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ΑΦΗΔΡΧΔΗ 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Ο ξφινο ηνπ ρνιηθνχ Ζγέηε ζηε Γηαρείξηζε ησλ 

πγθξνχζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο» δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ν ξφινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα απηή δηεμάγεηαη ζην Ν. Κηιθίο θαη ζηνρεχεη επνκέλσο ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ Ννκφ Κηιθίο γηα ηνπο ιφγνπο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε 

ζηε δηαρείξηζή ηνπο.  

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 84 εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Κηιθίο. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 21.0.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή επηρεηξείηαη λα θαηαδεηρζεί θαηαξρήλ ε ζπρλφηεηα θαη ν 

ηχπνο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ν. 

Κηιθίο. Δπίζεο, έλαο αθφκα ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη ηεο 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη λα θαηαδεηρζνχλ νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ 

ηελ έξεπλα απηή γίλεηαη κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηε 

δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σέινο, αλακέλεηαη φηη ζα θαηαηεζνχλ 

πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζηε βάζε ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ 

ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη δηεπζπληέο. 

πλνιηθά, κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλψληαη νη απφςεηο δχν πνιχ 

ζεκαληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, δειαδή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δηεπζπληψλ, γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα, ηηο ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε επηηξέπεη ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 
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ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πεγή ζχγθξνπζεο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα. Δπίζεο, ε έξεπλα 

κειεηά αλ θαη πσο ν δηεπζπληήο θξίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Δπηπιένλ, 

δηεξεπλψληαη νη ηερληθέο πνπ αμηνπνηεί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αθφκε, γίλεηαη 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή. Ζ κέξηκλα ηεο κειέηεο καο 

είλαη λα πξνζθέξεη πξνηάζεηο σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή ηεο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο. Αλακέλεηαη φηη ζα 

παξαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

δηεπζπληέο γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά φζνπο ζπλέβαιαλ ζηε δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζή ηεο, θαζψο είλαη απνηέιεζκα 

κηαο δηαδξνκήο, ε νπνία δελ ήηαλ κνλαρηθή. 

Θεξκά επραξηζηψ ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα. Καξαβάθνπ Βαζηιηθή, 

δηεπζχληξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ θαηεύζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία», ε 

νπνία επηηέιεζε ην έξγν ηεο πξψηεο επφπηξηαο απηήο ηεο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηηο 

ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηεο θαη ηε γφληκε ζπλεξγαζία πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αξηηφηεξε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηεο. Σελ επραξηζηψ εθ βαζέσο 

γηα ηε ζπλερή θαηεχζπλζε ησλ βεκάησλ κνπ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ακέξηζηε 

πξνζθνξά ηεο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή. 

Πεξαηηέξσ, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηελ θα. Πιαηζίδνπ Μαξία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο ππνδεηγκαηηθέο ζπκβνπιέο 

πνπ κνπ παξείρε αιιά θαη γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη ηνλ θν. Βαιθάλν Δπζχκην, 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

ζπληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ θαηεύζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία», γηα 

ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο ηνπ Ν. Κηιθίο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηαηί ρσξίο ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ε νινθιήξσζε απηήο 

ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο δε ζα ήηαλ εθηθηή. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηα νηθεία κνπ πξφζσπα, 

θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζε απηφ ην δχζθνιν έξγν, γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κε αγάπε πξφζθεξαλ. Ζ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δε ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. Ζ αθηέξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο ζηνλ παηέξα κνπ Λεσλίδα θαη ζηε κεηέξα κνπ Διέλε είλαη ην ειάρηζην 

επραξηζηψ απέλαληη ζηελ αληδηνηειή ηνπο ππνζηήξημε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 

Μαπξίδνπ Κνξλειία 

 Ηνχληνο 2017 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ην θαηλφκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ 

νξγαληζκψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηνλ Ννκφ Κηιθίο γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηνπο 

ιφγνπο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην 

ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε δηαρείξηζή ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζχγρπζε 

ξφισλ θαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

θαη επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ην ζηπι εγεζίαο, απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ νη 

εξσηεζέληεο. Δπίζεο, βξέζεθε πσο νη ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

επηθέξνπλ ηφζν ζεηηθέο, φζν θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε πσο ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

αιιαγή λνκνζεζίαο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή, νη ζπρλέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ηξφπνη επίηεπμεο 

κίαο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ζρνιηθφο νξγαληζκφο, ζπγθξνχζεηο, επηθνηλσλία, ζρνιηθφ θιίκα, 

ζρνιηθή θνπιηνχξα, δηεπζπληήο-εγέηεο 
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CONFLICT MANAGEMENT AMONG EDUCATORS IN A SCHOOL 

ORGANIZATION: THE ROLE OF THE SCHOOL LEADER 

 

ABSTRACT 

The present study examines the issue of conflicts within the school organizations. 

The purpose of this research is to explore the views of school teachers and principals in 

primary education serving in the Prefecture of Kilkis concerning the frequency of 

conflicts, the reasons for the conflicts between school teachers and the role of the school 

leader in the effective management and resolution of conflicts. According to the results 

of the study, the different perceptions, the teachers’ personality, the confusion of roles 

and overlapping competencies, the poor school climate, the lack of trust and 

communication, and the leadership style, are factors that lead to conflicts within the 

school unit. It was also found that conflicts have both positive and negative 

consequences in the schools. In addition, the majority of the respondents claimed that 

the principal addresses effectively the conflicts that arise at the school and is effective in 

resolving conflicts. Teacher education, change of regulation for the principals, frequent 

meetings of the teachers were mentioned by the teachers as ways of achieving effective 

conflict resolution in the schools. 

 

Keywords: school organization, conflict, communication, school climate, school 

culture, principal-leader 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα δέρεηαη νινέλα πεξηζζφηεξεο 

επηδξάζεηο απφ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη κε απνηέιεζκα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα 

δηακνξθψλεηαη πην ζχλζεην (Παζηαξδήο, 2012). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο αλαηίζεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαιείηαη λα ην δηαρεηξηζηεί 

πξνζεθηηθά, ψζηε λα επεξεάζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

εμαζθαιίδνληαο έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, καθξηά απφ θζνξνπνηέο ζπγθξνχζεηο θαη 

νδεγψληαο φιε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ ζηφρσλ ηεο. Ο 

δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξνθείκελνπ λα ππεξεηήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ην ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ ξφιν ηνπ πξέπεη λα  επηιέμεη ην θαηάιιειν ζηπι εγεζίαο θαη 

λα αλαδεηρηεί ζε ζρνιηθφ εγέηε. Έηζη ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πνιιέο θαη ππεχζπλεο 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζεσξψληαο φηη ε έγθαηξε θαη θαηάιιειε δηεπζέηεζή ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη  ηε ζρνιηθή  κνλάδα  ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ 

ηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 2008).  

Πξάγκαηη, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2008· Robbins & Judge, 2011). Χζηφζν, νη ζπγθξνχζεηο ελδέρεηαη 

λα έρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ (Everard & Morris, 1999). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζηελ κε απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, αιιά θαη ζηε 

κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε πφξσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη, νη ζπγθξνχζεηο είλαη 

αλαπφθεπθηεο ζε θάζε νξγαληζκφ (Robbins & Judge, 2011), δεδνκέλνπ φηη ηα κέιε πνπ 

εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, φπσο είλαη ν ζρνιηθφο, δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο, ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο (Εαβιαλφο, 2002), απφ δηαθνξεηηθφ θψδηθα 

επηθνηλσλίαο (Hudson et al., 2005· Li, 2012· Lukman et al, 2009· Παξαζθεπφπνπινο, 

2008). Δπηπξφζζεηα, νξγαλσηηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ε κε ζαθήο ή κε θαηάιιειε 
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θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ (Gupta & Sasidhar, 2010· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2012), αιιά θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Antoniou et al., 2006· 

Μπνχληαο, 2010· ηακελίηε, 2015), θαζψο θαη εμσγελή αίηηα, φπσο ε εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ (Μαπξνγηψξγνο, 1993) θαη νη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012), κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ χπαξμε 

ζχγθξνπζεο, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζχγθξνπζεο, φπσο είλαη νη ελδνπξνζσπηθέο, νη 

δηαπξνζσπηθέο, νη δηνκαδηθέο, νη νκαδηθέο θαη νη νξγαλσζηαθέο ζπγθξνχζεηο 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008· Εαβιαλφο, 2002· αΐηεο, 2008). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο, ηφζν ζηελ εκθάληζε, φζν θαη 

ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή εκθάληζεο ζπγθξνχζεσλ (Brower θαη Darrington, 2012· 

Spaho, 2003· ππξάθε & ππξάθε, 2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ε χπαξμε 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

επηηπρνχο δηαρείξηζεο θαη ελ ηέιεη επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο εληφο ελφο ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη κειεηεηέο (Ariani θαη Chashmi, 2011· 

Spaho, 2013).  

Δθηφο απφ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ηφζν ζην 

ζρνιηθφ θιίκα, φζν θαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Σν ζρνιηθφ θιίκα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, θαζψο αλαθέξεηαη ζηηο αιιεινεπηδξάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζπλνιηθά ζηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί εληφο 

απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ (Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, εκπεξηέρνληαο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Υξηζηνθίδνπ, 2011). Σν ζρνιηθφ θιίκα θαη ε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε 

θαη επίιπζε απηψλ. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, φκσο, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη φηη 

είλαη θξίζηκνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο απηνί πνπ 
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εκπεξηέρνληαη ζηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη ηερληθέο επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή win-lose, ε ζηξαηεγηθή lose-lose θαη ε 

ζηξαηεγηθή win-win (Παξαζθεπφπνπινο, 2008· αΐηεο, 2008). Αλαθνξηθά κε ηηο 

ηερληθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ππάξρεη ε ηερληθή ηεο απνθπγήο, ε ηερληθή ηνπ  

ζπκβηβαζκνχ, ε ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο, ε ρξήζε εμνπζίαο θαη ε ηερληθή ηνπ 

νξγαλψλεηλ (αΐηε & αΐηεο, 2011). 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε είλαη θαηαιπηηθφο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007· Robbins & Judge, 2011). Ο 

δηεπζπληήο-εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ αλαπηχζζεη ην φξακα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα, 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο (Παζηαξδήο, 2004), απνηειεί ην πξφηππν εθείλν ζηε βάζε 

ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα (Σζηάθθηξνο, 2012), ππνθηλεί θαη 

ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Κνχια, 2011), ελψ παξάιιεια δηακνξθψλεη ην 

απαξαίηεην θιίκα επηθνηλσλίαο, νχησο ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ (Hoy & Miskel, 2003). 

Χζηφζν, ν δηεπζπληήο-εγέηεο δελ είλαη πάληνηε απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, θαζψο ελδέρεηαη λα κελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ξφινπ, ή κπνξεί λα κελ εθαξκφδεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο (Καξαγηάλλεο, 2014· Μπξίληα, 2010· αΐηε & αΐηεο, 2011). Χο εθ 

ηνχηνπ, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ν δηεπζπληήο-εγέηεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Παξάιιεια, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε 

κία ζρνιηθή κνλάδα απνξξέεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο 

πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάζεζε βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε απνζαθήληζε ησλ αηηηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ 

απηψλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζα αμηνπνηήζνπλ ηα 

νθέιε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, αιιά θαη ζα εμαιείςνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο 

πνπ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε. Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ε δηεξεχλεζε ηνπ 
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δεηήκαηνο ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο θξίλεηαη αλαγθαία θαη 

ζεκαληηθή, ηδίσο κε δεδνκέλν φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ θαη θαη’ επέθηαζε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

επηιχνληαο φιεο ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη εζηηάδνληαο ζηνλ καζεηή. 

Με  έλαπζκα  ην  πξνζσπηθφ  ελδηαθέξνλ  αιιά  θαη  ηνλ  γεληθφ πξνβιεκαηηζκφ   

σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, γελλήζεθε  ε  επηζπκία  γηα  δηεξεχλεζε  ησλ  

απφςεσλ  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  γηα  ην  ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ 

εγέηε ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γπζηπρψο  ζηελ  

Διιάδα  ε  έξεπλα  είλαη  αηξνθηθή  ζε  ζέκαηα  πνπ  αθνξνχλ  ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ 

εγέηε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αιιά ππάξρνπλ  αξθεηέο  αλαθνξέο ζε 

μέλε θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ησλ ζηπι εγεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο, αιιά 

θαη ζην ξφιν ηνπ εγέηε ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Διάρηζηεο 

είλαη επίζεο, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ σο 

δηακεζνιαβεηή ζηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην πιαίζην πσο, ελψ έρνπλ δηεμαρζεί 

αξθεηέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ, δελ έρεη δηεξεπλεζεί 

επαξθψο ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Χζηφζν, ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ηη πηζηεχνπλ ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ, πψο θξίλνπλ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή-εγέηε, αιιά θαη ην ηη ζεσξνχλ νη ίδηνη 

φηη πξέπεη λα γίλεη, νχησο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αλάινγεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα εζηηάδνπλ ζην 

Γηεπζπληή ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κειεηνχλ ηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ 

Ννκφ Κηιθίο γηα ηνπο ιφγνπο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη εμήο: α) λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη ηεο   

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, β) λα θαηαδεηρζνχλ νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γ) λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο εγεζίαο 

θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, δ) λα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη ε 

παξνχζα εξγαζία λα δψζεη απάληεζε είλαη ηα εμήο: 

1. Πνηνη είλαη νη ιφγνη ζχγθξνπζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα; 

2. Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ; 

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; 

4. Πψο ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 

5. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο; 

6. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ; 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 84 εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Κηιθίο. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 21.0. 

Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα αίηηα, ηνπο ηχπνπο, θαζψο θαη ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν νξηζκφο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηε δηαρείξηζε θαη 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν επφκελν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη νη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη δηεπζέηεζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 
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Αθφκε, ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο σο παξάγνληεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Πην αλαιπηηθά, αξρηθά γίλεηαη κία αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ηα κνληέια 

ηεο εγεζίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα ζηπι εγεζίαο. Έπεηηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη ν ζρνιηθφο εγέηεο κέζα απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πνπ δηνηθεί. πγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο εληάζεηο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα κε επηηπρία ελεξγνπνηψληαο έλα ζηπι εγεζίαο πνπ 

ζα ηνλ αλαδείμνπλ ζε ζρνιηθφ εγέηε ψζηε ε ζχγθξνπζε κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο λα 

απνβεί σθέιηκε θαη δεκηνπξγηθή γηα ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα.  

Σα επφκελα δχν θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ην εξεπλεηηθφ πιαίζην. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε 

κέζνδν ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αξρηθά ν 

ζθνπφο, νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ην δείγκα απηήο, θαη ε κεζνδνινγία, δειαδή ε κέζνδνο έξεπλαο 

θαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε, ελψ αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Με ηε 

ρξήζε πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε 

ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αιιά θαη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

πξνεγήζεθε. Τπνινγίζηεθαλ  νη  ζπρλφηεηεο  ησλ  ηηκψλ, νη  κέζνη  φξνη  θαη  νη  

ηππηθέο  απνθιίζεηο. Πξαγκαηνπνηήζεθε  έιεγρνο  ηεο  αμηνπηζηίαο  θαη  ηεο  

εγθπξφηεηαο  θαη  έιεγρνο  ζηαηηζηηθψλ   ππνζέζεσλ  ζρεηηθά  κε  ηηο  παξαηεξνχκελεο  

δηαθνξέο  ζηνπο  κέζνπο φξνπο  σο  πξνο  ηελ  ειηθία, ην  θχιν, σο  πξνο  ηε ζπρλφηεηα 

ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο ιφγνπο ζπγθξνχζεσλ. Γηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ 
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αιιά θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ.  

Σα επφκελα δχν θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζην ηξίην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην  έβδνκν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Σέινο ζην φγδνν θεθάιαην 

ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ, ζπλδένληαη ηα απνηειέζκαηα κε ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε, 

παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε, αιιά θαη ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ, ελψ ηέινο θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Δπηπιένλ, θαηαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, ε άξλεζε αλάιεςεο έξγνπ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο ζχγθξνπζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδαο. Γηα απηφ 

πξνηείλεηαη ε εμεχξεζε ιχζεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαιή επηθνηλσλία φισλ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θαηαιπηηθφο ζηελ 

επίιπζή  ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

απνηειεί ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ είλαη ή φρη απνηειεζκαηηθφο φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  
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Α΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦ. 1Ο: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΤΖ   

 

1.1. Ζ έννοια ηυν ζςγκπούζευν 

 

Δπηρεηξψληαο ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζχγθξνπζεο, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη αληρλεχεηαη έλα πιήζνο νξηζκψλ θαη δηαηππψζεσλ. Ο φξνο 

«ζχγθξνπζε» δελ αλαθέξεηαη ζε κία απιή έλλνηα, αιιά ππνδειψλεη δηάθνξεο έλλνηεο 

ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημαλ πνιινί επηζηήκνλεο  απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο 

(ππξάθεο & ππξάθε, 2008).  Έηζη ζχκθσλα κε έλαλ νξηζκφ σο ζχγθξνπζε 

δειψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε αηφκσλ πνπ αιιεινεμαξηψληαη θαη εθδειψλεηαη σο 

αληίδξαζε ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

(Gupta, Sasidhar, 2010). Μία άιιε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο αλαθέξεηαη ζηελ επηδίσμε 

δηαθφξσλ νκάδσλ γηα πινπνίεζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηφρσλ ηνπο 

(Adejimola, 2009). χκθσλα κε ηνπο Everard & Morris (1999, ζ. 119), «σο ζχγθξνπζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εηιηθξηλήο δηάζηαζε ησλ απφςεσλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

παξνπζία θαη ηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο». 

ε φινπο ηνπο νξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν «ζχγθξνπζε»  δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα αλάκεζα 

ζηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, θαη ηα ελδηαθέξνληα δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή  νκάδσλ, ελψ 

δηαθξίλεηαη κία παξέκβαζε απφ ην έλα κέξνο πξνο ην άιιν κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ 

ζηφρνη θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ  νη αλάγθεο ή ηνπο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012). 

Οη Robbins & Judge (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ζπγθξνχζεηο ζπλαληψληαη  ζε θάζε 

νξγάλσζε θαη απνηεινχλ εγγελέο ζηνηρείν θάζε νξγαλσζηαθνχ βίνπ, ελψ ζεσξνχλ φηη 

απνηεινχλ ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ βνεζάεη ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο. Γεδνκέλνπ απηνχ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη κηα ζχγθξνπζε δελ είλαη 

απαξαίηεηα αξλεηηθή γηα κηα ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο κάιηζηα ε απνπζία ηεο 

απνδίδεηαη ζπρλά ζε απάζεηα ή ζε αδηαθνξία, ελψ φηαλ παξνπζηάδεηαη ππάξρεη ε 

πεξίπησζε λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πλάκα ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζπκβάιιεη ζηε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δηεπζπληή, ηα νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο κπνξεί λα ήηαλ άγλσζηα. Έηζη κέζα απφ ηε 
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λέα απηή θαηάζηαζε κπνξεί ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαηλνχξηνη ηξφπν δξάζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ζέζε κε ηελ νπνία  ζπκθσλνχλ θαη άιινη κειεηεηέο. 

(Σζηάθθηξνο, 2012). χκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ (2002), αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηηο 

νκάδεο ζεκεηψλνληαη ζπγθξνχζεηο, ιφγσ πνιιψλ ζεκάησλ πνπ απνηεινχλ πεγή 

δηαθσληψλ θαη αληηζέζεσλ κε βαζηθέο αηηίεο ηνπο αζχκβαηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αλάινγεο πξνζδνθίεο.  

Όπσο θαη λα έρεη, ε ζχγθξνπζε απνηειεί έλα αλαπφθεπθην θαη εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ, ελψ δεδνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη 

θαηαιπηηθφο ν ξφινο ηνπ εγέηε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζεη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε 

(Robbins & Judge, 2011). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο 

εληαίνο νξηζκφο. Όκσο φζνλ αθνξά ηελ χπαξμή ηεο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε χπαξμε 

αζπκβίβαζησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ πξνέιεπζε απφ αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα θαη ηα 

αιιειεπηδξψληα άηνκα βξίζθνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεηαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ. 

 

1.2. Σα αίηια ηυν ζςγκπούζευν 

 

Ο εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ  ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ην άιθα θαη ην σκέγα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δηεπζέηεζήο ηνπο, θαζψο φηαλ επηζεκαίλνληαη νη 

γελεζηνπξγέο αηηίεο ηφηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθή επίιπζή ηνπο. Σα 

αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ δηαρσξίδνληαη ζε εζσγελή θαη εμσγελή (Παξαζθεπφπνπινο, 

2008). Σα εζσγελή αίηηα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηα εμσγελή 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παξαζθεπφπνπινο, 

2008).  

Σα εζσγελή αίηηα αλάγνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηηο πξνζσπηθέο επηξξνέο. ηα αίηηα νξγαλσηηθήο δνκήο 

πεξηιακβάλνληαη ε αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, 

πνπ αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ θαη εληείλνπλ ηε δπζρέξεηα επηθνηλσλίαο, ν ξφινο ηεο 

εμνπζίαο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. (Gupta & 

Sasidhar, 2010). 
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ηελ θαηεγνξία ηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη νη δηαθξίζεηο πνπ ζεσξεηηθά  

πξνέξρνληαη απφ ην ζεκαζηνινγηθφ ζχζηεκα ζεψξεζεο θαζελφο, ελψ ν ζφξπβνο θαη νη 

παξαλνήζεηο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο. Ζ έλλνηα ηνπ ζνξχβνπ 

αλαθέξεηαη φρη κφλνλ ζην θπζηθφ ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θαζαξία θαη ηηο 

θσλέο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ αιιά θαη ζηε δηαζηξέβισζε θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 

κελπκάησλ θαη ηελ θαθή εξκελεία ηνπο. Πξνζσπηθέο επηξξνέο πνπ πξνθαινχλ 

ζπγθξνχζεηο ζεσξνχληαη «νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο θαη νη αμίεο» πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Παξαζθεπφπνπινο, 2008, ζ. 6-27). Έηζη 

ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηηο αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο πνπ 

επηθαινχληαη φηη ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπσο είλαη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, ε 

αλάζεζε πινπνίεζεο θαηλνηνκηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε παξνπζία καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη ππεξσξίεο, ε ππνρξεσηηθή επηηήξεζε, νη απνπζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θ.ά. (Gupta & Sasidhar, 2010). 

Οη Gupta θαη Sasidhar (2010) αλαθέξνπλ φηη σο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζχλεο, νη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηα δηαθνξεηηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ 

αλαθέξνληαη αθφκε ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε απνπζία 

θαηαλφεζεο  θαη απνδνρήο ησλ εηδνπνηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νκάδαο (Hudson et al., 2005· Li, 2012· Lukman et al., 2009). 

 Δπηπιένλ, αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηθνηλσλία ιφγσ ηεο 

ιαλζαζκέλεο ρξήζεο θαη δηηζηάκελεο αληίιεςεο πεξί ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαζψο εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ηα 

πξνζιακβαλφκελα κελχκαηα (Lukman et al, 2009). Όηαλ κάιηζηα ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, ηφηε απνηειεί ζνβαξή 

αηηία γηα δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο. (Shaw & Shaw, 2008)  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη σο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ ελνρνπνηνχληαη επίζεο: ην άγρνο 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο θαη γξήγνξσλ ξπζκψλ, ε θνπιηνχξα, ε ζχγρπζε ξφισλ κε 

επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, νη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, ε αλαζθάιεηα, ε έιιεηςε 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ην ρακειφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο, ην ζηπι εγεζίαο, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ (Παπάλεο, 

2011). 
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εκαληηθέο γελεζηνπξγέο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ ζεσξνχληαη ε έιεπζε θαη παξνπζία 

λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη νη δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Senaratne & 

Udawatta, 2012), ελψ αλαθέξεηαη σο γελεζηνπξγφο αηηία ζπγθξνχζεσλ ε δνκή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδνληαη μεθάζαξεο νη αξκνδηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο θάζε κέινπο ηεο  (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012). 

Σέινο, σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ ζηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη ην απηαξρηθφ ζηπι δηνίθεζεο, πνπ κπνξεί λα πηνζεηεί ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ θαη ηε κε δηεπζέηεζε θαη 

εμνκάιπλζή ηνπο  (Πεηξίδνπ, 2011)  

ηα εμσγελή αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πεξηιακβάλνληαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

φπσο π.ρ. ε αμηνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαηαξαρή ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαζψο πνιινί επηθαινχληαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε (Μαπξνγηψξγνο, 1993). Σν γεγνλφο δεκηνπξγίαο 

ζπγθξνχζεσλ ιφγσ ηεο αμηνιφγεζεο έρεη επηζεκαλζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

πγθεθξηκέλα ζε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ επηζεκαίλεηαη φηη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

πνπ πξνηείλεη λα πινπνηεί θάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα φπσο είλαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ηάζεσλ εζσζηξέθεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

(Τπνπξγείν Παηδείαο ΓΒΜΘ, 2010). 

ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πξφθιεζεο ζπγθξνχζεσλ απνδίδνληαη νη ειιηπείο 

νηθνλνκηθνί πφξνη απφ ηελ πνιηηεία πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζπλέπεηα λα 

παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε βαζηθά αγαζά φπσο νη κεησκέλεο δαπάλεο γηα ζέξκαλζε, 

γηα αγνξά εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ε 

έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα  πινπνίεζε θαηλνηφκσλ  δξάζεσλ θ.ά. (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2012). Σα εζσγελή θαη εμσγελή αίηηα πνπ αλαθέξζεθαλ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη 

δηαπηζησζεί θαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί φπσο νη παξαθάησ. 

ε έξεπλα ησλ Antoniou, Polychroni θαη Vlachakis (2006) ζε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  δηαπηζηψζεθε φηη νη θχξηεο αηηίεο 

δεκηνπξγίαο ζπγθξνχζεσλ είλαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο. 
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ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Μπνχληα (2010) κε ζέκα: «Ζ χπαξμε 

ζπιινγηθήο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο  ζηα Γεκνηηθά 

ρνιεία ηεο Αηγηαιείαο» δηεξεπλήζεθαλ ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε έλα δείγκα 232 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηε Αηγηαιείαο κε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην 

θιεηζηψλ εξσηήζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηε 

κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε πνζνζηφ 79,3%,  εθαξκφδεηαη 

απνηειεζκαηηθή ζπιινγηθή δηνίθεζε. Αθφκε δηαπηζηψζεθε φηη ην 81,82% ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ είλαη θαιά νξγαλσκέλεο, νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ θαιέο ζε πνζνζηφ 98,34%, ελψ ην 19,83% 

ησλ πξναπνθαζηζζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ νινθιεξψζεθαλ. Ζ αηηία ηεο κε 

νινθιήξσζεο ησλ πξναπνθαζηζζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ απνδφζεθε ζηελ έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά 28,97%, ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαηά 26,94% 

θαη ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαηά 24,54%.  

ε άιιε έξεπλα ηεο ηακελίηε (2015) ζε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ απφ ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κχπξνπ, δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζνβαξά 

αίηηα ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ φπσο είλαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη πξννξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ θ.ά. ελψ ν δηεπζπληήο κπνξεί λα απνηξέςεη ηε ζχγθξνπζε αλαιακβάλνληαο 

ην ξφιν ηνπ «γεθπξνπνηνχ». ηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξζεθαλ σο ζνβαξέο αηηίεο 

ζπγθξνχζεσλ νη εληάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απνθάζεσλ γηα ην 

σξνιφγην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο εθεκεξίεο ζηνλ αχιεην  ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ αλαπιήξσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνπζηάδνπλ. 

 

1.3. Σύποι ζςγκπούζευν 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ o Tjosvold (2008), αλαθέξεη 

φηη νη ηχπνη είλαη αλαξίζκεηνη  θαη γηα απηφ ην ιφγν ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη 

απζαίξεηε. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη παξάζεζή ηνπο, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ ν 

δηεπζπληήο λα ηνπο γλσξίδεη, γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαηάιιεια ηηο 

ζπγθξνχζεηο, φπσο αλαιχνπκε ζε επφκελν θεθάιαην. χκθσλα κε ηνλ αξκαληψηε 

(2005) ηα είδε ζπγθξνχζεσλ είλαη α) ζπγθξνχζεηο κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη εμσηεξηθψλ 
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ζπζηεκάησλ, β) ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη γ) πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηκεκάησλ ή άιισλ νκάδσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο θαη ηα είδε ησλ ζπγθξνχζεσλ, αμίδεη θαηαξρήλ λα 

ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο πνπ εθδειψλνληαη πνηθίιιεη θαη θπκαίλεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

κηαο απιήο δπζαξέζθεηαο κέρξη ηε δηαηχπσζε ιεθηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηελ 

αλνηρηή ζχγθξνπζε (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). Έηζη, ελδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί 

φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπγθξνχζεσλ, δειαδή νη ελδνπξνζσπηθέο, νη 

δηαπξνζσπηθέο, νη δηνκαδηθέο, νη νκαδηθέο θαη νη νξγαλσζηαθέο ζπγθξνχζεηο 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008, ˑΕαβιαλφο, 2002). 

Καηαξρήλ νη ελδνπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο είλαη ζπλήζσο κνλφπιεπξεο θαη 

εζσηεξηθέο θαη παξνπζηάδνληαη φηαλ νη δξάζεηο ησλ αηφκσλ αληηηίζεληαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη λα ζεκεηψλεηαη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη δηαλνεηηθνχ ηχπνπ ζχγθξνπζε (αΐηεο, 2008). Οη δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξνχζεηο είλαη απηέο πνπ ζεκεηψλνληαη αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο ίδηαο νκάδαο. Γηα 

παξάδεηγκα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ή αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(αΐηεο, 2008). Οη ελδννκαδηθέο ζπγθξνχζεηο δηακείβνληαη αλάκεζα ζε άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ηελ ίδηα νκάδα, ελψ νη  δηνκαδηθέο ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε άηνκα 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ (αΐηεο, 2008). Οη νκάδεο απηέο κπνξεί λα απαξηίδνληαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζχιινγν εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.  

Σέινο, είλαη βαζηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη νξγαλσζηαθέο ζπγθξνχζεηο εκθαλίδνληαη 

αλάκεζα ζηα επηηειηθά ζηειέρε κηαο νξγάλσζεο, ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο 

ηεξαξρίαο ηεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αδπλακίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε επίπεδν 

νξγάλσζεο. Δπηπιένλ ζρεηίδνληαη κε ηε κε θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο θαη θεληξηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

 

1.4. Αποηελέζμαηα ζςγκπούζευν   

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ θαηαζηξεπηηθά εάλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ θαη δηεπζεηεζνχλ εγθαίξσο κε ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ, ελψ ε έγθαηξε 

δηεπζέηεζή ηνπο  κπνξεί λα νδεγήζεη  ηε ζρνιηθή  κνλάδα  ζηε βειηίσζε θαη ηελ 



 
 
 

14 
 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ ηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 2008), κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα ηηο δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ν δηεπζπληήο ηεο (Υπηήξεο, 1996). πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη φηη φπσο νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα σθειήζνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ  «εμίζνπ εχθνια κπνξεί λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ» (Everard & Morris, 1999, ζ. 

121). Υαξαθηεξηζηηθά νη ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ 

παξηζηάλνληαη κε κία θιίκαθα ζην θάησ κέξνο ηεο νπνίαο ππάξρνπλ νη ζπγθξνχζεηο 

πνπ έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη εκθαλίδνληαη ειεγρφκελεο θαη κε ήπηα κνξθή, ελψ 

ζην πάλσ κέξνο ππάξρνπλ νη δπζιεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ επηθέξνπλ δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα (Robbins & Judge, 

2011). 

ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλαθέξεηαη ε παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

λέσλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο, ε ιήςε ζσζηφηεξσλ 

απνθάζεσλ, ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ 

αληαγσληζκνχ ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε επίιπζε θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο (Εαβιαλφο, 2002). Αθφκε ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πξνζκεηξείηαη  ε εζσηεξηθή ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο  (αΐηε & αΐηεο, 2011), ελψ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ε δεκηνπξγία θαη εμέιημε λέσλ ζηφρσλ, ε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηελ νκάδα, ε  δηακφξθσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

κε ηελ βίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2008) θαη ε απνδνρή 

ηεο απηναμηνιφγεζεο (Robbins& Judge (2011). 

Δπηπιένλ πνιινί κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηηο δηηζηάκελεο απφςεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

λέεο δπλαηφηεηεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ζέκαηα θαη λα πξνηαζνχλ λένη 

απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη δξάζεηο (Everard & Morris,1999) θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα 

εθηηκάηαη ε κεγάιε αμία ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα 

δηαξθψο δηνγθνχκελα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία δπζιεηηνπξγίαο ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε ζπγθξνπζηαθή δηαδηθαζία θαηαλαιψλεηαη 

ελέξγεηα θαη πξνθαιείηαη έλα ζιηβεξφ ζπλαίζζεκα ήηηαο, δεκηνπξγείηαη ζηξεο θαη 

άγρνο ζηα κέιε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ γεγνλφο πνπ επηζπεχδεη ην burnout, 
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δηαζηξεβιψλνληαη νη νξγαλσηηθνί ζηφρνη, θαη παξαηεξείηαη θαηάρξεζε πφξσλ θαη 

δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). Αθφκε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ην δηαθχβεπκα ηεο ζχγθξνπζεο είλαη ε πξνζσπηθή πξνβνιή θαη δφμα ηφηε ε 

ζχγθξνπζε ελδέρεηαη λα πάξεη επηθίλδπλεο θαη αλεμέιεγθηα «δηαηαξαθηηθέο  

δηαζηάζεηο» (Everard & Morris,1999, ζ. 120). 

Ζ ηειηθή εθηίκεζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζχγθξνπζεο  θξίλεηαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ (Εαβιαλφο, 2002). πλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη ζπγθξνχζεηο επηθέξνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ελψ ε επίιπζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ή φρη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο, 

δηεπζέηεζεο θαη επίιπζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Σν δεηνχκελν ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε επίηεπμε ελφο πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν λα ιχλνληαη επνηθνδνκεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά νη ζπγθξνχζεηο ψζηε λα 

επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 
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ΚΔΦ. 2Ο: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ 

 

2.1. Δπικοινυνία: οπιζμόρ και διαζηάζειρ ηηρ   

 

Ζ επηθνηλσλία ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί έλαλ παξάγνληα δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπκπαγψλ ζρέζεσλ 

θαη απνηειεί παξάγνληα εμάιεηςεο ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξνχζεσλ, γη’απηφ αμίδεη λα 

παξαζέζνπκε νξηζκέλνπο νξηζκνχο απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

πγθεθξηκέλα ν ηακάηεο (2009) αλαθέξεη έλαλ νξηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ιέγνληαο 

φηη ε επηθνηλσλία: «απνηειεί αλαηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία ακνηβαίαο κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ κελπκάησλ απφ έλα άηνκν πξνο έλα άιιν, άκεζα ή 

κε ηε δηακεζνιάβεζε ελφο κέζνπ επηθνηλσλίαο, κε ζπγθεθξηκέλε πξφζεζε θαη ζθνπφ, 

σο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο» (ζει. 

38). Ο Davis επίζεο, νξίδεη ηελ επηθνηλσλία σο «ηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν θαη θαηαλφεζήο ηνπο απφ ην δεχηεξν». 
Άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ε επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λνήκαηα απφ έλαλ άλζξσπν ζε άιινλ» (Μπνπξαληάο, 

1992). 

Όιε ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ελδέρεηαη λα είλαη κνλνδξνκηθή φηαλ ε 

πιεξνθνξία θαηεπζχλεηαη πξνο έλαλ δέθηε ρσξίο λα δηαπηζηψλεηαη άκεζε αληαπφθξηζε 

ή ακθηδξνκηθή πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε απνηειεζκαηηθή θαη γλήζηα επηθνηλσλία φηαλ 

ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ δέθηε θαη πνκπνχ (Παζηαξδή, 2001). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα θαη θαζαξφηεηα ηνπ 

κελχκαηνο αιιά θαη απφ ηελ  επειημία πξνζαξκνγήο ηνπ  ζην λνεηηθφ επίπεδν ησλ δχν 

κεξψλ, ελψ ε απνθσδηθνπνίεζή ηνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ  δέθηε.  

Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή απνθσδηθνπνίεζε, 

ε επαλάδξαζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, ελψ αλαθέξνληαη θαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν 

δηακείβεηαη θαζψο ε ιεθηηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πξνθνξηθνχ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα επηθνηλσλίαο κε πξνθνξηθφ ιφγν κεηαδίδνληαη 

ηαρχηεξα πεξηζζφηεξα κελχκαηα ζε ζρέζε κε ην γξαπηφ ιφγν (Μαιηθηψζε, 1999). 
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Απαξαίηεην ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο, δεδνκέλνπ φηη 

ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο. Έηζη ζηαδηαθά επέξρεηαη θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια 

νη νκάδεο είλαη βαζηθφ λα ζηεξίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία, ζηε ζπλεξγαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θνηλήο 

αμηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζηφρν ησλ νκάδσλ, 

έηζη ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ην θίλεηξν γηα ηε δηαξθή θαη ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή, 

θαζψο θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο ζπλνρήο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ζρεηηθά πάληα κε ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο  (Πνιέκε-

Σνδνχινπ, 2012).  

Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη, ζαθήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο δελ ππάξρεη. Γηα θάπνηνπο 

επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ή κελπκάησλ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Κάπνηνη άιινη ηνλίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο 

επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε απηνχο, επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάδνληαη εξεζίζκαηα, κε ζθνπφ λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δέθηε. 

 

2.2. ποςδαιόηηηα ηηρ αποηελεζμαηικήρ επικοινυνίαρ 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο έρεη ηνληζηεί κέζα απφ έξεπλεο 

θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Κάζε επηθνηλσλία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δχν 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαη θαηεπζχλζεηο: ηελ θάζεηε θαη ηελ νξηδφληηα κνξθή αλάινγα 

κε ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Καηά ηελ θάζεηε επηθνηλσλία 

ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο επηθνηλσλεί κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ  γηα 

λα  θαηεπζχλεη ην πξνο εθαξκνγή πξφγξακκα ή νη εθπαηδεπηηθνί επηθνηλσλνχλ 

απεπζείαο κε ην δηεπζπληή, ελψ ζηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία ηα κέιε  ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο επηθνηλσλνχλ ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο  (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012). 

Όιε ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία θαη αιιειεπίδξαζε πινπνηείηαη κέζσ ηεο ιεθηηθήο 

θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ε νπνία έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζεσξείηαη σο θαζνξηζηηθή πηπρή ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ κνλαδηθέο ηδηφηεηεο θαζψο κέζσ 
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απηψλ εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα  θαη ππνζηεξίδεηαη ε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012) ζπκβάιινληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ (Κφθθνο, 1998). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ν πην εηιηθξηλήο ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαζψο εθπέκπεη 

ζεκαληηθά επηθνηλσληαθά κελχκαηα κέζσ ησλ δηαθφξσλ εθθξάζεσλ, θηλήζεσλ, ηνπ 

βιέκκαηνο, ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο, ηεο ζηάζεο ησλ ζψκαηνο, ηνπ ξπζκνχ ηεο νκηιίαο, 

ηεο ζησπήο θαη επεηδή είλαη απζφξκεηε θαη ν απηνέιεγρφο ηεο είλαη αδχλακνο 

απνθαιχπηεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηη ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ (Παπαδάθε, Μηραειίδε, 1997). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθέξεη αθελφο ην γεγνλφο φηη ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή ζπγθξνχζεσλ (Brower θαη 

Darrington, 2012· Spaho, 2003· ππξάθε & ππξάθε, 2008) θαη αθεηέξνπ ην φηη ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (Ariani θαη Chashmi, 2011· Spaho, 2013). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη πσο ε δηαθνξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα (π.ρ. αμίεο, 

αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, ζπλνιηθφ ππφβαζξν) ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεπψο ζε 

ζπγθξνχζεηο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Hudson et al., 2005· 

Lukman et al., 2009· ππξάθε θαη ππξάθε, 2008). 

Ζ χπαξμε θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζε δηάθνξεο αμίεο θαη 

αιιαγέο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα, ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ, ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζπκβάιινπλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ελ ηέιεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ππνζηεξηθηηθνχ, θηιηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Brower θαη Darrington, 2012· Gupta θαη Sasidhar, 2010· ππξάθε θαη ππξάθε, 

2008). Αμίδεη λα ηνλίζνπκε ζε απηφ ην πιαίζην φηη, ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη εγεζίαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 

νδεγεί ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε απηνχ 

Αλαθνξηθά κε ην πψο ε θαιή επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ν Rahim (2000) ππνζηεξίδεη 

πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζχγθξνπζεο (π.ρ. 
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ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, πξνζσπηθέο επηζέζεηο) δηαηεξνχληαη ζε κεζαία πξνο ρακειά 

επίπεδα, ηφηε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελδπλακψλεηαη, 

κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ κειψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηφ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ εγείξνληαη, αιιά 

θαη λα επηιπζνχλ απνηειεζκαηηθά πθηζηάκελεο ζπγθξνχζεηο.  

Δπίζεο, ν Rahim (1983), [φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Rahim θαη Magner (1995)], ζην 

κνληέιν δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνηείλεη, δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ξφιν ηεο 

επηθνηλσλίαο. Πην αλαιπηηθά, ην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ελζσκάησζε, σο 

έλα ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Χζηφζν, ε πξαθηηθή απηή απαηηεί πςειφ 

βαζκφ αλνηθηήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηε ζχγθξνπζε, κεξψλ.  

ε έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2002) κε ζέκα: «Οη απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη Γηεπζπληψλ ρνιείσλ  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο» – κία ζπγθξηηηθή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε», δηεξεπλήζεθε ν ξφινο 

ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ νξγάλσζε, ζηε 

δηνίθεζε θαη γεληθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηε ζθνπηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ δχν λνκψλ (Γξάκαο θαη Καβάιαο). ηελ έξεπλα 

αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ζ 

εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηα ζε δείγκα 32 εθπαηδεπηηθψλ θαη 10 

Γηεπζπληψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Γξάκαο θαη 44 εθπαηδεπηηθψλ θαη 9 

Γηεπζπληψλ ηνπ λνκνχ Καβάιαο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε γλψζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζπκβάιεη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη κε ηνλ θαζέλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ρσξηζηά έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Αθφκε απνηειεί ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ην μεπέξαζκα ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ε παξέκβαζε θαη πξνηξνπή ηνπ Γηεπζπληή γηα ζπλεξγαζία, ελψ ε 

παξφηξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κέξνπο ηνπ γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απνηειεί 

έλαπζκα γηα πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ. 

Ο Adeyemi (2009) δηαπίζησζε φηη ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή 

λα ρξεζηκνπνηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηε 

βάζε ηεο επηθνηλσλίαο, νδεγνχζε ζηε κε απνηειεζκαηηθή ηνπ δηαρείξηζε. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν Adeyemi (2009) πξφηεηλε ζηε κειέηε ηνπ φηη ν δηεπζπληήο ησλ ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ ζα πξέπεη λα δηνηθεί ηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηξφπν ηέηνην, έηζη ψζηε λα 

απνηξέπεη ηα φπνηα θελά ππάξρνπλ ζηελ επηθνηλσλία.  

πλνιηθά, ν δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ χπαξμε 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Guttman, 2004). Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

(Kohlrieser, 2007). Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάινγν θαη επηθνηλσλία, νχησο ψζηε λα θαηαλννχληαη ηα αίηηα 

πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απηή απνηειεζκαηηθά. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε επηθνηλσλία 

νδεγεί ζε θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζσ ακνηβαίαο αληαιιαγήο θαη κεηαβίβαζεο 

πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, αιιά ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλφεζε θαη εκπηζηνζχλε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (Καξαγηάλλεο, 

2000). 

 

2.3. Απσέρ και πποϋποθέζειρ αποηελεζμαηικήρ επικοινυνίαρ 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο (Habaci et al., 2013): πξνθαηάιεςε, παξεμήγεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο επηθνηλσλίαο, 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ πεγή κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο, πςειφ επίπεδν άγρνπο, 

έιιεηςε αγάπεο θαη ζεβαζκνχ, ιάζε ζηελ νκηιία θαη ηελ πξνθνξά, ιαλζαζκέλε 

επηινγή ησλ ιέμεσλ, κε απνηειεζκαηηθή αθξφαζε (ν αθξναηήο δε δίλεη ηελ 

απαηηνχκελε πξνζνρή), δελ έρεη θαζνξηζηεί ν ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, 

ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ κε χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ, ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ δέθηε θαη ηνπ πνκπνχ, ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ δέθηε, ηελ χπαξμε ζεβαζκνχ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ηεο 

επηθνηλσλίαο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζέζπηζε ακνηβαίσλ αληηιήςεσλ ηνπ κελχκαηνο 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Οξηζκέλα ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία αλαθέξνληαη θαη απφ ηνλ Εαβιαλφ 

(2003): α) θπζηθά εκπφδηα (π.ρ. απφζηαζε), β) ζεκαζηνινγηθά εκπφδηα (π.ρ. θαιή 

κεηάθξαζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ), γ) δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα (π.ρ. δηαθνξέο ζηηο 

αμίεο θαη ηεο πεπνηζήζεηο), δ) αλάκημε κελπκάησλ (π.ρ. αληηθξνπφκελε ιεθηηθή θαη κε 
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ιεθηηθή επηθνηλσλία), ε) έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο, ζη) επίδξαζε ιφγσ ζέζεο (π.ρ. ε 

ηεξαξρηθή εμνπζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία), δ) εκπφδηα 

θαηά ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο (π.ρ. ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή), ε) πξνζσπηθά εκπφδηα (π.ρ. χπαξμε 

πξνθαηάιεςεο). Καηά ζπλέπεηα, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα εκπφδηα. 

Ο Εαβιαλφο (2003) παξαζέηεη νξηζκέλεο αθφκα πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη νη εμήο: α) ην άηνκν ζα πξέπεη λα κηιάεη θαζαξά, απιά θαη κε 

ζαθήλεηα, β) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ινγηθή ζεηξά ζηε δηαηχπσζε ησλ ηδεψλ πνπ 

εθθξάδεη θάπνηνο, γ) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππνκνλή θαη λα δίλεη ηελ επθαηξία γηα 

εξσηήζεηο ζην ζπλνκηιεηή ηνπ. 

Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε απνηειεί κία ζεκαληηθή πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Άλζε θαη Καθιακάλε (2008) θαη ην Εαβιαλφ (2003). Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ηα άηνκα αθνχλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή αθξφαζε ζπκβάιιεη 

ζηε ζσζηή εθηέιεζε νδεγηψλ, ζηελ επίιπζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη ελ ηέιεη ζηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη δεμηφηεηεο κίαο θαιήο 

αθξφαζεο είλαη νη εμήο: α) δηαηήξεζε νπηηθήο επαθήο κε ηνλ ζπλνκηιεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηνπ ζπλνµηιεηή, ζπλερήο απφδνζε 

µε ιεθηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνλ ζπλνµηιεηή, αιιά θαη ελζάξξπλζε ηνπ 

ζπλνκηιεηή κέζα απφ εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο 

θαη απφςεηο. 

Δπίζεο, ζε επίπεδν ζρνιείνπ ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη δξαζηήξηνο, λα έρεη 

θέληξν ην καζεηή, λα είλαη ξεαιηζηηθφο θαη λα δείρλεη επαηζζεζία ζηηο δηελέμεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. ε επίπεδν 

ηάμεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη ζπλαληήζεηο κα ηνπο γνλείο, λα 

δηαηππψλεη ζαθείο ζθνπνχο, λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, 

λα είλαη ππεχζπλνο θαη λα βνεζάεη ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο (Εαβιαλφο, 2003). 

 

2.4. Δπικοινυνία και ζσολικό κλίμα 

 

Σν ζρνιηθφ θιίκα είλαη «ην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ςπρνινγηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη θπζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
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επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (ςπρνινγηθφ θιίκα), ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν (ζπλαηζζήκαηα, 

ζηάζεηο), ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν), ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαηά ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ θαη γεληθά ηελ φιε απφδνζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν» 

(Υξηζηνθίδνπ, 2011). 

Αλαθεξφκελνη ζην ζρνιηθφ θιίκα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο 

ηχπνπο. Καηαξρήλ ππάξρεη ην αλνηθηφ θαη ην θιεηζηφ ζρνιηθφ θιίκα. ην αλνηθηφ 

ζρνιηθφ θιίκα, ν δηεπζπληήο ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ πεξηνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, ζε απηφλ ηνλ ηχπν θιίκαηνο, ν δηεπζπληήο παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο επζχλεο, ελψ παξάιιεια ππάξρεη κία αξκνληθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. ηνλ αληίπνδα ηνπ αλνηθηνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο βξίζθεηαη ην 

θιεηζηφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηεπζπληήο δελ παξέρεη θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά αληίζεηα ηνπο πεξηνξίδεη θαη ηνπο θαηεπζχλεη. Καηά 

ζπλέπεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ επίπεδν αδηαθνξίαο θαη 

απνκφλσζεο (Κπζξαηψηεο θαη ζπλ., 2011). 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ην ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ζε θιίκα 

απνζηαζηνπνίεζεο θαη ζε θιίκα ελεξγνχ εκπινθήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν 

δηεπζπληήο θαηεπζχλεη θαη πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηθξφ βαζκφ, αιιά νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη νηθεηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν δηεπζπληήο δελ παξέρεη ππνζηήξημε θαη δε 

ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά πεξηζζφηεξν ηνπο θαηεπζχλεη θαη ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ηείλνπλ λα 

είλαη αθνζησκέλνη ζην έξγν ηνπο, ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ ελφηεηα θαη νηθεηφηεηα 

κεηαμχ ηνπο (Κπζξαηψηεο θαη ζπλ., 2011). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη, ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

ζεηηθνχ θαη αλνηθηνχ θιίκαηνο, ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελζάξξπλζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηεπζπληή, αιιά θαη ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θιίκαηνο ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ επνηθνδνκεηηθή αληαιιαγή ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 
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ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξναγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Hoy & Miskel, 2003· 

Παζηαξδή, 2001). 

Παξάιιεια, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ηάμεο. Μέζα απφ ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ καζεηψλ ζε ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγείηαη έλα 

ζεηηθφ θιίκα γεληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πνπ πξνάγεη ηε κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή 

απφδνζε ησλ καζεηψλ (Παζηαξδή, 2001). 

Δθηφο απφ απηφ, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. Οη γνλείο ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή δσή, φπσο ζε δξαζηεξηφηεηεο είηε 

ελδνζρνιηθέο είηε εμσζρνιηθέο (Παζηαξδή, 2001), ελψ ηαπηφηεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα εληζρχεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, κέζα απφ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

κέζσλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006). 

Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε έλα θιίκα ζεηηθφ, αηζηφδνμν, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη αθνζησκέλνη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ζέηνπλ ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, νηθνδνκψληαο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο καδί ηνπο θαη κε ηνπο 

γνλείο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ ςπρνινγία ηνπο 

θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν, νχησο ψζηε λα βειηησζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006). Παξάιιεια, ην θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο καζεηέο, απμάλεη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, απμάλεη ην επίπεδν 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηέινο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

θιίκαηνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πςειή ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Freiberg, 

2005· Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο, ζην αλνηθηφ ζρνιηθφ θιίκα, 

ν δηεπζπληήο ελζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ, ελψ παξάιιεια ε 
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δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θιίκαηνο. 

Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί θαλείο λα εμάγεη ην ζπκπέξαζκα πσο, ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία αθελφο απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα δεκηνπξγίαο ελφο 

ζεηηθνχ θαη αλνηθηνχ θιίκαηνο θαη αθεηέξνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ελφο ηέηνηνπ θιίκαηνο. 
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ΚΔΦ. 3Ο : ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

3.1. ηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ζςγκπούζευν 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο απφ 

πνιινχο επηζηήκνλεο πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαηχπσζαλ ζεκαληηθέο πξνηάζεηο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνηάζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ  ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

επηιεθηηθά ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ επειημία ηνπ δηεπζπληή ην είδνο 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηήλ.  

Πξσηίζησο ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ δηαθέξεη 

απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο έρεη ζα ζηφρν λα κεηψζεη ζην 

ειάρηζην ή λα ηεξκαηίζεη ηε ζχγθξνπζε, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ έρεη σο 

ζηφρν λα κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη λα απμήζεη ηηο ζεηηθέο κε ζθνπφ λα 

εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ αιιά θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. (Blake & 

Mouton, 1970) 

Ο Richardson (1991) [ φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Παξαζθεπφπνπινο (2008)] αλαθέξεη 

φηη ν φξνο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ  ζπγθξνχζεσλ αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο επηζηξαηεχνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηηο ζπγθξνχζεηο κε θχξην 

ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε, ηελ εμέηαζε θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή επίιπζή ηνπο. Δπηπιένλ, 

εθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε 

ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνλ 

απνδνηηθφηεξν ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη 

ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο γηα ηα ζπγθξνπφκελα κέξε θαη βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επηηπρία ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. (Rahim, 2011).  

Ο Filley (1997) [ φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Παξαζθεπφπνπινο (2008)], αλαθέξεη ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ: «win- lose ζηξαηεγηθή», «lose-lose 

ζηξαηεγηθή» θαη «win-win ζηξαηεγηθή». 

Όηαλ εθαξκφδεηαη ε ζηξαηεγηθή win-lose (θέξδνο- δεκηά) ηφηε ε νκάδα πνπ 

επηδεηθλχεη δπλακηζκφ επηθξαηεί έλαληη ηεο αδχλακεο νκάδαο κέζσ ηεο επηβνιήο ηεο 
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δχλακεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εμνπζία πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ζέζεο εμνπζίαο, 

απφ πξνζσπηθή δχλακε πνπ νθείιεηαη ζε ραξηζκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο αιιά θαη απφ 

ηελ πείξα θαη επηδεμηφηεηα ηνπ εγέηε ηεο νκάδαο (αΐηεο, 2008). Απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

πνπ επηθξαηεί κπνξεί λα εμαζθαιηζηνχλ πνιιά νθέιε φπσο είλαη ε ζπλνρή θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο νκάδαο, ελψ  κπνξεί λα θαηαγξαθνχλ θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φπσο 

ε απψιεηα επηθνηλσλίαο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο 

(Παπαδφπνπινο, 2012).  

Όηαλ εθαξκφδεηαη ε ηερληθή lose-lose (δεκηά-δεκηά) ηφηε θακία νκάδα δελ 

επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαζψο δελ επηβάιιεηαη ε κία ζηελ άιιε νχηε θάλεη 

ππνρσξήζεηο, αιιά απνθεχγεηαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε κηα 

θπζηθή αληίδξαζε απνθπγήο πξνζθεχγνληαο ζηελ αλαβνιή θαη απνθπγή ηεο 

δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο σο 

θπζηθή αληίδξαζε απνθπγήο ηεο ζχγθξνπζεο (αΐηεο, 2008).  

Όηαλ εθαξκφδεηαη ε ζηξαηεγηθή win-win (θέξδνο- θέξδνο), ε επίιπζε ηεο 

ζχγθξνπζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν νκάδσλ κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπο, κέζα απφ ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, θπξίσο φηαλ ηίζεληαη πςειφηεξνη ζηφρνη 

(Καςάιεο, 2005). Ζ ζηξαηεγηθή win-win ζεσξείηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή, θαζψο 

κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή αληηπαξάζεζε αλαδεηθλχεηαη ν θνηλφο ζηφρνο θαη 

δηεπζεηνχληαη νη δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο, ελψ παξάιιεια  επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη 

θαη ησλ δπν νκάδσλ (Μπνπξαληάο, 2001). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φπνηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη αλ 

εθαξκφζνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηηο ζπγθξνχζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηηο επηιχνπλ θαη λα ηηο 

δηεπζεηήζνπλ είλαη απαξαίηεην λα ζπλππνινγίζνπλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο  

βαζηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα κέιε θάζε νκάδαο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο σο εμήο: «Αλάγθε απηνεθπιήξσζεο, αλάγθε γηα αλαγλψξηζε, αλάγθε 

ηνπ αλήθεηλ, αλάγθε γηα αζθάιεηα, ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο επηβίσζεο» ζχκθσλα κε ηνλ 

Maslo (1954) [φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Courau (2000) ζει. 108]. Οη βαζηθέο αλάγθεο 

ησλ κειψλ θάζε νκάδαο έρνπλ σο θνηλή ζπληζηακέλε ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ 

αηφκνπ, κε ηελ απφδνζε ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 

ηνκέα πνπ επηηπγράλεηαη  φηαλ πξνεγεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

αλαγθψλ (Κνχια, 2011). 
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3.2. Σεσνικέρ και μέθοδοι διεςθέηηζηρ ηυν ζςγκπούζευν ζηο ζσολείο 

 

Οη ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ είλαη πνιιέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

μερσξίδνπλ ε ηερληθή ηεο απνθπγήο, ε ηερληθή ηνπ  ζπκβηβαζκνχ, ε ηερληθή ηεο 

αληηπαξάζεζεο, ε ρξήζε εμνπζίαο θαη ε ηερληθή ηνπ νξγαλψλεηλ (αΐηε θαη αΐηεο, 

2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ηερληθήο ηεο απνθπγήο δηαρσξίδνληαη ηα εκπιεθφκελα 

κέξε, γίλεηαη θαηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη αλαβάιιεηαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο  ηνπ ζπκβηβαζκνχ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξνχνληαη, παξφιν φηη έρνπλ  δηαθνξέο θαη 

αληηζέζεηο, ζην ηέινο θαηαιήγνπλ ζε ζπκβηβαζκφ κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο, 

επηιέγνληαο κία κέζε νδφ. Ζ ηερληθή απηή ζεσξείηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

επηιχζεσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ αθνχ θαλέλαο δε ζεσξείηαη 

ζην ηέινο θεξδηζκέλνο αιιά θαη θαλέλαο ρακέλνο. (αΐηε θαη αΐηεο, 2011). 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο αληηπαξάζεζεο φιε ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζχγθξνπζεο ηελ αλαιακβάλεη έλα άηνκν κε θχξνο θαη πεηζψ θέξλνληαο ζε επηθνηλσλία 

ηα ζπγθξνπφκελα κέιε  ησλ νκάδσλ θαη επηρεηξψληαο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο 

ακθνηέξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ αιιά θαη ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα ην ιφγν 

απηφλ ε επηηπρία δελ είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλε (Παπαδφπνπινο, 2012). Όηαλ 

εθαξκφδεηαη ε ηερληθή  ηεο  ρξήζεο ηεο εμνπζίαο ηφηε ν δηεπζπληήο επηβάιεη ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο λα απνζνβήζνπλ ηε ζχγθξνπζε ρσξίο ηελ νπζία λα εμεπξεζεί ιχζε, 

γεγνλφο αξλεηηθφ  γηα έλα  ζρνιηθφ νξγαληζκφ αθνχ έηζη κεηψλεηαη ε ζπλνρή ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαη πνιιέο θνξέο  αλαδχεηαη έλα λέν πξφβιεκα. Σέινο φηαλ  

εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηνπ νξγαλψλεηλ γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αηηηψλ 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη δηεξεπλψληαη νη ζπλζήθεο θαη νη ιφγνη δεκηνπξγίαο ηεο κε ηειηθφ 

ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (αΐηε θαη αΐηεο, 2011). 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ην κνληέιν ησλ Kenneth Thomas θαη Ralph 

Kilmann (1974), νη νπνίνη αλέπηπμαλ έλα δηθφ ηνπο εξγαιείν πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζην 

κνληέιν ησλ Blake θαη Mouton (1964), αιιά θαη ζηo κνληέιν ησλ Lawrence θαη Lorsch 

(1967) θαη sην κνληέιν ηνπ Hall (1969) [ φπσο παξαηίζεηαη ζην Womack (1988)] θαη 

απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι θαη ηνπ 
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ραξαθηήξα ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ζχγθξνπζεο. 

To 1974 o Thomas δεκηνχξγεζε ην παξαθάησ κνληέιν κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ρεηξηζκνχ, πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Γιάγπαμμα 1: Μνληέιν Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρνπλ πέληε ηαθηηθέο πξνζέγγηζεο κηαο 

ζχγθξνπζεο θαη είλαη α) ν αληαγσληζκφο ή ε επηβνιή, φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα, β) ε ππνρψξεζε ή δηεπζέηεζε, φπνπ 

ζπληειείηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο άιιεο πιεπξάο, γ) ν ζπκβηβαζκφο, κε 

ηνλ νπνίν ππάξρεη κεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαζψο θαη νη δχν θάλνπλ 

θάπνην ζπκβηβαζκφ - ζπζία, δ)  ε ζπλεξγαζία, κε ηελ νπνία ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο θαη 

νη δχν πιεπξέο θαη αλ θαη απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, απνηειεί ηδαληθή ζηξαηεγηθή θαη 

ηέινο ε) ε απνθπγή, φπνπ θακία πιεπξά δελ ηθαλνπνηείηαη θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

δηαηψληζε ηεο ζχγθξνπζεο (Thomas, 1990· Womack, 1988). 

Έρνπλ δηαηππσζεί θαη άιιεο πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ  δηαθξίλνληαη ε 

Ανηαγυνιζμόρ ή 

επιβολή 

ςνεπγαζία 

Αποθςγή 

Τποσώπηζη ή  

Γιεςθέηηζη 

ςμβιβαζμόρ 

Υαμηλή 

Ττηλή 

Ττηλή Υαμηλή 
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πξφηαζε ηνπ Adejimola (2009) πνπ ζεσξεί φηη ε επηζηξάηεπζε ησλ ζεηηθψλ εγγελψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ πνπ  δηαρεηξίδεηαη ηε ζχγθξνπζε. Πεξίπνπ ζηελ ίδηα 

δηάζηαζε θπκαίλνληαη νη πξνηάζεηο ησλ Gupta θαη Sasidhar, (2010), θαζψο 

αλαθέξνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνπ αθνξά ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα 

επίιπζεο κηαο ζχγθξνπζεο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη απφ θάζε άηνκν μερσξηζηά κε 

δηθέο ηνπ ηερληθέο θαη εμαξηάηαη απφ ην αηνκηθά θαη ηδενγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζψο θάζε άηνκν δηαζέηεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ζηνλ πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα. (Gupta θαη Sasidhar, 2010). 

χκθσλα κε άιιε κέζνδν δξάζεο έλα εκπιεθφκελν κέινο ηεο νκάδαο εθηηκά αξρηθά 

ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη γηα δηεπζέηεζε ηεο 

ζχγθξνπζεο κία ζηξαηεγηθή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο ζπλζήθεο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγθξνπζεο (Gupta θαη Sasidhar, 2010). 

Οη Richmond et al et.all. (1984) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ζε 

έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ δηεπζεηείηαη θαιχηεξα κε εθείλε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

επηιέμεη ν ζρνιηθφο εγέηεο, ελψ ν Adejimola (2009) ζεσξεί σο θαιχηεξε επηινγή 

δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηε δηαπξαγκάηεπζε, πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ε ζχγθξνπζε. 

Αθφκε  αλαθέξεηαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε 

ζχγθξνπζε (Adejimola, 2009· Crump, 2011).  

Οη Rahhim θαη Magnet (1995) βαζηδφκελνη ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηνπο Blake Mouton, αλαθέξνπλ φηη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ζηεξηρηεί θάπνηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη: ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, θαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηα άιια άηνκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν (2012) δεκηνπξγνχληαη νη εμήο ηερληθέο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ: ε ηερληθή ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ή ηεο 

ελζσκάησζεο ζηφρσλ, ε ηερληθή ηεο πξνζαξκνγήο/εμνκάιπλζεο ή ηεο παξαρψξεζεο, ε 

ηερληθή ηεο ρξήζεο εμνπζία ή επηβνιήο, ε ηερληθή ηεο απνθπγήο, θαη ηέινο ε ηερληθή 

ηνπ ζπκβηβαζκνχ. 
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Έξεπλεο ησλ Clasman & Nevo, 1988· Everard & Morris, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Ρέππα, 2008· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003) αλαθέξνπλ φηη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ν 

δεκνθξαηηθφο ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εγεζίαο πξνθαιεί 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ  

(Ρέππα, 2008). 

ε δείγκα 27 Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ηεο 9εο θαη ε 45εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ Αηηηθήο δηαπηζηψζεθε φηη ε εμαζθάιηζε θαιψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο απνηειεί ην θαιχηεξν κέηξν γηα ηελ απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ελψ ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεπζέηεζε θαη επίιπζή ηνπο είλαη ε 

ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα φισλ. Αθφκε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη 

νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

θαη δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο φπσο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Παηζάιεο & Παπνπηζάθε, 2014). 

ε άιιε έξεπλα ησλ Καζηαλίδνπ θαη Σζηθαληέξε (2015) κε ζέκα: «Ο πκκεηνρηθφο 

ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ σο παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» δηεξεπλήζεθε ε ζπκβνιή ηεο 

ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ε ζπλέληεπμε κε πέληε δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθε ε πνηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ απφ  ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαπηζηψζεθε φηη 

ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη πξσηαξρηθφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ελψ φηαλ ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ηφηε εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα πινπνίεζε ησλ εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ. 

Κνηλή ζπληζηάκελε πνπ εληνπίδεηαη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, 

πνπ απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε  ηνπ ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Adejimola, 2009). Ζ εμαζθάιηζε ηεο 

ζεκαληηθήο απηήο πξνυπφζεζεο είλαη κέιεκα ηνπ δηεπζπληή-εγέηε θάζε ζρνιηθήο 
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κνλάδαο, ν νπνίνο θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ηελ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο (Παζηαξδή, 2001).  

 

3.3. Δνδοζσολικέρ ζςγκπούζειρ 

 

Χο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο αλαθέξνληαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη δηακείβνληαη είηε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο καζεηέο, είηε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είηε αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηε δηνίθεζε ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2012). Οη ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ραξαθηεξίδνληαη απφ βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο βίαο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ απξεπείο ιεθηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο θαη απεηιέο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ σο 

βαζχηεξε αηηηνινγία ηελ αξλεηηθή απηνεθηίκεζε θαη απηναληίιεςε νξηζκέλσλ 

καζεηψλ ιφγσ θαθψλ επηδφζεσλ θαη καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπο απζηεξνχο 

ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη ην εγεηηθφ χθνο πνπ πηνζεηνχλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ 

θαζψο θαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο (Fontana, 1996). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα αλαθχπηνπλ πνιινί θαη δηάθνξνη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

Χζηφζν έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζέκα είλαη φηη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα αθνζηψλνληαη ζην ξφιν ηνπο πνπ είλαη  ε ζπλέλσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε θνηλνχ ζθνπνχ, πνιιέο θνξέο αλαιψλνληαη ζε 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ 

(αΐηεο, 2008). Χο ηέηνηεο αλαθέξνληαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ην θαθφ ζρνιηθφ 

θιίκα, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο ε θαηαλνκή ηάμεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην θαζεζηψο εξγαζίαο, ε αλάζεζε εθεκεξηψλ θαη επηηήξεζεο ζηνλ 

αχιεην ρψξν, ε απνπζία πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία  (Μπάθαο, 2011). Πνιιά 

απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα δεκηνπξγνχλ πξνζηξηβέο, θαη επηδεηλψλνπλ  ηηο ζρέζεηο ηνπο, 

ελψ ζα πξέπεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ καδί κε ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηεπζέηεζε θαη επίιπζή ηνπο.  
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Οη ιφγνη ηεο επηδείλσζεο είλαη ε ακθηζβήηεζεο ηνπ θχξνπο ηνπ δηεπζπληή θαζψο 

θαη ηνπ ηφπνπ επηινγήο ηνπ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ην χθνο ηνπ  δηεπζπληή, ν ηξφπνο πνπ 

ρεηξίδεηαη ηελ εμνπζία θαη ην εγεηηθφ ζηπι, ε απνπζία επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην 

δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπλερήο επηηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηεπζπληή, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζηξεο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά 

ζην έξγν ηνπο αιιά θαη νη πνιιέο απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ θαη  ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο 

ηνπ ζρνιείνπ απφ απηνχο (Κνχια, 2011). 

Άιινη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη φηη δεκηνπξγνχλ εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε θαθή θαηαλνκή έξγνπ θαη θαθφο 

θαηακεξηζκφο ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη νη παξεκβάζεηο ζην έξγν ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ θαη άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο  (αΐηεο, 2008). 

 

3.4. Ζ ζσολική κοςληούπα υρ παπάγονηαρ ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςγκπούζευν  

 

Ζ ιέμε θνπιηνχξα πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε cultus (θχζε) θαη αξρηθά 

ζήκαηλε θαιιηέξγεηα. ηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε ζην ιεμηιφγην ηεο παηδείαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηελ αηηηνινγία φηη φπσο ε γεσξγηθή 

θαιιηέξγεηα παξεκβαίλεη ηε θχζε έηζη θαη ε θνπιηνχξα επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηνπο κεηαηξέπεη ζε δξαζηήξηα θαη απνηειεζκαηηθά θνηλσληθά κέιε (Williams, 1986), 

αθνχ ζην ζηάδην αλάπιαζεο ελφο νξγαληζκνχ, ε θνπιηνχξα απνηειεί ζεηηθή δχλακε 

αλάπηπμεο (Schein & Edgar, 1992). 

Ζ θνπιηνχξα είλαη έλα απφ  ηα ζεκαληηθά θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ζρνιηθήο  κνλάδαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο λφξκεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο θνηλέο αμίεο 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο  κνλάδαο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008), πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

πνιιά θαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκηνπξγνχλ ην ζρνιηθφ θιίκα (Αζαλαζνχια-Ρέππα θ.ά, 1999β). 

ηνλ φξν θνπιηνχξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ φπσο είλαη  ε ηερλνινγία πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ζρνιείσλ, ηε δνκή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην θαηαζηαηηθφ ησλ ζρνιείσλ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ηελ ηεξαξρία ηα ηκήκαηα, ηνπο ξφινπο θ.ι.π., ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο 
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γλψζεηο, ηελ πείξα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηνπο καζεηέο (Αλζνπνχινπ 1999 ζην 

Αζαλαζνχια-Ρέππα θ.ά, 1999). 

Ζ επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο είλαη κεγάιε θαη κπνξεί λα επηδξάζεη απνηειεζκαηηθή ζηε ιεηηνπξγία θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο  κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε λνξκψλ ζπκπεξηθνξάο φπσο είλαη ε 

πηνζέηεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη θνηλνχ νξάκαηνο απφ φια ηα κέιε ηεο θαη ε θαιιηέξγεηα 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο (Παζηαξδήο, 2004). 

Πην αλαιπηηθά νη θνηλέο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξνληαη ζηε ζπλππεπζπλφηεηα, 

ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο, ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο, εηιηθξηλνχο θαη αλνηθηήο επηθνηλσλίαο, 

αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ (Παζηαξδήο, 2004). 

Ο ππξήλαο ηεο θηινζνθίαο χπαξμεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ε ζνβαξή επίδξαζε 

πνπ αζθεί ζηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν 

γεγνλφο απηφ εθηηκάηαη σο γεγνλφο κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο επεξεάδνληαη νη 

ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηηο νπνίεο επηδξνχλ νη 

αμίεο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Ζ αμία ηεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δηακνξθψλεη αμίεο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηηο αιιαγέο θαη ελεξγνπνηεί ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε πνιιέο 

ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006). Αθφκε 

ζπκβάιεη ζε έλα απνδεθηφ ζχζηεκα αμηψλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή  

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νδεγψληαο ηελ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Κνχια, 2011). 

Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα δελ είλαη αλαιινίσηε αιιά κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

επεξεαζκέλε απφ ηηο αιιαγέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ελψ πξνυπνζέηεη ηνλ θνηλφ ζθνπφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία φισλ  (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Ο ζηφρνο ηεο δηακφξθσζεο θαη 

ελδπλάκσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα είλαη έλα ζηνίρεκα πνπ 

γηα λα θεξδεζεί ρξεηάδεηαη ηε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα φισλ αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ θηινζνθίεο, αμίεο θαη παξαδνρέο φπσο π.ρ. ηελ 

πηνζέηεζε θνηλψλ ζηφρσλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρηθή πξνζπάζεηα φισλ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κία δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ηνλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ θαη ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ καζεηψλ θαη 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο  (Παζηαξδήο, 

2004). 

Με φιεο απηέο ηηο πξαθηηθέο εηζάγεηαη ε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη παξαθηλνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα πεηξακαηίδνληαη νινέλα ζε 

θαηλνχξηεο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο αλαδεηψληαο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα 

επηηχρνπλ ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη λα νδεγεζεί φιε ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο καθξηά απφ θαηαζηξνθηθέο ζπγθξνχζεηο 

θαη εληάζεηο (Κνχια, 2011). 

Καηαιεθηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα απνηειεί ηνλ πην αζθαιή 

παξάγνληα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαζψο ελεξγνπνηεί ηε ζπλεξγαηηθή 

θνπιηνχξα πνπ ελδπλακψλεη ηελ επαγγεικαηηθή εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο σζεί λα ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Έηζη ελδπλακψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εμαιείθνληαη νη αληηζέζεηο, αμηνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα θαη νη πφξνη, 

θαηαλέκνληαη ζπλαηλεηηθά νη θαηλνηνκίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθεχγνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο  (Παζηαξδή, 2001). Γηαθνξεηηθά δεκηνπξγείηαη έλα απηαξρηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξλεηηθνί  ζηελ αλάιεςε επζπλψλ, αδηάθνξνη 

θαη αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά. Καη' νπζίαλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαζνξίδεη θαη ηελ κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ, θαζψο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.   

 

3.5. Σο ζσολικό κλίμα υρ παπάγονηαρ ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςγκπούζευν 

 

Ζ κειέηε θαη ελαζρφιεζε ησλ επηζηεκφλσλ κε ηελ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα ηειεπηαία 60 ρξφληα παξφιν φηη  ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία  θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο αλαγλσξίζηεθε εδψ θαη 

πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα. Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  (Freiberg, 

2005). 

Ο φξνο ζρνιηθφ θιίκα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ θάλνπλ 

λα μερσξίδεη απφ ηηο άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο (Hoy & Miskel, 2003), ελψ ην 
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ραξαθηεξίδνπλ θαη σο ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη φπσο νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάζε αλζξψπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηελ ηαπηφηεηά ηεο δειαδή ζπλζέηνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη κηα ζρνιηθή κνλάδα ελδέρεηαη λα είλαη 

ηα παξαθάησ: λα έρεη επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε λα έρεη απσζεηηθή θαη θαηαζιηπηηθή. Μπνξεί λα έρεη εηθφλα εγξήγνξζεο 

αιιά θαη εηθφλα ζηαηηθή, λα δίλεη ηελ αίζζεζε αηζηνδνμίαο αιιά θαη θζνξάο ή 

απνγνήηεπζεο. Μπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη λα 

αδηαθνξεί γη απηνχο (Αλζνπνχινπ, 1999). Γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

αιιειεπηδξνχλ πνιινί «ςπρνινγηθνί, αθαδεκατθνί θαη θπζηθνί παξάκεηξνη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο»  (Hayes (1994) [φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ 

Παζηαξδή (2004),ζ. 168] ελψ ε επίδξαζή ηνπ είλαη θαηαιπηηθή ζηελ ςπρηθή δηάζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ  

(Παζηαξδήο, 2004). 

Παξάιιεια ην ζρνιηθφ θιίκα δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο 

εμνπζίαο απφ ην ζρνιηθφ εγέηε, απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησ εθπαηδεπηηθψλ  (αΐηεο, 2008). Ηδηαίηεξα ε ζρέζε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην ζρνιηθφ θιίκα (Κνχια, 2011). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φηαλ ππάξρεη ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κεηαμχ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηθξαηεί ζπλεξγαζία θαη ζπλαδειθηθφηεηα θαη 

ζπκβαδίδνπλ ζε θνηλνχο ζηφρνπο, ελψ φηαλ ππάξρεη αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα επηθξαηεί 

αίζζεκα απνγνήηεπζεο θαη θζνξάο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαξνχδαο 

& Μπειαδάθεο, 2006). 

Μειεηψληαο ηηο δχν έλλνηεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη νη δχν απηέο έλλνηεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο, αιιά ζπλδένληαη 

κε νξηζκέλα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα, ελψ ε Παζηαξδή (2001) ππνζηεξίδεη φηη ε θνπιηνχξα απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Ζ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

έγηλε αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλεηψλ. Οη αληίζηνηρεο έξεπλεο είραλ εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα. ε έξεπλα ηνπ Μαηζαίνπ (2000) δηεξεπλήζεθε ην ζρνιηθφ θιίκα σο έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ θαη δηαπηζηψζεθε ε κεγάιε 

επίδξαζή ηνπ ζηελ ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζε εθπαηδεπηηθνχο  

θαη καζεηέο θαη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηνπο γνλείο. 
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ΚΔΦ. 4Ο : ΥΟΛΗΚΟ ΖΓΔΣΖ  ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

 

4.1. Δννοιολογική οπιοθέηηζη  και μονηέλα ηγεζίαρ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηά ηεο εγεζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη ζχλζεηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζε 

επίπεδν νξγάλσζεο κηαο κνλάδαο (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007).  

Μειεηψληαο ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο έλα ζχλνιν 

νξηζκψλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο. Θα κπνξνχζε 

ελδεηθηηθά λα εηπσζεί φηη ε εγεζία απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ επηδξά ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο πξάμεηο κηαο νκάδαο είηε κηθξήο είηε κεγάιεο, έηζη ψζηε κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πινπνηνχληαη ζηφρνη, φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά 

(Montana & Charnov, 2008ˑ Μπνπξαληάο, 2005ˑ Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 

2013). 

Μειεηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε, θηάλεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ επηρεηξεί λα θαζνδεγήζεη κηα νκάδα. Ηδίσο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη δηαξθψο πην επηηαθηηθή ε έλλνηα θαη ε χπαξμε ηνπ εγέηε, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη ζεκαληηθά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνηειεί 

πξφηππν θαη λα εκπλέεη αλάινγα ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αθνζίσζε 

(Κνπηνχδεο, 1999). 

Αλάινγα κάιηζηα θαίλεηαη λα δηαηππψλνληαη ηξεηο βαζηθέο ζεσξίεο εγεζίαο, κε 

βάζε ηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη αλάινγα ε έλλνηα ηνπ εγέηε θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζπλήζσο ελζαξθψλεη ην πξφηππν απηφ. Πξψηε βαζηθή ζεσξία 

είλαη ε ζεσξία ηεο ππξακίδαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηεπζπληήο είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφζεη ζηαζεξέο πνιηηηθέο θαη νδεγίεο, λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν, ζε ζπκθσλία κε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη λα ιεηηνπξγήζεη κάιηζηα ζχκθσλα 

κε έλαλ ππεξεζηαθφ ηξφπν, ρσξίο ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013).  

Άιιε βαζηθή ζεσξία είλαη ε ζεσξία ηεο γξακκήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ηνλ δηαρεηξηζηή, θαζψο αθνινπζεί κηα ζεηξά 

ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ γξακκψλ θαη εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίεο, αθνχ πξψηα 
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ελεκεξψζεη αλάινγα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ζηεξίδεηαη ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο ξπζκίζεηο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα ηηο εληζρχεη. 

Σέινο, αλαθέξεηαη ε ζεσξία ηεο πςειήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

δηεπζπληή είλαη θαηλνηφκνο, ζέηνληαο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, επηδηψθνληαο ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγεί 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Κνχια, 2011). 

Πέξα απφ ηα κνληέια εγεζίαο, αληρλεχνληαη εμίζνπ έμη κνληέια εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Ράπηε θαη Βηηζηιάθε (2007), έρνπλ θαζηεξσζεί 

ζην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ην ηππηθφ, ην ζπλαδειθηθφ, 

ην ππνθεηκεληθφ, ην πνιηηηθφ, ην κνληέιν ηεο αζάθεηαο θαη ην κνληέιν ηεο θνπιηνχξαο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια έρνπλ ζαλ βαζηθή κεηαμχ ηνπο δηαθνξά αλάινγα ζηνηρεία 

θαη επεξεάδνληαη αλάινγα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο εγεζίαο, 

φπσο εληνπίζηεθαλ απφ ηνπο Katz θαη Kahn (1978, ζην Παζηαξδήο, 2004, ζ. 209).  

Έηζη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε ζέζε ηνπ θάζε πξνζψπνπ, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Πνιινί άλζξσπνη φκσο, ζπρλά ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο δηεπζπληήο θαη εγέηεο, γηα απηφ 

ζα γίλεη κηα κηθξή πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ. πγθεθξηκέλα ζα ιέγακε φηη 

ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ εγέηε θαη δηεπζπληή είλαη φηη ν δηεπζπληήο βνεζά ηελ νκάδα 

λα βειηηψζεη ηελ εξγαζία ηεο θαη ζηέθεηαη πίζσ απφ ηα κέιε, ρσξίο λα θάλεη ν ίδηνο 

ηελ εξγαζία, ελψ ν εγέηεο πξνεγείηαη θαη  εκπλέεη ηελ νκάδα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο δηεπθνιχλνληάο ηε (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε,  2007). 

Άιιε κηα βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απιή δηεχζπλζε θαη ηελ εγεζία απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε κελ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο πνπ 

απαζρνινχλ έλαλ νξγαληζκφ, δειαδή κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ελψ ε δεχηεξε 

ζρεηίδεηαη άκεζα «κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ παξέρνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ» 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ  (Παζηαξδήο, 2004, ζ. 211).   

Σέινο, ν δηεπζπληήο ζαλ επηθεθαιήο ελφο νξγαληζκνχ απνηειεί ην ζχκβνιν ή 

αιιηψο ην πξφηππν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ε νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα, ηελ νπνία είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη. Απφ ηελ άιιε ν εγέηεο 

θαηεπζχλεη αλάινγα ηνλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ δηαζέηεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη 
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ελεκεξψλεηαη αλάινγα γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ  (Σζηάθθηξνο, 

2012). 

χκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δχν ηχπνη δηεπζπληψλ, δειαδή 

ν δηεπζπληήο-manager θαη ν δηεπζπληήο-εγέηεο. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη απφ ηε κηα ν δηεπζπληήο-manager είλαη ην άηνκν πνπ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 

θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ εξγάδεηαη ζθιεξά, ζεβφκελνο σζηφζν ην ζχζηεκα θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο απιέο νδεγίεο, ρσξίο 

λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πεξηζψξηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Αλάινγα ινηπφλ αλαπηχζζεη ηελ απζηεξφηεηά ηνπ (Παζηαξδήο, 2004).  

Ο δηεπζπληήο-εγέηεο απφ ηελ άιιε αλαπηχζζεη πςειά νξάκαηα, πξνρσξά ζηελ 

ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε θαηλνηνκίεο θαη δξάζεηο θαη παξέρεη ζπλάκα ηελ 

πξσηνβνπιία λα δνζνχλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο γηα αλάιεςε δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ. Έηζη πξνρσξά ζε αλάινγε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

ζπκπαξαζηέθεηαη ζε απηφ, πξνρσξά ζε ζπδεηήζεηο καδί ηνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ιχζε ηνπο. Σν πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν φισλ απνηειεί «ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εγέηε θαη ζπγθεθξηκέλα ε απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ φηη ρξεηάδεηαη ηνπο πθηζηάκελνχο 

ηνπ», θαζψο δελ κπνξεί λα θάλεη νηηδήπνηε κφλνο ηνπ  (Παζηαξδήο, 2004, ζ. 210).  

Έηζη θαίλεηαη φηη  δηεπζπληήο-εγέηεο πηνζεηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε αθνχ δεκηνπξγεί φξακα ζέηεη ζηφρνπο πινπνίεζεο ηνπ 

νξάκαηνο ελψ ζέβεηαη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο δηαηεξψληαο άξηζηεο ζρέζεηο 

καδί ηνπο (Παζηαξδήο, 2004). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ππάξρεη φηαλ ν εγέηεο 

κεηαδίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φξακα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάδνληαο 

κπξνζηά ηα ζπκθέξνληα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ηνπο ππνθηλεί λα εξγαζηνχλ πάλσ 

απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο νθέιε θαη πξψηα γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο (Παζηαξδήο, 2012). 

Έηζη επηηπγράλεηαη ε αιιαγή θαη γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ην φξακά ηνπ ζρνιείνπ 

δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ εληζρχεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ 

(Παζηαξδήο, 2004).  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν φξνο εγεζία απνηειεί έλαλ 

φξν-νκπξέια, ππφ ηνλ νπνίν εληάζζνληαη ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη ε δηεχζπλζε. Τπφ 

ηνλ φξν εγεζία εληάζζνληαη ην φξακα θαη ε θαηεχζπλζε ζρεηηθά κε ηηο γξακκέο ηνπ 

νξγαληζκνχ, παξέρνληαο έηζη έλαλ βαζηθφ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Μέζσ ηνπ 
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ζπιινγηζκνχ απηνχ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν φξνο εγεζία πξνΐζηαηαη ησλ άιισλ 

δχν, ελψ ζπλάκα ζεσξείηαη φηη γηα λα είλαη θάπνηνο θαιφο εγέηεο ζπλεπάγεηαη ηελ 

θαιή δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε απφ κέξνπο ηνπ  (Παζηαξδήο, 2004). 

 

4.2. ηςλ Ζγεζίαρ 

 

Καηά ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ δηαηππσζεί 

πνιιέο δηαζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζηπι εγεζίαο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη ν 

δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Χο ζηπι εγεζίαο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ 

εγεηηθψλ ελεξγεηψλ ή ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα κεηξεζνχλ ραξαθηεξίδνληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε  (Immegert, 1988· Leitwoood & Duke, 1999· Richmon & 

Allison, (2003) [φπσο παξαηίζεηαη ζην Υξηζηνθίδνπ & Παζηαξδήο (2006)] 

Οη πξψηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην απνηειεζκαηηθφηεξν  ζηπι εμνπζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γχξσ ζηα 1930. Χο θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε ηνπ επηθξαηέζηεξνπ 

ζηπι εμνπζίαο νξίζηεθε ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείρε ε νκάδα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Έηζη πξνηάζεθαλ ηξία ζηπι εμνπζίαο ην απηαξρηθφ, ην 

εμνπζηνδνηηθφ θαη ην δεκνθξαηηθφ-ζπκκεηνρηθφ ζηπι εμνπζίαο. Μεηά απφ κειέηε θαη 

έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξηψλ ζηπι εμνπζίαο επηβεβαηψζεθε 

ε αξρηθή ππφζεζε φηη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εμνπζίαο είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν. ε 

έξεπλα ηνπ Argyris (1964) δηαπηζηψζεθε φηη ε  εθαξκνγή ηνπ δεκνθξαηηθνχ- 

ζπκκεηνρηθνχ ζηπι δηνίθεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο (Argyris, 1964). 

Όζνλ αθνξά ζηα ζηπι ηεο εγεζίαο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Rensis Likert θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο θαη 

κειέηεο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Michigan, θαηέιεμαλ ζε ηέζζεξα ζηπι εμνπζίαο: ην 

απηαξρηθφ-εθκεηαιιεπηηθφ, ην θαινπξναίξεην-απηαξρηθφ, ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη ην 

ζπκκεηνρηθφ (Likert, 1969). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπο κειέηεζαλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά παξαθνινπζψληαο απφ θνληά ηελ αιιειεπίδξαζε κηαο νκάδαο 

κε ηνλ εγέηε ηεο. Απφ ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλέιεμε δηαπίζησζαλ φηη ε απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο ηεο νκάδαο. Σειηθά θαηέγξαςαλ θαη 
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παξνπζίαζαλ ηέζζεξα ζηπι δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο θαηαιήγνληαο ζηα αληίζηνηρα 

ζηπι εμνπζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Likert, 1969). 

Καηά ηελ επηβνιή ηνπ απηαξρηθνχ-εθκεηαιιεπηηθνχ  ζηπι εμνπζίαο φινη νη ζηφρνη 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηβάιινληαη απφ ηελ εγεζία θαη δελ αθήλνληαη πεξηζψξηα γηα 

εκπινθή ησλ πθηζηακέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν εγέηεο θαηαζηξαηεγεί ηελ έλλνηα  

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη παξαθηλεί ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ 

επηζείνληαο ηελ ηηκσξία δείρλνληαο φηη δελ ηνπο εκπηζηεχεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο. Σν 

απηαξρηθφ ζηπι εμνπζίαο ζεσξείηαη φηη νδεγεί ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη ζε κε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο.  (Likert, 

1969). χκθσλα κε θαινπξναίξεην-απηαξρηθφ ζηπι εγεζίαο, ν εγέηεο δηαηεξεί έλα 

είδνο επηθνηλσλίαο κε ηνπ πθηζηακέλνπο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα, 

ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο. 

ην ζπκβνπιεπηηθφ ζηπι εγεζίαο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην 

επηθνηλσλίαο, ζην νπνίν νξίδνληαη αξκνδηφηεηεο πνπ είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, 

ελψ ηελ ηειηθή απφθαζε παίξλεη ν εγέηεο. ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εμνπζίαο ε εγέηεο 

επηδεηθλχεη εκπηζηνζχλε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ζπλεξγάηεο ηνπ 

θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν δεηψληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο. ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εμνπζίαο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ εγέηε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ (Likert, 

1969). ηελ έξεπλά ηνπο ν Rensis Likert θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εμνπζίαο είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν, ελψ 

δηαπίζησζαλ φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

δξάζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ηφηε κπνξεί λα επηηεπρζεί επίδνζε 20%-40% 

πςειφηεξε απφ ηε κέζε επίδνζε αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ (Καηζαξφο, 2008). 

Ο D. Mc Gregor αλαθέξεη δχν ζεσξίεο εγεζίαο ηε ζεσξία ηνπ Υ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

απηαξρηθφ ζηπι θαη ηε ζεσξία ηνπ Φ πνπ αλαθέξεηαη ζην δεκνθξαηηθφ ζηπι εμνπζίαο. 

Ζ ζεσξία ηνπ Υ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο δε 

δηαθξίλνληαη γηα ηηο θηινδνμίεο ηνπο, απνθεχγνπλ ηελ εξγαζία θαη πξνηηκνχλ λα 

θαηεπζχλνληαη θαη λα δηνηθνχληαη απφ ηνπο άιινπο, ελψ νη ίδηνη απνθεχγνπλ ηελ 

εμνπζία. Αθφκε δελ επηζπκνχλ λα επσκίδνληαη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο θαη πξνηηκνχλ 

λα παξακέλνπλ ζε αζθαιέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ ρσξίο λα ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία 

θαη δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο (Παζηαξδήο 2004). Ζ ζεσξία ηνπ Φ πινπνηείηαη ζε έλα 
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δεκνθξαηηθφ ζηπι εμνπζίαο ζην νπνίν ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα γίλνπλ 

δεκηνπξγηθά θαη απνδνηηθά φηαλ ε εμνπζία ηνπο παξέρεη ηα αλάινγα θίλεηξα.  

Οη δχν ζεσξίεο πεξηγξάθνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζηπι εμνπζίαο ηηο νπνίεο ππεξεηνχλ 

εγέηεο κε δηαθνξεηηθή ηδενινγία. ην πξψην ζηπι ν απηαξρηζκφο ηεο εγεζίαο 

απνηξέπεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ  πθηζηακέλσλ ιφγσ ηεο αληθαλφηεηάο ηεο λα ηνπο 

θαηεπζχλεη θαη λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη παξαγσγηθά, ελψ ζην δεχηεξν ζηπι εμνπζίαο  ε  

επζχλε ελαπνηίζεηαη ζην ρεηξηζκφ ηνπ εγέηε ν νπνίνο πξέπεη λα ηνπο δηαζέζεη θίλεηξα 

θαη λα επηιέμεη ηε ζσζηή θαη θαηαιιειφηεξε απφθαζε γηα ηε ζρνιηθήο ηνπ κνλάδα  

(Υξηζηνθίδνπ & Παζηαξδήο, 2006).   

Ζ ζεσξία ηνπ Fiedler αλαθέξεηαη ζην απνηειεζκαηηθφ ζηπι εγεζίαο θαη  ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά γλσξίζκαηα  

αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο πνπ πηνζεηεί ν εγέηεο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, ζηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ εδξαηψλεηαη αλάκεζά ηνπο, αιιά θαη ζην ρεηξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηεο 

δχλακεο ηνπ εγέηε, φπσο θαη ζηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηα κέιε (Μπνπξαληάο, 

1992). 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηπι εγεζίαο πξνθχπηνπλ δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ κία θαηεχζπλζε 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ σο βαζηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο θαη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ 

πηνζέηεζε απηήο ηεο θαηεχζπλζεο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ζηπι απηφ ηεο εμνπζίαο έρεη 

πνιιά θνηλά ζεκεία κε ην ζπκκεηνρηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζηπι εμνπζίαο (Κάληαο, 

1998).  

Ζ δεχηεξε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα θαζήθνληα θαη ν εγέηεο αζθεί ζπλερή 

έιεγρν ηα κέιε ζηνπ πθηζηακέλνπο ηνπ ρσξίο λα ηνπο έρεη εκπηζηνζχλε. Ο Fiedler κέζα 

απφ ην δίιιεκα επηινγήο ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζηπι εμνπζίαο ζεσξεί σο πην 

απνηειεζκαηηθφ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο ην ζηπι εμνπζίαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηα θαζήθνληα, ελψ ην ζηπι εμνπζίαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο αλζξψπνπο 

ζεσξεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζε ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο (Κάληαο, 1998). 

Αθφκε ν Fiedler ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζην ζηπι εμνπζίαο ηνπ εγέηε, ελψ ε  ζπκπεξηθνξά ηνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ελεξγεί (Εαβιαλφο, 1998). 
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Μία αθφκε ζεσξία πνπ δηαηππψζεθε ζρεηηθά κε ην ζηπι εγεζίαο πνπ κπνξεί λα 

επηιέμεη θαη λα ππεξεηήζεη έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ είλαη ε ζεσξία ησλ αλαγθψλ θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ Maslow θαη  Herzberg. Ο Α. Maslow σο αλζξσπηζηήο θαη 

ςπρνιφγνο αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ αλαγθψλ πνπ αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ αηφκσλ αλάγνληάο ηηο ζε πέληε θαηεγνξίεο: ζηελ αλάγθε ηεο αζθάιεηαο, ζηηο 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο, ζηελ θνηλσληθή αλάγθε, ζηελ αλάγθε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηελ αλάγθε ηεο απηνπξαγκάησζεο (Maslow, 1995). Ζ κε 

επηηπρεκέλε  ηθαλνπνίεζε κηαο εθ ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ νδεγεί ην άηνκν ζηελ 

επηδίσμε ηεο εθπιήξσζήο ηεο θαη ην παξαθηλεί λα θαηαβάιεη ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα 

ηθαλνπνίεζή ηεο. Ζ ζεσξία ησλ αλαγθψλ ζπκβαδίδεη κε ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

(Κάληαο, 1998).   

Οη Hoy & Miskel (2003) αλαθέξνπλ φηη ην ζηπι εγεζίαο θαζνξίδεηαη αλάινγα µε ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ εγέηε, νη νπνίεο θαηεπζχλνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ επξχηεξή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά, ελψ ε  Brennen ζεσξεί φηη ην ζηπι εμνπζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακε πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ θαη ν 

ηξφπνο πνπ πηνζεηεί ην ξφιν ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Brennen, 2004 

ζην Υξηζηνθίδνπ & Παζηαξδήο, 2006). 

Μέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζηπι εγεζίαο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη θάζε 

δηεπζπληήο ζρνιείνπ δηαπηζηψλεηαη φηη γηα λα αλαδεηρζεί ζε απνηειεζκαηηθφ ρνιηθφ 

Ζγέηε πξέπεη λα  αθνινπζήζεη ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εμνπζίαο, ψζηε λα αλαδείμεη ηε 

ζρνιηθή ηνπ κνλάδα παξαγσγηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο 

ηεο. 

 

4.3. Ο ζσολικόρ ηγέηηρ 

Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο εγεζίαο γεληθφηεξα πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ 

επηρεηξήζεη λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο. Έλαο νξηζκφο είλαη ν εμήο: εγεζία είλαη ε ηέρλε 

ή ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ αηφκσλ ηα νπνία ζα επηδηψθνπλ κε πξνζπκία θαη κε 

ελζνπζηαζκφ ηελ επίηεπμε νκαδηθψλ ζηφρσλ. (Weihrich & Koontz, 1993, ζ.490 

Ο ζρνιηθφο εγέηεο είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο δνκήο θαη θαηέρεη 

κία ζεκαληηθή ζέζε ηελ νπνία θαιείηαη λα ππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά. Βέβαηα ζηε 

δηνηθεηηθή  ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο ν ζρνιηθφο εγέηεο σο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο ε εμνπζία ηνπ κεηψλεηαη 
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ζεκαληηθά αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ελψ νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν εθηειεζηηθέο 

(Παζηαξδήο, 1995). πγθεθξηκέλα φιεο νη ελέξγεηέο ηνπ δελ είλαη απζφξκεηεο αιιά 

θαζνξίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη απφ λνκηθέο δηαηάμεηο. 

Πην αλαιπηηθά φιεο νη ελέξγεηέο ηνπ θαηεπζχλνληαη απφ ην Νφκν Πιαίζην 1566/85 

άξζξν 11, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηδίσο ππεχζπλνο 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε 

ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ …» Παξάιιεια νξίδεηαη φηη νη ελέξγεηέο ηνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αληηιήςεηο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Νφκνο Πιαίζην 1566/85 

άξζξν 11). 

Όιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ αλαδεηθλχνπλ ζε εγεηηθή 

παξνπζία κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ κνλάδα, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ (Παζηαξδήο, 2004). Γηα λα ην επηηχρεη απηφ πξέπεη 

λα  ππεξεηήζεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνζήισζε ηφζν ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπ φζν 

θαη ηηο εγεηηθέο πιεπξέο ηνπ ξφινπ ηνπ (Ράπηεο, Βηηζηιάθε, 2007), θαζψο θαιείηαη λα 

ππεξεηήζεη θαη ηηο δχν αξκνδηφηεηεο ηζφηηκα θαη απνηειεζκαηηθά θαη ε κία λα 

ζπλππάξρεη θαη λα πξνυπνζέηεη ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ ζεσξεηηθά ζεκαίλεη φηη ε εγεζία 

θαη ε δηνίθεζε αιιειεπηθαιχπηνληαη (Northouse ζην Ράπηεο, Βηηζηιάθε, 2007,ζ. 75).  

Ο ζρνιηθφο εγέηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία λα 

επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ αιιά θαη λα παξαθηλήζεη ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθά λα 

αζθήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. Όιεο νη ελέξγεηέο ηνπ πξέπεη λα 

ζπγθιίλνπλ ζηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Βέβαηα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα θξηηήξηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

εγέηε αιιάδνπλ απφ επνρή ζε επνρή ζχκθσλα κε ηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ  (Κνχια, 2011).  

ηε ζχγρξνλε επνρή ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιείηαη λα αλαδεηρζεί ζε 

ζρνιηθφ εγέηε ψζηε λα κεηαδψζεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ νξηνζεηήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηακνξθψζεη ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο ελέξγεηεο φισλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί φιε ε ζρνιηθή κνλάδα 

απνηειεζκαηηθή (Παζηαξδήο, 2004). Έηζη αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ξφινπ ηνπ ν 
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ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηελ 

έκπλεπζε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ελίζρπζε αιιά θαη ηελ πξνζθνξά ζπκπαξάζηαζεο θαη 

βνήζεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (αΐηεο, 

2008).  

Πξσηαξρηθά, ν ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο δχν ηδηφηεηεο ηνπ  ηθαλνχ 

δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή-εγέηε θαη λα είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηθαλφηεηεο φπσο 

είλαη ε δίθαηε θαη ηζφηηκε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηα 

πξνζφληα ηνπο.  Αθνινχζσο ρξεηάδεηαη λα είλαη παξψλ ζε θάζε ηνπο πξνζπάζεηα, λα 

ηνπο παξαθηλεί ζηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηνλ θαζέλ μερσξηζηά ψζηε λα αηζζάλεηαη αμηφινγνο (αΐηεο, 2005). 

Δπηπιένλ ν ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο είλαη ε αλαιπηηθή ζθέςε, ε πξφθιεζε θαη ππνζηήξημε, ε απηνπεπνίζεζε, ε 

δηάζεζε γηα βειηίσζε, ε θαηαλφεζε, ε ππεπζπλφηεηα, ε αλάιεςε ηεο επζχλεο, νη 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο άιινπο, ε 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ, ε νκαδηθφηεηα, ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εμνπζία, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ε δεκηνπξγία  ζρνιηθήο θνπιηνχξα, ε 

αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα (Ράπηεο, Βηηζηιάθε, 2007). Όιεο νη παξαπάλσ αξεηέο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα θνζκνχλ ην ραξαθηήξα ελφο ζρνιηθφ εγέηε, ψζηε λα 

ππεξεηήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ δεκηνπξγψληαο έλα  

θιίκα ακθίδξνκε επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο κέζα 

ζην νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα δηεπζεηήζνπλ φινη καδί ηηο πηζαλέο 

ζπγθξνχζεηο  (Hoy & Miskel, 2013). 

Μηα άιιε ηνπνζέηεζε πνπ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ εγέηε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε δχν θαηεπζχλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ 

κία αλαθέξεηαη  ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ε άιιε ζηε δηάζεζή 

ηνπ λα αζθήζεη ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν (ηξαβάθνπ, 2003).  

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζή ηνπ λα 

θπλεγήζεη ηελ επηηπρία ηνπ νξάκαηφο ηνπ θαη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. Δπηπιένλ  ρξεηάδεηαη λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα επηλνεί ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο θαη λα επηδεηθλχεη επαηζζεζία απέλαληη 
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ζηηο αλάγθεο, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη λα επηιχεη 

κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπφθεπθηα  κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

(Θενθηιίδεο & ηπιηαλίδεο, 2000). 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε είλαη ε πίζηε ηνπ ζε αμίεο θαη ε 

δέζκεπζή ηνπ ζε απηέο γεγνλφο πνπ θαζνδεγεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη δηακνξθψλεη 

ην ηδενινγηθφ θαη εζηθφ ηνπ ππφβαζξν πξνζδίδνληάο ηνπ αμηνπηζηία, ζπλέπεηα θαη 

απζεληηθφηεηα. Δπηπιένλ έλα ζχλνιν αμηψλ πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο 

αμίεο φπσο είλαη ε δηθαηνζχλε ζηηο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη, ε αμηνπξέπεηα, ν 

ζεβαζκφο πξνο ηνπο άιινπο θαη ε εληηκφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη  αμίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ην ξφιν πνπ ππεξεηεί (Μπνπξαληάο, 2001). 

Απηή ε πιεπξά πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηδαληθψλ, αμηψλ θαη νξάκαηνο γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο, ζηφρνη πνπ  γηα λα επηηεπρζνχλ 

ρξεηάδνληαη πξσηνβνπιίεο απφ ηνλ εγέηε αιιά θαη αληίζηνηρα ξίζθα. Άιιν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγέηε είλαη ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη απηνεθηίκεζε πνπ 

επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ δηάζεζε ηνπ εγέηε γηα άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ 

(Θενθηιίδεο & ηπιηαλίδεο, 2000). 

ηε δηάζεζε λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν  ζπγθαηαιέγεηαη ε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθήο πεηζνχο θαη επηρεηξεκάησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θχξνπο θαη ηεο 

επηβνιήο, ηεο ηθαλφηεηαο λα εθαξκφδεη δηνηθεηηθέο ζεσξίεο ζηελ πξάμε, λα  νξγαλψλεη 

ην ξπζκφ θαη ηε ξνή ησλ δξάζεσλ, λα δηαρεηξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, λα ζπληνλίδεη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα θξνληίδεη 

θαη λα κεξηκλά γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε- δηεπζπληή είλαη: ην 

φξακα, ε ηθαλφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεη ηεο ζηφρνπο, ηεο πεγέο θαη ηεο πφξνπο, ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη θάζε θνξά. Άιια βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη είλαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ψζηε λα θηλεηνπνηνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ε ζηαζεξφηεηα, ε ελζπλείδεηε δξάζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 

επαηζζεζία ηεο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή πιεξφηεηα, ε 

νπνία επεξεάδεη ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2002). 

Μέζα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ν ζρνιηθφο εγέηεο εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά 

θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, αληιψληαο ηαπηφρξνλα 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζή ηνπ απφ φιε ηελ νκάδα ησλ 
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εκπιεθνκέλσλ ζηε εθπαίδεπζε θαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θνξείο ηεο 

(Ράπηεο, Βηηζηιάθε, 2007).  

Σέινο απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζφλ ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

δεκηνπξγεί έλα φξακα θαη νδεγεί ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα πξνο απηφ,  έρνληαο πςειέο 

πξνζδνθίεο πξψηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη χζηεξα απφ ηνπο άιινπο αλαγλσξίδνληαο φηη 

δελ κπνξεί λα ηα θάλεη φια κφλνο ηνπ αιιά φηη έρεη αλάγθε φισλ (Παζηαξδήο,2004). 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε απνηεινχλ ηε θηλεηήξηα 

δχλακή ηνπ θαη ηνπ δίλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε δχλακε θαη επηξξνή θαζψο γίλεηαη 

απνδεθηφο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ε απζεληία ηνπ ζηε δηνίθεζε ελψ ν ίδηνο 

εηζπξάηηεη ηθαλνπνίεζε θαη απηνεθηίκεζε απφ ηελ πιήξε απνδνρή ηνπ θαη αλαγλψξηζή 

ηνπ απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθή ηνπ κνλάδαο (Παζηαξδήο, 2004). Έηζη κπνξεί ν 

ζρνιηθφο εγέηεο λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νξάκαηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο 

νδεγψληαο ηελ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ν ίδηνο λα νδεγεζεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

 

4.4. Ο παιδαγυγικόρ πόλορ ηος ζσολικού ηγέηη  

 

Πέξα απφ ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν ν ζρνιηθφο εγέηεο ρξεηάδεηαη λα ππεξεηήζεη θαη ηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν αλαδεηθλχνληαο ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ην 

παηδαγσγηθφ ηνπ πξνθίι. Ηδηαίηεξα ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν ν ξφινο ηνπ 

σο παηδαγσγφο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαζψο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί έλα πιήζνο 

καζεηψλ κε πνιππνιηηηζκηθή πξνέιεπζε θαη λα ηνπο εληάμεη ζηηο γεληθέο ηάμεηο 

δεκηνπξγψληαο έλα αλνηθηφ παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηνπο. Αθφκε ζεκαληηθή είλαη ε ππνρξέσζή ηνπ λα ιεηηνπξγεί 

θαη λα αλαδεηθλχεη ην ζρνιείν ηνπ σο πξφηππν θαηαμηψλνληάο ην θαη αλαδεηθλχνληαο 

ηηο δηδαθηηθέο, θαη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ  εθαξκφδεη (ηξαβάθνπ, 2003). 

Δπηπιένλ ν ζρνιηθφο εγέηεο σο παηδαγσγφο νθείιεη λα εκςπρψλεη εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο ζε θάζε πεξίζηαζε αλαπηχζζνληαο δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κε φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ηθαλφηεηα πνπ 

ζεσξείηαη φηη ππεξεηεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε απηφ κε ηελ 

επηζηξάηεπζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ηνπ πξαθηηθψλ ζε καζεηέο θαη 
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εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιινληαο ζηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ επίιπζή ηνπο 

φηαλ πξνθχπηνπλ. Παξάιιεια θαζνδεγεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φληαο αξσγφο θαη ζπλεξγάηεο ζε θάζε αίηεκά ηνπο 

(ηξαβάθνπ, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ην ξφιν ηνπ σο παηδαγσγφο είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη πξνηθηζκέλνο κε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη λα δηαζέηεη παηδαγσγηθέο, γλσζηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

δεμηφηεηεο  θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (αΐηεο, 2002). 

Όιν ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαδεηθλχεηαη θαη 

απνθαιχπηεηαη κέζσ ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο γίλεηαη θαλεξφ φηη 

εκπλένληαη απφ αμίεο θαη αξρέο πνπ πξνβάιινπλ ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ηελ ειεπζεξία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα αιιά θαη ηελ εζηθή ζπλείδεζε, ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ ππεπζπλφηεηα ζηηο επηινγέο, ψζηε φινη καδί σο ζχλνιν λα 

αλαιακβάλνπλ θάζε θνξά ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα 

κνηξάδνληαη ηζφηηκα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα βάξε ησλ επζπλψλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιή θαη απξφζθνπηε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία φιεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  (αΐηεο, 

2002). 

Ο παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ππαγνξεχεη ζηνλ δηεπζπληή ηελ ππνρξέσζε λα 

απνδέρεηαη σο ελεξγεηηθά θαη  ππεχζπλα κέιε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη λα ηνπο αληηκεησπίδεη σο ζπκκέηνρνπο θαη ζπλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη 

ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ηα θνηλά νξάκαηα, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή ζπληζηακέλε 

απνθπγήο θαη δηεπζέηεζεο ησλ  ζπγθξνχζεσλ (Καξξάο, 2011).  

πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ε εκςχρσζε θαη ε παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ηνπ ξφινπ ηνπ ρνιηθνχ Ζγέηε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ηηο θαηαθηήζεη κέζα απφ ηε γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

4.5.  Ο πόλορ ηος ζσολικού ηγέηη ζηη διασείπιζη ηυν ζςγκπούζευν 

 

Ο ζχλζεηνο θαη απαηηεηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε δελ είλαη θνκβηθφο κφλνλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο φιεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά έρεη άκεζε 

ζρέζε κε πνιιέο αθφκε αξκνδηφηεηεο, κία εθ ηα σλ νπνίσλ  είλαη ε επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Huffstutter θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1996) δελ ππάξρεη 
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κία θαηάιιειε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ δηφηη ν απνηειεζκαηηθφο 

δηεπζπληήο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πνηθίιιεο κεζφδνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε γηα 

ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Βέβαηα επίιπζε ζπγθξνχζεσλ δελ ζεκαίλεη απνθπγή ηνπο αιιά δηαρείξηζή ηνπο, 

αθνχ απνηειεί ζεκαληηθή επηηπρία ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ παξά ε απνθπγή 

ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή-εγέηε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο επνηθνδνκεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο  ζπγθξνχζεηο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (αΐηεο, 2008).  

Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έλα κέηξην επίπεδν 

νπζηαζηηθήο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα σθειήζεη έλαλ νξγαληζκφ θαη θαη’ επέθηαζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα αθνχ πξνθαιεί «δηάινγν θαη αληηπαξάζεζε κέζσ ησλ νπνίσλ θηάλνπλ 

νη νκάδεο ζε πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο» (ππξάθεο & ππξάθε, 2008, ζ. 46). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε κία έξεπλα ηνπ Cleveland (1986) ζε πνιηηηθνχο 

θαη θπβεξλεηηθνχο εγέηεο, δηαπηζηψζεθε φηη κία απφ ηηο έμη ηδηφηεηεο πνπ αξκφδεη θαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο είλαη λα είλαη πξνηθηζκέλνη κε ην ζπλαίζζεκα φηη «νη 

θξίζεηο είλαη θπζηνινγηθέο θαη φηη ηα κπιεμίκαηα θαη νη δηαμηθηζκνί είλαη 

δεκηνπξγηθνί». (Cleveland (1986) ζ. 26, [φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Παζηαξδή (2004)]. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχγθξνπζεο ν ζρνιηθφο εγέηεο επηζηξαηεχεη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ θαη παξάιιεια εθηηκά ην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχγθξνπζεο ελζαξξχλνληαο 

ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ. Σαπηφρξνλα εληζρχεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηζηξαηεχνληαο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο θαη ειέγρνληαο ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Ο ίδηνο αθήλεη λα θαλεί φηη είλαη 

αλνηθηφο ζηηο θαηλνηφκεο πξνηάζεηο θαη πξνζπαζεί λα θαηεπλάζεη δηαιιαθηηθά ηα 

ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ζηνπο εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο αζθψληαο ξφιν 

ππνζηήξημεο θαη φρη ειέγρνπ (αΐηεο, 2008).  

Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη 

κείσζήο ηνπο φπσο ε απνζαθήληζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ν ζαθέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο 

ζρέζεσλ θαη αλαγθψλ, ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα ακνηβψλ 

(αξκαληψηεο, 2005) Όια απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια απφ ηνλ ζρνιηθφ 

εγέηε, ν νπνίνο ζέηνληαο ζαθείο ζηφρνπο θαη αθξηβή ρξνλνδηαγξάκκαηα, αιιά θαη 

πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη θπξίσο 
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θαζνξίδνληαο έλα ζχζηεκα ακνηβψλ θαηάιιειν γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (π.ρ. 

έπαηλνο)  κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Μία ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πνπ 

ζα ηνλ βνεζήζεη λα  εμνκαιχλεη ηηο δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Τ.Α. 105657/2002; Αξγπξνπνχινπ, 2010). Αθφκε ρξεηάδεηαη λα 

έρεη αλνηθηή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα αιιά θαη ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ψζηε 

κέζα απφ ηελ νηθεηφηεηα θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία λα ρεηξίδεηαη φηαλ ρξεηάδεηαη 

ηηο εληάζεηο θαη δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα. (Κηξθηγηάλλε, 

2011). Ζ επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ βνεζάεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, θαζψο 

νιφθιεξε ε χπαξμε ηνπ ζεζκνχ θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εμαξηάηαη απφ ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν (Νηθνιατδνπ θ.ά., 2012) . 

Ζ επίδξαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ 

επηβεβαηψλεηαη θαη κε έξεπλεο. πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ Υαηδεδήκνπ θαη 

Βηηζηιάθε (2005) [φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Κνχια (2011] δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

δηεπζπληήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθά, απαηηείηαη λα έρεη 

ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά κε φζνπο εκπιέθνληαη ζηα δξψκελα κηαο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο.  

Ζ θαιχηεξε φκσο αληηκεηψπηζε είλαη ε πξφιεςε, ε νπνία είλαη θαιχηεξε απφ ηε 

ζεξαπεία θαη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα δξα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειέγρεη ηε 

ζχγθξνπζε πξνηνχ γίλεη δπζιεηηνπξγηθή. Έηζη ινηπφλ ν ζρνιηθφο εγέηεο ρξεηάδεηαη λα 

θάλεη πξνζσπηθέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο, λα ελζαξξχλεη ηε λέα ζπκπεξηθνξά αιιά θαη 

λα ηε κεηαζρεκαηίδεη (Μαπξαληδά, 2011). Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε, ν θάζε 

δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, λα ηνπ ελζαξξχλεη 

λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο αιιά θαη λα εθθξάδνληαη αλνηρηά, λα κελ αγλνεί ηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη λα αλαζέηεη ζηνλ θαζέλα ην θαηάιιειν εμσδηδαθηηθφ 

έξγν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο. (αΐηεο, 2005) Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζχκθσλα κε ηελ Παηζηνκίηνπ (2011) γηα ηελ απνθπγή ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε ελζπλαίζζεζε, δειαδή ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο 

ηνπ άιινπ, ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 
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Βέβαηα ε  δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απαηηεί λα είλαη πξνηθηζκέλνο ν ζρνιηθφο 

εγέηεο θαη κε επηπιένλ ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο εθηφο απφ ηελ άξηζηε γλψζε 

ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ λφκσλ θαη ηεο εθαξκνγή ηνπο, ηηο νπνίεο 

αλαιχνπκε παξαθάησ. 

4.6. Οι δεξιόηηηερ ηος ζσολικού ηγέηη για ηο σειπιζμό ηυν ζςγκπούζευν 

  

Γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ν ζρνιηθφο εγέηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

πξνηθηζκέλνο κε πνιιέο δεμηφηεηεο ψζηε λα ππεξεηήζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ηνπ  

εκπηζηεχηεθε ε πνιηηεία (Rogers, 1999). πγθεθξηκέλα ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ λα 

δηαζέηεη ηθαλφηεηεο αξρεγνχ νκάδαο κε ζθνπφ λα θξαηήζεη ηελ νκάδα ελσκέλε θαη 

παξάιιεια λα δηαζέηεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο 

εκςπρσηήο, θνξέαο ηεο αιιαγήο, δηακεζνιαβεηήο, θαηαιχηεο, θίινο θαη ζπλεξγάηεο 

δίλνληαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε έκθαζε ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ξφινπ ηνπ 

(Κφθθνο,1999).  

Αθφκε είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο φπσο 

είλαη ε  πςειή «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» πνπ ζπλεπάγεηαη ελζπλαίζζεζε, 

απηνέιεγρν θαη ζπλεηδεηνπνίεζε (Goleman, 1995). Ηδηαίηεξα ε δεμηφηεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ε νπνία ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο σο έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζα ηνπ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζεί ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ (Goleman, 

1995) ψζηε λα ηα αληηκεησπίζεη κε ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρεηξηζκνχ θαη επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ν 

ζρνιηθφο εγέηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο θαη πξαθηηθέο φπσο νη παξαθάησ: 

κε ιεθηηθέο ηερληθέο φπσο είλαη θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαηεπλαζηηθέο 

(Courau, 2000), αιιά θαη ζπκθηιησηηθή δηάζεζε θαη ζεβαζκφ ζηηο ελέξγεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Αθφκε κία ηερληθή είλαη ε ππνκνλεηηθή ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί δίλνληαο ρξφλν ζηνπο νκηιεηέο –εθπαηδεπηηθνχο λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπο θαη λα ηνπο πείζεη φηη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο (Βατθνχζε θ.ά.,2008). Άιιε ηερληθή είλαη ε ηερληθή ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρνιηθφο εγέηεο δεηάεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε  

αλαδηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ, ελψ ν ίδηνο ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα, 
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ηνπνζεηείηαη επί ησλ ζεκάησλ θαη  αλαγλσξίδεη ηηο δηθέο ηνπ ειιείςεηο θαη επζχλεο 

(Courau,2000). 

Όιεο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ην ζρνιηθφ εγέηε λα 

αληαπνθξηζεί επάμηα ζην ξφιν ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη επνηθνδνκεηηθά θάζε 

απξφβιεπηε θαηάζηαζε επηζηξαηεχνληάο ηηο ψζηε λα δηεπζεηεζεί ε αληηπαξάζεζε θαη 

λα επηιπζνχλ νη ζπγθξνχζεηο επηιέγνληαο καδί κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή ιχζε. 

Πνιιέο έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ εξεπλεηέο αλαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηα ζρνιηθά δξψκελα. ηελ έξεπλα ηεο αΐηε πνπ 

είρε σο ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ ν δηεπζπληήο δηαζέηεη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο  θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαιψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (αΐηε & αΐηεο, 2011).  

ηελ έξεπλα ηεο Μπξίληα (2010) κε ζέκα «Μειέηεο πεξηπηψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ», δηαπηζηψζεθε φηη φηαλ ε εγεζία δελ δηαζέηεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα 

βξεζεί κπξνζηά ζε αθξαίεο ιχζεηο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ζην 

ζρνιείν, ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο  θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ψζηε απφ θνηλνχ φιε ε 

ζρνιηθή κνλάδα λα νδεγεζεί πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Δπηπξνζζέησο, ζε 

έξεπλα ηνπ Καξαγηάλλε (2014) πνπ είρε σο ζέκα ηελ εγεζία ζηε δηνίθεζε θαη ηα δίθηπα 

ζπκκεηνρήο, δηεξεπλήζεθαλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη επεηδή ην έξγν ηεο δηνίθεζεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ 

θαη ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαθηηθέο ζεηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επηλνεηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηεο ελζάξξπλζεο, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο 

ππνζηήξημεο, ηνπ επαίλνπ, ηεο ελίζρπζεο. 

 

4.7. Δςπήμαηα από ηη βιβλιογπαθική επιζκόπηζη 
  

Οη αληηπαξαζέζεηο, δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζε έλα δσληαλφ ρψξν φπσο είλαη ν 

ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αλαπφθεπθηεο. Ηδηαίηεξα ζην ρψξν θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο λέεο θαη πνηθίιεο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ  
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θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νκαιήο ζρνιηθήο δσήο 

απνηειεί ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα  ε κειέηε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο, ψζηε λα δνζεί έλα ζεηηθφ 

πξφζεκν ζε απηέο θαη λα απνηειέζνπλ έλαπζκα αλάπηπμεο φιεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

ην ζέκα απηφ αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο ηθαλνχ δηεπζπληή ν 

νπνίνο πηνζεηψληαο ην θαηάιιειν ζηπι εμνπζίαο λα αλαδεηρζεί ζε ζρνιηθφ εγέηε θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ψζηε λα ακβιχλεη ηα 

πεξηζψξηα αξλεηηθήο εμέιημεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα πεξηνξίζεη ηηο δπζιεηηνπξγίεο 

ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο ζπληειψληαο ηαπηφρξνλα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο 

δπλαηήο σθέιεηαο απφ απηέο. Απφ ηελ παξάζεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πιένλ ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ε επηινγή ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε δηεπζέηεζε ηεο ζχγθξνπζεο.  

Ζ αλάδεημε ηνπ δηεπζπληή ζε ζρνιηθφ εγέηε έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε 

πνιιψλ ηθαλνηήησλ θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα θνζκνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Αθφκε ρξεηάδεηαη ν ζρνιηθφο εγέηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα φξακα 

θαη λα ην κεηαδψζεη ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο, λα ζπκβάιιεη ζηε  

δεκηνπξγία ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, λα ιεηηνπξγεί 

δεκηνπξγψληαο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παξαγσγηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη λα θαηέρεη άξηζηα ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ιεπηψλ ζεκάησλ 

κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο ηερληθήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ φπσο 

είλαη ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο, θαηαλφεζεο, θαη ζεβαζκνχ ησλ αμηψλ. Ζ δεκηνπξγία 

νξάκαηνο θαη ε κεηάδνζή ηνπ ζε φιε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζα δψζεη ηδηαίηεξε ελέξγεηα 

θαη δπλακηθφηεηα ζηηο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ελψ θάζε ζχγθξνπζε 

πνπ ζα πξνθχπηεη ζα δηεπζεηείηαη ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 

θαη ζα ιεηηνπξγεί δεκηνπξγηθά σζψληαο ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ έξγνπ ηεο. 
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Β΄ ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Β1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦ. 5
Ο

 : ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ 

Ννκφ Κηιθίο γηα ηνπο ιφγνπο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη εμήο: α) λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη ηεο   

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, β) λα θαηαδεηρζνχλ νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γ) λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο εγεζίαο 

θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, δ) λα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε) λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ζη) λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη ε 

παξνχζα εξγαζία λα δψζεη απάληεζε είλαη ηα εμήο: 

1. Πνηνη είλαη νη ιφγνη ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο; 

2. Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ; 

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; 

4. Πψο ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 
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5. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο;  

6. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή; 

 

5.2. Σο δείγμα ηηρ έπεςναρ  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα ζε κία εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε πξφζβαζε ζην 

δείγκα, θαζψο θαη ην κέγεζνο απηνχ (Cohen et al., 2007). Ζ πξφζβαζε ζην δείγκα 

δηαζθαιίζηεθε ζηε βάζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εξεπλήηξηα δηακέλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κηιθίο θαη είλαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα. πλεπψο, ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία 

επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα απηή, δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, αιιά ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Κηιθίο (Etikan et al., 2015). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

δείγκα απνηειείηαη ηφζν απφ δηεπζπληέο, φζν θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Κηιθίο.  

Παξαθάησ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 84 ζπκκεηέρνληεο. ην γξάθεκα 1 ε αλάιπζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 57 απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ζε πνζνζηφ 67,9% είλαη γπλαίθεο, κε ηνπο άληξεο λα αληηπξνζσπεχνπλ 

κφλν ην 32,1% (27 εξσηεζέληεο) . 

 

 

Γπάθημα 1. Φχιν εξσηεζέλησλ 

32,10% 

67,90% 

Άνδρασ 

Γυναίκα 
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ην γξάθεκα 2 απεηθνλίδεηαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Όπσο 

παξαηεξνχκε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 41,7%) είλαη 41-50 

εηψλ. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ φζνη είλαη έσο 40 εηψλ , (πνζνζηφ 34,5%) θαη ηέινο 

φζνη είλαη 51 έσο 60 εηψλ (πνζνζηφ 23,8%). 

 

 

Γπάθημα 2. Ζιηθία εξσηεζέλησλ 

 

ην γξάθεκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ (πνζνζηφ 46,4%) απάληεζαλ φηη έρνπλ 11-20 έηε. Αθνινπζνχλ φζνη 

έρνπλ κέρξη 10 έηε (πνζνζηφ 26,2%), έπεηηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ 21-30 έηε (πνζνζηφ 

16,7%) θαη ηέινο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ άλσ ησλ 30 εηψλ (πνζνζηφ 10,7%). 

 

 

Γπάθημα 3. Έηε πξνυπεξεζίαο εξσηεζέλησλ 

 

34,50% 
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ην γξάθεκα 4 θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο (53,6%) 

έρνπλ βαζηθφ πηπρίν αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο. Δπίζεο, αξθεηνί (29,8%) έρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. Μηθξφ είλαη ην πνζνζηφ φζσλ έρνπλ δεχηεξν πηπρίν αλψηαηεο 

ή αλψηεξεο ζρνιήο (9,5%), αθφκα κηθξφηεξν φζσλ έρνπλ κεηεθπαίδεπζε (6%), ελψ 

ειάρηζηνη (κφλν έλαο ζε πνζνζηφ 1,2%) έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

 

 

Γπάθημα 4. Δπίπεδν ζπνπδψλ εξσηεζέλησλ 

 

 ηε ζπλέρεηα ζην γξάθεκα 5 παξνπζηάδεηαη ε ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Αξρηθά, 

εμεηάζηεθε ε νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, αλαθνξηθά κε ηελ νπνία παξαηεξνχκε απφ 

ην παξαθάησ γξάθεκα φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (45,2%) ηα ζρνιεία είλαη πνιπζέζηα, 

ελψ αθνινπζνχλ φζα είλαη εμαζέζηα (27,4%) θαη νιηγνζέζηα (21,4%). Άιιν απάληεζαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηα γξαθεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Κηιθίο θαη κέζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πνζνζηφ ηνπ 6% ζπκκεηείρε ν Γηεπζπληήο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ. 
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Γπάθημα 5. Οξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

ην γξάθεκα 6 δηαπηζηψλνπκε φηη φζνλ αθνξά ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ε 

πιεηνςεθία, 68 άηνκα ζηνλ αξηζκφ είλαη δάζθαινη ΠΔ 70 (πνζνζηφ 80,95%)  (απφ 

απηνχο νη 3 εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 5 άηνκα είλαη 

Δθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο ΠΔ 11 (πνζνζηφ 5,95%). Έπεηηα, 3 άηνκα είλαη 

Δθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο ΠΔ 19 (πνζνζηφ 3,57%), 3 άηνκα είλαη Δθπαηδεπηηθνί 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο ΠΔ 07 (πνζνζηφ 3,57%) θαη 3 άηνκα είλαη Δθπαηδεπηηθνί 

Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ ΠΔ 08 (πνζνζηφ 3,57%). Σέινο, 2 άηνκα απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη Δθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο ΠΔ 06 (πνζνζηφ 2,38%). 

 

 

Γπάθημα 6. Δηδηθφηεηα εξσηεζέλησλ 

 

ην γξάθεκα 7 παξνπζηάδεηαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο (64 ζηνλ αξηζκφ) είλαη εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 78,6%). 14 
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ζπκκεηέρνληεο είλαη δηεπζπληέο (πνζνζηφ 16,7%) θαη ζε απηνχο αλήθεη θαη ν 

δηεπζπληήο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κηιθίο, ελψ 3 ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ππνδηεπζπληέο (πνζνζηφ 3,6%). Σέινο 1 ζπκκεηέρνληαο εξγάδεηαη ζηα γξαθεία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέζε επζχλεο (πνζνζηφ 1,20%). 

 

 

Γπάθημα 7. Θέζε εξσηεζέλησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζην γξάθεκα 8 πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ θαίλεηαη φηη, 6 απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη έρνπλ ζπλνιηθή ππεξεζία σο δηεπζπληέο ιηγφηεξν 

απφ ηέζζεξα έηε (πνζνζηφ 42,85%), 5 άηνκα έρνπλ ζπλνιηθή ππεξεζία 4-8 έηε 

(πνζνζηφ 35,71%) θαη 3 έρνπλ ζπλνιηθή ππεξεζία πάλσ απφ 8 έηε (πνζνζηφ 21,43%).  

 

 

Γπάθημα 8. Έηε πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο 

 

Αθφκε ζην γξάθεκα 9 γίλεηαη θαλεξφ φηη απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα 7 δηεπζπληέο έρνπλ πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα θάησ απφ 4 
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4-8 ζτη 

Πάνω από 8 ζτη 
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έηε (πνζνζηφ 50%), 5 δηεπζπληέο έρνπλ πξνυπεξεζία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα 4-8 έηε (πνζνζηφ 35,71%) θαη κφλν 3 δηεπζπληέο έρνπλ ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζίαο πάλσ απφ 8 έηε (πνζνζηφ 14,29%). 

 

 

Γπάθημα 9. Έηε πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο ζην ίδην ζρνιείν 

 

5.3. Δπεςνηηικό επγαλείο  

 

Σν επηιερζέλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε γηα ηα αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Καηά  ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ιήθζεθε ππφςε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Pashiardi (2000) 

φζνλ αθνξά ην πξψην κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δπηπιένλ ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο έιαβα ππφςε θαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Μεηζαξά 

& Ηνξδαλίδε (2015).  

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. ην πξψην θαηαγξάθνληαη   ηα   

αηνκηθά   ζηνηρεία   ησλ   ζπκκεηερφλησλ   φπσο   θχιν,   ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ζπνπδέο θαη ρξφληα ππεξεζίαο. Απνηειείηαη απφ εθηά εξσηήζεηο γηα φζνπο 

απαληνχζαλ φηη είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη ελληά εξσηήζεηο γηα φζνπο απαληνχζαλ φηη 

θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο, θαζψο απηφκαηα ηνπο πξφζζεηε δχν επηπιένλ εξσηήζεηο. ην 

δεχηεξν κέξνο ππήξραλ ζπλνιηθά 4 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ήηαλ πξναηξεηηθή. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ ζχγθξνπζεο κεηαμχ   

εθπαηδεπηηθψλ   θαη   εγεζίαο   αιιά   θαη   κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ. ην   ηξίην   κέξνο   

εμεηάδεηαη αλ κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ε ζχγθξνπζε θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο. Σν ηέηαξην κέξνο απνηειείηαη απφ 8 εξσηήζεηο θαη νη δχν απφ απηέο ήηαλ 

50% 

35,71% 

14,29% 

Κάτω από 4 ζτη 

4-8 ζτη 

Πάνω από 8 ζτη 
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πξναηξεηηθέο. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε δηεπζέηεζε   ησλ   

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο   αθνινπζεί   κία   εξψηεζε   αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

θαηαγξαθή πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπηιέρζεθαλ  εξσηήζεηο  αλνηρηνχ  αιιά  θαη  θιεηζηνχ  ηχπνπ  ψζηε  λα  κπνξνχκε  

λα  εμάγνπκε  θαη  πνζνηηθά  θαη  πνηνηηθά  ζηνηρεία. Δπίζεο, επηιέρζεθαλ  εξσηήκαηα  

ηχπνπ  Likert, ζηα  νπνία  ν  εξσηψκελνο  θαιείηαη  λα  απαληήζεη  ζηηο  εξσηήζεηο  

επηιέγνληαο  κηα  ζεηξά  εξσηήζεσλ, νη  νπνίεο  έρνπλ  έλαλ  βαζκφ  απφ  ηελ  

πεληάβαζκε  θιίκαθα  (0= πνηέ, 1=ζπάληα, 2=κεξηθέο  θνξέο, 3=ζπρλά, 4=πνιχ  

ζπρλά). Οη  ζπκκεηέρνληεο  θαινχληαη  λα  εθθξάζνπλ  ηε  ζπκθσλία  ή  ηε  δηαθσλία  

ηνπο.  

 

5.4 Γιαδικαζία 

 

ην εξσηεκαηνιφγην πξνεγείηαη κία επηζηνιή πξνο ηνπο   ζπκκεηέρνληεο   ζηελ   

νπνία   επεμεγείηαη   ν ζθνπφο   ηεο   έξεπλαο γηα λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα  θαη  δηαβεβαηψλεηαη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο θαζαξά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ηεξήζεθε ε αλσλπκία θαη εμαζθαιίζηεθε ε πιεξνθνξεκέλε 

ζπλαίλεζε θαη ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ . 

Δπίζεο δηεμάρζεθε κηα πξψηε πηινηηθή κειέηε γηα λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε θαη νη 

παξαιείςεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Σν  εξσηεκαηνιφγην  ειέγρζεθε  σο  πξνο  ηελ  θαηαλφεζε, ηε  

δπζθνιία  θαη  ηελ  αμηνπηζηία  ηνπ  ζε  κηα  πηινηηθή  έξεπλα  πνπ  πξνεγήζεθε  ηεο  

θχξηαο  δεηγκαηνιεςίαο  ζε  κηθξφ  αξηζκφ  εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη  κπφξεζαλ  λα  γίλνπλ  

νη  απαξαίηεηεο  δηνξζψζεηο. Ζ πηινηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2016 θαη έιαβαλ κέξνο 14 εθπαηδεπηηθνί. Ο δνθηκαζηηθφο έιεγρνο εθαξκφζηεθε κε ηελ 

κέζνδν ησλ αλνηρηψλ θαη θιεηζηψλ εξσηήζεσλ ζε κνξθή ζπλέληεπμεο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζθεπή ελφο αμηφπηζηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σα πξσηνγελή ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ ηνπο κήλεο Γεθέκβξην 2016 θαη Ηαλνπάξην 

2017 έπεηηα απφ πξνζσπηθή επαθή ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

ζηα θαηά ηφπνπο ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Κηιθίο.  
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Β2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

ΚΔΦ. 6
Ο

 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε κε ην θξηηήξην Gronbach ζηελ νκάδα ειέγρνπ φπνπ 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην εξσηεκαηνιφγην ζεσξήζεθε αμηφπηζην, θαζψο ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Gronbach, ζεσξείηαη αξθεηά αμηφπηζηνο φηαλ είλαη 

κεηαμχ 0,7 θαη 1. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ζρεηηθά 

πςειφο 0,84. 

 

6.1 ςσνόηηηα, ηύπορ και λόγοι ζύγκποςζηρ ζηη ζσολική μονάδα 

Ζ πξψηε ελφηεηα πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ηνπο ιφγνπο ζχγθξνπζεο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα, απαληψληαο ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ζ πξψηε εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 10, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζε πνζνζηφ 34,5% απάληεζαλ φηη νη ζπγθξνχζεηο 

εκθαλίδνληαη 2-3 θνξέο ην ρξφλν, ελψ ζε πνζνζηφ 33,3% απάληεζαλ φηη εκθαλίδνληαη 

2-3 θνξέο ην κήλα. 

Αξρηθά εμεηάζηεθε ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

Cronbach’s a θαη θάλεθε φηη νη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πςειήο αμηνπηζηίαο (0,918). 

 

 

Γπάθημα 10. πρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

6% 

16,70% 

33,30% 

34,50% 

9,50% 

Καθημερινά (τουλάχιςτον 
μια φορά την μζρα) 

Εβδομαδιαία (2-3 φορζσ την 
εβδομάδα) 

Μηνιαία (2-3 φορζσ τον 
μήνα) 

Ετήςια (2-3 φορζσ τον 
χρόνο) 

Άλλο 
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ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ν ηχπνο ησλ ζπγθξνχζεσλ, δειαδή αλάκεζα ζε πνηα κέξε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο εκθαλίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα 1, πεξηζζφηεξν εκθαλίδνληαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε καζεηέο (Μ=3,83, 

ΣΑ=1,074). πάληα πξνο κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ 

δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ=2,43, ΣΑ=0,811), κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Μ=2,62, ΣΑ=0,805), κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ (Μ=2,74, ΣΑ=1,007). 

Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαηαδείρζεθε πσο πνηέ πξνο 

ζπάληα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηε δηνίθεζε (Μ=1,87, 

ΣΑ=0,803), αλάκεζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ θνηλφηεηα (Μ=1,70, ΣΑ=0,788) 

θαζψο θαη αλάκεζα ζην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Μ=1,68, 

ΣΑ=0,779). 

 

Πίνακαρ 1. Σχπνη ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

 M.O. T.A. 

Αλάκεζα ζε Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχο 2,43 ,811 

Αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 2,62 ,805 

Αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο 2,74 1,007 

Αλάκεζα ζε καζεηέο 3,83 1,074 

Αλάκεζα ζε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηνίθεζε 1,87 ,803 

Αλάκεζα ζε ζρνιηθή κνλάδα θαη θνηλφηεηα 1,70 ,788 

Αλάκεζα ζε ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη εθπαηδεπηηθνχο 1,68 ,779 

 

Δλ ζπλερεία, εμεηάζηεθαλ νη ιφγνη πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη απνηεινχλ ζνβαξή αηηία ζχγθξνπζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αηηίεο ζχγθξνπζεο είλαη νη 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο (Μ=3,64, ΣΑ=1,0255),  θαζψο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Μ=3,476, ΣΑ=1,0808). Δπίζεο, ζε κέηξην βαζκφ είλαη ε ζχγρπζε 

ξφισλ θαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ (Μ=3,214, ΣΑ=1,2807), ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

θαη επηθνηλσλίαο (Μ=3,17, ΣΑ=1,2816), ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα (Μ=3,333, 

ΣΑ=1,2451), ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ (Μ=3,33, ΣΑ=1,041), ην ζηπι εγεζίαο (Μ=3,33, 

ΣΑ=1,3351). ε αθφκα κηθξφηεξν βαζκφ είλαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=3,143, ΣΑ=1,1837), ην σξνιφγην πξφγξακκα (Μ=3,083, 
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ΣΑ=1,2631), ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη γξήγνξνη ξπζκνί (Μ=3,048, 

ΣΑ=1,1710), ε αλαζθάιεηα (Μ=3,048, ΣΑ=1,2114), θαζψο θαη ε έιιεηςε εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Μ=3,036, ΣΑ=1,1867).  

 

Πίνακαρ 2. Αηηίεο ζχγθξνπζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Καηαλνκή ηάμεσλ 3,310 1,0410 

Άξλεζε αλάιεςεο έξγνπ 2,917 1,2145 

Καθφ ζρνιηθφ θιίκα 3,333 1,2451 

Χξνιφγην πξφγξακκα 3,083 1,2631 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 2,202 1,0952 

Καηλνηφκεο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 2,393 1,0415 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  3,476 1,0808 

Έιεπζε λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 2,476 1,2171 

Με μεθάζαξε ζηνρνζεζία εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

2,774 1,2159 

Θέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

3,143 1,1837 

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη επηθνηλσλίαο 3,179 1,2816 

Δξγαζηαθφο αληαγσληζκφο 2,821 1,2909 

χγρπζε ξφισλ θαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ 3,214 1,2807 

Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 3,643 1,0255 

Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη γξήγνξνη 

ξπζκνί 

3,048 1,1710 

Έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 3,036 1,1867 

Ζ αλαζθάιεηα 3,048 1,2114 

Σν ζηπι εγεζίαο 3,310 1,3351 

 

Παξάιιεια, νη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ νξηζκέλνπο αθφκε παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη αηηίεο ζπγθξνχζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη εμήο: 
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- ν απηαξρηθφο δηεπζπληήο, 

- ν εγσηζκφο θαη ε πξνζπάζεηα πξνβνιήο, 

- νη εθεκεξίεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 

- ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηήξσλ, 

- ε δεκηνπξγία θιίθαο ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ε εκπινθή (ρξεζηκνπνίεζε) 

γνλέσλ κέζα ζε απηήλ, 

- ε ιήςε αδεηψλ θαη ν ηξφπνο αληηθαηάζηαζεο ησλ απφλησλ, 

- ε γεληθεπκέλε επζπλνθνβία θαη ε αδηαθνξία, 

- νη ζρνιηθέο γηνξηέο, νη εθδξνκέο θαη νη ππεξεζίεο ζηα δηαιείκκαηα. 

 

6.2 Δπιπηώζειρ από ηην ύπαπξη ζςγκπούζευν ενηόρ ηυν ζσολικών μονάδυν 

  

Ζ επφκελε ελφηεηα δηεξεχλεζε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην 

γξάθεκα 11 βξέζεθε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο (53,6%) ζεσξνχλ 

φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα κπνξνχλ ελ κέξεη λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν. 

Αξρηθά εμεηάζηεθε ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ Cronbach 

a θαη θάλεθε φηη νη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πςειήο αμηνπηζηίαο (0,962). 

 

 

Γπάθημα 11. Πνζνζηφ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξεί φηη νη ζπγθξνχζεηο επηθέξνπλ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο 

 

Γηάθνξεο απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

γηαηί νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο. Οη ιφγνη απηνί 

αλαθέξνληαη ακέζσο παξαθάησ: 

29,80% 

16,70% 

53,60% 

Ναι 

Όχι 

Εν μζρει 
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 Πξνάγνπλ ην δηάινγν, ηελ εηζξνή λέσλ ηδεψλ 

 Γεκηνπξγνχλ θιίκα επηθνηλσλίαο  

 Δίλαη δπλαηφλ λα αλαδείμνπλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη απηφ λα απνηειέζεη ηε βάζε ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Δπίζεο βνεζνχλ ζην λα γίλεη ζσζηφο θαηακεξηζκφο επζπλψλ 

 Ξεθαζαξίδνπλ νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βειηηψλνληαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη γίλεηαη επαλαθαζνξηζκφο ζρέζεσλ 

 Μπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή 

 Μπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαιχηεξεο ιχζεηο 

 Μέζα απφ κηα ζχγθξνπζε γίλνληαη μεθάζαξεο νη ζέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

νπφηε καζαίλεηο ηη κπνξείο λα πεξηκέλεηο απφ ηνλ θαζέλα. Αθφκα, ν θαζέλαο 

ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα ζθεθηεί ηξφπνπο γεθχξσζεο, επίιπζεο ή νξηζηηθήο 

ξήμεο 

 Βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε πψο αληηιακβάλεηαη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ηα 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα δνχκε κε άιιν κάηη θάπνηα πξάγκαηα 

 πκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

 Λεηηνπξγνχλ αλαζηνραζηηθά 

 Δθηνλψλνπλ ην εξγαζηαθφ άγρνο 

Όζνη απάληεζαλ φηη νη ζπγθξνχζεηο δελ έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα, αηηηνιφγεζαλ ηελ άπνςή ηνπο αλαθέξνληαο φηη: 

 Γεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ θιίκα ζην ρψξν εξγαζίαο 

 Γεκηνπξγνχληαη εληάζεηο θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο 

 Οη ζπγθξνχζεηο ζθηαγξαθνχλ ην ςπρνινγηθφ, θηινζνθηθφ, εζηθφ θαη 

αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν πνπ πξεζβεχεη θάζε εθπαηδεπηηθφο νπφηε ε αλάγθε 

λα απνδείμεη ηελ νξζφηεηα ησλ πηζηεχσ ηνπ ηνλ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε αθνχ 

δηαθέξνπλ νη νπηηθέο δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ν θάζε άλζξσπνο εξκελεχεη ηε 

δσή θαη ηηο πνιππνίθηιεο δηαζηάζεηο ηεο 

ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα θαηαδείμνπλ ηηο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη κέζα απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο παξάγνληαη θαηλνχξηεο θαη επθπέζηεξεο ηδέεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

(Μ=3,560, ΣΑ=0,9613), φηη ε αληηκεηψπηζή ηνπο δίλεη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο 
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(Μ=3,583, ΣΑ=1,1108), φηη αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα έγθαηξα (Μ=3,476, 

ΣΑ=1,1457), αιιά θαη φηη ιακβάλνληαη πην ζσζηέο απνθάζεηο (Μ=3,393, ΣΑ=1,0181) 

ε ιηγφηεξν κεγάιν βαζκφ ππνζηεξίδνπλ πσο κέζα απφ ηελ εκθάληζε ζπγθξνχζεσλ 

νκαινπνηείηαη κία ζνβαξή δηακάρε (Μ=3,357, ΣΑ=1,0255), αλαπηχζζεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία (Μ=3,214, ΣΑ=1,0874), αλαπηχζζεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο νκάδαο (Μ=3,190, ΣΑ=1,0583), εληζρχεηαη ην ζεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα (Μ=3,060, ΣΑ=1,1549), αιιά θαη βειηηψλνληαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο (Μ=3,048, ΣΑ=1,2213).  

 

Πίνακαρ 3. Θεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

 

 

 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Παξάγνληαη θαηλνχξηεο θαη επθπέζηεξεο 

ηδέεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

3,560 ,9613 

Γεκηνπξγείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ 3,167 1,0736 

Αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο νκάδαο 

3,190 1,0583 

Αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα 

έγθαηξα 

3,476 1,1457 

Λακβάλνληαη ζσζηφηεξεο  απνθάζεηο 3,393 1,0181 

Απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα 2,881 1,0800 

Δληζρχεηαη ε  ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

2,940 1,1124 

Βειηηψλνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 3,048 1,2213 

Οκαινπνηείηαη κία ζνβαξή δηακάρε 3,357 1,0255 

Δληζρχεηαη ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα. 3,060 1,1549 

Αλαπηχζζεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία 

θαη επηθνηλσλία 

3,214 1,0874 

Ζ αληηκεηψπηζή ηνπο δίλεη ην αίζζεκα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο 

3,583 1,1108 
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Γηα κία αθφκα θνξά εμεηάζηεθε αξρηθά ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ 

θαη θάλεθε φηη νη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πςειήο αμηνπηζηίαο (0,851). 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 4, νη ζπγθξνχζεηο νδεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο (Μ=4,179, ΣΑ=0,7786), ζηε δπζθνιία 

επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Μ=3,964, ΣΑ=0,7516), θαζψο θαη ζηελ εκθάληζε 

ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Μ=3,917, ΣΑ=0,8532). Δπίζεο, ζε ιίγν 

κηθξφηεξν βαζκφ νδεγνχλ ζηελ άδηθε ζπαηάιε ελέξγεηαο (Μ=3,762, ΣΑ=1,0485), ζηελ 

αλεπαξθή αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη δξάζεσλ (Μ=3,488, ΣΑ=0,,9505), ζηελ αίζζεζε 

ηεο ήηηαο (Μ=3,345, ΣΑ=1,1031), θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=3,310, ΣΑ=1,0752). 

 

Πίνακαρ 4. Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Γεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο 4,179 ,7786 

Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 3,964 ,7516 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη δξάζεσλ 3,488 ,9505 

 Άδηθε ζπαηάιε ελέξγεηαο 3,762 1,0485 

 Αίζζεζε ηεο ήηηαο 3,345 1,1031 

Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 3,310 1,0752 

ηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 3,917 ,8532 

 

 

6.3 Ο πόλορ ηηρ ηγεζίαρ καηά ηη διασείπιζη ηυν ζςγκπούζευν ενηόρ ηηρ ζσολικήρ 

μονάδαρ 

 

 Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχζε ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ 

εγέηε ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. ην γξάθεκα 12 θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε πνζνζηφ 60,7% ηνλίδεη φηη ν Γηεπζπληήο 
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αληηκεησπίδεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

 

 

Γπάθημα 12. Πνζνζηφ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξεί φηη ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηεο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο γηα λα αηηηνινγήζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηνλίζηεθαλ νη εμήο: 

- Δπεκβαίλεη έγθαηξα, ζπδεηά ην πξφβιεκα, αθνχεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ησλ 

αληηκαρφκελσλ, εμεηάδεη ηα δεδνκέλα θαη κεηά δίλεη ιχζε  

- Παξεκβαίλεη έγθαηξα θαη κέρξη ζηηγκήο νη ιχζεηο πνπ δίλνληαη ηθαλνπνηνχλ 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

- Γηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηηο ζπγθξνχζεηο θαη δεκηνπξγεί ην ζσζηφ θιίκα ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ 

- Δίλαη ακεξφιεπηνο 

- Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο κε εηιηθξίλεηα. Λέεη ηε γλψκε ηνπ κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ρσξίο λα απνθεχγεη ηηο επζχλεο. Διέγρεη ηελ θαηάζηαζε θη 

φηαλ πάεη λα μεθχγεη θξαηά ηηο ηζνξξνπίεο 

- Γλσξίδεη ηε θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη παξεκβαίλεη 

- Πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ιχζεη δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

- Πξνζπαζεί λα βξεη κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

- Μεξηκλεί πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί άκεζα ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο 

αληηκεηψπηζεο νπνηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο πξνθχπηεη 

60,70% 
10,70% 

29,80% Ναι 

Όχι 

Εν μζρει 
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- Γηαζέηεη δηπισκαηία θαη εκπεηξία 

- Λεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη επηθνηλσλεί κε ελζπλαίζζεζε 

- Δίλαη αξθεηά ψξηκνο θαη ζπλαηλεηηθφο 

- Έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία λα δίλεη ιχζεηο θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

θαηαζηάζεηο 

- Πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη αιιά απηφ δελ 

θαζίζηαηαη πάληα δπλαηφ 

- Γε κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

- Παξαβιέπεη αξθεηέο θνξέο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ επηιχνληαη πνηέ 

- Γελ αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο 

- Φνβάηαη λα γίλεη "δπζάξεζηνο" κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα θξαηήζεη ην 

απαξαίηεην κέηξν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε πνπ ρξεηάδνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο 

- Ζ επηθξάηεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα , ε θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ε θαιή θήκε ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ θνηλσλία 

νθείιεηαη θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ζπγθξνχζεσλ θη ειιείςεσλ 

- Δίλαη δίθαηνο θαη κε ζεηηθή δηάζεζε 

- Έρεη φξακα πνπ ην κεηαδίδεη, δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα ην νπνίν πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

- Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απνηειεζκαηηθφο αιιά θάπνηεο θνξέο δε κπνξεί 

λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο 

- Γελ είλαη πάληα δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή παξέκβαζή ηνπ ιφγσ 

δηαθνξεηηθφηεηαο ραξαθηήξσλ φζσλ εκπιέθνληαη 

- Γελ είλαη απνθαζηζηηθφο 

- Παξαβιέπεη θάπνηα γεγνλφηα εηο βάξνο ησλ λεφηεξσλ ζπλαδέιθσλ 

- Γεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο εμαηηίαο θαθψλ ρεηξηζκψλ 

- Φαίλεηαη πσο φηη θάλεη γίλεηαη κφλν γηα απηνπξνβνιή κέζα απφ ην ζρνιείν 

- Μεηά ην θαζεζηψο ςεθνθνξίαο απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα ηελ επηινγή 

ηνπ δηεπζπληή, ν ηειεπηαίνο μεθίλεζε "εθθαζάξηζε" φζσλ ήηαλ εθηφο ηεο θιίθαο 

ηνπ ζπιιφγνπ θαη δελ ηνλ είραλ ςεθίζεη 
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- Γελ πξνζπαζεί φζν ρξεηάδεηαη 

 

ηε ζπλέρεηα, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κε πνηα ζπρλφηεηα ν 

Γηεπζπληήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νη 

ζπγθξνχζεηο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5, πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ (Μ=3,46, ΣΑ=0,963), ελψ αθνινπζεί ε ηερληθή ηνπ νξγαλψλεηλ (Μ=3,38, 

ΣΑ=1,201), θαζψο θαη ε ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο (Μ=3,33, ΣΑ=1,079). ε 

κηθξφηεξν βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο απνθπγήο (Μ=2,35, ΣΑ=1,313), ελψ 

ζε αθφκα πην κηθξφ, δειαδή ζρεδφλ ζπάληα, γίλεηαη ρξήζε ηεο εμνπζίαο (Μ=1,99, 

ΣΑ=1,167). 

 

Πίνακαρ 5. Σερληθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ απφ ην δηεπζπληή 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Ζ ηερληθή ηεο απνθπγήο: ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ πιεπξψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε αλαβνιή ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

2,35 1,313 

Ζ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ: ηα δχν κέξε θαινχληαη λα 

βξνπλ κηα θνηλή ιχζε, ρσξίο λα επσθειείηαη κηα απφ ηηο 

δχν πιεπξέο. 

3,46 ,963 

Ζ ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο: νη δχν πιεπξέο έξρνληαη 

ζε επηθνηλσλία, κε πξσηνβνπιία ην Γηεπζπληή, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη παξεμεγήζεηο θαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. 

3,33 1,079 

Ζ ρξήζε εμνπζίαο: ν Γηεπζπληήο δηαηάδεη ηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπ λα δηαθφςνπλ ηε ζχγθξνπζε, φηαλ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί κηα ιχζε. 

1,99 1,167 

Ζ ηερληθή ηνπ "νξγαλψλεηλ": αλαιχεηαη ε θχζε θαη νη 

ζπλζήθεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζχγθξνπζεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθαζηζηεί ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο. 

3,38 1,201 

 

Δλ ζπλερεία, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν δηεπζπληήο θαη ζε πνην βαζκφ. Αξρηθά κέζσ 

ηνπ δείθηε Cronbach a δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δηεπζπληή δηέπνληαη απφ πςειή αμηνπηζηία φπσο θάλεθε (0,812). 

ηνλ πίλαθα 6 θαίλεηαη φηη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ (Μ=4,667, ΣΑ=0,4990), 
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θαιή επηθνηλσλία (Μ=4,655, ΣΑ=0,5029), ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο (Μ=4,595, 

ΣΑ=0,5404), πξνηξνπή ησλ κειψλ ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Μ=4,417, 

ΣΑ=0,6439). Δπίζεο, ζε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=4,369, ΣΑ=0,6359) θαη 

ησλ πθηζηακέλσλ (Μ=4,310, ΣΑ=0,6938), αιιά θαη θαηλνηνκίεο θαη πξσηνβνπιίεο 

(Μ=4,310, ΣΑ=0,7277). 

πκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ αλαθέξνπλ πσο ν δηεπζπληήο ζα 

πξέπεη λα έρεη ήζνο, αμίεο θαη αξρέο, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηθαηνζχλε, 

αληηθεηκεληθφηεηα, αμηνθξαηία, ζάξξνο, εμππλάδα, ελζπλαίζζεζε, ηζφηεηα, λα δηαζέηεη 

εκπεηξία ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, λα είλαη δηνξαηηθφο θαη αθξηβνδίθαηνο, λα έρεη 

θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, λα δηαθαηέρεηαη απφ αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρηθή 

δηνίθεζε. 

 

Πίνακαρ 6. εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν δηεπζπληήο 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 4,595 ,5404 

Καιή επηθνηλσλία 4,655 ,5029 

Αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 
4,369 ,6359 

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ πθηζηακέλσλ 4,310 ,6938 

Πξνηξνπή ησλ κειψλ ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 
4,417 ,6439 

Καηλνηνκίεο θαη πξσηνβνπιίεο 4,310 ,7277 

Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 4,667 ,4990 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηνλ πίλαθα 

7 θαίλεηαη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίλεηαη απφ πίζηε ζε αμίεο (Μ=4,060, 

ΣΑ=1,0568). ε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηθνηλσλία (Μ=3,964, 

ΣΑ=1,0349), δεκηνπξγία ζεηηθήο επηθνηλσλίαο (Μ=3,881, ΣΑ=1,080), παξφηξπλζε θαη 

εκςχρσζε ησλ ζπλαδέιθσλ (Μ=3,833, ΣΑ=1,1176), απηνπεπνίζεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ (Μ=3,655, ΣΑ=1,1564), αλάγθε γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=3,643, ΣΑ=1,1047), αιιαγή θαη ζρνιηθή βειηίσζε (Μ=3,595, 
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ΣΑ=1,1732), φξακα θαη αλάγθε γηα επηηεχγκαηα (Μ=3,500, ΣΑ=1,1974), θαζψο θαη 

πεηζαξρία (Μ=3,226, ΣΑ=1,0221). Δπίζεο, δε ραξαθηεξίδεηαη παξά ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ απφ αλάγθε γηα πξνβνιή δχλακεο (Μ=2,563, ΣΑ=1,2936), αιιά θαη εκκνλή 

(Μ=2,226, ΣΑ=1,2159). 

πκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο αλαθέξνπλ πσο ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο είλαη δίθαηνο, εζηθφο, έκπεηξνο, ζαξξαιένο, 

έμππλνο, δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

δήισζε πσο ν δηεπζπληήο έρεη βαξηά αλεπίιπηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεθθπγή, 

ππνθξηζία θαη αζηάζεηα. 

 

Πίνακαρ 7. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Όξακα θαη αλάγθε γηα επηηεχγκαηα 3,500 1,1974 

Αλάγθε γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 
3,643 1,1047 

Πίζηε ζε αμίεο 4,060 1,0568 

Αλάγθε γηα πξνβνιή δχλακεο 2,536 1,2936 

Απηνπεπνίζεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 3,655 1,1564 

Δκκνλή 2,226 1,2159 

Πεηζαξρία 3,226 1,0221 

Δπηθνηλσλία 3,964 1,0349 

Παξφηξπλζε θαη εκςχρσζε ησλ ζπλαδέιθσλ 3,833 1,1176 

Γεκηνπξγία ζεηηθήο επηθνηλσλίαο 3,881 1,0800 

Αιιαγή θαη ζρνιηθή βειηίσζε 3,595 1,1732 

 

 

6.4 Πποηάζειρ εκπαιδεςηικών για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν ζςγκπούζευν ενηόρ ηυν 

ζσολικών μονάδυν 

 

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε / δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία 

ππεξεηνχλ. Οη απαληήζεηο ηνπο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κηιθίο επηζεκαίλνπλ φηη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε δηαρείξηζή ηνπο απφ ηνλ Γηεπζπληή 
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κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν αιιά θαη ε επηκφξθσζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Πξνηείλνπλ αιιαγή λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ 

δηεπζπληή, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο, δηάινγν, θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη δηαρείξηζή ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζσ ζπρλψλ ζπλεδξηάζεσλ 

θαη ζπδεηήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

Δπίζεο, θαηά ηελ άπνςή ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, γηα λα γλσξίδνπλ φινη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γηα λα απνθεχγεηαη ε επηθάιπςε ξφισλ πνπ είλαη ζπρλή αηηία 

ζχγθξνπζεο αιιά θαη δηθαηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ψζηε λα είλαη φινη ίζνη. Θα 

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο λα αιιάμεη ε λννηξνπία νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ 

πνπ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο "παιηνχο" θη φηη ρξήδνπλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. Ο δηεπζπληήο λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαλ ίζνπο λα 

κελ είλαη θηιηθά δηαθείκελνο πξνο θάπνηνπο , λα αθνχεη θαη λα αθνπγθξάδεηαη φια φζα 

γίλνληαη ζην ζρνιείν ηνπ κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ. Ζ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθή, ρσξίο επζπλνθνβία. 

Πνιιέο θνξέο πάιη ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζπκβηβαζκφο ή "ειάρηζηε 

ζπλαίλεζε", θαζψο θαη πξφγξακκα δηακεζνιάβεζεο φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο. Δίλαη 

ρξήζηκν φπσο αλαθέξνπλ ε δηεπζέηεζή ησλ ζπγθξνχζεσλ λα γίλεηαη απφ ηε ζρνιηθή 

ζχκβνπιν κέζσ επηθνηλσλίαο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, πξνηείλνπλ βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξφιεςε ηνπο 

θαη ε πξνζσπηθή δηάζεζε ηνπ θαζελφο λα ακβιχλεη ηηο έληνλεο θαηαζηάζεηο. Θα ήζειαλ 

λα ππάξρεη πηζηή εθαξκνγή ηεο αμηνθξαηίαο θαη ζαθέο εξγαζηαθφ σξάξην, κεγαιχηεξε 

επειημία θαη δηαιιαθηηθφηεηα, αιιά θαη εκπηζηνζχλε θαη εηιηθξίλεηα, θαζψο ζεσξνχλ 

φηη βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Μία άιιε 

πξφηαζε είλαη λα επηιέγεη ν ζχιινγνο ην δηεπζπληή θαη ε θαηαλνκή εξγαζηψλ αιιά θαη 

νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο λα ζπλαπνθαζίδνληαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα φζσλ ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ 

ππφζεζε ηεο παηδαγσγηθήο. Έλα ζρνιείν ζην νπνίν νη αληηπαιφηεηεο είλαη νξαηέο θαη 

αξξσζηεκέλεο, θαζξεθηίδεη ην ήζνο φινπ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηαδέρεηαη 

λα δηαησλίδεη κία θαηάζηαζε ππνηηκεηηθή γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πνπ είλαη 

θπζηθά ε ερζξφηεηα. ην ζρνιείν πνπ βαζηιεχεη ηέηνην θιίκα νχηε νη εθπαηδεπηηθνί, 

νχηε νη καζεηέο, αιιά νχηε θαη ε ηνπηθή θνηλσλία πξννδεχνπλ θαη εμειίζζνληαη. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα νη δηαθσλίεο ψζηε λα κελ 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηζρπξέο ζπγθξνχζεηο θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα 

ζεζκνζεηεζνχλ θαλφλεο θαη λφκνη νη νπνίνη ζα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

ηηο απζαηξεζίεο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηηο σκέο παξεκβάζεηο ησλ γνληψλ. 

 

6.5 Γιεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος διεςθςνηή ζηην 

επίλςζη ζςγκπούζευν και ηηρ σπηζιμοποίηζηρ ηεσνικών για ηην επίλςζη 

ζςγκπούζευν 

 

ηελ ελφηεηα απηή δηεξεπλάηαη αλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ ε εθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθφο είλαη ν δηεπζπληήο ζην ξφιν ηνπ 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεη γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). 

 

Πίνακαρ 8. πληειεζηέο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε ζηξαηεγηθήο 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

 

 
Model 

Beta 
t p 

 

Ζ ηερληθή ηεο απνθπγήο ,278 2,454 ,016 

Ζ ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ -,038 -,280 ,780 

Ζ ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο ,133 ,902 ,370 

Ζ ρξήζε εμνπζίαο ,110 ,898 ,372 

Ζ ηερληθή ηνπ "νξγαλψλεηλ" -,087 -,592 ,556 

 

 

Γηαπηζηψλεηαη ζηνλ πίλαθα 8 φηη ε ζρέζε ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ηζρπξή, φπνπ παξαηεξνχκε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ηεο απνθπγήο, δειαδή 

φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηφζν πην απνηειεζκαηηθφο 

είλαη. 
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6.6 Γιεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος διεςθςνηή ζηην 

επίλςζη ζςγκπούζευν και ηυν σαπακηηπιζηικών ηος διεςθςνηή 

 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 8 φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κφλν (εμαξηάηαη) απφ ηε ρξήζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο απνθπγήο, δειαδή φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή ηφζν πην απνηειεζκαηηθφο είλαη. Οη άιιεο ζηξαηεγηθέο δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

 

Πίνακαρ 9. εκαληηθνί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή. 

 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηεπζπληή 

Όξακα θαη αλάγθε γηα επηηεχγκαηα 
Pearson Correlation -,121 

p ,272 

Αλάγθε γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

Pearson Correlation -,169 

p ,125 

Πίζηε ζε αμίεο 
Pearson Correlation -,023 

p ,838 

Αλάγθε γηα πξνβνιή δχλακεο 
Pearson Correlation ,038 

p ,732 

Απηνπεπνίζεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ 

Pearson Correlation -,067 

p ,543 

Δκκνλή 
Pearson Correlation ,038 

p ,730 

Πεηζαξρία 
Pearson Correlation ,045 

p ,681 

Δπηθνηλσλία 
Pearson Correlation -,047 

p ,669 

Παξφηξπλζε θαη εκςχρσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ 

Pearson Correlation ,020 

p ,859 

Γεκηνπξγία ζεηηθήο επηθνηλσλίαο 
Pearson Correlation -,017 

p ,879 

Αιιαγή θαη ζρνιηθή βειηίσζε  
Pearson Correlation ,010 

p ,927 
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Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή εμεηάδεηαη κέζσ ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson correlation. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 13, ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Ο έιεγρνο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ έδεημε 

φηη ππάξρεη ζπλάθεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφ ην 

δηεπζπληή πνπ δηέπεηαη απφ πίζηε ζε αμίεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα 

πξνβνιή δχλακεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ εκκνλή, πεηζαξρία θαη έρεη ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφο φηαλ παξνηξχλεη θαη εκςπρψλεη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, δεκηνπξγεί ζεηηθφ πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη απνζθνπεί ζηελ 

αιιαγή θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε. 
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Γ΄ ΜΔΡΟ: ΔΡΜΖΝΔΗΑ/ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ 

ΠΟΡΗΜΑΣΧΝ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΚΔΦ. 7
Ο

: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

7.1 Λόγοι ζύγκποςζηρ ζηη ζσολική μονάδα 

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο. 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαηαδείρζεθε φηη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ, 

ε άξλεζε αλάιεςεο έξγνπ, ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη επηθνηλσλίαο, ε ζχγρπζε ξφισλ θαη επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ, νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη νη 

γξήγνξνη ξπζκνί, ε έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε αλαζθάιεηα, θαζψο θαη ην 

ζηπι εγεζίαο, απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ νη εξσηεζέληεο. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Πξάγκαηη, δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαδείμεη πσο, ε κε 

θαηάιιειε θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ (Gupta & Sasidhar, 2010· 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012), ν δηαθνξεηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο (Hudson et al., 2005· 

Li, 2012 · Lukman et al, 2009· Παξαζθεπφπνπινο, 2008), ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (Brower θαη Darrington, 2012· Spaho, 2003· ππξάθε & ππξάθε, 2008), 

θαζψο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Antoniou et al., 2006· Gupta & 

Sasidhar, 2010· Μπάθαο, 2011· Μπνχληαο, 2010· ηακελίηε, 2015· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2012), απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. 

Σν γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζεκαίλεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

δηέπνληαη απφ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 
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ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ αλαγθαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ην 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

 

7.2 Δπιπηώζειρ από ηην ύπαπξη ζςγκπούζευν ενηόρ ηυν ζσολικών μονάδυν 

 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα έγηλε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ χπαξμε 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε θαηαξρήλ φηη 

νη ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηθέξνπλ ηφζν ζεηηθέο, φζν θαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σν εχξεκα απηφ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νη ζπγθξνχζεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ ηφζν 

ζεηηθέο  (Robbins & Judge, 2011· Παξαζθεπφπνπινο, 2008) φζν θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο (Everard & Morris, 1999) ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε φηη νη ζπγθξνχζεηο πξνάγνπλ ην δηάινγν, ηελ εηζξνή 

λέσλ ηδεψλ, ηελ επηθνηλσλία, εληζρχνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ απηνγλσζία, θαζψο θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ, 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία ζρνιηθή 

κνλάδα θαη πνπ ε επίιπζή ηνπο νδεγεί ζηε βειηίσζή ηεο, βνεζνχλ ζην λα 

απνζαθεληζηνχλ ζηάζεηο, απφςεηο θαη αληηιήςεηο, νδεγνχλ ζηε ζχλζεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αιιά θαη ζηελ εθηφλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ θαη παξάιιεια επηβεβαηψλνληαη απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Εαβιαλφο, 2002· Everard & Morris,1999· Robbins & Judge, 2011· αΐηε 

& αΐηεο, 2011). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ εληάζεηο θαη ζπλεπψο 

αξλεηηθφ θιίκα ζην ρψξν εξγαζίαο. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη νη ζπγθξνχζεηο νδεγνχλ ζηε 

δπζθνιία επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ εκθάληζε ζηξεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε ρακειή απηνεθηίκεζε απφ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πξνζηξηβψλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη θαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο (Εαβιαλφο, 2002· Everard & Morris,1999). 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνπο 

ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο είλαη θνηλέο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη νξγαληζκνί δηέπνληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αλαγθαηφηεηα επηθνηλσλίαο, άγρνο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, ζεκαληηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη δπλαηή κέζσ ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ζεκαληηθφηεηα 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπγθξνχζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν 

αληίθηππν ζην πψο ιεηηνπξγεί έλαο ζρνιηθφο νξγαληζκφο, αιιά θαη ζην πψο 

δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δεδνκέλεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

7.3 Ο πόλορ ηηρ ηγεζίαρ καηά ηη διασείπιζη ηυν ζςγκπούζευν ενηόρ ηηρ ζσολικήρ 

μονάδαρ 

 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηφρν είρε λα απνζαθελίζεη ην ξφιν ηεο εγεζίαο θαηά 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε πσο ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Απηφ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ, ζην φηη ν δηεπζπληήο είλαη ακεξφιεπηνο, ψξηκνο θαη ζπλαηλεηηθφο, 

επεκβαίλεη έγθαηξα, θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία λα δίλεη ιχζεηο θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο. Άιισζηε, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

αλέθεξαλ πσο ν δηεπζπληήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ "νξγαλψλεηλ", βάζεη ηεο 

νπνίαο αλαιχεηαη ε θχζε θαη νη ζπλζήθεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζχγθξνπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο (αΐηε & αΐηεο, 2011). 

Χζηφζν αλαθέξζεθε πσο ε ηθαλφηεηα απηή νξηζκέλεο θνξέο εμαξηάηαη θαη απφ ην 

είδνο ηεο ζχγθξνπζεο. Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δήισζαλ πσο 

ν δηεπζπληήο δελ αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη δε κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Πάλησο, ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ πσο ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαθξίλεηαη απφ πίζηε ζε αμίεο, επηθνηλσλία, 

παξφηξπλζε θαη εκςχρσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, αιιαγή θαη ζρνιηθή βειηίσζε, φξακα θαη 

αλάγθε γηα επηηεχγκαηα, αλάγθε γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δεκηνπξγία ζεηηθήο επηθνηλσλίαο, απηνπεπνίζεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

Σν γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο απνηειεί ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αλαθέξεηαη θαη απφ άιινπο 
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εξεπλεηέο (Καξαγηάλλεο, 2014· Μπξίληα, 2010· Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007· αΐηεο, 

2008· ηακελίηε, 2015). 

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ν εγέηεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζε θάζε νξγαληζκφ, ζρνιηθφ θαη κε. Ο εγέηεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη 

εθείλνο πνπ ζα παξάζρεη ππνζηήξημε, ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζα ηνπο παξαθηλήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο έηζη ψζηε λα αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο, δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίνλ εξγάδνληαη, πνπ ζα 

δηακνξθψζεη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα ππνθηλήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

λα πξνζπαζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο απηνχ ηνπ νξάκαηνο. Δπίζεο, 

κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα θαηαδεηθλχεηαη πσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, πξνο φθεινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δεδνκέλσλ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

7.4 Πποηάζειρ εκπαιδεςηικών για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν ζςγκπούζευν ενηόρ ηυν 

ζσολικών μονάδυν 

 

Σέινο, ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνζθνπνχζε ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ζπγθξνχζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

αιιαγή λνκνζεζίαο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή, νη ζπρλέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ήηαλ απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. πλνιηθά, ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα (Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2008) 

θαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (Ariani θαη Chashmi, 2011· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2012), ηα νπνία απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή (Hoy & Miskel, 2003· 

Σζηάθθηξνο, 2012), κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

ε έξεπλα ησλ Παπατσάλλνπ, Γηαβξίκε, Βαιθάλνπ θαη Καηζαθνχξνπ (2012) φπνπ 

έιαβαλ κέξνο 40 δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνχ Πηεξίαο, θαηαδείρηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη  

ηα ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ επηζπκία ηνπο γηα επηκφξθσζε. ε κεγάιν πνζνζηφ 

50,00% επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
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ζπγθξνχζεσλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επηκνξθσζνχλ 

πάλσ ζε ζχγρξνλεο ζεκαηηθέο, γηα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνη. Ζ αλάγθε ηνπο γηα 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ άιιεο έξεπλεο φπσο ησλ Stanley & Algert (2007). 

ηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κε ζπλεξγαζία θαη 

δηάινγν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δηεπζπληή. 

Δπίζεο, ν ξφινο ηεο πνιηηείαο θξίλεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθφο, κέζα απφ 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ 

βαζκνχ επειημίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 

7.5 σέζη αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος διεςθςνηή ζηην επίλςζη ηυν ζςγκπούζευν με 

ηη σπηζιμοποίηζη ηεσνικών για ηην επίλςζη ηοςρ 

 

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνζθνπνχζε ζην λα δηεξεπλήζεη ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή 

ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  Γηαπηζηψζεθε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή εμαξηάηαη απφ ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο.  Όζνλ αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ δελ εμαξηάηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απφ ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ή άιιεο ηερληθήο. Ζ επηινγή 

θάπνηαο ηερληθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ 

πξνέιεπζε ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο θαηαδεηθλχνπλ πσο πξνθεηκέλνπ ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο απνθπγήο. Σν απνηέιεζκα απηφ αληηηίζεηαη 

κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαζψο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ζηελ ηερληθή ηεο 

απνθπγήο  ππάξρεη ρακειφ ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο φζν θαη γηα 

ηνπο ζηφρνπο ηεο άιιεο νκάδαο, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην κνληέιν Thomas 

(1990). Tα επξήκαηα καο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δε ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ 

εξεπλψλ θαζψο, νη εθπαηδεπηηθνί πηζαλφλ λα κελ θαηαλφεζαλ ζσζηά ηε ζεκαζία ηεο 

ηερληθήο ηεο απνθπγήο ζηελ εξψηεζε 22 (αλ θαη ππήξρε ε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζην 

εξσηεκαηνιφγην) θαη έθξηλαλ ηνλ δηεπζπληή σο απνηειεζκαηηθφηεξν φηαλ ηελ 

ρξεζηκνπνηεί. Ο φξνο απνθπγή παξαπέκπεη ζηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη άξα 
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ζηε κείσζε ηνπο θαη απηφο ίζσο είλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε απνθπγή ζεσξείηαη σο 

ε απνηειεζκαηηθφηεξε ηερληθή. 

 

7.6 ςζσέηιζη αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος διεςθςνηή ζηην επίλςζη ηυν 

ζςγκπούζευν και ηυν σαπακηηπιζηικών ηος 

 

Σέινο φζνλ αθνξά ην έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπ. πγθεθξηκέλα ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή έδεημε φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α= 0, 05) ππάξρεη 

ζπλάθεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφ ηνλ δηεπζπληή 

πνπ έρεη φξακα θαη αλάγθε γηα επηηεχγκαηα, πίζηε ζηηο αμίεο, αλάγθε γηα πξνβνιή 

δχλακεο, επηκνλή ζηνπο ζηφρνπο, πεηζαξρία θαη θαιή επηθνηλσλία. Αθφκε, ζεσξνχλ 

απνηειεζκαηηθφ ην δηεπζπληή πνπ εκςπρψλεη θαη παξνηξχλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, 

δεκηνπξγεί ζεηηθφ πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή θαη κέζσ απηήο ζηε 

ζρνιηθή βειηίσζε. 

Όζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάγθεο γηα πξνβνιή δχλακεο δελ έρεη 

απνδεηρζεί φηη βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, αιιά ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ίζσο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα έρνπλ αλάγθε απφ έλαλ δπλακηθφ εγέηε πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη άξα ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο 

ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα πάξεη επζχλεο πάλσ ηνπ θαη λα επηβάιιεη ηε ζηξαηεγηθή 

πνπ ν ίδηνο επηζπκεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ρξφλνο λα εμεγήζεη. Όζνλ αθνξά 

ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά, ε βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί θαζψο ν απνηειεζκαηηθφο 

δηεπζπληήο - εγέηεο έρεη έλα φξακα πνπ αθνξά ην πψο ζέιεη λα δεη ην ζρνιείν θαη 

πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη έλα ζεηηθφ θιίκα- πεξηβάιινλ. Πξνσζεί ηε ζσζηή επηθνηλσλία 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή απηνεηθφλα φζνλ 

αθνξά ηνλ ίδην, αιιά θαη ην ζρνιείν. (Παζηαξδήο, 2004). ηνλ αΐηε (2005) 

αλαθέξεηαη σο θχξηα πξνυπφζεζε ηεο εγεζίαο ε απνηειεζκαηηθή δξάζε ηεο εγεζίαο 

θαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα εκπλέεη θαη λα ππνθηλεί 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Γηα ηνλ Duignan (1986) ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έρεη ν απνηειεζκαηηθφο εγέηεο είλαη ε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο, ε 
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ελζάξξπλζε θαη ε πεηζαξρία, ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη.  
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ΚΔΦ. 8
Ο

 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

8.1 ςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ  

 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ην δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Κηιθίο, ζηε βάζε ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο. Μέζα απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαηαδείρζεθε φηη ππάξρνπλ πνιχ ζπάληα ζπγθξνχζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ δείγκαηνο θαη απηέο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν ε έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο 

ζε πνζνζηφ 67,9%. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

(2015) νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 78% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλάο καο έδεημε φηη ε πιεηνςεθία (ζε πνζνζηφ 41%) είλαη κεηαμχ 41-50 εηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαηξηάδνπλ πνιχ κε ηελ 

έξεπλα ηεο Βνιαθάθε (2015), ε νπνία εμεγεί φηη ν κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

ειηθίαο 41- 50 εηψλ νθείιεηαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο πξνζιήςεηο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αιιά θαη ζηε κείσζε ιφγσ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, θαηαδείρζεθε φηη θχξηνη ιφγνη εκθάληζεο ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ε θαηαλνκή 

ησλ ηάμεσλ, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε ζχγρπζε ξφισλ θαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ν ππεξβνιηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο θαη νη γξήγνξνη ξπζκνί, ε αλαζθάιεηα, ην ζηπι εγεζίαο). Οη παξάγνληεο απηνί 

ελ κέξεη απνξξένπλ θαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε λνκνζεζία ηνπ νπνίνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 Χο εθ ηνχηνπ, έλα πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξε επειημία 

θαη απηνλνκία ζην δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ιχζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο. 

Άιισζηε θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ 

πσο ε αιιαγή λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζα απνηεινχζε 
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έλαλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ ζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα.  

Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη θαιή 

επηθνηλσλία, ζσζηφο θαηακεξηζκφο ξφισλ θαη θαηάιιειε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηεο 

Βνιαθάθε (2015), θαζψο ε επηθνηλσλία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Δπηπιένλ, ν ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ θάζε κέινπο ζα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ (2013) θαη ηέινο ζρεηηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε έξεπλα ηνπ Παπαδάηνπ (2013) θαηέδεημε φηη 

ζπκβάιιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο.  

Γίλεηαη αθφκε αληηιεπηφ απφ ηελ έξεπλα απηή φηη γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζεί ε θαηάιιειε θνπιηνχξα 

θαη λα γίλεη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ αιιά θαη ζηελ 

απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θη απηφ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, φκσο, παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο 

είλαη θαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ πξνζπκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ε άξλεζε αλάιεςεο έξγνπ, ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, ε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη επηθνηλσλίαο, νη 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ε έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη ην ζηπι 

εγεζίαο). Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κία νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο λα δηέπνληαη απφ πξαγκαηηθή επηζπκία επίιπζεο ησλ 

δεηεκάησλ απηψλ, πξηλ νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε.  

Κξίζηκνο είλαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο πξνο απηφ, θαζψο ν δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη κίαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ 

ζα εζηηάδεη ζηε κάζεζε, ζηελ ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε 

ηεο νξγαλσζηαθήο ηνπο δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, ν δηεπζπληήο είλαη εθείλνο πνπ ζα ππνθηλήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθά 
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πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ζηε δηαρείξηζε ηάμεο, ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο) πνπ απνηεινχλ έλαλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, κέζα 

απφ ηελ έξεπλα θαηαδείρζεθε πσο ν δηεπζπληήο ζε γεληθέο γξακκέο αληηκεησπίδεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο 

είλαη ακεξφιεπηνο, επεκβαίλεη έγθαηξα θαη έρεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο, ελψ 

παξάιιεια είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θαζψο είλαη 

ακεξφιεπηνο, δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο κε εηιηθξίλεηα, ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ελζπλαίζζεζε. 

 

8.2 ςμβολή ηυν αποηελεζμάηυν ζηην πποαγυγή ηηρ γνώζηρ 

   

πλνιηθά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Απηφ ελδερνκέλσο 

νθείιεηαη ζην φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, 

δηέπνληαη απφ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα είλαη ην 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, θαζψο ηα ζρνιεία ππάγνληαη ζηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ησλ ρσξψλ. Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη ε πεξηνξηζκέλε επειημία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο ππάγνληαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, άιιεο ζε κεγαιχηεξν, 

άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, σο πξνο ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζην λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη θνηλφο ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο, αιιά θαη ε αιιεινεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, 

ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Άιισζηε, νη ζρνιηθνί νξγαληζκνί, φπσο φινη 

νη νξγαληζκνί, δηέπνληαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζχγθξνπζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφ 

ξφιν ηεο εγεζίαο. ε θάζε νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

νξγαληζκψλ, ν εγέηεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ εκςχρσζε, 

ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, σο πξνο ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη 
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ηελ επηθνηλσλία απηνχ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ελφο ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο πνπ είλαη επηθεληξσκέλν ζηνπο καζεηέο, ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ζηε κάζεζε. 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε έξεπλα απηή 

δηεμήρζε ζε κία ζρνιηθή κνλάδα θαη σο εθ ηνχηνπ κέζα απφ ηε κειέηε πεξίπησζε 

αλαδεηθλχνληαη πηπρέο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ κία έξεπλα 

πνπ ζα γηλφηαλ ζε κία νκάδα ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ έξεπλα απηή 

ιάβαλε κέξνο ηφζν εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη δηεπζπληέο, θάηη πνπ νδήγεζε ζην λα 

δηαπηζησζεί πσο απηά ηα δχν κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεί θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

εξσηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα εξψηεκα αθνξά ην θαηά πφζν ε ηνπηθφηεηα, ζην 

πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αληζφηεηαο, επεξεάδεη ην 

ζέκα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Έλα αθφκε εξψηεκα αθνξά ην πνηεο είλαη 

νη απφςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο, θαζψο νη γνλείο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη πνηνο ν ξφινο, ηφζν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, φζν θαη ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. 

 

8.3 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ  

 

Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, ζηηο νπνίεο έπξεπε λα απαληήζνπλ θαη νη ίδηνη νη 

δηεπζπληέο. Απηφ ην ζεκείν είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κειέηε απηή σζηφζν, ελέρεη 

έλα κηθξφ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα έλα βαζκφ κεξνιεςίαο. 

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο αθνξά θαη πάιη ηε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα πξνέξρεηαη 

απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 
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πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Κηιθίο. Απφ ηε κία πιεπξά, δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

απφςεηο φισλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δε γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ άιινπο λνκνχο ηεο Διιάδαο. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Ζ 

ζπγθξηκέλε έξεπλα απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη φρη ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπηπιένλ, ν ηξίηνο πεξηνξηζκφο απηήο ηεο έξεπλαο αθνξά ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πην αλαιπηηθά, ζηελ έξεπλα απηή έγηλε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

αλέδεημε ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, 

αιιά αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ, ηφζν 

ζε δηεπζπληέο, φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα κειινληηθή έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα 

απφ κία έξεπλα ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηφζν ηεο πνζνηηθήο, φζν θαη ηεο πνηνηηθήο 

κεζφδνπ, είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα θαη έγθπξα, ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο.  Ο 

ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζφδνπ αμηνπνηήζεθε ζηε κειέηε απηή, παξφιν 

πνπ πξσηίζησο ζηφρεπε ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

8.4 Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 

   

Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο είλαη δπλαηφλ ζε κία κειινληηθή 

έξεπλα λα νδεγεζνχκε ζηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

γεληθεπζνχλ, αμηνπνηψληαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε. 

Δπηπξνζζέησο, κε αθνξκή ηελ εξγαζία απηή, ζε κία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζαλ 

λα ζρεδηαζηνχλ δχν εξσηεκαηνιφγηα, έλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη έλα γηα ηνπο 

δηεπζπληέο, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ πεξηζζφηεξν ακεξφιεπηα ζπκπεξάζκαηα ψζηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ έξεπλα απηή. 

ε απηφ ην πιαίζην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ κία ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

απηψλ ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ππάξρνπλ θνηλέο 
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αηηίεο πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη εγγελείο ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εθαιηήξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζψο κέζσ ηεο έξεπλαο 

απηήο γίλνληαη θαηαλνεηά ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη επηπηψζεηο, ε εκπινθή ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε, νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο 

πνπ πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξφηαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ε επηκφξθσζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο, ζα κπνξνχζε 

λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ην ζρνιηθφ θιίκα, ψζηε λα 

εξεπλεζεί ην θαηά πφζν επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. πλάκα ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε πνπ θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία ζηε ζρνιηθή κνλάδα επνηθνδνκεηηθή θαη 

ην θαηά πφζν επεξεάδεη ηα ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ  Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ: α) ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ ζηπι εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ β) ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

γηα ηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, φζνλ αθνξά ην πψο επεξεάδεηαη απφ 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη γ) ε θαηαγξαθή ησλ 

δηεπζπληψλ- ζρνιηθψλ εγεηψλ πνπ είλαη επηκνξθσκέλνη- ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην 

ζέκα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  
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«Δθλώνω ρθτά ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρκρα 2,4,6 παρ. 3 του 

Ν. 1256/1982, θ παροφςα εργαςία αποτελεί αποκλειςτικά προϊόν προςωπικισ εργαςίασ και 

δεν προςβάλλει κάκε μορφισ πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικισ ι 

ολικισ αντιγραφισ, οι πθγζσ δε που χρθςιμοποιικθκαν περιορίηονται ςτισ βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ και μόνον.» 
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