν οι πολιτικές που εφαρµόζουν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

θέµα της διαχείρισης της σχολικής βίας και διαπιστώθηκε πως σηµαντική παράµετρο 

για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον αποτελεί η κατανόηση της σηµασίας της ατοµικής 

ευθύνης για την προαγωγή ενός θετικού κλίµατος στο σχολείο. Παρήχθησαν έργα 

ζωγραφικής και σλόγκαν κατά της σχολικής βίας, ορισµένα εκ των οποίων τυπώθηκαν 

πάνω σε µπλουζάκια και διηγήµατα. Στην παρουσίαση των πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών  και προγραµµάτων Αγωγής Υγείας που έγινε στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς οι µαθητές της οµάδας φορώντας τα µπλουζάκια µοίραζαν σε µαθητές και 

γονείς φέιγ-βολάν µε συνθήµατα κατά της σχολικής βίας. 

Παράλληλα, δηµιουργήθηκε ένα νέο ερωτηµατολόγιο που είχε ως στόχο να 

επιλέξουν οι µαθητές από µια πληθώρα πολιτικών αντι-βίας που εφαρµόζονται στην 

Ευρώπη αυτήν που θεωρούν καταλληλότερη για το σχολείο τους. Επιπλέον, επειδή η 

επιλογή της πολιτικής δεν µπορεί να µην λαµβάνει υπόψη της τις στάσεις των µαθητών 

απέναντι στο σχολείο, αναζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά του «ιδανικού» σχολείου και 

διερευνήθηκαν οι σχέσεις των µαθητών  µε τους συµµαθητές τους καθώς και µε τους 

άλλους παράγοντες της σχολικής ζωής. 

Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έδειξε τα εξής:

• Για την πλειονότητα των µαθητών «ιδανικό» είναι το σχολείο που προκαλεί το 

ενδιαφέρον  των µαθητών (36,3%), είναι όµορφο, καθαρό, µε πολύ πράσινο και 

υποδοµή για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (13,3%) κι επιπλέον ενθαρρύνει τη 
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συνεργασία και την οµαδικότητα (9,3%), το διάλογο και τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες (9,3%)73. 

• Αυτό που φάνηκε πως ενοχλεί ιδιαίτερα τους µαθητές είναι όταν οι καθηγητές 

τους τους προσβάλλουν (25,6%), τους υποτιµούν (18,9%) και τους στιγµατίζουν 

(16,7%). 

• Το 19,3% αναφέρει τη βίωση βίας µέσα στην οικογένεια ως κύριο αίτιο που ωθεί 

κάποιο µαθητή να ασκήσει βία. Το 17,4% αναφέρει την εκδίκηση και τον 

εντυπωσιασµό των συµµαθητών και των φίλων, το 9,6% την επιβεβαίωση της 

δύναµης και το 7,8% την έλλειψη αγάπης.  

• Η επίδοση στα µαθήµατα δεν κάνει εύκολα κάποιο µαθητή θύµα, ωστόσο πιο 

κοντά στο να γίνουν θύµατα σχολικής βίας είναι οι άριστοι ή οι πολύ καλοί 

µαθητές κι όχι οι µέτριοι ή οι κάτω του µέτριου. Η πλειονότητα των µαθητών 

σχεδιάζει ως εξής το «προφίλ» των  µαθητών - θυµάτων: άτοµα µε χαµηλή 

αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίµηση (41,1%), µοναχικά ή µε ελάχιστους φίλους 

(17,8%) κι ως εκ τούτου µε λιγοστή κοινωνική υποστηρικτική διασύνδεση µε 

συµµαθητές – συµµαθήτριες. Επίσης άτοµα διαφορετικής εθνικότητας (13,3%).

• Κατά την άποψη των  µαθητών τα φαινόµενα σχολικής βίας τα ευνοούν κατά 

κύριο λόγο η συµµετοχή σε οµάδες και παρέες που ασκούν βία (54,4%), η 

υπερβολική ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια βίας (68,7%) καθώς και η 

παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων βίας (23,7%). 

• Στη µείωση της σχολικής βίας µπορούν να συµβάλλουν η ενασχόληση µε τον 

αθλητισµό (40,4%), η επαφή µε τη φύση µέσω εκδροµών και δραστηριοτήτων 

διαφόρων συλλόγων (18,9%) και η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικά, 

περιβαλλοντικά και αγωγής υγείας (16,3%). 
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• Η οικογένεια πρωτίστως (40%) κι εν συνεχεία το σχολείο (25,6%) θα πρέπει να 

κινητοποιηθούν  για την αντιµετώπιση της σχολικής βίας. Και οι ίδιοι οι δράστες 

όµως πρέπει να µάθουν να ελέγχουν τον εαυτό τους (9,3%).

• Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί ένας πιθανός δράστης να ασκήσει βία για 

δεύτερη φορά είναι η επίλυση των διαφορών δράστη-θύµατος µέσω του διαλόγου 

(41,9%). Δε λένε όχι στην  αρωγή από ειδικά εκπαιδευµένους µαθητές-

διαµεσολαβητές (23%), ωστόσο οι µισοί από αυτούς δεν επιθυµούν να παίξουν 

αυτό το ρόλο (51,9%), ενδεχοµένως επειδή ο θεσµός τους είναι άγνωστος. 

• Το πιο σηµαντικό προσόν που θα πρέπει να έχει ο µαθητής-διαµεσολαβητής είναι 

η επικοινωνιακή ικανότητα (40,4%). Έπεται το να έχει εκπαιδευτεί σωστά 

(13,3%).

• Οι µαθητές είναι πολύ θετικοί στη δηµιουργία «οµάδας φιλίας», δηλαδή µιας 

οµάδας από µαθητές ευαισθητοποιηµένους σε θέµατα σχολικής βίας που θα έχουν 

ως στόχο τη δηµιουργία και ασφαλώς τη διατήρηση ενός κλίµατος ασφάλειας στο 

χώρο του σχολείου και ως κύριο µέληµά τους την υποστήριξη όσων γίνονται ή 

τείνουν να γίνουν θύµατα σχολικής βίας καθώς και την ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης στους µαθητές-δράστες. Το 51,5% των µαθητών δήλωσαν πως 

επιθυµούν να ανήκουν  σε οµάδα «φιλίας» και ως πρώτο τρόπο, για να βοηθήσουν 

τους µαθητές-θύµατα, επιλέγουν την τόνωση του αισθήµατος αυτοπεποίθησης 

(33,7%).

• Τέλος, το 49,6% των µαθητών είναι θετικοί στη δηµιουργία δικτύου όπου θα 

αναφέρονται περιστατικά σχολικής βίας καθώς και τρόποι διαχείρισής τους. 

Θετικοί είναι και το 75,9% των µαθητών στη δηµιουργία προγραµµάτων 

πρόληψης, όπου προτεραιότητα δίδεται στην πρόσκληση ειδικών επιστηµόνων 

(35,6%) κι ακολουθεί η δηµιουργία χώρων και ευκαιριών για συµβολική έκφραση 
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της βίας, όπως είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, οι θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. 

(34,8%).

Τη σχολική χρονιά 2008-2009 ένα από τα σενάρια που είχαν  δηµιουργήσει οι 

µαθητές της προπερασµένης σχολικής χρονιάς µετατράπηκε σε κόµικς. Το κόµικς αυτό 

αποτέλεσε την αφορµή για µια διδακτική πρόταση που είχε ως σκοπό από τη µια την 

ευαισθητοποίηση µαθητών Α’ Γυµνασίου στο θέµα της σχολικής βίας και από την άλλη 

την εξοικείωσή τους στη δηµιουργία των κόµικς. Τέλος, αξιοποιώντας µέρος των 

παραπάνω (ζωγραφική, σλόγκαν, κόµικς) δηµιουργήθηκε ένα φυλλάδιο το οποίο 

διανεµήθηκε σε όλους τους µαθητές του Γυµνασίου και τους έδωσε πληροφορίες για το 

τι είναι σχολική βία, ποιες είναι οι µορφές της και κυρίως το πώς µπορεί να αποφύγει 

κανείς να γίνει θύµα σχολικής βίας.

7.7.4. 5ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη: «Από τις 

συγκρούσεις στην ειρήνη»

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 διοργανώθηκε στο Πειραµατικό σχολείο του ΑΠΘ 

ηµερίδα µε θέµα «Δράσεις και παρεµβάσεις στο σχολείο για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της σχολικής βίας» µε πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα των 

Γραφείων Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού. Στα πλαίσια της 

ηµερίδας παρουσιάσθηκε το πρόγραµµα «Από τις συγκρούσεις στην ειρήνη» που 

εφαρµόσθηκε στο 5ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης.

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2009-10 και 2010-11 στα πλαίσια του 

προγράµµατος Αγωγής Υγείας (Σέντερης, 2011). Οι λόγοι που έκαναν επιτακτική την 

εφαρµογή του προγράµµατος ήταν  α) περιστατικά που η παρέµβαση δεν έφερνε 

αποτέλεσµα, β) περιστατικά επαναλαµβανόµενης επιθετικότητας, γ) περιστατικά 
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αδυναµίας παρέµβασης και δ) η διάχυτη αίσθηση ότι αυξάνεται η επιθετική 

συµπεριφορά στο σχολείο. Η εφαρµογή του προγράµµατος περιλάµβανε να εξής 

βήµατα: επιλογή της οµάδας διαµεσολαβητών, γνωριµία της οµάδας, διδασκαλία της 

έννοιας των συγκρούσεων και του εκφοβισµού, απόκτηση δεξιοτήτων 

διαµεσολάβησης, εφαρµογή διαµεσολάβησης και αξιολόγηση. Η λέξη που κυριάρχησε 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος είναι η συναίνεση (θέλω να... συµµετάσχω, να 

συζητήσω, να διαµεσολαβήσω, να µε βοηθήσετε). 

Παρακάτω αναλύονται τα βήµατα του προγράµµατος:

i. Επιλογή οµάδας διαµεσολαβητών. Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 η οµάδα 

αποτελούνταν  από τους µαθητές ενός τµήµατος της τρίτης τάξης.  Από τους 30 

αρχικά µαθητές ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και εφάρµοσαν  διαµεσολάβηση 

µόλις 3. Κατά το σχολικό έτος 2009-10 η οµάδα αποτελούνταν  από 42 µαθητές 

από όλα τα τµήµατα της τρίτης τάξης. Από αυτούς ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 

και εφάρµοσαν διαµεσολάβηση οι 12. 

ii. Γνωριµία οµάδας. Η γνωριµία της οµάδας έγινε µε παιχνίδια γνωριµίας, 

παιχνίδια ρόλων και προσωπικών απόψεων, παιχνίδια ρόλων πάνω στα 

δικαιώµατα του ανθρώπου και ειδικά του παιδιού, συζήτηση πάνω στον 

κανονισµό λειτουργίας του σχολείου.

iii. Διδασκαλία της έννοιας των συγκρούσεων και του εκφοβισµού. Κατά τη φάση 

της διδασκαλίας ακολουθήθηκε το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης 

(constructivism) όπου οι γνώσεις οικοδοµούνται ή αναδοµούνται από το µαθητή 

µε βάση µια διερεύνηση της πραγµατικότητας. Τα θέµατα προσεγγίστηκαν µε τη 

συνεργατικότητα, τη βιωµατική µέθοδο, τη µαιευτική µέθοδο. Οι µαθητές 

συµπλήρωσαν  σε ένα ειδικό έντυπο τις συγκρούσεις στις οποίες ήταν παρόντες 
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και τους έκαναν εντύπωση. Στη συνέχεια έγινε αναπαράσταση των συγκρούσεων 

που καταγράφηκαν και συζήτηση. 

iv. Διαµεσολάβηση. Μέσω της συζήτησης η οµάδα κατέληξε σε ένα πρωτόκολλο 

διαµεσολάβησης σύµφωνα µε το οποίο:

➡ ζητείται η συναίνεση των εµπλεκοµένων,

➡ εξηγείται τι είναι η διαµεσολάβηση και τονίζεται πως ό,τι θα λεχθεί κατά τη 

διάρκειά της είναι εµπιστευτικό, 

➡ απαντώνται ερωτήσεις, 

➡ οι εµπλεκόµενοι λένε την ιστορία τους ξεχωριστά και σε ξεχωριστά µέρη σε 

διαφορετικούς διαµεσολαβητές, 

➡ οι διαµεσολαβητές ανταλλάσσουν απόψεις (µόνοι τους) και αποφασίζουν 

για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, 

➡ ελέγχονται τα συναισθήµατα και οι απόψεις των εµπλεκοµένων, 

➡ ελέγχεται αν υπάρχει η πιθανότητα συµφωνίας, 

➡ αν ναι, συναντιούνται και δεσµεύονται, 

➡ συµπληρώνουν το “συµβόλαιο τιµής” και υπογράφουν.

Η επαναφορά σε φιλική κατάσταση ήταν επιθυµητή αλλά όχι υποχρεωτική. 

Συνολικά έγιναν 13 διαµεσολαβήσεις από τις οποίες οι 4 ήταν 

επαναλαµβανόµενες (εκφοβισµός).

v. Αξιολόγηση. Σύµφωνα µε µαρτυρίες των µαθητών, η διαδικασία 

διαµεσολάβησης συνεισέφερε στην καλύτερη προσέγγιση των µαθητών µεταξύ 

τους, στις ειλικρινείς σχέσεις και την αλληλοκατανόηση, στην κατανόηση των 

συναισθηµάτων των άλλων, στην ενεργητική ακρόαση, στην κατανόηση της 

γλώσσας του σώµατος. 
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7.7.5. 3ο Γυµνάσιο Νεάπολης, Θεσσαλονίκη: «Η µεσολάβηση ως 

τρόπος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο»

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 διοργανώθηκε στο Πειραµατικό σχολείο του ΑΠΘ 

ηµερίδα µε θέµα «Δράσεις και παρεµβάσεις στο σχολείο για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της σχολικής βίας» µε πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα των 

Γραφείων Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού. Στα πλαίσια της 

ηµερίδας παρουσιάσθηκε το πρόγραµµα «Η µεσολάβηση ως τρόπος ειρηνικής επίλυσης 

των συγκρούσεων στο σχολείο» που εφαρµόσθηκε στο 3ο Γυµνάσιο Νεάπολης.

Το πρόγραµµα εφαρµόσθηκε το σχολικό έτος 2010-11 στα πλαίσια του 

προγράµµατος Αγωγής Υγείας. Στόχος του προγράµµατος ήταν η αποκατάσταση των 

σχέσεων και της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών, η βελτίωση του κλίµατος στο 

σχολείο, η µείωση των βίαιων συµπεριφορών και η αύξηση της υπευθυνότητας. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: αφού ενηµερώθηκε ο διευθυντής και ο 

σύλλογος διδασκόντων, υποβλήθηκε το πρόγραµµα στο γραφείο Αγωγής Υγείας, 

στάλθηκε ενηµερωτική επιστολή στους γονείς και έγκριση και ορίστηκε ένα 

χρονοδιάγραµµα συναντήσεων (12 – 14 συναντήσεις). 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν στις συνεδρίες ήταν οι κανόνες της οµάδας, η 

ενεργητική ακρόαση, η αναγνώριση συναισθηµάτων, η ενσυναίσθηση, οι τεχνικές 

επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων, η διαχείριση θυµού, τα δικαιώµατα του 

παιδιού  και πως αυτά συνδέονται µε το σχολείο, ο ρόλος του θύµατος - του θύτη - του 

παρατηρητή (από το βιβλίο «Μίλα µη φοβάσαι») και το πρωτόκολλο της 

διαµεσολάβησης. Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

προγράµµατος περιλάµβαναν παιχνίδια ρόλων, τεχνικές επίλυσης προβληµάτων, 
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καταιγισµό ιδεών, ζωγραφική, εργασία σε οµάδες, ερωτηµατολόγιο. Οι µέθοδοι που 

εφαρµόσθηκαν ήταν ο διάλογος, η οµαδική εργασία και η βιωµατική µάθηση.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µε ερωτηµατολόγιο έδειξαν τα εξής:

• Οι συγκρούσεις εκδηλώνονται µε µορφή βρισίµατος (29%), σπρωξίµατος (24%), 

χαστουκιού (12%), κοροϊδίας (12%), γροθιάς (12%) και εκβιασµού (10%).

• Το 69% των µαθητών ήταν θεατές σε συγκρουσιακά φαινόµενα.

• Οι συγκρούσεις εκδηλώνονται ανάµεσα σε αγόρια (58%), κορίτσια (30%) και 

αγόρι-κορίτσι (12%). Η “φύση” των αγοριών και η µαγκιά συνεισφέρουν στο 

µεγάλο ποσοστό καβγάδων ανάµεσα σε αγόρια.

• Η προβληµατική συµπεριφορά εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος 

(58%), κατά την αποχώρηση από το σχολείο (33%) ή κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος (8%).

• Ο τόπος εκδήλωσης είναι η αυλή (57%), ο δρόµος (27%), η αίθουσα (11%) ή ο 

διάδροµος (4%).

Για την επιλογή των διαµεσολαβητών οι µαθητές συµπλήρωσαν µια φόρµα 

“αίτηση / πρόταση για διαµεσολαβητή” µε την οποία είτε αυτοπροτείνονταν για τη 

θέση του διαµεσολαβητή, είτε πρότειναν κάποιο συµµαθητή τους. Οι κανόνες 

διαµεσολάβησης ήταν οι εξής: 

• Ο καθένας µπορεί να δικαιολογηθεί.

• Σεβόµαστε τους διαφορετικούς.

• Σεβόµαστε ο ένας τον άλλο.

• Μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του.

• Παραδεχόµαστε αυτά που έχουν ειπωθεί.

• Αυτά που έχουν ακουστεί µένουν µέσα στην οµάδα.

• Τηρούµε τους κανόνες και τις προθεσµίες.
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• Μιλάµε ήρεµα, δεν φωνάζουµε.

Η διαµεσολάβηση γινόταν σε µια µικρή αίθουσα, δίπλα στο γραφείο του 

διευθυντή από τις 8:00 έως τις 8:20 µετά από συµφωνία όλων των εµπλεκόµενων  µε 

την εξής διαδικασία: 

i.      Πριν τη συνάντηση:

Οι µεσολαβητές ενηµερώνουν  τους ενδιαφερόµενους για τη διαδικασία και τους 

κανόνες και για το δικό τους ρόλο και ορίζουν µέρα και ώρα.

ii. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

➡ Οι αντίπαλοι συστήνονται, αφηγούνται την ιστορία τους στους 

µεσολαβητές, εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήµατά τους και αναζητούν ο 

καθένας τη δική του ευθύνη.

➡ Οι µεσολαβητές συστήνονται, επαναλαµβάνουν  συνοψίζοντας, βρίσκουν 

κοινά σηµεία, ζητάνε λύσεις, προκαλούν συζήτηση και καταλήγουν  σε 

κοινά αποδεκτές λύσεις.

iii. Στο τέλος:

Υπογράφουν όλοι ένα συµφωνητικό όπου καταγράφονται αυτά που ειπώθηκαν 

και οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι δύο πλευρές.

iv. Μετά από µια εβδοµάδα:

Οι µεσολαβητές ελέγχουν αν οι εµπλεκόµενοι τήρησαν αυτά που συµφωνήθηκαν.

Οι κανόνες και το συµφωνητικό φυλάσσονται στο “ντοσιέ της διαµεσολάβησης”. 

Τα περιστατικά στα οποία επεµβαίνουν οι µεσολαβητές είναι µικροενοχλήσεις, 

σπρωξιές, πειράγµατα, κοροϊδίες, βρισιές. Δεν επεµβαίνουν σε περιπτώσεις 

ξυλοδαρµών, παραβίασης σχολικών κανονισµών ή κλοπών.

Τα τελικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος ήταν ότι η 

διαµεσολάβηση είναι σαν θεσµός κάτι νέο για το σχολείο και όπως και πολλές άλλες 
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αλλαγές θέλει χρόνο και επιµονή για να καθιερωθεί ως µια εναλλακτική επιλογή 

επίλυσης διαφορών. Οι δυσκολίες που εντοπίσθηκαν  είναι ότι ο χρόνος 8:00 - 8:20  

µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να µην είναι αρκετός και αρκετά παιδιά είναι ακόµα 

διστακτικά για να ζητήσουν βοήθεια από τους συµµαθητές «διαµεσολαβητές».

7.7.6. Πειραµατικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής, Αττική: «Πρόληψη 

της ενδοσχολικής βίας µέσω εκπαίδευσης µαθητών-

διαµεσολαβητών»

Το Σεπτέµβριο του 2010 διοργανώθηκε στο Μεσολόγγι η Πανελλήνια 

Συνάντησης Φορέων Πρόληψης στα πλαίσια της οποίας έγινε µια συζήτηση του 

Συνηγόρου του Παιδιού µε µαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά µε την διαµεσολάβηση 

ως µέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. 

Ρουµπέα, Συµβούλος Ψυχικής Υγείας, έκανε µια παρουσίαση για τη λειτουργία του 

προγράµµατος πρόληψης της ενδοσχολικής βίας µέσω εκπαίδευσης µαθητών-

διαµεσολαβητών που εφαρµόσθηκε στο Πειραµατικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής.

Για την εφαρµογή του θεσµού του διαµεσολαβητή κρίθηκαν απαραίτητα τα εξής 

στάδια: ενηµέρωση καθηγητών µαθητών, πρόσκληση µαθητών για εκπαίδευση, 

επιλογή, εκπαίδευση (θεωρητική- βιωµατική), πρακτική, εφαρµογή διαµεσολάβησης-

εποπτεία, αξιολόγηση του προγράµµατος. Τα θέµατα των συνεδριών εκπαίδευσης 

µαθητών - διαµεσολαβητών ήταν αρχικά η γνωριµία (είµαι, έχω, θέλω, προσδοκίες, 

συµφωνία), η ενεργητική ακρόαση, η ικανότητα παράφρασης και περίληψης, η 

ενσυναίσθηση (αποδοχή του εαυτού και των  άλλων), ασκήσεις ρόλων, η διαχείριση 

θυµού, η επίλυση συγκρούσεων και η λήψη αποφάσεων, ο ρόλος του θύµατος / θύτη / 

παρατηρητή, το πρωτόκολλο της διαµεσολάβησης. Η εκπαίδευση στα παραπάνω 

θέµατα έγινε από ειδικούς καθηγητές - συµβούλους ψυχικής υγείας. 
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Οι στόχοι των δράσεων πρόληψης του Βαρβάκειου Λυκείου ήταν:

• να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα κατά της βίας,

• να διαπιστωθεί η ύπαρξη, ο βαθµός, οι µορφές βίας και επιθετικότητας που 

εκδηλώνονται µεταξύ των µελών της κοινότητας - µαθητών και καθηγητών, 

• να επιλεγούν, εφόσον  διαπιστωθεί η ανάγκη, πρακτικές αντιµετώπισης που 

θεωρούνται προτιµότερες από τα µέλη του σχολείου - µαθητές, καθηγητές,

• να γίνει σύγκριση απόψεων και στάσεων µαθητών Γυµνασίου – Λυκείου των 

συστεγαζόµενων σχολείων  της Βαρβακείου Σχολής καθώς και µαθητών-

καθηγητών,

• να υλοποιηθούν οι επιλεγµένες πρακτικές, όπως η µαθητική διαµεσολάβηση,

• να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα προκειµένου να ανατροφοδοτηθούν και να 

επεκταθούν οι δράσεις.

Στα πλαίσια του προγράµµατος διεξήχθη έρευνα ανάµεσα στους µαθητές και τους 

καθηγητές του Γυµνασίου και του Λυκείου κατά την οποία η συντριπτική πλειοψηφία 

των µαθητών δήλωσε ότι έχει υποπέσει στην  αντίληψή τους κάποιο βίαιο περιστατικό. 

Στην ερώτηση τι είδους περιστατικό ήταν, οι µαθητές και οι καθηγητές έδωσαν τις εξής 

απαντήσεις:

Πίνακας 9
Αποτελέσµατα έρευνας Πειραµατικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

Απάντησαν: Μαθητές 
Γυµνασίου 

(%)

Μαθητές 
Λυκείου      

(%)

Καθηγητές                    

(%)
Σωµατική βία 89.1 59.9 45.2
Λεκτική βία 72.2 38.4 54.0
Ψυχολογική βία 31.7 18.9 40.5
Βανδαλισµοί 23.9 18.5 23.8
Σεξουαλική 
παρενόχληση 6.5 7.7 0.0
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα οι µαθητές δήλωσαν ότι τα περισσότερα 

περιστατικά που αντιλήφθηκαν περιείχαν σωµατική βία (89,1% για τους µαθητές 

γυµνασίου και 59,9% για τους µαθητές λυκείου), ενώ δεύτερα σε κατάταξη ήταν  τα 

περιστατικά λεκτικής βίας (77,2% για τους µαθητές γυµνασίου και 59,9% για τους 

µαθητές λυκείου). Αντίθετα, ενώ οι καθηγητές δήλωσαν ότι κυρίως αντιλήφθηκαν 

περιστατικά λεκτικής βίας (54%) και δευτερευόντως περιστατικά σωµατικής βίας 

(45,2%). Ακολουθούν η ψυχολογική βία και οι βανδαλισµοί στην 3η και 4η θέση τόσο 

για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές. Όσον  αφορά τη σεξουαλική 

παρενόχληση, το ποσοστό περιστατικών είναι ελαφρώς µεγαλύτερο στο λύκειο (7,7%) 

έναντι του γυµνασίου (6,5%) και αξιοσηµείωτο είναι ότι τέτοια περιστατικά δεν έπεσαν 

καθόλου (0%) στην αντίληψη των καθηγητών.

Τα αίτια της βίαιης συµπεριφοράς ήταν η επιβεβαίωση δύναµης (45%), η 

εκδίκηση (44%), η έλλειψη αγάπης (42,1%), η δυσκολία ανεύρεσης άλλων τρόπων για 

την επίλυση των προβληµάτων (40%), ο εντυπωσιασµός συµµαθητών και φίλων 

(41,1%). Τα συναισθήµατα που ένιωσαν οι µαθητές που δέχθηκαν  βία στο σχολείο 

είναι: θυµός - εκνευρισµός (35%), τάση για εκδίκηση (19%), ταπείνωση (14%), πόνος 

(10%), απέχθεια για το σχολείο (6%). Η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσε ότι δεν  τους 

ικανοποιεί καθόλου ο τρόπος αντιµετώπισης των βίαιων περιστατικών στο σχολείο. 

Στην ερώτηση «πως θα βοηθούσα ένα συµµαθητή µου που γίνεται συχνά θύµα» 

οι µαθητές απάντησαν: 

• Θα τον βοηθούσα να αποκτήσει αυτοπεποίθηση

• Θα τον βοηθούσα να αποκτήσει κοινωνικές σχέσεις µε άλλους µαθητές

• Θα προσπαθούσα να κάνω τους δράστες να µπουν στην θέση του θύµατος

• Θα έδειχνα στους δράστες ότι η πράξη τους µε ενόχλησε

• Θα τον έβαζα στην παρέα µου
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• Θα έπαιρνα το µέρος του σε µια σύγκρουση

Στην ερώτηση ποια είναι τα προσόντα του µαθητή - διαµεσολαβητή, οι µαθητές 

απάντησαν: επικοινωνιακός (75,8%), αντικειµενικός (59,1%), εχέµυθος (57,6%), 

αµερόληπτος (47,7%), δηµοφιλής (46,2%). 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος έγινε µέσα από τις 

απαντήσεις των µαθητών, µερικές από τις οποίες ήταν οι εξής:

• «άρχισα να βλέπω πράγµατα που δεν έβλεπα πριν στους άλλους και στον εαυτό 

µου»,

•  «οι ασκήσεις µε βόηθησαν στους καβγάδες µε τα αδέρφια µου»

• «έµαθα να υπερασπίζοµαι καλύτερα τον εαυτό µου»

• «κατάλαβα καλύτερα τον εαυτό µου και έµαθα πως να βοηθήσω τους συµµαθητές 

µου»

• «είµαι βέβαιος πως σύντοµα θα καταλάβουν όλοι οι µαθητές την  αξία της 

διαµεσολάβησης για την ζωή τους»

• «έµαθα να µην χάνω εύκολα ένα φίλο και να µην κάνω εύκολα εχθρούς και αυτό 

θέλω να το δείξω και στους συµµαθητές µου»

Οι δυσκολίες στην εφαρµογή του προγράµµατος ήταν:

• Η ανελαστικότητα του ωρολογίου προγράµµατος

• Ο εξετασιοκεντρικός προσανατολισµός του Λυκείου 

• Η απόσταση των µαθητών από το σχολείο

• Η νοοτροπία µιας οµάδας εκπαιδευτικών 

Τα συµπεράσµατα από την  έρευνα και την εφαρµογή του προγράµµατος 

συνοψίζονται στα εξής;

• Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραµµα εκπαίδευσης 

διαµεσολαβητών.
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• Κάποιοι αδύναµοι µαθητές στα µαθήµατα µπορούν να αναπτύξουν  εξαιρετική 

ικανότητα στη επικοινωνία και να εξελιχθούν θετικά µέσα από την εκπαίδευση 

της διαµεσολάβησης και να προσφέρουν έργο στο σχολείο.

• Υπάρχει µεγάλη δυσκολία να αναπτυχθεί η προετοιµασία των  διαµεσολαβητών 

στο εξετασιοκεντρικό Λύκειο υπό την  σηµερινή του µορφή και το ανελαστικό 

πρόγραµµα.

• Για να εφαρµοστεί η εκπαίδευση των διαµεσολαβητών χρειάζονται ειδικοί -

σύµβουλοι, εποµένως

• Η έλλειψη οικονοµικής υποστήριξης του θεσµού, αφήνει το θεσµό του 

διαµεσολαβητή να βασισθεί µόνο στην εθελοντική προσφορά ανθρώπων µε  

µεράκι και ελεύθερο χρόνο.

Για τη µείωση της βίας στο σχολείο οι µαθητές πρότειναν τα εξής: 

• επίλυση των διαφορών δράστη – θύµατος µέσω του διαλόγου (65,%), 

• δηµιουργία «οµάδας φιλίας» (54,6%), 

• εφαρµογή του θεσµού του µαθητή-διαµεσολαβητή (42,1%), 

• ενηµέρωση του υπεύθυνου για τη διαχείριση σχολικής βίας καθηγητή (39%), 

• ενηµέρωση του καθηγητή που εµπιστεύονται (37,5%). 

Για την πρόληψη της βίας οι µαθητές και οι καθηγητές πρότειναν: 

• Αυτογνωσία - προσωπική ανάπτυξη καθηγητών, µαθητών, γονέων.

• Γνώση παιδαγωγικών – διαχείριση θεµάτων ψυχολογίας εφήβων - παρεµβάσεις 

ειδικών.

• Εφαρµογή των κανονισµών – κράτηση των ορίων. 
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7.7.7. ΕΠΑΛ Συκεών, Θεσσαλονίκη: «Σχολεία χωρίς βία και 

σχολικό εκφοβισµό»

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 διοργανώθηκε στο Πειραµατικό σχολείο του ΑΠΘ 

ηµερίδα µε θέµα «Δράσεις και παρεµβάσεις στο σχολείο για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της σχολικής βίας» µε πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα των 

Γραφείων Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού. Στα πλαίσια της 

ηµερίδας παρουσιάσθηκε το πρόγραµµα «Σχολεία χωρίς βία και σχολικό εκφοβισµό» 

που εφαρµόσθηκε στο ΕΠΑΛ Συκεών.

Το πρόγραµµα εφαρµόσθηκε το σχολικό έτος 2010-11 στα πλαίσια του 

προγράµµατος Αγωγής Υγείας (Σταθοπούλου, 2011). Οι αφορµές που οδήγησαν στη 

δηµιουργία του προγράµµατος ήταν α) τα αυξηµένα περιστατικά βίας και εκφοβισµού 

στο σχολείο και β) ο προβληµατισµός για τη βία που γεννά το σχολείο (λόγω της δοµής 

του σχολείου, του ανταγωνισµού, του στιγµατισµού, της διαφορετικότητας), την 

κουλτούρα της οικογενειακής και κοινωνικής βίας που αντανακλάται στο σχολείο, την 

αναποτελεσµατικότητα των µεθόδων που περιορίζονται σε αυστηρές ποινές και την 

ανάγκη πολύπλευρης αντιµετώπισης.

Στα πλαίσια του προγράµµατος έγιναν οι εξής ενέργειες:

i. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε έρευνα για να εντοπισθούν  περιστατικά βίας και 

σχολικού εκφοβισµού την οποία ακολούθησε ενηµέρωση - συζήτηση µε το 

σύλλογο καθηγητών (θεωρητική τεκµηρίωση και γενική αναφορά στα 

περιστατικά). Οργανώθηκε φάκελος βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης και 

ενηµερώθηκαν οργανισµοί που ασχολούνται µε το θέµα και ζητήθηκε βοήθεια. 
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ii. Στη συνέχε ια αντ ιµετωπ ίσθηκαν τα ήδη γνωστά περ ιστατ ικά . 

Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις των θυµάτων µε τους ειδικούς της 

«Πυξίδας» (Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής 

της Υγείας το οποίο αποτελεί υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης) και 

συναντήσεις των θυτών µε καθηγητές.

iii. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στόχος ήταν η προετοιµασία των εκπαιδευτικών 

ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν ένα  πρόγραµµα ευαισθητοποίησης στις 

τάξεις. Η θεµατολογία συναντήσεων  περιείχε τα εξής: αναγνώριση περιστατικών 

βίας, διαχείριση συγκρούσεων, αποδοχή / ανεκτικότητα / διαφορετικότητα, 

έκφραση συναισθηµάτων, οµαδικότητα / συνεργασία / δραστηριότητες. Στο τέλος 

αξιολογήθηκαν οι θετικές και αρνητικές εντυπώσεις των καθηγητών.

iv. Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του συλλόγου και ευαισθητοποίηση των 

παιδιών. Πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου για να 

διερευνηθεί η έκταση του φαινοµένου αλλά και δηµιουργηθεί ένα έναυσµα για 

συζήτηση, µοιράσθηκαν αφίσες και έντυπο υλικό, ευαισθητοποιήθηκαν οι 

µαθητές της πρώτης τάξης και το δεκαπενταµελές συµβούλιο µαθητών. 

Στόχος της ευαισθητοποίησης των µαθητών πρώτης τάξης ήταν η αναγνώριση 

µορφών σχολικού εκφοβισµού (συναισθήµατα, αίτια, αποτελέσµατα, 

αντιµετώπιση). Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις. Στην  πρώτη 

συνάντηση έγινε η γνωριµία των  µαθητών, συντάχθηκε το συµβόλαιο, 

πραγµατοποιήθηκε καταιγισµός ιδεών  σε σχέση µε τη λέξη επιθετικότητα και 

εκφράσθηκαν οι εντυπώσεις από την συνάντηση. Στη δεύτερη συνάντηση έγινε 

αναφορά περιστατικών βίας που γνωρίζουν και συνδέονται µε το σχολείο, η οποία 

ακολουθήθηκε από τη δραµατοποίηση ενός περιστατικού. Η συνάντηση έκλεισε 

µε τις εντυπώσεις και τον γενικό απολογισµό.  Στην τρίτη και τέταρτη συνάντηση 
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έγινε ξανά δραµατοποίηση του ίδιου περιστατικού και ακολούθησε συζήτηση για 

τα συναισθήµατα, τις πιθανές αιτίες, το τι άλλο θα µπορούσαν να κάνουν οι 

εµπλεκόµενοι (θύτης – θύµα – κοινό). Στο τέλος εκφράσθηκαν οι εντυπώσεις από 

την συνάντηση.

v. Εκπαίδευση µαθητών - διαµεσολαβητών. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν α) η 

ειρηνική αντιµετώπιση σχολικών συγκρούσεων, β) η εκπαίδευση µαθητών και γ) 

η βελτίωση αισθήµατος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Αφού ενηµερώθηκαν 

οι καθηγητές, έγινε ψηφοφορία για την επιλογή ενός ή δύο παιδιών  από κάθε 

τµήµα της α΄ και της β΄ τάξης. Η εκπαίδευση διαµεσολαβητών έγινε σε 10 δίωρες 

συναντήσεις µε θέµατα την ενεργητική ακρόαση, την  ανεκτικότητα, το διάλογο, 

τη συνεργασία, την αναγνώριση και διαχείριση των δύσκολων συναισθηµάτων, 

τη διαχείριση θύµου, το φαινόµενο της βίας (ανάλυση περιπτώσεων) την 

αναζήτηση ειρηνικών λύσεων  σε συγκρούσεις, τις τεχνικές διαµεσολάβησης και 

το ρόλο των διαµεσολαβητών. Πραγµατοποιήθηκαν δύο διαµεσολαβήσεις (λόγω 

περιορισµένου χρόνου) και το πρόγραµµα αξιολογήθηκε από τους µαθητές ως 

πολύ θετικό. 

vi. Συµµετοχή σε δίκτυο σχολείων ενάντια στην σχολική βία.

Τα θετικά συµπεράσµατα από την  εφαρµογή του προγράµµατος συνοψίζονται ως 

εξής:

• Οι καθηγητές ένιωσαν συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, συντροφικότητα. 

Βελτιώθηκε η σχέση τους µε τους µαθητές και µε τους συναδέλφους, άλλαξε και 

η δική τους αντίληψη για το φαινόµενο, αισθάνθηκαν ότι «επιτέλους το σχολείο 

δεν είναι µόνο χώρος µιας παροχής µιας ξερής και ανούσιας γνώσης». 

• Οι µαθητές αποκόµισαν γνώσεις πάνω τεχνικές αντιµετώπισης της βίας, έµαθαν 

πράγµατα για τον ίδιο τους τον  εαυτό που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και 
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έξω από το σχολείο και διαπίστωσαν ότι πρέπει να συζητηθούν  και άλλα θέµατα 

στο σχολείο

Τα αρνητικά σηµεία που εντοπίσθηκαν από καθηγητές και µαθητές είναι:

• Η αδυναµία µέτρησης αποτελεσµάτων αλλαγής στάσης µαθητών καθηγητών. 

• Ο περιορισµένος χρόνος  και η καθυστέρηση έναρξης του προγράµµατος. 

• Η δυσκολία δυνατότητας συντονισµού και εύρεσης κοινού χρόνου. 

• Η δυσκολία να λειτουργήσει η τάξη σαν οµάδα που µαθαίνει µε συνεργατικές και 

βιωµατικές µεθόδους µέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο που συνήθως συµβαίνει το 

αντίθετο.

Οι προτάσεις βελτίωσης που έγιναν από τα άτοµα που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα είναι οι εξής:

• Ευαισθητοποίηση και  εκπαίδευση διαµεσολαβητών στην αρχή της χρονιάς. 

• Περισσότερη ενηµέρωση και µεγαλύτερη διάχυση της εµπειρίας στο σύλλογο 

διδασκόντων και στο σύλλογο γονέων. 

• Στήριξη θεσµού της διαµεσολάβησης και ενθάρρυνση µαθητών. 

• Ειδικό κουτί ανώνυµης αναφοράς περιστατικών από µαθητές.

• Ευαισθητοποίηση του δεκαπενταµελούς.

• Επιπλέον εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς.

• Γνώση ότι το ίδιο το σχολείο σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία, 

στόχους, µεθόδους και αναλυτικά προγράµµατα ώστε να µπορέσει να 

εξυπηρετήσει την κουλτούρα της ειρήνης και όχι της βίας.

7.7.8. Συµπεράσµατα ερευνών για την ελληνική πραγµατικότητα

Σύµφωνα µε την Αρτινοπούλου (2010), οι έρευνες για τη σχολική βία που 

πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα, δείχουν ότι η έννοια της βίας έχει πλέον τη δική της 
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θέση στη σχολική καθηµερινότητα. Στο σύνολό τους οι έρευνες περιλαµβάνουν στο 

δείγµα τους σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αν  και υπάρχουν και σποραδικές 

έρευνες για την κατάσταση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αξίζει να σηµειωθεί οτι οι 

µελέτες αυτές επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στη βία µεταξύ µαθητών ή 

µαθητών και εξωσχολικών παραγόντων. Μορφές βίας µεταξύ µαθητών και 

εκπαιδευτικών, µεταξύ εκπαιδευτικών, ή γενικότερα µεταξύ άλλων  µελών  της σχολικής 

κοινότητας δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς ή σπάνια αναφέρονται σε έρευνες.

Σχετικά µε την έκταση της σχολικής βίας στα ελληνικά σχολεία συµπεραίνεται, 

από τα κύρια αποτελέσµατα των ερευνών  της τελευταίας δεκαετίας για την  έκταση της 

σχολικής βίας, ότι η σχολική βία στην Ελλάδα διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα 

(Αρτινοπούλου, 2010). Στο σύνολό τους οι έρευνες, είτε έχουν γίνει σε τοπικό, είτε σε 

πανελλαδικό δείγµα, δείχνουν ότι η σχολική βία είναι υψηλή, όχι όµως και αυξανόµενη. 

Τα ποσοστά θυµατοποίησης κυµαίνονται από 10 έως 25%, ενώ τα ποσοστά άσκησης 

βίας από µαθητές κυµαίνονται κατά µέσο όρο στο 10%. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στα σχολεία 

της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαπίστωσε την έντονη ανησυχία της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και των  µαθητών σχετικά µε την εξάπλωση βίαιων συµπεριφορών ανάµεσα 

σε µαθητές αλλά και το ότι το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παρέµβει 

αποτελεσµατικά, τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση και αποτροπή 

των φαινοµένων αυτών. Συγκεκριµένα µετά από έρευνα εντοπίσθηκαν τα εξής:

• 63% των µαθητών Δηµοτικού, 51% των µαθητών Γυµνασίου και 36% των 

µαθητών Λυκείου στην Ελλάδα δηλώνουν ότι υπάρχουν συµµαθητές που τους 

συµπεριφέρονται άσχηµα. 

• 89% των διαπληκτισµών  στο προαύλιο αφορούν ύβρεις και 47,7% ταπείνωση του 

άλλου.
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• Πιο συχνά είναι τα βίαια περιστατικά ανάµεσα στους µαθητές του Γυµνασίου από 

τους µαθητές του Λυκείου. 

• 55% των παιδιών στο Δηµοτικό αναφέρουν ότι κάποιος συµµαθητής τους τα έχει 

κοροϊδέψει ή βρίσει ενώ 37% δηλώνουν ότι έχουν χτυπηθεί από άλλα παιδιά. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα και η ανησυχία και ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών οδήγησαν κάποια σχολεία στη δηµιουργία και εφαρµογή προγραµµάτων 

αντιµετώπισης ενδοσχολικών συγκρούσεων. Στόχοι των  προγραµµάτων  που 

υλοποιήθηκαν ήταν µεταξύ άλλων: 

• να διαπιστωθεί η ύπαρξη, ο βαθµός, οι µορφές βίας και επιθετικότητας που 

εκδηλώνονται µεταξύ των µελών της κοινότητας - µαθητών και καθηγητών, 

• να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα κατά της βίας,

• να υλοποιηθούν πρακτικές αντιµετώπισης των σχολικών  συγκρούσεων και της 

βίας, όπως η µαθητική διαµεσολάβηση,

• να καλλιεργηθούν χαρακτηριστικά όπως η οµαδικότητα, η συνεργασία, η 

ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασµός, ο έλεγχος του 

παρορµητισµού, η ισοτιµία, η εµπιστοσύνη, η ανεκτικότητα προς το διαφορετικό, 

η αυτοεκτίµηση του µαθητή και να αναπτυχθούν κοινωνικές και προσωπικές 

δεξιότητες προσαρµογής, 

• να αποκατασταθούν οι σχέσεις και η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, 

• να βελτιωθεί το κλίµα του σχολείου, 

• να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα προκειµένου να ανατροφοδοτηθούν και να 

επεκταθούν οι δράσεις.

Μετά την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων  καταγράφηκαν οι εξής αλλαγές 

(Γιαννακοπούλου, 2010):
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• Οι µαθητές παρατηρούν λιγότερες συµπεριφορές εκφοβισµού στο σχολείο 

(λεκτικό, σωµατικό, έµµεσο, ρατσιστικό, σεξουαλικό, κοινωνική αποµόνωση, 

απειλές).

• Η θυµατοποίηση µειώθηκε (λεκτική, κοινωνική αποµόνωση).

• Η συχνότητα των παρεµβάσεων των δασκάλων στην  τάξη και ειδικότερα των 

παρεµβάσεων  για τους µαθητές που εκφοβίζουν αυξήθηκε. Δεν συνέβη το ίδιο για 

τις παρεµβάσεις της οικογένειας.

• Οι συναισθηµατικές δυσκολίες (φόβοι, καταθλιπτικά στοιχεία) και οι δυσκολίες 

συµπεριφοράς των µαθητών όπως επίσης και οι δυσκολίες στις σχέσεις µε τους 

συνοµήλικους µειώθηκαν.

Καταγράφηκαν όµως και οι εξής περιορισµοί:

• Υπάρχει µεγάλη δυσκολία να αναπτυχθεί η προετοιµασία των  διαµεσολαβητών 

στο εξετασιοκεντρικό σχολείο υπό την  σηµερινή του µορφή και το ανελαστικό 

πρόγραµµα.

• Για να εφαρµοστεί η εκπαίδευση των διαµεσολαβητών χρειάζονται ειδικοί -

σύµβουλοι. Η έλλειψη οικονοµικής υποστήριξης του θεσµού όµως αφήνει το 

θεσµό του διαµεσολαβητή να βασισθεί µόνο στην εθελοντική προσφορά 

ανθρώπων µε  µεράκι και ελεύθερο χρόνο.

• Τα προγράµµατα συνήθως καθυστερούν  να ξεκινήσουν και ο χρόνος είναι 

περιορισµένος.

• Παρατηρείται αδυναµία µέτρησης αποτελεσµάτων αλλαγής στάσης µαθητών 

καθηγητών. 

Οι προτάσεις βελτίωσης που έγιναν από τα άτοµα που συµµετείχαν  στοα 

διάφορα προγράµµατα είναι οι εξής:
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• ευαισθητοποίηση όλων των µελών  της σχολικής κοινότητας και εκπαίδευση των 

διαµεσολαβητών στην αρχή της χρονιάς, 

• µεγαλύτερη διάχυση της εµπειρίας, 

• ειδικό κουτί ανώνυµης αναφοράς περιστατικών από µαθητές.

• επιπλέον εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς,

• παρεµβάσεις ειδικών µε ειδικές γνώσεις πάνω στην ψυχολογία των εφήβων,

• αλλαγή της φιλοσοφίας, των στόχων, των  µεθόδων και των  αναλυτικών 

προγραµµάτων  των σχολείων ώστε να µπορέσουν  να εξυπηρετήσουν την 

κουλτούρα της ειρήνης και όχι της βίας.

Παρατηρούµε λοιπόν  την άµεση βελτίωση του σχολικού κλίµατος και τη µείωση 

των περιστατικών βίας ανάµεσα στους µαθητές µετά από την εφαρµογή ενός 

προγράµµατος διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων. Αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο 

µήνυµα και έναυσµα για την  ευαισθητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και τη 

δηµιουργία κατάλληλων διαδικασιών για τη θεσµοθέτηση ανάλογων προγραµµάτων σε 

όλα τα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

7.8. Αποτελέσµατα προγραµµάτων επίλυσης συγκρούσεων και 

ενδοσχολικής βίας σε χώρες του εξωτερικού

Τα προγράµµατα σχολικής διαµεσολάβησης, µε τον τρόπο που εφαρµόζονται στις 

µέρες µας, διαδόθηκαν  τη δεκαετία του ΄80 στις Η.Π.Α. µέσα από την επιρροή 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών πιέσεων, µε αφορµή την αύξηση των 

προβληµάτων  βίας στα σχολεία (Αρτινοπούλου, 2010). Από τη δεκαετία του 1980 και 

µε έντονους ρυθµούς στη δεκαετία του ’90 εξαπλώθηκαν  σε πολλές χώρες όπως στον 

Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και χώρες της Ευρώπης. Ακολούθως, 
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παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα κάποιων επιτυχηµένων προγραµµάτων σχολικής 

διαµεσολάβησης  από ενδεικτικές χώρες του εξωτερικού.

7.8.1. Η.Π.Α.

Στις Η.Π.Α., σχεδόν όλες οι πολιτείες έχουν αναπτύξει προγράµµατα 

διαµεσολάβησης συνοµηλίκων όπως το Community Boards Program στο San Francisco 

και το Resolving Conflict Creatively Program (RCCP) στη Νέα Υόρκη από τη δεκαετία 

του ΄70, το πρόγραµµα WAVE (Winning Against Violent Environments mediation 

program) στην πόλη του Cleveland από το 1983, το πρόγραµµα Conflict Managers στο 

San Francisco και το πρόγραµµα Διαµεσολάβησης Συνοµηλίκων (Peer Mediation) στη 

Philadelphia από το 1993 (Αρτινοπούλου, 2010). Τα προγράµµατα αυτά 

επικεντρώνονται στην κατανόηση της σύγκρουσης, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης, στην  κατανόηση και διαχείριση των 

συναισθηµάτων (κυρίως του θυµού) και στη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Στη 

συνέχεια θα αναφέρουµε τα οφέλη που προσέφερε η εκπαίδευση στη διαχείριση 

ενδοσχολικών συγκρούσεων χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα παραδείγµατα σχολείων 

των Η.Π.Α.

Περίπτωση Anchorage, Alaska

Στο Anchorage  της Αλάσκα εφαρµόζεται το πρόγραµµα RCCP πάνω από 15 

χρόνια. Με την εφαρµογή του προγράµµατος οι µαθητές έµαθαν να εξασκούν  θετικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες όχι µόνο στην  αίθουσα, αλλά και στην  αυλή, στην καφετέρια 

του σχολείου και στους διαδρόµους. Μέσα από τη διδασκαλία στην αίθουσα, την 

εξάσκηση και την παρατήρηση των ενηλίκων - προτύπων  τα παιδιά έµαθαν να 

αντιµετωπίζουν τα δύσκολα συναισθήµατα µε τον κατάλληλο τρόπο, να επιλύουν 
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προβλήµατα, να επιλύουν και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, να ελέγχουν  τη 

συµπεριφορά τους και να εκτιµούν τις διαφορές τους (Metis, 1999)74. Επιπρόσθετα, 

εντοπίσθηκε ότι οι µαθητές των σχολείων που εφάρµοζαν σε µεγάλο βαθµό το 

πρόγραµµα RCCP σηµείωσαν µεγαλύτερη βελτίωση στις ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις 

από τους µαθητές των σχολείων που εφάρµοζαν  το πρόγραµµα σε µικρότερο βαθµό 

(Metis, 2001). Επίσης, παρατηρήθηκε ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των καθηγητών να 

διαχειρίζονται τις συγκρούσεις ανάµεσα στους µαθητές, βελτίωση των σχέσεων των 

καθηγητών  µε τους µαθητές και καλύτερη συνεργασία των καθηγητών µεταξύ τους 

(Metis, 2001). 

Περιπτώσεις New York & Atlanta

Σε σχολεία της New York και της Atlanta όπου εφαρµόζεται το πρόγραµµα 

RCCP οι καθηγητές ανέφεραν ότι µειώθηκαν τα βίαια περιστατικά στις αίθουσες, τα 

παιδιά χρησιµοποιούν αυθόρµητα τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και είναι πιο 

συνεργάσιµα, έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων  τους και µπορούν να τα εκφράσουν 

κατάλληλα. Επίσης, τόσο τα παιδιά όσο και οι καθηγητές ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο 

ασφαλείς και εκτιµούν περισσότερο ο ένας τον άλλο. Στην Ατλάντα το 90% των γονέων 

που παρακολούθησαν τα εργαστήρια παρατήρησαν βελτίωση των δεξιοτήτων τους 

στην επικοινωνία και στις δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων (Metis, 1990, 1997)75.
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Περίπτωση Cleveland

Σε ορισµένα σχολεία του Cleveland εφαρµόσθηκε το πρόγραµµα WAVE στο 

οποίο µαθητές του γυµνασίου που είχαν λάβει εκπαίδευση ως διαµεσολαβητές έπαιξαν 

το ρόλο του µέντορα σε µαθητές δηµοτικών σχολείων, οργάνωσαν επισκέψεις στα 

δηµοτικά, ήταν παρόντες στις συνεδριάσεις των συλλόγου διδασκόντων και διεξήγαναν 

εργαστήρια για οµάδες γονέων (Jones 2004). Μετά από έρευνα εντοπίσθηκε ότι µε τη 

σχολική διαµεσολάβηση απέκτησαν  θετική στάση στη σύγκρουση και κατανόησαν 

καλύτερα τη διαδικασία της σύγκρουσης τόσο οι διαµεσολαβητές, όσο και οι υπόλοιποι 

µαθητές. Επίσης, στα σχολεία που εφάρµοσαν το πρόγραµµα WAVE µειώθηκαν τα 

ποσοστά αποβολών και αυξήθηκαν οι επιδόσεις των µαθητών (συγκριτικά µε τα 

σχολεία που δεν εφάρµοσαν το πρόγραµµα).

Περίπτωση Las Vegas

Οι LeBoeuf & Delany-Sahibs (1997) αναφέρουν ότι σε ένα σχολείο 

δευτεροβάθµιας και τρία σχολεία πρωτοβάθµιας του Las Vegas, Nevada, µε 2.500 

περίπου µαθητές εφαρµόσθηκε η διαµεσολάβηση οµοτίµων  και τα αποτελέσµατα  για 

το 1995 ήταν  τα εξής: α) οι διαµεσολαβητές επίλυσαν  µε επιτυχία το 86% των 

συγκρούσεων  στις οποίες διαµεσολάβησαν, β) µειώθηκαν οι συγκρούσεις και 

σωµατικοί καβγάδες εντός του σχολείου, γ) αυξήθηκαν οι δεξιότητες διαµεσολάβησης 

και η αυτοεκτίµηση των διαµεσολαβητών και δ) οι αποτελεσµατικοί διαµεσολαβητές 

βοήθησαν τις δύο αντίπαλες πλευρές να εστιάσουν  στα συγκεκριµένα προβλήµατα που 

δηµιούργησαν την ανάγκη διαµεσολάβησης.
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Περίπτωση Arizona

Στην Arizona έχει δηµιουργηθεί µια συνεργασία µε το όνοµα Arizona Bullying 

Prevention Partnership, η οποία επιχορηγεί τα προγράµµατα καταπολέµησης του 

σχολικού εκφοβισµού. Τη σχολική χρονιά 2004-05 εφάρµοζαν το πρόγραµµα Olweus 

Bullying Prevention Program (OBBP) 50 σχολεία σε 14 περιοχές και σε σύνολο 40.000 

µαθητών (Reiher, 2005). Τα πρώτα αποτελέσµατα του προγράµµατος ήταν πολύ θετικά. 

Τα σχολεία που εφάρµοζαν το πλήρες πρόγραµµα παρατήρησαν µείωση α) στον  αριθµό 

των µαθητών που εκφόβιζαν συµµαθητές τους (µείωση κατά 26% σε όλα τα σχολεία 

και κατά 44% σε σχολεία που εφάρµοσαν  επακριβώς το πρόγραµµα σύµφωνα µε τον 

αρχικό του σχεδιασµό), β) στις πειθαρχικές παραποµπές, γ) στις απουσίες και δ) µείωση 

των περιπτώσεων βανδαλισµού, καβγάδων, κλοπών, κατανάλωσης αλκοόλ και 

παράνοµων ουσιών και σκασιαρχείου.  Επίσης, παρατηρήθηκε α) αλλαγή του σχολικού 

κλίµατος µέσω της αύξησης στην  αίσθηση της κοινότητας µέσα στην αίθουσα και β) 

θετική αντίδραση των  γονέων.  Παρ΄όλα αυτά, σε µερικά σχολεία σηµειώθηκε αύξηση 

στον εκφοβισµό των ενηλίκων του σχολείου. 

Σύµφωνα µε τους αξιολογητές, η επιτυχία του προγράµµατος οφειλόταν σε τρεις 

λόγους:

i. Βασίζεται σε γεγονότα. Πριν την έναρξη του προγράµµατος γίνεται εκτίµηση του 

σχολικού κλίµατος και η διαδικασία υπόκειται σε µετρήσεις καθ’ όλη τη σχολική 

χρονιά. Η αξιολόγηση βοηθάει στον προσδιορισµό της συµπεριφοράς των  θυτών 

και των θυµάτων όσον αφορά το «ποιός», «τι» και «που». Με τις πληροφορίες 

αυτές, το κάθε σχολείο µπορεί να δηµιουργήσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης.

ii. Είναι ένα ετήσιο πρόγραµµα. Η επιδιωκόµενη συµπεριφορά µέσα στην αίθουσα 

ρυθµίζεται, συζητάται, µοντελοποιείται και παρακολουθούνται οι επιπτώσεις της 
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κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με τον καιρό η συµπεριφορά αυτή 

γίνεται συνήθεια και αντανακλά µια αίσθηση συνόλου.

iii. Συµπεριλαµβάνει όλη τη σχολική κοινότητα. Οι καθηγητές και οι µαθητές 

συµµετέχουν ενεργά, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου (σύµβουλοι, 

νοσοκόµες, οδηγοί, υπάλληλοι της καφετέριας, ακόµη και οι επιστάτες), αλλά και 

οι γονείς.

Περίπτωση New Jersey

Πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού έχουν ήδη αναπτύξει πλήθος µεθόδων 

αντιµετώπισης της σύγκρουσης, όπως διαδικασίες παραπόνων, εκπαίδευση στην 

επίλυση συγκρούσεων, προγράµµατα διαµεσολάβησης, διαδικασίες διαιτησίας (Barsky, 

2002). Το πανεπιστήµιο Monmouth στο New Jersey δηµιούργησε ένα πρόγραµµα 

επίλυσης συγκρούσεων  και µεσολάβησης (Gahr et al., 1995). Στόχος του προγράµµατος 

ήταν η δηµιουργία κλίµατος συνεργατικής µάθησης και επίλυσης των προβληµάτων και 

η διδασκαλία εφαρµογής των  δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Το πρόγραµµα 

αναπτύχθηκε µέσα από τα εξής 5 στάδια: α) ενηµέρωση των µαθητών, γονέων, 

προσωπικού, διοίκησης για τη διαδικασία της σύγκρουσης, τα αίτια αυτής και τις 

µεθόδους επίλυσης αυτής, β) εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων µέσω 

ασκήσεων, οµαδικών συζητήσεων και case studies µε απώτερο στόχο τη διάχυση της 

άποψης ότι οι συγκρούσεις και η αντιµετώπισή τους είναι µια καθηµερινή 

πραγµατικότητα, γ) εκπαίδευση στη διαµεσολάβηση (επιλέγονται άτοµα όλων των 

βαθµίδων τα οποία πιστοποιούνται σαν µεσολαβητές), δ) διοργάνωση σεµιναρίων για 

την εκπαίδευση της κοινότητας και την ενηµέρωση πάνω στους στόχους της 

µεσολάβησης που είναι η έναρξη µιας συνεργατικής διαδικασίας και όχι η επιβολή 

νόµιµων ή πειθαρχικών κανονισµών και ε) θεσµοθέτηση του προγράµµατος και 
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ενσωµάτωσή του στον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής µονάδας µε στόχο την 

παροχή συµβουλευτικής βοήθειας όποτε αυτή επιζητείται.

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του παραπάνω προγράµµατος ήταν  εµφανή από 

την πρώτη στιγµή και χαρακτηρίσθηκαν ως θετικά. Πιο συγκεκριµένα, µετά την 

εκπαίδευση: α) τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, 

διοίκηση και λοιπό προσωπικό) δεν διστάζουν πλέον να επικοινωνήσουν  µε τον 

υπεύθυνο του προγράµµατος για να ξεκινήσει η διαδικασία διαµεσολάβησης για την 

επίλυση των διενέξεων, β) οι αρχές του προγράµµατος ενσωµατώθηκαν  στην 

καθηµερινή ζωή των µελών της κοινότητας και επηρέασαν ακόµη και τον τρόπο 

διδασκαλίας των καθηγητών και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους µε τους φοιτητές, γ)

εφαρµόζονται πιο δηµοκρατικές και διαλεκτικές µέθοδοι στη διοίκηση του 

πανεπιστηµίου.

7.8.2. Νορβηγία

Περίπτωση Bergen & Rogaland

Μετά την αυτοκτονία 3 αγοριών, το υπουργείο Παιδείας της Νορβηγίας ξεκίνησε 

καµπάνια κατά του σχολικού εκφοβισµού το 1983. Το Υπουργείο µοίρασε ένα 

εγχειρίδιο στους καθηγητές και έναν πληροφοριακό φάκελο στους γονείς σε εθνικό 

επίπεδο και διέθεσε ένα βίντεο το οποίο αναπαριστούσε περιπτώσεις σχολικού 

εκφοβισµού. Για να προσδιορίσουν  τα ποσοστά σχολικού εκφοβισµού πριν την 

εκκίνηση της καµπάνιας, τα σχολεία κλήθηκαν να µοιράσουν το ερωτηµατολόγιο 

“Olweus Bully-Victim Questionnaire” στους µαθητές τους. Τα αποτελέσµατα από την 

εφαρµογή του προγράµµατος αξιολογήθηκαν σε 2 δείγµατα σχολείων στο Bergen και 

στο Rogaland (Smith et al., 2003). 
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Στο Bergen συµµετείχαν  2500 µαθητές από 42 σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 11 έως 14 ετών. Εκτός από το ερωτηµατολόγιο 

του Olweus, απάντησαν  σε ερωτηµατολόγια σχετικά µε την αντικοινωνική 

συµπεριφορά και το κλίµα της αίθουσας. Το πρόγραµµα Olweus Bullying Prevention 

Program (OBBP) εφαρµόσθηκε «σε συνδυασµό µε την εθνική καµπάνια» εισάγοντας 

ξεκάθαρους κανόνες δηµιουργώντας ένα ζεστό και θετικό περιβάλλον. Σε αυτό το 

πρόγραµµα τα µέτρα κατά του εκφοβισµού λειτοόυργησαν σε επίπεδο σχολείου, 

αίθουσας και ατοµικό. Όσον αφορά τη θυµατοποίηση, µετά από 8 µήνες εφαρµογής του 

προγράµµατος µειώθηκε κατά 48% για τα αγόρια και 58% για τα κορίτσια και µετά από 

20 µήνες µειώθηκε κατά 52% για τα αγόρια και 62% για τα κορίτσια. Όσον αφορά τον 

εκφοβισµό, µετά από 8 µήνες εφαρµογής του προγράµµατος µειώθηκε κατά 16% για τα 

αγόρια και 30% για τα κορίτσια και µετά από 20 µήνες µειώθηκε κατά 35% για τα 

αγόρια και 74% για τα κορίτσια. Επίσης µειώθηκε η αντικοινωνική συµπεριφορά και 

βελτιώθηκε το σχολικό κλίµα.

Στο Rogaland διεξάχθηκε έρευνα το 1986, χωρίς στο ενδιάµεσο χρονικό 

διάστηµα να εφαρµοσθεί κάποιο πρόγραµµα κατά του σχολικού εκφοβισµού. Το δείγµα 

αποτελούνταν  από 7000 µαθητές ηλικίας 8 έως 16 ετών σε 37 σχολεία πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παρατηρήθηκε αύξηση της θυµατοποίησης κατά 

44% για τα αγόρια και µείωση κατά 12,5% για τα κορίτσια. Η κοινωνική αποµόνωση 

αυξήθηκε κατά 12,5% για τα αγόρια και µειώθηκε κατά 8% για τα κορίτσια. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο εκφοβισµός αυξήθηκε κατά 24% για τα αγόρια και 14% για 

τα κορίτσια. 

Στα πλαίσια της έρευνας µετρήθηκε και η συµµετοχή του σχολείου. Για τη 

θυµατοποίηση παρατηρήθηκε γραµµική σχέση ανάµεσα στο βαθµό συµµετοχής και τις 
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θετικές αλλαγές, ειδικά στα δηµοτικά σχολεία, και για τον εκφοβισµό παρατηρήθηκε 

παρόµοια τάση µόνο για τα δηµοτικά.

Αν και βασίστηκαν στην ίδια εθνική καµπάνια, τα αποτελέσµατα ανάµεσα στο 

Bergen και το Rogaland διαφέρουν δραµατικά και µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

δεν αρκεί µια απλή ενηµέρωση για τη µείωση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, 

αλλά χρειάζεται και η δηµιουργία και εφαρµογή ενός κατάλληλου προγράµµατος  το 

οποίο θα ενσωµατωθεί στην  κουλτούρα του σχολείου και θα αφορά όλα τα µέλη της 

σχολικής κοινότητας. Η επιδιωκόµενη αλλαγή στάσης των µαθητών και η βελτίωση του 

σχολικού κλίµατος θα έρθει µε την επίµονη και µακρόχρονη εφαρµογή του 

προγράµµατος. 

Περίπτωση Furuset, Oslo 

Το Gran School είναι ένα σχολείο της Furuset, µια πολυ-πολιτιµική περιοχή του  

Oslo, στο οποίο την περίοδο της έρευνας φοιτούσαν  περίπου 450 µαθητές ηλικίας 6 έως 

15 ετών (το 62% των µαθητών προέρχονταν από µη - Νορβηγικό υπόβαθρο και η 

µητρική γλώσσα του 68,3% των µαθητών ήταν διαφορετική από τα Νορβηγικά). Το 

1997 η βία, η χρήση των όπλων, οι απειλές  προς τους συµµαθητές και τους καθηγητές 

και οι βανδαλισµοί αποτελούσαν καθηµερινότητα για το Gran. Μια οµάδα µαθητών 

έλεγχε το σχολείο µε τροµοκρατία και ο διευθυντής και το προσωπικό είχαν χάσει τον 

έλεγχο. Τον Αύγουστο του 1997 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα σε συνεργασία του σχολείου 

µε το Center for Behavioural Research at  Stravanger University College µε σκοπό τη 

δηµιουργία παρεµβατικών διαδικασιών σε τετραετή διάρκεια (Cowe, 2006). Στις 

παρεµβάσεις συµπεριλαµβάνονταν: 

• εκπαίδευση του προσωπικού από το Center for Behavioural Research,
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• βελτίωση της συνεργασίας των γονέων  µε το σχολείο και του προσωπικού του 

σχολείου µεταξύ τους, 

• δραστηριότητες για µαθητές,

• αισθητικές παρεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου, 

• στρατολόγηση ειδικού προσωπικού και προσωπικού µη Νορβηγικής καταγωγής,

• εισαγωγή στη διαµεσολάβηση οµοτίµων,

• δηµιουργία σχολικών παραδόσεων για να µετατραπεί το σχολείο σε «χώρο 

κουλτούρας»,

• γενική εστίαση στην κοινωνική επάρκεια.

Το 2001 πραγµατοποιήθηκε έρευνα από ανεξάρτητη οµάδα αξιολόγησης για τη 

µέτρηση των αποτελεσµάτων της παρέµβασης. Παρατηρήθηκαν µειώσεις α) στη βία 

προς το προσωπικό τους σχολείου, β) στους τραυµατισµούς µαθητών λόγω βίας, γ) στη 

βία λόγω ύπαρξης συµµοριών στο σχολείο, δ) στις περιπτώσεις περιθωριοποίησης και 

ε) στους βανδαλισµούς. Επίσης η έρευνα έδειξε βελτίωση α) στη συνεργασία µε τους 

γονείς, β) στη στρατολόγηση και παραµονή προσωπικού και γ) στην αξιολόγηση του 

σχολείου από τους µαθητές. Το κόστος επιδιορθώσεων για τις ζηµιές που προκαλούσαν 

οι βανδαλισµοί µειώθηκε δραµατικά. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν  στην  επιτυχία 

του προγράµµατος ήταν  α) η εισαγωγή της διαµεσολάβησης, β) η χρήση και προβολή 

της δηµουργικής εργασίας των  µαθητών, γ) η παρουσία καθηγητών ειδικών 

ειδικοτήτων, δ) η συνεργασία µε τους γονείς και ε) η εκπαίδευση στη συνεργασία µε 

µαθητές και γονείς που προέρχονται από εθνικές µειονότητες. 

7.8.3. Μεγάλη Βρετανία

Στη Μεγάλη Βρετανία έχου αναπτυχθεί αρκετά προγράµµατα σχολικής 

διαµεσολάβησης σε πολλά σχολεία της χώρας. Ένα παράδειγµα είναι το Handsworth 
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Association of Schools, το οποίο αποτελείται από 24 σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και 6 σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Birmingham 

Αρτινοπούλου, 2010). Οι πρώτοι διαµεσολαβητές από 10 σχολεία είχαν εκπαιδευτεί το 

2000 από το Catalyst Conflict and Chane Ltd. Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης 

διαµορφώθηκε ως εξής: 2 µέρες εκπαίδευσης των συντονιστών (δάσκαλοι), 2 µέρες 

εκπαίδευσης των εποπτών γευµάτων και 5 τριήµερα εκπαιδευτικών σειρών µαθηµάτων 

των µαθητών. Η εκπαίδευση περιλάµβανε δραστηριότητες, ακουστικές ασκήσεις, 

παιχνίδια σε κύκλο, παιχνίδια ρόλων, καθώς και το σχεδιαασµό της υπηρεσίας της 

διαµεσολάβησης. Το 2002 το πρόγραµµα επεκτάθηκε σε όλα τα σχολεία του 

Handsworth και του Ladywood, στα οποία τοποθετήθηκαν 30 µέντορες (νεαρά αγόρια 

στην  πλειοψηφία τους), οι οποίοι ανέλαβαν το συντονισµό της συνεργασίας των 

σχολείων  και του δικτύου που δηµιουργήθηκε. Η αξιολόγηση του προγράµµατος -πριν 

και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος- έδειξε ότι αυξήθηκε η αυτοεκτίµηση των 

παιδιών, βελτιώθηκε η σχέση των δασκάλων µε τα παιδιά, αυξήθηκε η σχολική 

επιτυχία, στο σχολικό χώρο επικράτησε ηρεµία και τα όποια προβλήµατα προέκυψαν 

δεν επιδεινώθηκαν στο χρόνο.

7.8.4. Ιταλία

Σε δύο σχολεία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ιταλίας µε µαθητές ηλικίας 11 

έως 14 ετών  δηµιουργήθηκε ένα παρεµβατικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της 

βίας (Menesini et al., 2003). Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: α) η µείωση των 

επεισοδίων  εκφοβισµού µέσω ανάπτυξης της επίγνωσης των θυτών  τόσο για τη δική 

τους συµπεριφορά όσο και για τη συµπεριφορά των άλλων, β) η ενίσχυση της 

ικανότητας των µαθητών να υποστηρίζουν τα θύµατα εκφοβισµού, γ) η ενίσχυση της 

υπευθυνότητας και της εµπλοκής των µαθητών - θεατών σε επεισόδια εκφοβισµού, δ) η 
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βελτίωση της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην  αίθουσα, και ε) η 

ανάλυση των πιθανών διαφορών ηλικίας και φύλου που µπορεί να σχετίζονται µε την 

επίδραση της παρέµβασης.

Η παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε σε µια σχολικής χρονιά, από τον Οκτώβριο έως 

το Μάιο σε πέντε φάσεις:

i. Παρέµβαση στην  αίθουσα. Με κατάλληλες δραστηριότητες αναπτύχθηκαν οι 

κατάλληλες στάσεις και αξίες για την υποστήριξη οµοτίµων σε όλο το σχολείο.

ii. Επιλογή διαµεσολαβητών. Οι διαµεσολαβητές επιλέχθηκαν  µέσα από µια 

διαδικασία αυτο-προτάσεων  και προτάσεων των  συµµαθητών τους. Σε κάθε 

τµήµα επιλέχθηκαν τρεις έως τέσσερις διαµεσολαβητές. 

iii. Εκπαίδευση: Οι επιλεγµένοι µαθητές εκπαιδεύτηκαν στην  ενίσχυση των 

κατάλληλων δεξιοτήτων και στάσεων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών  τους 

µε τους συµµαθητές τους (ενεργητική ακρόαση, επικοινωνία κ.λπ.).

iv. Εργασία στην αίθουσα. Το προσωπικό του σχολείου διευκόλυνε κυκλικές 

συναντήσεις όπου προσδιορίστηκαν  οι ανάγκες συγκεκριµένων µαθητών. Στη 

συνέχεια ήρθαν σε επαφή µε τους µαθητές - στόχο για να ζητήσουν τη σύµφωνη 

γνώµη τους να συνεργαστούν  µε τους εκπαιδευµένους διαµεσολαβητές µέσω 

βοηθητικών δραστηριοτήτων. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, οι 

διαµεσολαβητές είχαν εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε το προσωπικό του σχολείου 

που επέβλεπε την όλη διαδικασία.

v. Μεταβίβαση ρόλων. Το πρώτο κύµα διαµεσολαβητών συµµετείχε στην 

εκπαίδευση και άλλων µαθητών στην  αίθουσα ούτως ώστε να αυξηθεί η 

συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα. 

Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης ήταν πολύ θετικά καθώς βοήθησε στην 

αποφυγή κλιµάκωσης της αρνητικής συµπεριφοράς και των στάσεων που πολύ συχνά 
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αναπτύσσουν οι µαθητές αυτής της ηλικίας. Έσπασε την άγραφη συµπαιγνία των 

θεατών των επεισοδίων εκφοβισµού και ενίσχυσε την αίσθηση υπευθυνότητας και 

ενσυναίσθησης ανάµεσα στους µαθητές. Η µεγαλύτερη επίδραση δε, παρατηρήθηκε 

στους θύτες οι οποίοι ανέπτυξαν µεγαλύτερη επίγνωση της συµπεριφοράς τους. 

7.9.  Οδηγίες για την επίλυση συγκρούσεων στις σχολικές µονάδες και 

για σχολεία χωρίς βία

7.9.1. Ευρωπαϊκός Χάρτης για δηµοκρατικά σχολεία χωρίς βία 

Πρόκειται για ένα κείµενο 7 σηµείων που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα 

ανοικτό στην τοπική κοινωνία σχολείο, µε υπεύθυνους µαθητές, δασκάλους και γονείς, 

αποφασισµένους να οργανώσουν  δηµοκρατικούς θεσµούς επίλυσης των διαφορών και 

αντιµετώπισης των βίαιων  συµπεριφορών. Βασική αρχή της προσέγγισης αυτής είναι η 

µε διαλεκτικό τρόπο και σε βάθος έρευνα και παρακολούθηση όλων των  περιστατικών 

βίας και η ανάπτυξη θεσµών  διαµεσολάβησης. Το πλήρες κείµενο του καταστατικού 

χάρτη έχει ως εξής (Φασουλής, 2006):

• Όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας έχουν το δικαίωµα ενός ασφαλούς και 

ειρηνικού σχολείου. Όλοι έχουν την ευθύνη να συνεισφέρουν στη δηµιουργία 

ενός θετικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη µάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

• Όλοι έχουν το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης και σεβασµού ασχέτως οποιασδήποτε 

προσωπικής διαφοράς. Όλοι απολαµβάνουν την ελευθερία του λόγου χωρίς 

διακρίσεις και καταπιέσεις. 

• Η σχολική κοινότητα φροντίζει όπως όλοι γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις 

ευθύνες τους.

-223-



• Κάθε δηµοκρατικό σχολείο έχει ένα δηµοκρατικά εκλεγµένο σώµα που παίρνει 

αποφάσεις και αποτελείται από αντιπροσώπους µαθητών, καθηγητών, γονέων και 

άλλων µελών της σχολικής κοινότητας, ανάλογα µε την  περίπτωση. Όλα τα µέλη 

του σώσµατος έχουν το δικαίωµα ψήφου.

• Σ’ ένα δηµοκρατικό σχολείο, οι διαφωνίες επιλύονται µε ειρηνικό και 

εποικοδοµητικό τρόπο. Το προσωπικό και οι µαθητές κάθε σχολείου 

εκπαιδεύονται για την πρόληψη και επίλυση των διαφορών µέσω συµβουλευτικής 

και διαµεσολάβησης.

• Κάθε περίπτωση βίας ερευνάται όσο το δυνατόν πιο νωρίς και παρακολουθείται, 

ασχέτως αν µαθητές ή άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας είναι αναµεµιγµένα.

• Το σχολείο είναι µέρος της τοπικής κοινότητας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή 

πληροφοριών µε τοπικούς συνεργάτες είναι ουσιαστικές για πρόληψη και επίλυση 

προβληµάτων.

Ο Χάρτης αυτός διακηρύσσει κατ’ αρχάς, το δικαίωµα όλων  των µελών της 

σχολικής κοινότητας ενός ασφαλούς και ειρηνικού σχολείου, καθώς και ίσης 

µεταχείρισης και σεβασµού. Κάθε ευρωπαϊκό σχολείο πρέπει να έχει ένα δηµοκρατικά 

εκλεγµένο σώµα (µαθητών, καθηγητών, γονέων κ.α.), το οποίο θα πρέπει να επιλύει τις 

όποιες διαφωνίες παρουσιάζονται µε διαλεκτικό τρόπο. Προβλέπεται επίσης 

εκπαίδευση όλων των παραγόντων του σχολείου σε διαδικασίες διαµεσολάβησης και 

ενδελεχής παρακολούθηση όλων των υποθέσεων βίας µέσα από την αποσαφήνιση των 

ιδεών, την επισήµανση και βαθύτερη κατανόηση των αιτιών βίας. Άρα κυρίαρχο 

στοιχείο της όλης µεθοδολογίας για την επιτυχή αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας 

είναι ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης και λειτουργίας όλων των παραγόντων.
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7.9.2. Οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για την επίλυση συγκρούσεων

Έπειτα από εισήγηση του Συνηγόρου του Παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων συνέταξε και έστειλε σε όλα τα σχολεία στις 

14/02/2011 την υπ’ αριθµ. 18890/Γ2 εγκύκλιο µε θέµα “Αποτύπωση καλών πρακτικών 

σχολικών µονάδων  ∆.Ε. για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και επιθετικότητας 

µεταξύ µαθητών” για την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και της 

επιθετικότητας. Σκοπός της οδηγίας είναι να διασφαλισθούν  οι συνθήκες γενικότερης 

λειτουργικότητας και ευνοµίας στη σχολική κοινότητα, καθώς και να αναπτυχθεί κλίµα 

συνεργασίας, συµµέτοχης και αλληλοσεβασµού ανάµεσα στα µέλη της, διασφαλίζοντας 

τα δικαιώµατα των ανήλικων  µελών της. Σύµφωνα µε την  εγκύκλιο, οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες προκειµένου να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη µείωση της σχολικής βύας είναι 

οι ακόλουθοι:

• ∆ιαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος επικοινωνίας, διαλόγου και 

εµπιστοσύνης, ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το κλίµα επικοινωνίας 

και διαλόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται έµπρακτα τόσο από το ∆ιευθυντή της 

σχολικής µονάδας, όσο και από τους εκπαιδευτικούς µέσα στις τάξεις.

• Αξιοποίηση του θεσµού των  µαθητικών συµβουλίων  για την ενίσχυση της 

ανάδειξης των απόψεων των µαθητών.

• Παρακολούθηση και προστασία των µελών της σχολικής κοινότητας από 

οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή 

µαθητής θα πρέπει να εκφράζει ελευθέρα τις απόψεις του ή τα παράπονά του και 

εφόσον χρειάζεται, να λαµβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης 

βλαπτικών συµπεριφορών.

• Επαρκής ενηµέρωση των µαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά µε την 

άσκηση, το σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων όλων των µελών της 
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σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και 

ενηµερώσεις σχετικά µε την άσκηση βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους 

τρόπους που µπορεί να αποτραπεί µε την συνδροµή όλων.

• Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης µε την  συνδροµή του Προϊσταµένου 

Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν  εκδηλώνεται ένα 

περιστατικό βίας και ανάθεση ρόλων  συµβούλων  σε εκπαιδευτικούς µε ειδικές 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εξηγούν 

τις συµπεριφορές τους, να εκφράζουν  τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα 

από την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συµφιλίωσης 

µεταξύ των εµπλεκόµενων.

• Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των µερών  και µε την 

συνδροµή του Σχολικού Συµβούλου άλλα και του Προϊσταµένου Επιστηµονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

• Ενίσχυση του ρόλου των µαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, 

ενδεχόµενα µέσα από τη δηµιουργία οµάδων φιλίας ή διαµεσολάβησης, ανάλογα 

µε τις δυνατότητες υποστήριξης των οµάδων αυτών από τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής µονάδας.

• Ανάπτυξη προαιρετικών οµαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν  τους 

µαθητές και βοηθούν στην  καλλιέργεια στενότερων δεσµών και σχέσεων 

συνεργασίας µεταξύ τους (π.χ. οµάδες εφηµερίδας, περιοδικού, αθλητισµού, 

ιστολογίου κ.λπ.).

• Τακτική επικοινωνία µε τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, έτσι ώστε να 

βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους προβληµατισµούς τους, 

επικοινωνώντας διαλεκτικά µαζί τους.
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• Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο σχολικού 

συµβουλίου, όσο και µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης, 

συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις άλλα και την 

εγρήγορση όλων, µε απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης µορφών βίας, 

επιθετικότητας και εκφοβισµού µεταξύ µαθητών.

7.10. Φορείς αντιµετώπισης της βίας και των συγκρούσεων στα σχολεία

7.10.1. Ο Συνήγορος του Παιδιού διεθνώς

Ο θεσµός του Συνηγόρου του Παιδιού λειτουργεί ήδη σε 24 από τα 47 κράτη-

µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Διεθνώς, ο θεσµικός ρόλος του Συνηγόρου του 

Παιδιού πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80, σε µια χρονική περίοδο 

που συνέπεσε µε τη θέσπιση της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 

(ΔΣΔΠ). Η διεθνής κοινότητα, ύστερα από τρεις δεκαετίες διαλόγου που ακολούθησαν 

την υπογραφή της Διεθνούς Διακήρυξης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (1959), 

κατέληξε, το 1989, σε ένα κείµενο κανόνων  και κοινών δεσµεύσεων, που στη συνέχεια 

επικυρώθηκε σταδιακά από τα κράτη-µέλη του ΟΗΕ, µε σκοπό να ενσωµατωθεί στις 

εθνικές νοµοθεσίες, ασκώντας έτσι ουσιαστική επιρροή στις πρακτικές της κάθε χώρας. 

Η ΔΣΔΠ έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από όλα τα κράτη που συµµετείχαν στον ΟΗΕ 

εκτός από δύο (ΗΠΑ και Σοµαλία, τα οποία την έχουν υπογράψει, αλλά δεν την έχουν 

επικυρώσει ως εθνικό νοµοθέτηµα).

Η Ειδική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, που συστάθηκε από τον ΟΗΕ 

για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη, 

συµπεριέλαβε στις συστάσεις της προς τα κράτη-µέλη τη δηµιουργία «ανεξάρτητων 

αρχών που θα διασφαλίζουν την καλύτερη εφαρµογή και παρακολούθηση της 

Σύµβασης». Ειδικότερα, στην Έκθεση Παρατηρήσεών της σχετικά µε την εφαρµογή 
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της Σύµβασης στην  Ελλάδα (1.2.2002), η Επιτροπή συνέστησε προς την ελληνική 

κυβέρνηση «να προσδιορίσει σαφώς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη και του 

Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σύµφωνα µε τους κανόνες των 

Παρισίων (του ΟΗΕ) και να εξασφαλίσει την προσβασιµότητά τους στα παιδιά και ότι 

µπορούν να επιληφθούν υποθέσεων κατόπιν ατοµικών αναφορών µε τρόπο 

ανταποκρινόµενο στις ανάγκες των παιδιών εντός και εκτός οικογένειας.»

Ήδη από το 1997, µε πρωτοβουλία του Νορβηγού Συνηγόρου του Παιδιού και µε 

συµµετοχή 12 συναφών ανεξάρτητων αρχών, δηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), το οποίο καθόρισε τις προδιαγραφές που θα έπρεπε 

να πληροί µια τέτοια Αρχή. Στην Ελλάδα, η δηµόσια συζήτηση για τη δηµιουργία 

Συνηγόρου του Παιδιού µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τις 

συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ κατέληξε 

στην  έκδοση του Νόµου 3094/2003, που ανέθεσε την αρµοδιότητα της προάσπισης και 

της προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού στην ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του 

Πολίτη.

7.10.2. Ο συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώµατα του παιδιού

Ο Κύκλος Δικαιωµάτων του Παιδιού ξεκίνησε τη λειτουργία του τον  Ιούλιο του 

2003. Δηµιουργήθηκε µε τον Νόµο 3094/2003, ο οποίος επεκτείνει την αποστολή του 

Συνηγόρου του Πολίτη στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του 

παιδιού, και λειτουργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα του διεθνώς καταξιωµένου θεσµού του 

Συνηγόρου του Παιδιού. 

Αποστολή του είναι η προάσπιση και προαγωγή των  δικαιωµάτων κάθε 

προσώπου που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Παιδίου εξετάζει υποθέσεις παραβίασης 
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δικαιωµάτων ανηλίκων, διαµεσολαβώντας, όποτε απαιτείται, για τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων προστασίας τους. Επίσης αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής των  δικαιωµάτων του παιδιού, τη διάδοση και την 

κατοχύρωσή τους, και διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων θεσµικών 

µέτρων από τους αρµόδιους πολιτειακούς παράγοντες. Ο Συνήγορος επισκέπτεται 

τακτικά σχολειά, ιδρύµατα παιδικής προστασίας και άλλους χώρους όπου τα παιδιά 

ζουν, εκπαιδεύονται και περνούν τον χρόνο τους, συζητάει µαζί τους και ακούει τις 

απόψεις τους για τα θέµατα που τα απασχολούν και τα προβληµατίζουν. Με αυτό τον 

τρόπο αποτυπώνει την κατάσταση και τις θέσεις των  παιδιών, ώστε να τις µεταφέρει 

προς τους υπεύθυνους φορείς της Πολιτείας. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα 

Δικαιώµατα του Παιδιού είναι ο κ. Γιώργος Μόσχος.

O Συνήγορος του Παιδίου, µε βάση την  εµπειρία του, εκτιµά ότι οι έφηβοι 

µπορούν να εκφράζουν τη γνώµη τους µε ωριµότητα, δηµιουργικότητα και δέσµευση, 

όταν τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν υπεύθυνα στις διαδικασίες και να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για τα θέµατα που τους αφορούν. Πλέον έχει καταστεί 

επιτακτική η ανάγκη να ακούγεται η φωνή των  παιδιών και των εφήβων, καθώς και να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψεις τους σε όλα τα πλαίσια της καθηµερινότητάς 

τους, µε έµφαση στην εκπαίδευση.

Ύστερα από µεγάλο αριθµό επισκέψεων σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, ο Συνήγορος διοργάνωσε στη διάρκεια των ετών 2007 και 2008 τις «Ήµερες 

Διαλόγου», περιφερειακές, δηλαδή, συναντήσεις µε εφήβους στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη µε συµµετοχή µαθητών που είχαν ήδη ενηµερωθεί στα σχολεία τους 

σχετικά µε τον θεσµό. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψε η πρόταση της 

συγκρότησης µιας οµάδας εφήβων που θα συνδράµει συστηµατικά τον Συνήγορο στο 
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έργο του και θα του µεταφέρει τις απόψεις των παιδιών για διάφορα θέµατα σχετικά µε 

την εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού.

Η πρακτική της συγκρότησης Οµάδων Εφήβων Συµβούλων  εφαρµόζεται ήδη σε 

αρκετούς οµόλογους θεσµούς της Ευρώπης (Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, κ.α.) και έχει δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σχετικά 

µε την άσκηση της αποστολής των Συνηγόρων του Παιδιού. Τον Σεπτέµβριο του 2008 

ο Συνήγορος του Παιδιού έλαβε την απόφαση να συγκροτήσει πιλοτικά µια Οµάδα 

Εφήβων Συµβούλων (παρακάτω: ΟΕΣ) µε στόχο την ανάπτυξη µιας σταθερής σχέσης 

διαδραστικής συµβουλευτικής συνεργασίας, µέσα από την  οποία ο Συνήγορος θα 

µπορεί να ακούει συστηµατικά τις απόψεις των παιδιών για τα θέµατα µε τα οποία 

ασχολείται.

Στόχος του Συνηγόρου του Παιδιού ήταν η δηµιουργία µιας πιλοτικής οµάδας 20 

έως 30 εφήβων µε κριτήρια τα οποία να εξασφαλίζουν: 

• τη συµµετοχή ίσου αριθµού κοριτσιών  και αγοριών, εφήβων από διαφορετικές 

ηλικιακές οµάδες και από όλες τις Περιφέρειες της χώρας 

• την εκπροσώπηση ειδικών  οµάδων (έφηβων  µε αναπηρίες, µεταναστών, 

προσφύγων  ή από µειονοτικές οµάδες και εφήβων που ζουν µακριά από τις 

φυσικές τους οικογένειες σε στέγες φιλοξενίας ή ιδρύµατα).

Η µεθοδολογία των συναντήσεων εκπονήθηκε από οµάδα ειδικών  επιστηµόνων 

του Συνηγόρου του Παιδιού, στην οποία συµµετείχαν δύο ψυχολόγοι, δύο νοµικοί, µία 

επικοινωνιολόγος και µία εκπαιδευτικός.

Οι προγραµµατισµένες συναντήσεις της ΟΕΣ έχουν έως τώρα διεξαχθεί σε 

χώρους που διατίθενται για εκδηλώσεις, οι οποίοι διαµορφώνονται αισθητικά και 

χωροταξικά ώστε να ανταποκρίνονται στον στόχο και το περιεχόµενο της εκάστοτε 
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συνάντησης (π.χ. ανάρτηση σχετικών αφισών, κυκλική χωροθέτηση καθισµάτων, 

δηµιουργία µικρότερων κύκλων για τη λειτουργία επιµέρους βιωµατικών οµάδων).

Πέρα από τις συναντήσεις, ο Συνήγορος του Παιδιού επικοινωνεί µε την Οµάδα 

Εφήβων  Συµβούλων ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, ταχυδροµικά και διά ζώσης, εάν  κριθεί 

απαραίτητο, µέσω ενός στελέχους υπεύθυνου για την επικοινωνία αυτή. Επίσης, στην 

διάρκεια του έτους 2009, ο Συνήγορος επισκέφθηκε αρκετά από τα µέλη της Οµάδας 

στα σχολεία τους ή σε ιδρύµατα στα οποία διαµένουν ορισµένα από αυτά και συζήτησε 

µαζί τους και µε τους συνοµήλικους τους σχετικά µε το έργο της ΟΕΣ και ειδικότερα 

θέµατα που τους απασχολούν.

Η Οµάδα και οι έφηβοι που είχαν  εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν µέλη της αλλά 

δεν κληρώθηκαν, αποτελούν  την Κοινότητα Εφήβων Συµβούλων και επικοινωνούν 

µέσα από κλειστό ηλεκτρονικό φόρουµ. Άλλοι έφηβοι µπορούν να αποστέλλουν τα 

µηνύµατά τους προς την Οµάδα µέσα από τον  Συνήγορο του Παιδιού που ενηµερώνει 

τα µέλη της και συζητά µαζί τους σχετικά µε αυτά

7.10.3. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Η εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιήθηκαν 

στην  Ελλάδα,  µε σκοπό την  προώθηση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και την 

ανάπτυξη του µοντέλου κοινοτικής φροντίδας της ψυχικής υγείας του παιδιού και του 

εφήβου. 

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. αναπτύσσει δραστηριότητες στους τοµείς της λειτουργίας νέων, 

πρότυπων υπηρεσιών (µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης), της υλοποίησης 

προγραµµάτων  και παρεµβάσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του 

εφήβου, της διενέργειας σχετικών ερευνών και ανάλογων  εκπαιδευτικών 
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προγραµµάτων, των εκδόσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών. Επίσης, 

διοργανώνει ηµερίδες, συµπόσια και συνέδρια. Επιστηµονικός υπεύθυνος της 

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε είναι ο κ. Ι. Τσιάντης, Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε πήρε την πρωτοβουλία για να δηµιουργηθεί το «Δίκτυο κατά της 

Βίας στο Σχολείο» και στο οποίο Πρόεδρος της Συντονιστικής επιτροπής είναι ο κ. Ι. 

Τσιάντης (βλ. παρακάτω). 

Το 2010 εκδόθηκε από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε το βιβλίο «Δραστηριότητες στην τάξη για 

την πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ των µαθητών - Εγχειρίδιο 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» (διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στη 

διεύθυνση http://www.epsype.gr/egxeiridio.aspx). Ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι 

η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ των 

µαθητών στα σχολεία. Η συγγραφή του είναι ο καρπός των προσπαθειών εφαρµογής 

του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Διακρατικού προγράµµατος ΔΑΦΝΗ III, µε 

συντονίστρια χώρα την Ελλάδα µέσω της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και µε συµµετέχουσες χώρες την 

Κύπρο, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Το εγχειρίδιο περιέχει θεωρητικές γνώσεις για 

το φαινόµενο του εκφοβισµού (Bullying), µεθοδολογικές οδηγίες και αναλυτική 

παρουσίαση 11 βιωµατικών εργαστηρίων που µπορούν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί 

µε τους µαθητές στην τάξη. 

7.10.4. «Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο»

Το «Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011 µε τη 

συµµετοχή δηµοσίων και µη κυβερνητικών  φορέων. Το Δίκτυο συντονίζεται από την 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και σε αυτό 

συµµετέχουν επίσης το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, το 
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Ίδρυµα 

Μαραγκοπούλου, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας, η Παιδοψυχιατρική Κλινική 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Αγία Σοφία και άλλοι φορείς.

Ανάµεσα στους σκοπούς του Δικτύου περιλαµβάνονται:

• Η δηµιουργία ενός πλαισίου επιστηµονικού και κοινωνικού διαλόγου, σχετικά µε 

τα αίτια και τις µεθόδους παρέµβασης για την πρόληψη και αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της βίας στο σχολείο.

• Η συγκέντρωση και διάδοση δεδοµένων που αφορούν την επιστηµονική µελέτη, 

την ανάπτυξη µεθοδολογίας και καινοτόµων πρακτικών παρέµβασης.

• Η επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελµατιών 

πρώτης γραµµής που εργάζονται µε παιδιά και εφήβους.

• Η ευαισθητοποίηση µαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά µε το 

φαινόµενο.

7.10.5. Γραφεία Αγωγής Υγείας

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάρχει ένα Γραφείο Αγωγής 

Υγείας. Όπως ορίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η 

προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της 

κοινωνικής ευεξίας των µαθητών/ τριών, αφενός µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, 

της κριτικής σκέψης, αφετέρου µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος αυτών. 

Στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι:

•  Η προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της 

κοινωνικής ευεξίας.
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• Η αναβάθµιση της σχολικής ζωής-σύνδεση της µε την κοινωνική 

πραγµατικότητα.

• Η πρόληψη του αποκλεισµού νεαρών ατόµων από την κοινωνία και την  αγορά 

εργασίας.

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαµόρφωση ατόµων µε κριτική στάση.

• Η µείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εφαρµογή των προγραµµάτων Αγωγή Υγείας στα σχολεία έχει στόχο το σχολείο 

να συµβάλλει πραγµατικά µέσα από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση στην 

αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των µαθητών µε σκοπό την ενίσχυση της 

υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του 

µαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Για το λόγο αυτό δεν 

αρκεί µόνο µια απλή ενηµέρωση, αλλά τα προγράµµατα αυτά να στηρίζονται σε νέες 

µεθόδους διδακτικής προσέγγισης οι οποίες ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των µαθητών 

και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων όπως η λήψη αποφάσεων, η εξαγωγή 

συµπερασµάτων και η αξιολόγηση των συνεπειών.

Τη σχολική χρονιά 2010-11 σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού 

υλοποιήθηκαν  δράσεις που απευθύνονται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς και εστιάζουν 

στο ζήτηµα της πρόληψης και καταπολέµησης της σχολικής βίας, µε έµφαση στα 

θέµατα που αφορούν την βία και επιθετικότητα µεταξύ των µαθητών. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Συνήγορος του Παιδιού συζήτησε το Δεκέµβριο του 2010 µε µαθητές 

και µαθήτριες σε συνάντηση που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τον 

Συνήγορο, µε σκοπό να ακουστούν και να καταγραφούν οι απόψεις και προτάσεις των 

µαθητών για τους τρόπους µε τους οποίους το σύγχρονο σχολείο µπορεί να χειρίζεται 
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αποτελεσµατικά περιστατικά βίας µεταξύ των  µαθητών, προκειµένου να 

προετοιµασθούν θεσµικές προτάσεις του Συνηγόρου προς το αρµόδιο Υπουργείο. 

Επίσης, το Φεβρουάριο 2011 πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τριήµερο σεµινάριο 

για εκπαιδευτικούς µε θέµα “ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην  πρόληψη 

και αντιµετώπιση φαινόµενων βίας στο σχολείο - Μέθοδοι, τεχνικές και δράσεις”. Ήταν 

ένα σεµινάριο που δεν επικεντρώθηκε µόνο σε θέµατα βίας, αλλά έθιγε και γενικότερα 

ζητήµατα διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο, διεργασίες διευκόλυνσης της 

επικοινωνίας στην τάξη, εκπαίδευσης στα δικαιώµατα, συνεργασίας σχολείου και 

οικογένειας, εµψύχωσης, σχολικής διαµεσολάβησης.

7.11. Το µέλλον της διαχείρισης συγκρούσεων στα σχολεία

Στη Διεθνή Συνάντηση εµπειρογνωµόνων που διεξήχθη στο Όσλο στις 27 & 28 

Ιουνίου µε θέµα την αντιµετώπιση της σχολικής βίας, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, 

κ. Μόσχος, αναφέρθηκε στον θεσµικό ρόλο των Συνηγόρων  του Παιδιού γενικότερα, 

αλλά και στις ειδικές δράσεις του Συνηγόρου στην Ελλάδα, για την αποτύπωση καλών 

πρακτικών και την διατύπωση προτάσεων στο πεδίο της πρόληψης και αντιµετώπισης 

της βίας ανάµεσα σε µαθητές στα σχολεία. Τόνισε δε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη 

έµφαση στη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου, στη βιωµατική εκπαίδευση των 

µαθητών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις ευθύνες τους, στη διαµόρφωση κλίµατος 

συνεργασίας, κατανόησης και επικοινωνίας στις σχολικές κοινότητες και στη 

συµµετοχή των  µαθητών  στο σχεδιασµό σχετικών παρεµβάσεων  και στην έµπρακτη 

επίλυση συγκρούσεων. Ανέφερε επίσης ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η 

υποστήριξή τους από κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικούς ψυχικής υγείας είναι κρίσιµα 

στοιχεία για την αποτελεσµατική ενεργοποίησή τους µε στόχο την προστασία των 

παιδιών από κάθε µορφή βίας. 
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Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στο Συνήγορο του Πολίτη και 

µαθητές, ανάµεσα στα άλλα οι µαθητές πρότειναν:

➡ να γίνονται προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών, γονέων  και µαθητών για τα δικαιώµατα του παιδιού 

γενικότερα και για τα θέµατα της βίας ειδικότερα,

➡ να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης µε ψυχολόγο ή άλλον ειδικό και 

περαιτέρω υποστήριξης των παιδιών που έχουν προβλήµατα, 

➡ να προτιµάται ο διάλογος, η συζήτηση και η χρήση της λογικής αντί για τις 

ποινές,

➡ να υπάρχει µεγαλύτερη κατανόηση εκ µέρους των καθηγητών,

➡ να βελτιωθεί η επιτήρηση στα διαλείµµατα,

➡ να ενδυναµωθεί η σχέση µαθητών  - καθηγητών µέσω κάποιου οργάνου/

συµβουλίου στο οποίο θα συζητάνε όλοι µαζί τέτοια θέµατα,

➡ να δηµιουργηθεί υλικό µε στόχο την πρόληψη των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων,

➡ να επιµορφώνονται οι καθηγητές σε θέµατα ψυχολογίας και πρόληψης και 

αντιµετώπισης της βίας,

➡ να υπάρχουν οµάδες µαθητών που να βοηθούν στην επίλυση συγκρούσεων,

➡ να οργανώνονται περισσότερες συµµετοχικές δραστηριότητες στα σχολεία 

µε έµφαση στις τέχνες και τον αθλητισµό,

➡ να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραµµα µία ώρα συζήτησης/επικοινωνίας την 

εβδοµάδα,

➡ να είναι πιο ενεργός ο ρόλος των 5µελών και 15µελών συµβουλίων,

➡ να γίνεται προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων µέσα στο σχολικό 

πλαίσιο και όχι µε την παρέµβαση εξωτερικών παραγόντων,
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➡ να προβλεφθούν εναλλακτικές µέθοδοι "τιµωρίας" όπως η προσφορά 

κοινωφελούς εργασίας µε τη σύµφωνη γνώµη  του µαθητή,

➡ το Υπουργείο να λαµβάνει υπόψη του τα πραγµατικά προβλήµατα που 

υπάρχουν στα σχολεία όταν αποφασίζει πού να διαθέσει τους υπάρχοντες 

πόρους για την παιδεία.  

H προσέγγιση λοιπόν και οι τεχνικές της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων 

και η σχολική διαµεσολάβηση θα πρέπει να ενταχθούν  στα προγράµµατα σπουδών των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παρόµοιες δράσεις 

θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να υποστηριχθούν από την πολιτεία στο 

πλαίσιο της αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να υπάρχει η 

συµβολή και υποστήριξη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ένας ειδικά εκπαιδευµένος 

συντονιστής - σύµβουλος, µια ενδοσχολική οµάδα διευθυντικών στελεχών - 

εκπαιδευτικού προσωπικού - γονέων - µαθητών  υπεύθυνη για την εφαρµογή και 

ανάπτυξη του προγράµµατος, συστηµατοποίηση του επιλεγµένου προγράµµατος και 

κατάλληλες υποδοµές (χρόνος, πόροι, κατάλληλη εκπαίδευση) (Selfridge, 2004).

7.12. Σχολική αυτοδιοίκηση (Site ή School Based Management)

Η SBM είναι µια πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης της σχολικής διοίκησης µε 

σκοπό την αύξηση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων σε σχολικό επίπεδο και την 

ευελιξία της σχολικής µονάδας (Nir & Eyal, 2003). Απαιτεί τη συνεργασία ανάµεσα 

στους προϊσταµένους εκπαίδευσης και τα «σχολικά συµβούλια» που αποτελούνται από 

το διευθυντή, τους καθηγητές, τους γονείς και µέλη της τοπικής κοινωνίας 

συγκρούσεων (Henkin, Cistone & Dee, 2000). 
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 Η άσκηση συλλογικής εξουσίας συµβάλλει στη γεφύρωση των  διαφορών καθώς 

µε την εµπλοκή όλων  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυξάνεται ο βαθµός 

ενεργοποίησης των ατόµων και η κανονιστική δύναµη της οµάδας. Η συµµετοχική 

διοίκηση είναι εξαιρετικά χρήσιµη σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς καθώς ευνοεί 

διανοητικές δραστηριότητες όπως η διδασκαλία, η µάθηση και η έρευνα, 

προλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο εµφάνισης δυσλειτουργικών συγκρούσεων. 

Στην οµαδική λήψη αποφάσεων πρέπει οι συµµετέχοντες να επικοινωνούν, να 

εµπλέκονται ενεργά στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και να συνεργάζονται. 

Ο διευθυντής πρέπει να έχει την ικανότητα να µοιράζει την  εξουσία σε άλλους 

διότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι υπεύθυνοι, να αισθάνονται δηλαδή ότι ένα 

µέρος της εργασίας πρέπει να γίνει από αυτούς ή µε προσωπική τους ευθύνη. Μέσα στη 

λογική της συλλογικής αυτονοµίας ο διευθυντής του σχολείου δεν  πρέπει να ενεργεί ως 

διοικητικός προϊστάµενος αλλά ως αρχιτέκτων και εµψυχωτής της συλλογικής 

προσπάθειας76, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας 

ανταποκρίνονται στο συλλογικό πνεύµα και φροντίζουν  συνεχώς για την επαγγελµατική 

τους βελτίωση που προϋποθέτει η αυξηµένη αυτονοµία τους. Η έρευνα των  Henkin et 

al. (2000) έδειξε ότι οι διευθυντές προτιµούν τη χρήση της συνεργασίας καθώς µε αυτό 

τον τρόπο όλοι οι εµπλεκόµενοι συµµετέχουν ενεργά και υποστηρίζουν τη 

συγκεκριµένη µέθοδο διοίκησης. 

Στις περιπτώσεις που ακολουθείται η συµµετοχική λήψη αποφάσεων, η δύναµη 

και η επιρροή διανέµονται σε άτοµα τα οποία παραδοσιακά κατείχαν παθητικό ρόλο 

στη λήψη αποφάσεων και η διαφορά απόψεων και συµφερόντων οδηγεί πολύ συχνά σε 

συγκρούσεις και διαφωνίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διευθυντές καλούνται να 

παίξουν ρόλο διευκολυντή (facilitator) και να µετατρέψουν τις συγκρούσεις σε 

-238-

76 Fullan,  G.M. (1993), Change forces,  London: Falmer, στο Ματσαγγούρας Η.  Γ., «Η σχολική τάξη. 
Χώρος, οµάδα, πειθαρχία, µέθοδος. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας», 1999.



λειτουργικές και εποικοδοµητικές διαδικασίες χρησιµοποιώντας την κατάλληλη 

στρατηγική διοίκησης συγκρούσεων (Henkin, Cistone & Dee, 2000). 

Περισσότερα από το 1/3 των σχολείων των Η.Π.Α. χρησιµοποιούν κάποιο είδος 

SBM  (όπου το ποσοστό εξουσίας που ασκείται από τα ίδια τα σχολεία κυµαίνεται 

σηµαντικά). Τα οφέλη της SBM είναι η βελτιωµένη επίδοση των µαθητών, η ανάπτυξη 

νέου τύπου ηγεσίας, η δυνατότητα αλλαγής του προγράµµατος σπουδών, η ικανότητα 

ανακατεύθυνσης των πόρων για την  υποστήριξη των στόχων που θέτονται από την 

τοπική σχολική κοινότητα. Ένα βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι σύγκρουση 

ρόλων που αντιµετωπίζει ο διευθυντής του σχολείου (Nir & Eyal, 2003). 

Η Παπαναούµ στην έρευνα της (1995) προτείνει τη σταδιακή αναβάθµιση και 

αυτοτέλεια της σχολικής µονάδας και τη σύνδεσή της µε την τοπική κοινωνία καθώς το 

υπάρχων απρόσωπο και συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης καθιστά τους διευθυντές 

«µοναχικούς» και «ανίσχυρους».  Το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

ανάρτησε στις 06-04-2011 ένα κείµενο διαβούλευσης στην ιστοσελίδα http://

www.opengov.gr/ypepth/?p=853. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του νέου 

κανονισµού, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της αποκέντρωσης, της υπευθυνότητας, 

της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 

θεσµοθετείται:

• Η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων  και η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών 

δοµών και των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στη λήψη και υλοποίηση 

σηµαντικών αποφάσεων.

• Η ενίσχυση της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας και της δυνατότητάς της να 

προγραµµατίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί και  να αξιολογεί αποτελεσµατικά το 

έργο της.
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• Ο συντονισµός των δοµών και υπηρεσιών στήριξης και επιστηµονικής – 

παιδαγωγικής καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής µονάδας 

και η αναχωροθέτησή τους, ώστε να βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το βασικό 

κύτταρο της εκπαίδευσης, τη σχολική µονάδα και µε τον εκπαιδευτικό.

• Ο συντονισµός της δράσης των διοικητικών και υποστηρικτικών δοµών της 

δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• Η διαµόρφωση απλής και ευέλικτης διοικητικής δοµής µε τον περιορισµό των 

επιπέδων διοίκησης.

• Ο περιορισµός της πληθώρας των Στελεχών και Υπευθύνων, µε τον, πολλές 

φορές, αυτόνοµο και ασυντόνιστο ρόλο, που δηµιουργεί αντιφατικές καταστάσεις 

και πολύπλοκα σχήµατα.

• Ο σαφής προσδιορισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργάνων διοίκησης της 

εκπαίδευσης.

• Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, η εξασφάλιση οικονοµίας µέσων, η αξιοποίηση 

νέων τεχνολογιών, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

Αποµένει να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και να 

θεσµοθετηθεί ο νέος τρόπος διοίκησης των σχολικών µονάδων. Το κατά πόσο η νέα 

διοίκηση θα επιφέρει αύξηση του ποσοστού των  ενδοσχολικών συγκρούσεων θα φανεί 

στο µέλλον.

7.13. Συµπεράσµατα

Η σχολική µονάδα αποτελεί µια µικρογραφία της κοινωνίας όπου υπάρχουν 

θεσµοθετηµένοι ρόλοι και κανόνες. Όπως σε κάθε κοινωνική οργάνωση έτσι και στο 

σχολείο εκδηλώνονται συγκρούσεις ανάµεσα στα µέλη που  απαρτίζουν τη σχολική 

κοινότητα. Ειδικότερα, οι συγκρούσεις ανάµεσα στους µαθητές δηµιουργούν πρόβληµα 
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στην καθηµερινή διαχείριση της τάξης και στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου των 

καθηγητών. Εδώ δηµιουργείται λοιπόν η ανάγκη εκπαίδευσης των µαθητών στην 

απόκτηση όχι µόνο ακαδηµαϊκών γνώσεων αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες 

θα τους βοηθήσουν  να αναγνωρίσουν τα αίτια των  µεταξύ τους συγκρούσεων και να 

επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς την παρέµβαση τρίτων. Αυτός είναι και ο σκοπός των 

διαφόρων  προγραµµάτων  διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων τα οποία 

παρεµβαίνουν στο πρόγραµµα σπουδών  για να συµπεριληφθεί και η εκπαίδευση στην 

απόκτηση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιότητων και συµβάλλουν στη δηµιουργία 

διαδικασιών για την  επίλυση των συγκρούσεων  από τους ίδιους τους µαθητές. Τα 

παραδείγµατα σχολικών µονάδων  όπου έχει εφαρµοσθεί κάποιο πρόγραµµα διαχείρισης 

ενδοσχολικών συγκρούσεων δείχνουν  τόσο την αναγκαιότητα όσο και τη χρησιµότητά 

τους καθώς µετά την  εφαρµογή των προγραµµάτων παρατηρείται µείωση των 

περιστατικών βίας και βελτίωση του σχολικού κλίµατος και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.
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Κεφάλαιο 8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

8.1. Συµπεράσµατα και προτάσεις για τις οργανωσιακές συγκρούσεις

Η σύγκρουση είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής σε 

οποιονδήποτε οργανισµό. Δηµιουργείται µεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικές 

απόψεις, ανάγκες, αξίες και αντίθετα συµφέροντα ή προέρχεται από άγνοια, λάθη, κακή 

οργάνωση και ανταγωνισµό (Σαΐτης, 2002). Η ίδια η σύγκρουση δεν είναι ούτε 

καταστροφική, ούτε εποικοδοµητική. Μπορεί όµως να έχει αρνητικά ή θετικά 

αποτελέσµατα ανάλογα µε τον τρόπο που θα τη διαχειριστούµε (Hakvoort, 2010).  Η 

θεωρία ότι οι συγκρούσεις µπορούν να αποφευχθούν και ότι µπορεί να επικρατήσει η 

πλήρης αρµονία είναι εξωπραγµατική και µη εφικτή διότι η σύγκρουση οφείλεται σε 

βασικές ψυχολογικές ανάγκες των  ανθρώπων: να ανήκουµε, να έχουµε τον έλεγχο, να 

ακούγεται η άποψή µας (Μαυροσκούφης, 2007). Μάλιστα, θεωρητικοί της εξελικτικής 

ψυχολογίας ισχυρίζονται ότι η σύγκρουση είναι και απαραίτητη και σηµαντική διότι 

πυροδοτεί την αλλαγή (Shantz & Hartup, 1992)77.

Η σύγκρουση δεν είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον, ούτε 

µια µάχη που πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. Είναι µια οµαδική διαδικασία και η 

επίλυσή της είναι υποχρέωση και των  δύο πλευρών διότι η πόλωση και η εστίαση µόνο 

στις ανάγκες της µιας πλευράς δρουν αρνητικά και δυσλειτουργικά για την  όλη 

διαδικασία (Tjosvold & Tjosvold, 1995). Η αποτελεσµατική διαχείριση της σύγκρουσης 

παρέχει την ευκαιρία για µάθηση και καινοτοµία και είναι απαραίτητη για την ευηµερία 
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ενός οργανισµού ενώ η αναποτελεσµατική διαχείριση αυτής µπορεί να προκαλέσει 

οργανωσιακές δυσλειτουργίες. Η διαχείριση της σύγκρουσης είναι ιδεαλιστική από την 

άποψη ότι προσφέρει την ελπίδα µετασχηµατισµού των δυσκολιών σε ευκαιρίες για 

αλλαγή και βελτίωση, µε απώτερο στόχο την πεποίθηση ότι µπορούµε οµαδικά να 

αντιµετωπίσουµε µελλοντικά προβλήµατα (Tjosvold & Tjosvold, 1995). 

Ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ κρίσιµος και καταλυτικός στη διαχείριση των 

συγκρούσεων. Οι ηγέτες πρέπει να αναγνωρίζουν ότι υψηλά επίπεδα σύγκρουσης 

δηµιουργούν διασπάσεις και κατακερµατισµό των  οργανισµών µε αρνητικές επιπτώσεις 

στην  απόδοση, ενώ χαµηλά επίπεδα σύγκρουσης προκαλούν χαλάρωση, αδιαφορία και 

έλλειψη προκλήσεων για βελτίωση. Οι αποτελεσµατικοί διευθυντές τρέφουν  τις 

συγκρούσεις µε διάφορες τεχνικές αλλά πάντα τις διατηρούν υπό έλεγχο, 

χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους. Χρησιµοποιούν  τη σύγκρουση δηµιουργικά 

για να διεγείρουν την  προσωπική ανάπτυξη, να διατηρήσουν το προσωπικό σε 

εγρήγορση, να ανασύρουν στη επιφάνεια τυχόν προβλήµατα και να εξετάσουν 

συγκρουόµενες αξίες και ιδέες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων78. 

Για την κατανόηση της διαδικασίας της σύγκρουσης πρέπει όλοι να 

αναγνωρίσουµε ότι (Scholtes et al., 1996): α) η σύγκρουση είναι φυσιολογική, πολύτιµη 

και µπορεί να αποτελέσει πηγή ενέργειας και δράσης, β) η σύγκρουση είναι 

αποτέλεσµα πραγµατικών διαφορών, γ) οι διαφορετικές απόψεις και προοπτικές είναι 

ωφέλιµες για την εισαγωγή καινοτόµων ιδεών και δράσεων, δ) οι απόψεις και οι 

συνήθεις αντιδράσεις σύγκρουση προσδιορίζουν το αποτέλεσµα ενός επεισοδίου 

σύγκρουσης, και ε) η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση 

των συγκρούσεων θέλει πολλή εξάσκηση.
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Για την εποικοδοµητική διαχείριση των συγκρούσεων προτείνεται: α) η 

δηµιουργία θετικού οργανωσιακού κλίµατος όπου ευνοείται η ανάπτυξη συνεργατικών 

σχέσεων, η ανοιχτή επικοινωνία, η διαχείριση των συναισθηµάτων και η αντιµετώπιση 

της διαφορετικότητας των απόψεων, β) η δηµιουργία δοµηµένου συστήµατος 

διαχείρισης συγκρούσεων, γ) η εκπαίδευση όλων των µελών του οργανισµού στην 

απόκτηση των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και στη χρήση του προγράµµατος 

διαχείρισης συγκρούσεων, δ) η συνεχής αξιολόγηση και τροποποίηση (όταν χρειάζεται) 

της όλης διαδικασίας. 

Μέσα από την εφαρµογή ενός οργανωµένου και δοµηµένου συστήµατος 

διαχείρισης συγκρούσεων: α) ο ηγέτης παύει να είναι ένας κριτής ή µεσολαβητής και 

µετασχηµατίζεται σε αρωγός ο οποίος βοηθά τους εργαζοµένους να συζητήσουν τα 

διάφορα θέµατα ανοιχτά και να συνεργαστούν για την εύρεση λύσεων, β) οι 

εργαζόµενοι αντί να αποφεύγουν ή να υπονοµεύουν πρόσωπα και καταστάσεις 

αντιµετωπίζουν τα γεγονότα µε ειλικρίνεια, λαµβάνουν υπ΄ όψη τα συναισθήµατα και 

τις θέσεις των άλλων και αναζητούν µε ποιόν τρόπο πρέπει οι ίδιοι να αλλάξουν  και γ) 

ενισχύεται η οργανωσιακή µάθηση και ο οργανισµός µετασχηµατίζεται σε «οργανισµό 

που µαθαίνει». 

8.2. Συµπεράσµατα και προτάσεις για τις ενδοσχολικές συγκρούσεις

Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα είτε ως έννοια της ειλικρινούς διάστασης 

απόψεων η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως 

γνήσια σύγκρουση συµφερόντων ή προσωπικοτήτων, δεν είναι απλώς αναπόδραστη, 

αλλά και πολύτιµο κοµµάτι της σχολικής ζωής (Everard & Morris, 1999). Παραδοσιακά 

το σχολείο θεωρείται ο χώρος όπου µεταδίδονται στους µαθητές ακαδηµαϊκές γνώσεις. 

Αποτελεί όµως και το καθηµερινό περιβάλλον  όπου οι µαθητές µαθαίνουν  να 
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αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, µε καθηγητές και µε διευθυντές. Αποτέλεσµα αυτής της 

αλληλεπίδρασης είναι η εµφάνιση φαινοµένων σύγκρουσης, τα αίτια των οποίων 

βρίσκονται στις προσωπικές διαφορές αλλά και στις ελλείψεις του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος. 

Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις ανάµεσα στους µαθητές (κυρίως µε τη µορφή 

καβγάδων), σε µεγαλύτερο βαθµό, αλλά και η βία και η παραβατικότητα, σε µικρότερο 

βαθµό, εκδηλώνονται σε καθηµερινή βάση και απορροφούν σηµαντικό µέρος του 

πολύτιµου χρόνου και των  δυνάµεων των εκπαδευτικών. Η εφαρµογή του σχολικού 

κανονισµού και η επιβολή τιµωριών (αποβολές κ.λπ.) συνήθως οδηγούν σε µια 

προσωρινή αντιµετώπιση του προβλήµατος και αρκετά συχνά, αντί να αποτρέψουν τα 

παιδιά από το δρόµο του αποκλεισµού, που ήδη έχουν πάρει, τα οδηγούν  νωρίτερα σε 

αυτόν, βιώνοντας τον αρνητισµό, την απόρριψη και τον αποκλεισµό (Θάνος, 2010). Η 

κατάσταση επιτείνεται ακόµη περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα διαχείρισης συγρκούσεων στο σχολείο. 

Οι συγκρουσιακές καταστάσεις δεν  πρέπει να θεωρούνται ως κάτι το ανεπιθύµητο 

γιατί είναι σηµαντική πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και µπορούν να 

δηµιουργήσουν  ευκαιρίες για µάθηση και πρόοδο και να συµβάλλουν στην  ανάπτυξη 

των παιδιών και των εφήβων. Η βία, από την άλλη πλευρά, δεν αποτελεί φυσικό και 

αναπόφευκτο φαινόµενο και µπορεί να αντιµετωπισθεί σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο 

κατασταλτικά και προληπτικά. Το ζητούµενο είναι το σχολείο να βοηθήσει - διδάξει 

στους µαθητές να αποκτήσουν τις κοινωνικές και συµπεριφορικές δεξιότητες που 

χρειάζονται για να γνωρίζουν πως να λύνουν όποιες συγκρούσεις µε µη βίαιους τρόπους 

(Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, 2011). Έχει προταθεί για διεθνή χρήση ο όρος 

convivencia - να ζούµε αρµονικά µαζί. 
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Για να λειτουργήσει µια σύγκρουση ως παιδαγωγική ευκαιρία πρέπει να 

αντιµετωπίζεται εγκαίρως και συστηµατικά. Η «δυσλειτουργική» επίλυση 

συγκρούσεων µέσω συχνής επιβολής ποινών συνδέεται θετικά τόσο µε τις χαµηλές 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις των µαθητών, όσο και µε την τάση των µαθητών να παρατούν 

το σχολείο. Αντίθετα, η «εποικοδοµητική» διαχείριση συγκρούσεων µέσω εφαρµογής 

καλοσχεδιασµένων στρατηγικών, εκµάθησης των απαραίτητων δεξιοτήτων και η 

πρακτικής εξάσκησης αυτών αποτελεί πλέον ανάγκη, διότι µόνο έτσι µπορούν  οι 

µαθητές να διαµορφώσουν µια θετική στάση απέναντι στη σύγκρουση και να 

µετατραπούν σε υπεύθυνους πολίτες που µπορούν να δουλέψουν συνεργατικά και 

εποικοδοµητικά µε άλλους. Είναι αποδεδειγµένο, µάλιστα, ότι η εποικοδοµητική 

διαχείριση των συγκρούσεων συνεισφέρει τα µέγιστα στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, την ικανότητα χειρισµού των συναισθηµάτων και την αντιµετώπιση των 

αγχογόνων καταστάσεων (Μαυροσκούφης, 2007). 

Στην Ελλάδα του σήµερα υπάρχει έντονη ανησυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας 

και των µαθητών σχετικά µε το φαινόµενο βίαιης συµπεριφοράς ανάµεσα σε µαθητές. 

Τι πρέπει λοιπόν  να γίνει για αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα βίας εντός των σχολικών 

µονάδων; Τα σχολεία πρέπει να γίνουν θετικά στη σύγκρουση. Πρέπει να 

αναγνωρίσουν ότι οι συγκρούσεις είναι µια φυσιολογική διαδικασία και ότι πρέπει να 

δώσουν στους µαθητές την  ευκαιρία να επιλύουν µόνοι τις διαµάχες τους µε αµοιβαία 

ικανοποιητικούς τρόπους χωρίς την επίβλεψη του καθηγητή. Πρέπει να αποτελούν έναν 

χώρο όπου εφαρµόζονται πάντα οι ίδιες δοµηµένες διαδικασίες διαπραγµάτευσης και 

διαµεσολάβησης από όλους. Το αποτέλεσµα θα είναι ένα ενδοσχολικό πρόγραµµα 

πειθαρχίας το οποίο θα εστιάζει στην ενδυνάµωση των µαθητών να ρυθµίζουν και να 

ελέγχουν τόσο τις δικές τους ενέργειες, όσο και τις ενέργειες των συµµαθητών τους. Σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον, οι καθηγητές και οι διευθυντές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη 
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διατήρηση του ελέγχου των µαθητών και περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση και την 

ηγεσία αντίστοιχα. 

Τα προγράµµατα επίλυσης συγκρούσεων ενθαρρύνουν την ανάπτυξη χρήσιµων 

δεξιοτήτων για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων  τα οποία µπορούν να εφαρµόζονται 

εφ΄ όρου ζωής. Όταν εφαρµόζονται διεξοδικά, τα προγράµµατα συνδράµουν στη 

δηµιουργία θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Υπάρχει πληθώρα προγραµµάτων 

διαχείρισης ενδοσχολικών συγρκούσεων και διαµεσολάβησης από τα οποία µπορεί να 

επιλεχθεί το κατάλληλο. Το αποτελεσµατικότερο είναι αυτό που: α) έχει δηµιουργηθεί 

για τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε σχολείου µετά από έρευνα αποτίµησης του 

σχολικού κλίµατος, β) εκπαιδεύει και υποστηρίζει κατάλληλα όλα τα µέλη της σχολικής 

κοινότητας, γ) δηµιουργεί µια µακροχρόνια δέσµευση η οποία απαιτεί υποµονή, 

εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της σχολικής κοινότητας και δ) 

αξιολογείται διαρκώς για την τροποποίησή του ούτως ώστε να καλύπτει ακριβώς τις 

ανάγκες της σχολικής µονάδας.

Για να ανταποκριθεί µια σχολική µονάδα στις νέες ανάγκες θα πρέπει να λοιπόν 

να προβεί στη δηµιουργία ενός κατάλληλου προγράµµατος διαχείρισης συγκρούσεων. 

Φορείς αντιµετώπισης της βίας και των συγκρούσεων στα σχολεία όπως ο Συνήγορος 

του παιδιού, η Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, το 

«Δίκτυο κατά της βίας στα σχολεία» είναι πάντα έτοιµοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

και να παρέχουν σηµαντική βοήθεια στις εκπαιδευτικές µονάδες που θέλουν  να 

δηµιουργήσουν  ένα σύστηµα διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων και εντάξουν την 

έννοια της σύγκρουσης στο πρόγραµµα σπουδών τους. 

Δυστυχώς όµως το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα θέτει περιορισµούς καθώς δεν 

επιτρέπει την  άµεση αλλαγή του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών. Επιτρέπει 

όµως την  εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεµάτων έµµεσα, µέσω διαφόρων άλλων 
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υποστηρικτικών προγραµµάτων όπως το «Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας» αλλά και τα 

διάφορα άλλα προγράµµατα συνεργασίας µε σχολεία του εξωτερικού “Comenius”, “e-

twinning” κ.λπ.. Έτσι, καθηγητές ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα της διαχείρισης 

συγκρούσεων µπορούν να αναλάβουν ένα πρόγραµµα µαζί µε µια οµάδα µαθητών και 

ξεκινώντας από τη διερεύνηση των αναγκών της σχολικής µονάδας και τον εντοπισµό 

του µεγέθους του προβλήµατος των  ενδοσχολικών συγκρούσεων να δροµολογήσουν 

µια προσπάθεια η οποία για να ολοκληρωθεί και να έχει εµφανή αποτελέσµατα 

χρειάζεται συστηµατική εφαρµογή σε βάθος χρόνου και δέσµευση.

Στο εξωτερικό τα προγράµµατα διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων 

εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια και η έννοια και οι διαδικασίες διαχείρισης της 

σύγκρουσης έχουν πλέον ενσωµατωθεί στην κουλτούρα και στα προγράµµατα σπουδών 

πολλών  σχολείων. Σχετικά µε την εφαρµογή προγραµµάτων διαµεσολάβησης σε 

σχολεία στην Ελλάδα, διαφαίνεται ότι ο θεσµός της διαµεσολάβησης έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται επιλεκτικά και σταδιακά προσφέροντας εξαιρετικά θετικά αποτελέσµατα 

στη βελτίωση των σχέσεων των µαθητών, την επίλυση των συγκρούσεων στο σχολείο 

και τη µείωση των περιστατικών βίας και εκφοβισµού. Παράλληλα, γίνεται εµφανής η 

ευελιξία της ένταξης της διαµεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον  µέσα από 

προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε σχολείου (Αρτινοπούλου, 

2010).

Κλείνοντας, ελπίζουµε στη διάχυση των προγραµµάτων διαχείρισης 

συγκρούσεων σε όλα τα σχολεία της χώρας και παρουσιάζουµε κάποιες προτάσεις για 

το µέλλον:

i. Τα προγράµµατα διαχείρισης συγκρούσεων και εκφοβισµού να ενταχθούν στα 

προγράµµατα σπουδών των µαθητών.
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ii. Η εκπαίδευση και η πρακτική εφαρµογή των προγραµµάτων να ξεκινήσει από το 

δηµοτικό σχολείο και να συνεχίζεται µέχρι και το λύκειο, και, γιατί όχι, να 

διευρύνεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

iii. Να δηµιουργηθούν ειδικά κέντρα συµβουλευτικής πάνω στη διαχείριση 

συγκρούσεων τα οποία θα στελεχωθούν µε ειδικά εκπαιδευµένους συµβούλους οι 

οποίοι θα επισκέπτονται τα σχολεία αρµοδιότητάς τους και θα βοηθούν τους 

καθηγητές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το κατάλληλο πρόγραµµα.

iv. Να εκπαιδεύονται όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας (µαθητές, καθηγητές και 

λοιπό προσωπικό, διευθυντές και γονείς) καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους.

v. Τα προγράµµατα να υπόκεινται σε αξιολόγηση από ειδικούς ούτως ώστε να 

καθιστάται εφικτή η αναπροσαρµογή τους για να καλύπτουν  πλήρως τις 

εξειδικευµένες ανάγκες του κάθε σχολείου.

vi. Να επαναπροσδιοριστεί η στόχευση της εισαγωγικής επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών για να συµπεριλάβει την εκπαίδευση και 

απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων.

vii. Να ευαισθητοποιηθεί όλη η κοινωνία για το θέµα των ενδοσχολικών 

συγκρούσεων και εκφοβισµού µέσω πανελλήνιας διαφηµιστικής και 

ενηµερωτικής καµπάνιας.
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