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Σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Τρόπων Διαχείρισης 

Συγρούσεων από τους/τις Διευθυντές/ριες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Περίληψη 

Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και σημαντική 

πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε όλους τους οργανισμούς. Μπορούν να 

εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα με διάφορες μορφές και να επιδρούν ωφέλιμα ή 

καταστροφικά στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της. Είναι λειτουργικές 

όταν το άτομο γνωρίζει τον τρόπο για να τις διαχειριστεί. Βασικός παράγοντας της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι τα συναισθήματα. Η συναισθηματική νοημοσύνη 

των διευθυντών/ριών επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων και των 

συγκρούσεων.  

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να καταδειχθεί η σχέση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/ντριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων σε μια σχολική μονάδα. Εξετάσθηκαν 

οι τέσσερις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης διευθυντών/ριών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους πέντε τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

Εξετάστηκε επίσης η επίδραση του φύλου στη συναισθηματική νοημοσύνη και στους 

τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω 

ανώνυμου ερωτηματολογίου.. για τη συναισθηματική νοημοσύνη έγινε χρήση της 

κλίμακας του Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS, Wong & Law, 

2002 ) και για τους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων του Rahim Organizational 

Conflict Inventory-II, Form B (Rahim, 1983). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 99 

διευθυντές/ριες δημοτικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν πως οι διευθυντές/ντριες διαθέτουν υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη η οποία σχετίζεται θετικά με τον συνεργατικό τρόπο διευθέτησης μιας 

σύγκρουσης. Η συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών/ντριών δε 

διαφοροποιείται ως προς το φύλο, ενώ εμφανίζεται μια έμφυλη διαφοροποίηση στην 

επιλογή του τρόπου διευθέτησης των συγκρούσεων. oι διευθύντριες επιλέγουν πιο 

συχνά τη Συνεργασία και τον Συμβιβασμό, από τους άντρες διευθυντές. 

 

Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση συγκρούσεων, 

διευθυντές/ντριες, φύλο 
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The Relationship of Principal Conflict Management Style and 

Emotional Intelligence in Primary School 

 

Abstract 

 

Conflicts are an integral part of school life and a significant aspect of social 

interaction in all organizations.  They can occur in the school in various forms and 

can have beneficial or detrimental effect on its functioning and effectiveness. It can 

be constructive if a person knows how to manage it well. Emotions in workplace are 

a major contributor to organizational behavior. Principals’ emotional intelligence 

affects the way they manage relationships and the way they manage conflicts. 

The present research attempts to demonstrate the relationship between the 

emotional intelligence of primary school principals and the ways conflict is managed 

in a school community. The four dimensions of emotional intelligence of school 

principals and the five ways to manage a conflict were examined.  

The gender impact on emotional intelligence and ways of conflict management was 

also examined. Data collection was achieved through anonymous questionnaire, for 

the emotional intelligence, the Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS, 

Wong & Law, 2002) and for the ways of managing conflict, the Rahim 

Organizational Conflict Inventory-II, Form B (Rahim, 1983). The research sample 

was 99 primary school principals from the prefecture of Thessaloniki. The results of 

the research show that the principals posses high emotional intelligence which is 

positively related to the cooperative way of managing conflict. The emotional 

intelligence of principals is not affected by gender but a gender differentiation is 

noted in conflict management; female school principals choose Integrating and 

Compromising style more often than male principals. 

 

 

Key words: emotional intelligence, conflict management, principals, gender 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Βασικό στοιχείο των μεταρρυθμιστικών αλλαγών των τελευταίων δεκαετιών 

αποτελεί η ενίσχυση της εφαρμογής συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και 
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σχέσεων, γεγονός που απαιτεί να σκεφτόμαστε την παιδαγωγική, στην ευρύτερη 

έννοιά της, ως μια σχεσιακή συνάντηση μεταξύ ατόμων μέσω της οποίας 

δημιουργούνται δυνατότητες ανάπτυξης (Newman, Niemeyer, Seddon & Devos, 

2014).   

Η άσκηση της διοίκησης θεωρείται ως μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στον/στην ηγέτη/τιδα και τα μέλη του οργανισμού (Πασιαρδής, 2014). Η σχέση αυτή 

είναι σύνθετη και προϋποθέτει άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες και 

χαρακτήρες, με διαφορετικές αξίες, αντιλήψεις και αρχές να μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με έναν τρόπο λειτουργικό. έχει λοιπόν χαρακτήρα δυναμικό και 

χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και συγκρούσεις. Οι διευθυντές/ριες καλούνται να 

αναλάβουν  δράσεις και πρωτοβουλίες, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την 

κατάλληλη στρατηγική για τον περιορισμό της εμφάνισης δυσλειτουργικών 

συγκρούσεων, οι οποίες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα και επίδοση της 

ομάδας. Η επίτευξη ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος περνάει μέσα από τη 

δημιουργία υγιών σχέσεων ή βελτίωση των υφιστάμενων και απαιτεί 

συναισθηματικές ικανότητες εκ μέρους του/της διευθυντή/ριας όπως αυτοεπίγνωση, 

αυτοπεποίθηση, αυτορρύθμιση, ενσυναίσθηση, δέσμευση,  επιρροή, επικοινωνία, 

χειρισμό διαφωνιών και δημιουργία συνοχής στην ομάδα (Goleman, 2011). Οι 

διευθυντές/ριες  λειτουργώντας ως ρυθμιστές των δικών τους συναισθημάτων  και 

των συναδέλφων/ισών διαμορφώνουν ένα κατάλληλο κλίμα επιρροής και 

πετυχαίνουν μεγαλύτερες επιδόσεις (Law, Wong, & Song, 2004). 

 Η ανάδειξη της σπουδαιότητας του ρόλου που έχει στη σημερινή κοινωνία η 

συναισθηματική ανάπτυξη των εργαζομένων και ιδιαίτερα των στελεχών-ηγετών, 

παράλληλα με τη νοητική τους ανάπτυξη, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των 

καθημερινών αλληλεπιδράσεων, τη διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της ομαδικής εργασίας και την επιτυχημένη, 

αποτελεσματική ηγεσία στον εργασιακό χώρο (Cherniss, 2000. Goleman, 1998. 
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Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Άτομα με υψηλή νοημοσύνη διαθέτουν 

ανώτερες ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων (Jordan and Torth, 2002). 

 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων από 

την οπτική των διευθυντών/τριών δημοτικών σχολείων. Επίσης, η έρευνα προσπαθεί 

να απαντήσει στο ερώτημα αν το φύλο επηρεάζει το επίπεδο συναισθηματικής 

νοημοσύνης τους καθώς και την επιλογή του τρόπου διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

Έρευνες που στοχεύουν στην μελέτη της σχέσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων από την πλευρά των ίδιων των 

διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων, με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, 

απουσιάζουν από την ελληνική βιβλιογραφία. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με 

την προσωπική μου εμπειρία ως διευθύντρια, το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό 

μου αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των συγκρούσεων σε μια σχολική μονάδα 

και τη συμβολή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου διευθέτησης των διαφορών και συγκρούσεων, 

αποτέλεσαν τους λόγους επιλογής και υλοποίησης της παρούσας εργασίας. 

Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος, επιχειρείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, την έννοια των 

συγκρούσεων και των τρόπων διαχείρισής τους. Στο ερευνητικό μέρος 

παρουσιάζονται η ερευνητική μεθοδολογία, η ανάλυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Στη 

συνέχεια ακολουθούν η συζήτηση των αποτελεσμάτων, η παράθεση βασικών 

συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη εφαρμογή της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην εποικοδομητική διαχείριση των συγκρούσεων. Η παράθεση των 

βιβλιογραφικών αναφορών και του παραρτήματος, ολοκληρώνουν την εν λόγω 

εργασία. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συναισθηματική Νοημοσύνη 

1.1 Ιστορική αναδρομή 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος E.L. Thorndike (1920) σε μια προσπάθεια αναζήτησης 

νέων αξιόπιστων μοντέλων για την πρόβλεψη της επιτυχίας στη ζωή ενός ατόμου, 

μίλησε για κοινωνική νοημοσύνη στο άρθρο του Intelligence and its uses, ορίζοντάς 

την ως την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τους άλλους και να χειρίζεται με 

σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Weschsler (1940) 

αναφέρθηκε σε μη νοητικές ικανότητες, ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία στη 

ζωή. Στη συνέχεια ο Guilford (1967) υποστήριξε ότι η νοημοσύνη δεν είναι µια 

έννοια µονοδιάστατη, αλλά αποτελείται από 120 διαφορετικές ικανότητες, 

ανεξάρτητες η μια από την άλλη. 

Το 1983 ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Howard Gardner στο βιβλίο του, Frames 

of Mind, διατύπωσε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (theory of multiple 

intelligence). Μίλησε για τύπους νοημοσύνης, όπως τη διαπροσωπική νοημοσύνη 

(Interpersonal Intelligence), δηλαδή την ικανότητα να καταλαβαίνουμε τους άλλους 

ανθρώπους, να επισημαίνουμε  τους σκοπούς, τα κίνητρα, τις διαθέσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους και να αλληλεπιδρούμε θετικά, συνεργαζόμενοι μαζί τους και για 

την ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Intrapersonal Intelligence), την ικανότητα ελέγχου 

των προσωπικών συναισθημάτων μας και συνειδητοποίησης των επιθυμιών μας, των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, την αυτορρύθμιση  του εαυτού μας. 

Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» διατυπώνεται για πρώτη φορά, το 

1985, στη διδακτορική διατριβή του Wayne Payne, A Study of Emotion: Developing 

Emotional Intelligence. Στη συνέχεια ο BarOn το 1988 σε μια προσπάθεια να 

μετρήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη, εισήγαγε τον όρο του Δείκτη 

Συναισθηματικότητας (Emotional Quotient), κατά αναλογία με το  Δείκτη 

Νοημοσύνης (Intelligence Quotient). Το 1990, οι Jack Mayer και Peter Salovey, σε 

άρθρο τους υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης διαφορετικό από την 

γνωσιακή ευφυία, που μπορεί να μετρηθεί με αξιόπιστο τρόπο. Προσδιόρισαν 

εννοιολογικά τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μία μορφή κοινωνικής ευφυΐας, η 

οποία περιλαμβάνει την ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και ρύθμισης του 

συναισθήματος. Το 1995 προστέθηκε στην ερευνητική τους ομάδα και ο David 
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Caruso, ο οποίος ασχολείται κυρίως με θέματα εργασιακής ψυχολογίας (Πλατσίδου, 

2010). 

Μεταγενέστερα, ο ψυχολόγος και δημοσιογράφος Daniel Goleman, 

αξιοποιώντας τα ευρήματα των ερευνών των Salovey και Mayer, με την έκδοση των 

βιβλίων του (1995, 1998) κάνει γνωστή την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, στο ευρύ κοινό. Την ορίζει ως την ικανότητα ενός ατόμου να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να δημιουργεί 

κίνητρα για τον εαυτό του και να χειρίζεται σωστά τόσο τα συναισθήματα, όσο και 

τις σχέσεις του. Κατά τον Goleman (1995), ο δείκτης νοημοσύνης συμβάλλει κατά 

20% στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ενός ατόμου στη ζωή, γεγονός 

που αφήνει το 80% στη συμβολή άλλων παραγόντων, μεταξύ αυτών και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης.  

 

1.2 Ορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Οι Salovey και Mayer (1990,1993) την όρισαν ως μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας η 

οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί, να ελέγχει 

και να ρυθμίζει κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων 

ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα, και να 

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί τη σκέψη και τη δράση του. 

Στη συνέχεια συνεργαζόμενοι με τον Caruso την ορίζουν ως την ικανότητα του 

ατόμου να αποτιμά επακριβώς, να ξεχωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματα τα 

δικά του και των άλλων, να τα κατανοεί, να τα αφομοιώνει στο μυαλό του και να 

ρυθμίζει τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα, στον εαυτό του και 

στους άλλους, με στόχο να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα και να επιλύει 

προβλήματα με επιτυχία (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999. Mayer, Salovey, Caruso, 

& Sitarenios, 2001). 

O Goleman (1995) ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα 

ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του (self-awareness) και τα 

συναισθήματα των άλλων (empathy), να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του (self-

mοtivation), να χειρίζεται σωστά και να ελέγχει τα συναισθήματά του (self-

regulation), όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους (social skills). Ο ισχυρισμός του 

ότι μια άποψη της ανθρώπινης φύσης που αγνοεί τη σημασία των συναισθημάτων 

είναι απογοητευτικά κοντόφθαλμη και η αμφισβήτηση της πρωταρχικότητας των 
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γνωστικών παραγόντων για την ατομική ευημερία, αντιμετωπίστηκε με μεγάλο 

σκεπτικισμό από την ακαδημαϊκή κοινότητα, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται 

ακόμα και η ίδια η ύπαρξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

O Reuven Bar-On διαχωρίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη από τις 

γνωστικές δεξιότητες και ορίζει τη συναισθηµατική-κοινωνική νοηµοσύνη «..ως µια 

διαθεµατική περιοχή από συσχετιζόµενες συναισθηµατικές και κοινωνικές 

ικανότητες, δεξιότητες και παράγοντες που καθορίζουν πόσο αποτελεσµατικά 

κατανοούµε τον εαυτό µας και εκφραζόµαστε, κατανοούµε τους άλλους και 

συσχετιζόµαστε µαζί τους και ανταποκρινόµαστε στις καθηµερινές ανάγκες» (Bar-

On, 1997, σ.14). Eπικεντρώνεται στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου 

στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις, μέσω μη γνωστικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπισή τους. 

Συμπερασματικά, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των 

ατόμων να αισθάνονται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη 

δύναμη και τη διορατικότητα των συναισθημάτων τους ως πηγή ενέργειας, 

πληροφοριών, δημιουργικότητας, εμπιστοσύνης και σύνδεσης με το περιβάλλον 

τους. Είναι ένα πολύπλευρο θέμα με συνέπεια οι ορισμοί της να είναι πολλοί και 

ποικίλοι.  

 

1.3 Μοντέλα Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης 

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις  για τον προσδιορισμό του εννοιολογικού 

περιεχομένου της συναισθηματικής νοημοσύνης, που η καθεμιά προσδιορίζει πολλές 

και διαφορετικές διαστάσεις (ικανότητες, δεξιότητες, χαρακτηριστικά) αυτής της 

πολυδιάστατης έννοιας (Πλατσίδου, 2010). Τα διάφορα µοντέλα που έχουν προταθεί 

κατά καιρούς δείχνουν την δυσκολία στην κατανόηση του ακριβούς ορισµού της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα διάφορα 

µοντέλα αλληλοσυµπληρώνονται στην προσπάθεια προσδιορισµού της έννοιας 

(Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). Τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν διατυπωθεί για 

την ερμηνεία της, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες με βάση το πού εστιάζουν. 

 

1.3.1 Μοντέλα ικανότητας (Ability-Based Model). Το μοντέλο των Mayer 

και Salovey (1997), ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και προσδιορίζει την έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης ως ικανότητα του νου και εξετάζει την επίδραση των 
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συναισθημάτων στη γενικότερη λειτουργία του ατόμου. Η προσέγγισή τους εστιάζει 

στην αλληλεπίδραση γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων. Το συναίσθημα 

και η σκέψη δουλεύουν μαζί: το συναίσθημα βοηθάει την σκέψη και η σκέψη μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει το συναίσθημα. Οργανώνει τις ικανότητες που 

εμπεριέχονται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης σε τέσσερις 

διαστάσεις:  

i.  Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων (perceive emotions). Είναι η 

ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τα δικά του 

συναισθήματα αλλά και των άλλων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις εκφράσεις του 

προσώπου, τον τόνο της φωνής, στην τέχνη κ.ά.  

ii.  Ενσωμάτωση των συναισθημάτων στον τρόπο σκέψης (emotional facilitation 

of thought). Αποτελεί την ικανότητα επεξεργασίας συναισθηματικών πληροφοριών 

με στόχο τον εμπλουτισμό της διαδικασίας της σκέψης, της γνωστικής κατάστασης 

του ατόμου. 

iii.  Κατανόηση των συναισθημάτων (understand emotions). Αφορά την 

ικανότητα κατανόησης σύνθετων, πολύπλοκων ή και αντιφατικών συναισθημάτων 

και των περίπλοκων σχέσεων ανάμεσα στα συναισθήματα και τις επιμέρους 

καταστάσεις κάθε ανθρώπινης σχέσης.  

iv.  Διαχείριση συναισθημάτων (manage emotions). Αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόμου να διαχειρίζεται τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων. 

Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και συσχετίζεται με 

ηγετικές δεξιότητες και την διαχείριση προσωπικού. Ένα άτομο με ανεπτυγμένη 

αυτή την ικανότητα, μπορεί να ρυθμίσει και να αξιοποιήσει τόσο τα θετικά όσο και 

τα αρνητικά συναισθήματα για την συναισθηματική και πνευματική του προαγωγή 

και ανάπτυξη.  

 

1.3.2 Μοντέλα με πλαίσιο την προσωπικότητα. Ερμηνεύουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό από ικανότητες προσαρμογής και 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Το μοντέλο Bar-On (1997), το οποίο ανήκει σε 

αυτήν την κατηγορία, ασχολείται με τον προσδιορισμό και τη μέτρηση της 

συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Πέντε κατηγορίες ικανοτήτων 

συνθέτουν το μοντέλο, που η καθεμιά διαθέτει έναν αριθμό δεξιοτήτων, οι οποίες 

είναι: 
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i. Οι ενδοπροσωπικές ικανότητες. Αφορούν τη συναισθηματική αυτοεπίγνωση, 

αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση, αυτοέκφραση και ανεξαρτησία.  

ii. Οι διαπροσωπικές ικανότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενσυναίσθηση, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και η κοινωνική υπευθυνότητα. 

iii. Η προσαρμοστικότητα. Αναφέρεται στις δεξιότητες του ατόμου για 

αντιμετώπιση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη δεξιότητα 

επίλυσης προβλημάτων, τη δεξιότητα αξιολόγησης και ελέγχου της πραγματικότητας 

και τη δεξιότητα ευελιξίας. 

iv. Διαχείριση άγχους. Περιλαμβάνει τον έλεγχο των συναισθημάτων και των 

παρορμήσεων, την ανοχή στο άγχος. 

v. Γενική διάθεση. Αναφέρεται στην ευτυχία, την αισιοδοξία και στην απόκτηση 

θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Σε μια αναθεώρηση του μοντέλου του, θεωρεί ότι 

η τελευταία κατηγορία ικανοτήτων που αναφέρεται ως γενική διάθεση, λειτουργεί ως 

ένας διαμεσολαβητής για τη διευκόλυνση της συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι 

ως ένα από τα συστατικά της (Bar-On, 2000). 

Για τον Bar-On (1997), η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται 

διαχρονικά και υπάρχει δυνατότητα βελτίωσής της μέσω κατάλληλων 

προγραμμάτων. Ένας συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος έχει την ικανότητα να 

κατανοεί τόσο τον εαυτό του, όσο και τους άλλους, να προσαρμόζεται με ευκολία σε 

τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και να διαθέτει 

αισιοδοξία, προκειμένου να πετύχει τα παραπάνω (Πλατσίδου, 2010). 

 

1.3.3 Μοντέλα επίδοσης. Προβλέπουν και εξηγούν την αποτελεσματικότητα και 

την επίδοση του ατόμου, με κριτήριο τον τρόπο οργάνωσης των συναισθηματικών, 

κοινωνικών και προσωπικών χαρακτηριστικών του. Το μοντέλο του Goleman (1995) 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Goleman ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη 

ως ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως «το να κινητοποιεί κανείς τον εαυτό 

του προς την επίτευξη στόχων και να επιμένει παρά τις ματαιώσεις που δέχεται, το 

να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να μπορεί να καθυστερεί την ικανοποίησή του, 

όταν πρέπει, το να μπορεί να ρυθμίζει τη διάθεσή του και να μην επιτρέπει στο άγχος 

και την ανησυχία να παρεμποδίζουν την ικανότητά του για ορθή σκέψη, να διαθέτει 

ενσυναίσθηση και αισιοδοξία» (Goleman, 1995, σ.34). Η υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη οδηγεί στη συναισθηματική επάρκεια. Για να αναπτύξει κάποιος τη 
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συναισθηματική επάρκεια, πρέπει να διαθέτει τις εξής πέντε βασικές 

συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες: 

i. Αυτοεπίγνωση (Self Awareness): Αναφέρεται στην αναγνώριση των 

προσωπικών συναισθημάτων και των επιδράσεών τους, στην αναγνώριση των 

προσωπικών δυνατοτήτων και περιορισμών δηλαδή στην ρεαλιστική αξιολόγηση των 

ικανοτήτων του καθώς και στο αίσθημα αυτοπεποίθησης. 

ii. Αυτορρύθμιση (self-regulation): αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την 

αξιοπιστία, τον αυτοέλεγχο, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την 

καινοτομία. 

iii. Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η 

δέσμευση, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιμονή και προσπάθεια, παρά τα εμπόδια 

και τις αποτυχίες. 

iv. Ενσυναίσθηση (empathy): αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης των 

αισθημάτων, των απόψεων και των αναγκών των άλλων και στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, καθώς και στον σωστό χειρισμό της 

διαφορετικότητας. 

v. Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται για δεξιότητες επιρροής, 

επικοινωνίας, ηγεσίας, διαπραγμάτευσης και χειρισμού/επίλυσης διαφωνιών, 

καλλιέργεια δεσμών, συνεργασίας, ομαδικότητας. 

Το τελικό μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης, το οποίο διαμορφώθηκε σε 

συνεργασία του Goleman με τους Boyatzis και Rhee (2000), το αποτελούν τέσσερις 

συναισθηματικές ικανότητες, η αυτοεπίγνωση και η αυτοδιαχείριση, οι οποίες 

ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των προσωπικών ικανοτήτων και αφορούν τον 

τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, και η κοινωνική επίγνωση και 

διαχείριση σχέσεων, οι οποίες ανήκουν στις κοινωνικές ικανότητες και αφορούν στον 

τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας. Ο Goleman επίσης υποστηρίζει 

ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δύναται να διδαχθεί στο άτομο, έτσι ώστε να 

εξοπλιστεί με όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να 

επιτύχει στη ζωή του. 

Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000) πρότειναν δύο κατηγορίες στην 

ταξινόμηση των μοντέλων: τα μοντέλα ικανότητας και τα μεικτά μοντέλα. Τα 

μοντέλα ικανότητας δεν διαφέρουν καθόλου από την προηγούμενη ταξινόμηση. Τα 

μεικτά μοντέλα περιλαμβάνουν τα δύο τελευταία μοντέλα της προηγούμενης 

ταξινόμησης και ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό από 
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συναισθηματικές και κοινωνικές δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες 

προσαρμογής (Bar-On, 2000) με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας 

(Petrides & Furnham, 2000), οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις, 

ερμηνεύοντας και προβλέποντας παράλληλα την επίδοσή τους. 

 

1.4 Μέτρηση της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για τη μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες (Mayer 

Salovey & Caruso, 2004. Πλατσίδου, 2010): 

1.4.1. Αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων. Στα ψυχομετρικά τέστ ο/η 

εξεταζόμενος/η καλείται να βρει λύσεις σε προβλήματα ή να δώσει απαντήσεις σε 

ερωτήσεις  συναισθηματικού περιεχομένου και στη συνέχεια βαθμολογείται ανάλογα 

με το πόσο σωστή είναι με βάση τη γνώμη των ειδικών ή με βάση τις απαντήσεις του 

μέσου όρου των ερωτηθέντων ατόμων, μέσω δηλαδή συναινετικής βαθμολογίας 

(consensus scoring).  

Το πιο διαδεδομένο τεστ αυτής της κατηγορίας αποτελεί το τεστ των Mayer, 

Salovey και Caruso, Emotional Intelligence Test- MSCEIT (2002). Το MSCEIT 

μετρά ατομικές επιδόσεις σε έργα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που 

αφορούν ατομικά συναισθήματα όσο και συναισθηματικές καταστάσεις, δίνοντας 

έναν γενικό δείκτη ικανότητας στη συναισθηματική νοημοσύνη και τέσσερις 

επιμέρους δείκτες. Το MSCEIT έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον 

Καφέτσιο (Kafetsios, 2004) και συμπεριλαμβάνει 141 ερωτήσεις και προβλήματα. 

Αρχικά το τεστ απευθυνόταν σε ενήλικο πληθυσμό. Αργότερα προσαρμόστηκε ώστε 

να απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας12-18 ετών (MSCEIT-YV-R: Mayer, 

Salovey & Caruso Emotional Intelligence Test: Youth Version, Research Edition). 

1.4.2. Αυτοαναφορές: Είναι  ο πιο συνηθισμένος και εύκολος τρόπος 

μέτρησης ικανοτήτων, προδιαθέσεων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε σχέση 

με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Χρησιμοποιείται κυρίως από τα μικτά μοντέλα. 

Ο/Η συμμετέχων/ουσα καλείται να δηλώσει σε έναν αριθμό διαβαθμισμένων 

προτάσεων-δηλώσεων ενός ερωτηματολογίου, το βαθμό στον οποίο συμφωνεί με την 

καθεμιά. Με τη μέθοδο αυτή συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός υποκειμενικών 
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εκτιμήσεων για τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης σε μικρό χρονικό 

διάστημα. 

Τα πιο διαδεδομένα εργαλεία της κατηγορίας αυτής είναι: το Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i) που κατασκεύασε ο Bar-On (1997), το ερωτηματολόγιο 

Emotional Intelligence Test (EIS) των Schutte et al. (1998), αλλά και το Wong & 

Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την 

έρευνα. 

Το Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) είναι ένα 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών το οποίο μετρά την αντιληπτή συναισθηματική 

νοημοσύνη. Κατασκευάστηκε το 2002 από τους από τους Wong και Law και 

βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης των Mayer, Salovey 

και Caruso (1997). Συγκεκριμένα περιέχει 16 ερωτήσεις/προτάσεις που 

βαθμολογούνται από το 1 έως το 5 και οι οποίες διακρίνονται σε τέσσερις 

υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν αντίστοιχα: την συναισθηματική αυτοεπίγνωση 

(Self-Emotion Appraisal - SEA), την εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων 

(Others’ Emotion Appraisal - OEA), τη χρήση των συναισθημάτων (Use of Emotion 

UOE) και τη ρύθμιση των συναισθημάτων (Regulation of Emotion -ROE). Οι Wong 

και Law (2002) αναφέρουν καλή εσωτερική αξιοπιστία για το ερωτηματολόγιό τους. 

Το ερωτηματολόγιο WLEIS μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από 

τους Kafetsios και Zampetakis (2008).  

1.4.3. Ετεροαναφορές (τεστ 360 μοιρών ή αναφορές άλλων για το άτομο): 

Σε αυτού του τύπου τα τεστ καλούνται άλλα πρόσωπα, του κοινωνικού 

περιβάλλοντος ενός ατόμου, να εκτιμήσουν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά 

του. Τα ερωτηματολόγια αυτού του τύπου αποτελούνται από προτάσεις-δηλώσεις 

που αναφέρονται στο άτομο του οποίου την συναισθηματική νοημοσύνη θέλουν να 

αξιολογήσουν. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τα μικτά μοντέλα και κυρίως 

από το μοντέλο επίδοσης του Goleman. Ο Goleman για τη μέτρηση του δικού του 

μοντέλου ανέπτυξε με τους Βoyatzis και Rhee το Emotional Competence Inventory 

360 (Βoyatzis, Goleman & Rhee, 2000). Το ECI 360º αναπτύχθηκε ως ένα 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων, το 

οποίο βασίζεται στις αναφορές των τρίτων, π.χ. των συναδέλφων, των προϊσταμένων, 

των υφισταμένων, για την αξιολόγηση της συναισθηματικής επάρκειας.  

Υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων που κατασκευάστηκαν για τη μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες μέθοδοι 
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μέτρησης. Όλες έχουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, οι οποίες καθορίζουν 

μαζί με το θεωρητικό τους υπόβαθρο το πλαίσιο εφαρμογής τους. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει το ψυχομετρικό εργαλείο να ικανοποιεί τα κριτήρια της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας. 

1.5 Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Ηγεσία 

Τα ανθρώπινα συναισθήµατα αποτελούν ατομικές εμπειρίες που παράγονται 

και επηρεάζονται έντονα από τις κυρίαρχες δοµές της δράσης και αλληλεπίδρασης 

που βιώνουν τα άτομα και εκδηλώνονται στο εκάστοτε εργασιακό, κοινωνικό και 

πολιτισµικό πλαίσιο (Pratt-Adams & Maguire, 2009). Το συναίσθημα δεν είναι απλά 

κάτι που αισθανόμαστε, είναι σημαντική πηγή πληροφοριών και αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της οργανωσιακής συμπεριφοράς και ζωής. Αν χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο επίτευξης 

στόχων του οργανισμού, όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του. 

Νεότερες έρευνες δίνουν βαρύτητα στη σημασία της ενσωμάτωσης του 

συναισθηματικού παράγοντα σε όλες τις μορφές και τα επίπεδα διοίκησης. Η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της αποτελεσματικής 

ηγεσίας (Barbuto & Burbach, 2006. Gardner & Stough, 2002).  

Το φαινόμενο της ηγεσίας είναι ένα κατ’ εξοχήν ομαδικό φαινόμενο και 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός/μιας ηγέτη/τιδας, οπαδών/συνεργατών/υφισταμένων 

καθώς και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και επιρροής (Κάντας, 1998). Ο Gill 

(2006, p.7) χαρακτηρίζει την ηγεσία ως «την τέχνη και την επιστήμη, που επιτρέπει 

την ανάμειξη συναισθημάτων, συμπεριφορών και πνευματικών εκδηλώσεων», με 

στόχο την καλλιέργεια κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

Ο/Η αποτελεσματικός/ή ηγέτης/ιδα δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για 

εκείνους που καθοδηγεί, αξιοπιστία και ενσυναίσθηση. Εμπνέει και καθοδηγεί τους 

γύρω του, αποκωδικοποιεί με ακρίβεια τα συναισθήματά τους, αντιλαμβάνεται τα 

ενδιαφέροντα και  τις ανάγκες τους, στέλνει σαφή και πειστικά μηνύματα, 

διαχειρίζεται, διαπραγματεύεται και επιλύει διαφωνίες, συμβάλλοντας στον 

συντονισμό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην κοινωνική και συναισθηματική 

προσαρμογή και στην μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις σχέσεις και την εργασία τους 

(Ealias & Jijo, 2012. Metaj – Macula, 2017. Mayer, Salovey & Caruso, 2004). 

Οι οργανωσιακοί ψυχολόγοι υπογραμμίζουν ότι οι ηγέτες/ιδες θα πρέπει να 

διαθέτουν την ικανότητα να κατανοούν τη φύση και την ποιότητα των κοινωνικών 
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αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων και να επιλύουν κοινωνικά προβλήματα 

που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον. Τα συναισθήματα είτε αυτά αφορούν το 

ίδιο το άτομο, είτε το άτομο ως μέλος μιας ομάδας κατέχουν εξέχοντα ρόλο στις 

κοινωνικές και διαπροσωπικές του σχέσεις, γιατί συμβάλλουν στην καλύτερη 

επικοινωνία και στην αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο 

(Καφέτσιος, 2010).  

Η Whitbourne (2013) επισημαίνει ότι οι πρόσφατες θεωρίες ηγεσίας 

υποστηρίζουν ότι πετυχημένοι/ες ηγέτες/τιδες είναι αυτοί/ές που διαθέτουν 

κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες, είναι διορατικοί/ές, είναι 

προσανατολισμένοι/ες στη δημιουργία σχέσεων, αντιλαμβάνονται τα ‘μηνύματα’ και 

την συναισθηματική κατάσταση των άλλων καθώς και τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες τους και δρουν ανάλογα. 

Υπάρχει επομένως άμεση συσχέτιση μεταξύ ηγεσίας και συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Οι McDowelle και Bell (1998) υποστηρίζουν ότι ο ‘συναισθηματικός 

αναλφαβητισμός’ των ηγετών/ιδων, δηλαδή το να μην μπορούν να αναγνωρίσουν και 

να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να μην μπορούν να αντιληφθούν το πώς 

αισθάνονται οι άλλοι και να αποκωδικοποιούν τα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία 

της επικοινωνίας, να μην μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, δημιουργεί 

δυσλειτουργίες στις αλληλεπιδράσεις της ομάδας, δημιουργεί έλλειψη αρμονίας, 

συναίνεσης και δημιουργικότητας, ψυχολογική δυσφορία, αρνητική συμπεριφορά και 

συναισθήματα, συγκρούσεις, επαγγελματική εξουθένωση, μειώνει την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων καθώς και την αποδοτικότητα της ομάδας. Τα στελέχη που 

έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη εμπνέουν και δημιουργούν ένα κοινό 

όραμα, κερδίζουν την κινητοποίηση, εμπιστοσύνη, αφοσίωση και δέσμευση των 

εργαζομένων, καλλιεργούν την αρμονία δημιουργώντας θετικά συναισθήματα στην 

ομάδα τους, αντιλαμβάνονται το πώς αισθάνονται οι άλλοι και αντιδρούν καθώς 

αρμόζει, αναπτύσσουν μια οργανωσιακή κουλτούρα ικανή να αναδιαρθρώσει τις 

προσπάθειες των συναδέλφων, ενεργούν ψύχραιμα κάτω από συνθήκες πίεσης και 

άγχους και βοηθούν στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης (Downey, Roberts, 

& Stough, 2011. Gaur & Gupta, 2017. Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002. Karareba 

& Clarke, 2011. Καφέτσιος, 2003. Sutton, 2006. Wong & Law, 2002). 

Έρευνες έδειξαν ότι η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται θετικά 

με τη ομαδική-συνεργατική δουλειά, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

προσαρμοστική ικανότητα των εργαζομένων, τη δυνατότητά τους να εργάζονται 
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κάτω από συνθήκες πίεσης, την ικανότητά τους να διαχειρίζονται συγκρουσιακές 

καταστάσεις και να συνεργάζονται αρμονικά, να δημιουργούν δεσμούς με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτούς (Jordan, 

Ashkanasy, Hartel, & Hooper, 2002). 

1.6 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη του/της Διευθυντή/ντριας 

σχολικής μονάδος 

Η σχολική ηγεσία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

της επίτευξης των στόχων της σχολικής κοινότητας και της αποτελεσματικότητάς της 

(Pashiardis, 2000). Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας-ηγέτη/τιδας σε αυτήν είναι 

πολύπλοκος και πολυσύνθετος, γεγονός που δημιουργεί υψηλές συναισθηματικές 

απαιτήσεις (Πασιαρδή & Πασιαρδής, 2000). Απαιτείται να γνωρίζει τις αδυναμίες 

του/της και τις δυνατότητές του/της, δίνοντας έμφαση τόσο στα αποτελέσματα, όσο 

και στον ανθρώπινο παράγοντα (Θεοφιλίδης, 1994). Η δημιουργία “ειλικρινών 

σχέσεων και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης” αποτελεί τον κύριο στόχο των 

ενεργειών του/της γιατί συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία υγιών σχέσεων 

συνεργασίας (Μπρίνια, 2008 σ.172). 

Ο/Η αποτελεσματικός/ή διευθυντής/ντρια καλείται να διαδραματίσει πέρα 

από τον παραδοσιακό διεκπεραιωτικό/διαχειριστικό του/της ρόλο και το ρόλο του 

ηγέτη/τιδας και οραματιστή/στριας που καθοδηγεί, εμπνέει, κινητοποιεί, εμψυχώνει 

και δεσμεύει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην επίτευξη των κοινών 

στόχων. Οι σαφείς, κοινοί στόχοι έχουν σημασία, γιατί δημιουργούν συστήματα 

κινήτρων, τα οποία σχετίζονται με ποιοτικές διαφορές στους τρόπους που οι 

εκπαιδευτικοί καθορίζουν και αξιολογούν την επιτυχία, επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους (Butler, 2000). Παράλληλα 

καλείται να προάγει μια θετική και συνεργατική κουλτούρα και ήθος στο σχολείο.  

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, ανεξάρτητα από την εννοιολογική 

προσέγγιση, δηλαδή είτε προσεγγίζεται ως ικανότητα αντίληψης, ενσωμάτωσης, 

κατανόησης, και οργάνωσης συναισθημάτων, είτε ως ικανότητα του ατόµου για 

οργάνωση και έκφραση των συναισθηµάτων και συναφών κοινωνικών δεξιοτήτων 

όπως αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο, αξιοπιστία, ικανότητα επικοινωνίας, 

ευσυνειδησία και ενσυναίσθηση, φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 

αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων, στην αναγνώριση της αξίας και της ανάπτυξης 

του ατόμου, την εργασιακή και προσωπική πρόοδο και ευημερία του (Bar-On, 2003. 
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Diamantopoulou, Gouridou & Platsidou, 2015. Goleman, 1995, 1998.  Grewal & 

Salovey, 2005.  Sy, Tram, & O’Hara, 2006). 

Σύμφωνα με τους Leithwood, Harris & Hopkins (2008) ο/η 

αποτελεσματικός/ή σχολικός/ή ηγέτης/τιδα διακρίνεται για την ικανότητά του/της να 

αναγνωρίζει, να κατανοεί και να αντιδρά κατάλληλα στη διάθεση, στο χαρακτήρα, 

στις συναισθηματικές τάσεις και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ασκώντας άμεση 

επιρροή σε αυτούς, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις τους. Οι ανεπτυγμένες προσωπικές 

και κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες των ηγετών/τιδων, τους/τις βοηθούν να 

αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον, να εμπλέκονται σε πολύπλοκες 

διαπροσωπικές σχέσεις, να ενεργούν με μεγαλοψυχία και κατανόηση, με στόχο την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια ευκαιριών συνεργασίας σε διαφορετικούς ανθρώπους και 

την αποφυγή της απομόνωσης και του άγχους (King, 1999). Οι διευθυντές/ντριες που 

χρησιμοποιούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, την πειθώ και την έμπνευση, 

συμβάλλουν στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών (Kafetsios, Nezlek & Vassiou, 2011). Η συναισθηματική 

νοημοσύνη εμπερικλείει ικανότητες που αναπτύσσονται διαχρονικά και 

επηρεάζονται θετικά από την εμπειρία και την άσκηση και οδηγούν στην 

συναισθηματική επάρκεια και σε άριστη επίδοση (Mayer et al., 1999. Πλατσίδου, 

2010).  

Έχει αποδειχτεί ότι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο 

εκπαίδευσης συνδέεται με ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών από τη σχολική 

ηγεσία, καθώς και με μεγαλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες (Buck, 1985. 

Chiarrochi & Panju, 2008). Η επικοινωνία συνδέεται τόσο με την εμφάνιση των 

συγκρούσεων, όσο και με τη διαχείρισή τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Tidwell (1998, p. 88) «τα νοήματα που μοιραζόμαστε δημιουργούν δεσμούς μεταξύ 

μας αλλά και διαχωρισμούς». Σύμφωνα με τον Palmer (2003, p.6) «τα συναισθήματα 

δεν είναι μόνο κάτι που αισθανόμαστε, αλλά αποτελούν σημαντική πηγή 

πληροφοριών». Οι αποτελεσματικοί/ές ηγέτες/ιδες διαθέτουν την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται και «να χειρίζονται τα συναισθήματα τόσο τα δικά τους όσο και 

των άλλων» (George, 2000, p. 1027) και να καλλιεργούν την αρμονία και τον 

συντονισμό, δημιουργώντας μια δεξαμενή θετικής ενέργειας, που απελευθερώνει τα 

καλύτερα στοιχεία των ανθρώπων (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002). Δεξιότητες 

όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η 

κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, η διαχείριση των διαφωνιών, η 
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καλλιέργεια δεσμών, o έλεγχος των συναισθημάτων, η δημιουργία επιτυχημένων 

διαπροσωπικών σχέσεων, η σύμπραξη και η συνεργασία είναι βασικά συστατικά της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά μίας επιτυχημένης 

ομαδικής προσπάθειας και ηγεσίας. 

Ο/Η συναισθηματικά νοήμων διευθυντής/ντρια ασκεί θετική επίδραση και 

επιρροή στους γύρω του/της (George, 2000. Johns and Saks, 2001). Η θετική διάθεση 

και η αισιοδοξία του και η ικανότητα μετάδοσή της, βοηθά στην σωστή 

αντιμετώπιση δυσάρεστων και απρόσμενων καταστάσεων καθώς και στην 

ανεκτικότητα έναντι των αρνητικών συναισθημάτων και στην αντιμετώπιση και 

μείωση/εξάλειψη των συνεπειών τους, προάγει την παραγωγικότητα και την 

συναισθηματική αρμονία και ψυχική υγεία. Η χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη 

συνδέεται με ένα πλήθος αρνητικών συναισθημάτων όπως φόβο, εχθρότητα, άγχος, 

ανασφάλεια που οδηγούν στην απομόνωση του ατόμου (George, 1995. George & 

Bettenhausen, 1990). Τα θετικά συναισθήματα και η αρμονία στη διεύθυνση 

εξασφαλίζουν θετικά συναισθήματα στα μέλη της ομάδας, υψηλά επίπεδα 

εμπιστοσύνης, αισιοδοξία, συναίνεση, συλλογικότητα και συνέργεια, ομαλή επίλυση 

των διαφορών στην ομάδα, αποτελεσματικότητα, αυξημένη αίσθηση του “ανήκειν’ 

και ψυχολογική ευημερία και ικανοποίηση των εργαζομένων. Πλήθος ερευνών 

συγκλίνει στην άποψη ότι η συμπεριφορά των ηγετών – διευθυντών/ριών μπορεί να 

κάνει τη διαφορά στην ευτυχία και την ευημερία των εργαζομένων, συμβάλλοντας 

στην επαγγελματική τους ικανοποίηση (Barsade & Knight, 2015. Choi & Cho, 2011. 

Morris & Feldman, 1997. Singh, Manser & Mestry, 2007) και ταυτόχρονα να 

επηρεάσει θετικά στη λειτουργία των σχολείων (Elias, Zins, Graczyk & Weissberg, 

2003). 

 

1.7 Συναισθηµατική νοηµοσύνη και φύλο 

Το φύλο επιδρά σε όλες τις πλευρές της ζωής, καθορίζει διαδρομές ζωής, σχέσεις και 

πρακτικές και λειτουργεί ως σύνολο επιταγών και προτύπων της κοινωνίας με βάση 

το οποίο τα άτομα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (διπολικότητα του φύλου). Πολλά 

από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο βιολογικό φύλο είναι στην 

πραγματικότητα αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησης των υποκειμένων. Aπό την 

παιδική ηλικία, η παραδοσιακή κατανομή ρόλων, κομμάτι πολύ σημαντικό της 

γενικής κοινωνικοποιητικής διαδικασίας, προετοιμάζει αγόρια και κορίτσια, για 
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διαφορετικούς και αξιολογικά ιεραρχημένους ρόλους (Delphy, 2008. Παντελίδου 

Μαλούτα, 2014). 

Σύμφωνα με τους Sánchez-Núñez  Fernández-Berrocal, Montañés & Latorre 

(2008, p.458), «εάν επιθυμούμε να αναζητήσουμε αυτές τις διαφορές, πρέπει να πάμε 

πίσω στην παιδική ηλικία, τη χρονική περίοδο που διαμορφώνονται αυτές οι 

ικανότητες». Τα κορίτσια από τα πρώιμα στάδια της ζωής τους αποκτούν την 

δεξιότητα να αντιλαμβάνονται τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα, να εκφράζουν 

τα συναισθήματά τους με σαφήνεια και να χρησιμοποιούν ορθότερα και συχνότερα 

λέξεις με συναισθηματικό περιεχόμενο, συγκριτικά με τα αγόρια (Fivush, Brotman, 

Buckner, Goodman, 2000). Τα αγόρια μαθαίνουν από την νεαρή ηλικία να 

αποφεύγουν την έκφραση των συναισθημάτων τους, ιδιαίτερα εκείνων που 

συνδέονται με έντονα στοιχεία ευαλωτότητας/τρωτότητας, όπως άγχος, ενοχή, φόβο 

ή πόνο (Hall, 1978). Οι γονείς μεταφέρουν και ενισχύουν τις στερεοτυπικές 

κοινωνικές αντιλήψεις και αποδεκτές ‘πρότυπες’ συμπεριφορές στα παιδιά τους, 

οδηγώντας τα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων και 

τύπων προσωπικότητας.  

Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανές στην 

αναγνώριση, στην κατανόηση των συναισθημάτων, στην ενσυναίσθηση και στην 

διαπροσωπική επικοινωνία, παρόλο που υποτιμώνται σε σχέση με τους άνδρες κατά 

την ανάπτυξη ανάλογων συμπεριφορών σε θέσεις ηγεσίας (Brody & Hall, 2000. 

Ciarrochi et al, 2005. Das & Sahu, 2015. Mayer, Caruso & Salovey, 1999.  Mclntyre, 

2010. Nikić & Mitrović, 2015. Shutte et al., 1998). Οι άνδρες, από την άλλη, είναι πιο 

καλοί στον έλεγχο της παρορμητικότητας και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους, 

πιο ανθεκτικοί στο άγχος, προσαρμόζονται καλύτερα στις νέες συνθήκες και είναι 

πιο αισιόδοξοι (Bindu & Thomas, 2006. Feldman Barrett et al., 2000). 

Έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι ελάχιστα καλύτερες από τους άντρες ως 

προς την αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων (Mayer, Caruso & 

Salovey, 1999), στην κοινωνική προσαρμογή και στη διαπροσωπική επικοινωνία 

(Bar-On, 1997). Μια πιθανή εξήγηση για αυτό, είναι ότι οι γυναίκες λόγω του ότι 

έχουν λιγότερη δύναμη στην κοινωνία από ότι οι άντρες είναι αναγκασμένες να 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα πιο λεπτομερώς για να επιβιώσουν. Επίσης 

κάποιες έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη γενική συναισθηματική 

νοημοσύνη από τους άντρες (Bar-On, 2000. Schutte et al., 1998). Οι όποιες διαφορές 

στη συναισθηματική νοημοσύνη, αποδίδονται στην έμφυλη στερεοτυπική 
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κοινωνικοποίηση, με βάση τα κυρίαρχα, ιεραρχικά πρότυπα φύλου, τον έμφυλο 

διαχωρισμό των ρόλων που συμβαίνει στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό ή 

επαγγελματικό περιβάλλον (Brody & Hall, 1993. Hall, 1978, Hall and Mast, 2008. 

Lopes, Salovery and Straus, 2003).  

Στο χώρο της άσκησης εξουσίας/ηγεσίας είναι κοινά αποδεκτή η κυριαρχία 

των ανδρικών στερεότυπων1  και αξιών όπως η απώθηση των συναισθημάτων, ο 

ανταγωνισμός, η τόλμη και η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, η διεκδικητικότητα και η 

επιβολή καθώς και η υποτίμηση της γυναικείας συμπεριφοράς και των ‘θηλυκών 

αξιών’ όπως η κατανόηση, η φροντίδα, η ενθάρρυνση και η ευημερία των άλλων, η 

δεκτικότητα και η υποχώρηση, η ενσυναίσθηση και η έκφραση των συναισθημάτων 

(Brody and Hall, 2000. Δαράκη 2007). 

Αντίθετα οι Grossman και Wood (1993) υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν 

διαφορές στα δύο φύλα στην αυοέκφραση των συναισθημάτων, αλλά στην έντασή 

τους. Ο Goleman (1998, 2000) υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν διαφορές φύλων στη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι δεν 

υπάρχουν γενικευμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρά μόνο 

κάποιες διαφορές μικρής έκτασης στις επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Πλατσίδου, 2005. Shehzad & Nasir, 2013).  

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι το φύλο, ως ένας παράγοντας 

εξήγησης της συμπεριφοράς, πάντα λειτουργεί σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες, 

τόσο δημογραφικούς όσο και κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτισμικούς (McIntyre 

& Edwards, 2009). Επομένως δεν θα πρέπει το φύλο από μόνο του να αξιολογηθεί ως 

παράγοντας, αλλά να συνυπολογιστούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

γεννάται/εκδηλώνεται μια συμπεριφορά (Fernández-Berrocal et al., 2012). Τα 

αντικρουόμενα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία εγγενής 

πολυπλοκότητα, λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας, που κάνει 

δύσκολη την σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων. Οι κοινωνικές κατηγορίες γυναίκες 

                                                        
1 Σύμφωνα με τις Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Ζιώγου-Καραστεργίου και Φρόση (2003) τα 

στερεότυπα φύλου είναι κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες 

ορισμένα προτερήματα ή μειονεκτήματα και τύποι συμπεριφοράς αποδίδονται στα 

άτομα ανάλογα με το φύλο τους, αγνοώντας τις ατομικές τους διαφορές και 

ιδιαιτερότητες. 
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και άνδρες, κορίτσια και αγόρια αλλάζουν, μεταβάλλονται λόγω των αλλαγών που 

συμβαίνουν στους κοινωνικούς κόσμους που ζουν και δρουν τα άτομα και οι οποίοι 

διαμορφώνουν γνώσεις, ρόλους και εξουσίες. Οι κοινωνικές κατηγορίες δεν είναι 

κάτι σταθερό και βέβαιο, στο οποίο μπορούμε να καταφύγουμε. Θα πρέπει να 

διερευνούμε τις αιτίες, τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι πράγματι αληθινές και αξιομνημόνευτες. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Walkerdine (1989, σ.13) «ο διαχωρισμός των 

κατηγοριών κορίτσι  και αγόρι προσφέρει εξηγήσεις που ευνοούν τα χαρακτηριστικά, 

τα οποία εξαρτώνται από το βιολογικό φύλο, έτσι ώστε να είναι αδύνατες πιο 

σύνθετες αναλύσεις του ανδρισμού και της θηλυκότητας». Σύμφωνα με τη Werherell 

(2005) καμιά ερμηνεία δεν είναι επαρκής αν δεν περιλαμβάνει τις μνήμες του 

παρελθόντος και την κατανόηση των έμφυλων εμπειριών, όπως βιώθηκαν από το 

υποκείμενο και όπως εσωτερικεύτηκαν από αυτό. 

Συμπερασματικά, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε και να προσέξουμε 

αναφορικά με την έμφυλη διάσταση της κοινωνικοποίησης είναι ότι επιχειρείται να 

χωρέσει, περιοριστικά, σε ένα διπολικό καλούπι η δυνητική πολλαπλότητα της 

ανθρώπινης έμφυλης εμπειρίας και των κοινωνικών της εκφάνσεων. Η διπολικότητα 

του φύλου, έχει μια κανονιστική λειτουργία, η οποία ενισχύει προϊδεάσεις και ορίζει 

αποκλειστικά πώς πρέπει να είμαστε, ως άνδρες ή ως γυναίκες, ή το ένα ή το άλλο, 

τίποτα ενδιάμεσα ή τίποτα άλλο  (Παντελίδου Μαλούτα, 2014). Τα στερεότυπα 

φύλου λειτουργούν δυναμικά και μας κάνουν να βλέπουμε μια πραγματικότητα 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, είτε αυτά υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, στους 

άνδρες και στις γυναίκες και καταλήγουν να είναι το υπόβαθρο διακρίσεων και 

ανισοτήτων. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν η κατηγορία/μεταβλητή γυναίκα ή 

κορίτσι μπορεί να καλύψει το σύνολο των γυναικών στο όνομα μιας απλουστευτικής 

αντίληψης της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής. 

Έρευνες που διενεργήθηκαν για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

διευθυτών/ντριών για τη δική τους συναισθηματική νοημοσύνη, με τη μέθοδο της 

αυτοαναφοράς, έδειξαν πως οι γυναίκες πιστεύουν ότι διαθέτουν χαμηλότερη 

συναισθηματική νοημοσύνη από αυτή που προκύπτει από τα τεστ, ενώ συμαβαίνει το 

αντίθετο με τους άνδρες. Οι γυναίκες υποτιμούν τον εαυτό τους σε σχέση με τους 

άνδρες όσον αφορά τις συναισθηματικές τους ικανότητες (Brackett & Mayer, 2003. 

Petrides & Furnham, 2000. Sánchez et al., 2008). Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά 

η Ιγγλέση (1990) οι γυναίκες συχνά υστερούν σε αυτοεκτίμηση, όχι μόνο λόγω των 
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κοινωνικοποιητικών μηνυμάτων που δέχονται, αλλά και λόγω του ότι στη διαδικασία 

της διαμόρφωσης της ταυτότητας του φύλου τους ταυτίζονται με ένα πρότυπο που 

είναι υποτιμημένο, το γυναικείο. 

Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στην απλότητα που χαρακτηρίζει τον έμφυλο 

διαχωρισμό στην εκπαιδευτική διοίκηση. Σύμφωνα με τους Reay & Ball (2000), οι 

γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις όχι μόνο δεν διαφέρουν από τους άνδρες 

συναδέλφους τους, αλλά τείνουν να έχουν και πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Οι 

Guastello and Guastello (2003) υποστηρίζουν ότι οι έμφυλες διαφορές στη 

συναισθηματική νοημοσύνη μειώνονται στις νέες γενιές και αυτό οφείλεται στην 

εκπαίδευση και στην αλλαγή της κουλτούρας.  

Συνεπώς, υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

διευθυντών και διευθυντριών ως προs τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σύγκρουση 

 

2.1 Ορισμός σύγκρουσης 

Η σύγκρουση εμφανίζεται σε κάθε επίπεδο κοινωνικής δομής, ανάμεσα σε 

κοινωνικές οντότητες που συνυπάρχουν ή συνεργάζονται. Είναι αναπόφευκτο 

κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων (Markowich & Farber, 1987). Η εμφάνιση μιας 

σύγκρουσης σημαίνει, καταρχήν, την ύπαρξη μιας σχέσης και κατά συνέπεια, την 

αλληλεξάρτηση των δύο ή περισσότερων πλευρών. Οι άνθρωποι δε λειτουργούν ο 

ένας ανεξάρτητα από τον άλλον, οι ενέργειες του ενός επηρεάζουν τους υπόλοιπους 

(Lee, 2008). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και της 

αλληλεξάρτησης 2 , μπορεί να προκύψουν πιθανές συγκρούσεις με διαφορετική 

ένταση και σημαντικότητα την κάθε στιγμή (Burnside, 2008).  

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η σύγκρουση γεννά κυρίως θυμό και 

επιθετικότητα, συναισθήματα στενοχώριας, άγχους, αγωνίας, εγκατάλειψης και 

λύπης και τελειώνει με νίκη της µιας πλευράς έναντι της άλλης. Συγκεκριμένα, η 

σύγκρουση είναι μία απο τις δύο πιο σημαντικές πηγές εργασιακού άγχους 

(Maravelas, 2005). Σύμφωνα με έρευνα της Global Human Capital Report (2008), σε 

εννέα χώρες, μόλις το 31% των μάναντζερ πιστεύουν ότι διαχειρίζονται 

εποικοδομητικά τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά συγχρόνως, μόλις 

το 22% των εργαζομένων πιστεύει το ίδιο, γεγονός που αναδεινύει την αναγκαιότητα 

επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των στελεχών σε θέματα διαχείρισης 

και επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με τον Thomas (2004) 

τα στελέχη/διευθυντές/ντριες αφιερώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 20% του 

χρόνου τους διαχειριζόμενοι εργασιακές συγκρούσεις.  

 Το ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη των συγκρούσεων, αλλά ο τρόπος διαχείρισής 

τους, ο οποίος καθορίζει το βαθμό και την ποιότητα της σύγκρουσης. Η ίδια η 

σύγκρουση δεν είναι ούτε καταστροφική, ούτε εποικοδομητική (Mayer, 2008. 

Coleman, Deutsch & Marcus, 2014). Η πετυχημένη διαχείρισή της έχει καταλυτική  

επίδραση στις νέες ιδέες, την πρόοδο, τις θετικές αλλαγές και την ανάπτυξη του 

                                                        
2 Η αλληλεξάρτηση ενυπάρχει με την έννοια ότι η διαχείριση της σύγκρουσης, προς 

κοινή ικανοποίηση, δεν μπορεί να επέλθει χωρίς αμοιβαία προσπάθεια και δέσμευση. 
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οργανισμού, αφού προσφέρει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να αντιληφθούν και 

να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους αλλά και των άλλων, να κάνουν αλλαγές 

στον κατεστημένο τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, να αμφισβητήσουν 

απαρχαιωμένους τρόπους σκέψης και να καλλιεργήσουν νέους τρόπους συνεργασίας 

(Rahim, 2001). 

Ως σύγκρουση ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα 

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

ομάδας (Thomas, 1992). 

Σύμφωνα με τους Wilmot, W. & Hocker, J. (2011), σύγκρουση είναι μια 

διαμάχη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων γύρω από θεωρούμενες ασυμβίβαστες 

διαφορές, πάνω σε πεποιθήσεις, αξίες και στόχους ή γύρω από διαφορές στις 

επιθυμίες για εκτίμηση, έλεγχο και σύνδεση. Η παρουσία σύγκρουσης σε έναν 

οργανισμό δεν είναι πάντα κάτι κακό, αφού εξαιτίας της μπορεί να ειδωθούν 

εναλλακτικοί τρόποι δράσης και ως εκ τούτου να αποτελέσει πολύτιμο κομμάτι της 

ζωής σε έναν οργανισμό. Μάλιστα οι Everard και Morris (1999) προσδιορίζουν τη 

σύγκρουση θετικά, επισημαίνοντας ότι η απουσία της από έναν οργανισμό μπορεί να 

σημαίνει αποφυγή ανάληψης ευθύνης, αδιαφορία ή νωθρότητα. 

Ερευνητές όπως οι Thomas (1976), Vecchio (2000) και  Rahim (2001, 2002, 

2011) περιγράφουν τη σύγκρουση ως μια διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία ξεκινά 

όταν τουλάχιστον η μία από τις δύο πλευρές αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει 

ασυμβατότητα/απόκλιση/δυσαρμονία στους στόχους, στις επιθυμίες, στις αξίες και 

αντιλήψεις και τα συμφέροντά της θίγονται σοβαρά από την άλλη πλευρά. Η έννοια 

των ασύµβατων στόχων αναφέρεται στους περισσότερους ορισµούς της σύγκρουσης. 

Η ασυµβατότητα δεν είναι επαρκής συνθήκη για να ξεσπάσει σύγκρουση στον 

οργανισµό. Η σύγκρουση ανακύπτει µόνον όταν οι ασύμβατες συµπεριφορές των 

µελών του οργανισµού αλληλεξαρτώνται. Ταυτόχρονα, απαραίτητη προϋπόθεση 

μιας σύγκρουσης είναι η έκφραση της ασυµβατότητας και όχι απλώς η ύπαρξή της.  

Η σύγκρουση, λοιπόν, είναι μια διαμάχη αντίθετων δυνάμεων. Είναι η 

διαμάχη ή η διαφορά ανάμεσα σε δυο αντιτιθέμενες πλευρές, δυο αντίθετες θέσεις, 

αξίες, απόψεις, στόχους, επιθυμίες ή ανάγκες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Αυτές οι 

διαφορές, αντιπαραθέσεις αποτελούν το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι 

συγκρούσεις και επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά (ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισής 

τους), τη δομή των σχέσεων των μελών ενός οργανισμού (Rahim, 2002) και στην 

προκειμένη περίπτωση της σχολικής μονάδας. Ο Robbins (1993) υποστηρίζει ότι η 
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σύγκρουση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα φτωχής επικοινωνίας, δυσπιστίας και 

κακής διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων3. 

Σύμφωνα με τους Lewicki και Tomlinson (2014), κάθε σύγκρουση αποτελεί 

μια δοκιμασία για τις σχέσεις εμπιστοσύνης της ομάδας και ταυτόχρονα μια ευκαιρία 

για να διαπιστώσουν την αλληλοϋποστήριξη, την αλληλοκατανόηση, το επίπεδο 

συναίνεσης και συνεκτικότητας της ομάδας και να προχωρήσουν, με σαφέστερους 

στόχους και ευθύνες, σε μια πιο ομαλή λειτουργία της ομάδας και σε αύξηση της 

αποτελεσματικότητά της. Η έλλειψη εμπιστοσύνης καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

επίτευξη συναίνεσης και άμβλυνσης των αντιθέσεων και διαφωνιών και αποδίδεται 

στον τρόπο που έχουν συγκροτηθεί  οι κοινωνικές σχέσεις στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Ταυτόχρονα, η παρουσία έντασης και σύγκρουσης, αποτελούν τα δύο 

βασικά χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού μάθησης, η οποία εκδηλώνεται με απορίες, 

έρευνα, ανατροπή της υπάρχουσας ισορροπίας, αμφισβήτηση της καθεστηκυίας 

τάξης και γνώσης και αλλαγή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φραγκούλης (2010) 

η αμφισβήτηση και η σύγκρουση στο χώρο της Παιδείας, ήταν και μάλλον είναι 

ακόμα, ο βασικός δρόμος για την προαγωγή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που 

ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και συντελεί στην άρση στερεοτύπων, 

εθνοκεντρικών και ρατσιστικών αντιλήψεων και πρακτικών. 

 

2.2 Είδη συγκρούσεων 

Οι οργανωσιακές συγκρούσεις και κατ΄επέκταση οι ενδοσχολικές, από την 

άποψη των μερών που εμπλέκονται, μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες 

(Rahim, 2002.  Σαΐτης, 2011): α) Διαπροσωπικές, β) Ενδοπροσωπικές και γ) 

Διομαδικές. 

                                                        
3  Η ερμηνεία των συγκρούσεων άλλοτε βασίζεται στη θεωρία των ατομικών 

χαρακτηριστικών (individual characteristics theories), άλλοτε στη θεωρία της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης (social process theories) μεταξύ κοινωνικών οντοτήτων 

και άλλοτε στη θεωρία της κοινωνικής οργάνωσης και δομής (social structural 

theories). Οι Park και Antonioni (2007) υποστηρίζουν ότι για την καλύτερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς ενός ατόμου σε μια σύγκρουση, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας το άτομο, το συγκείμενο και πώς αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλεπιδρούν  

μεταξύ τους. 
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Α) Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις (interpersonal conflicts) αφορούν άτομα 

του ίδιου ή διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου (οριζόντια/κάθετη σύγκρουση). 

Αναπτύσσονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα όταν οι στόχοι, οι προσδοκίες 

του ενός παρεμποδίζονται από τον/τους άλλο/ους (Μπουραντάς, 2002). Είναι ο πιο 

κοινός τύπος συγκρούσεων. 

 Β) Οι ενδοπροσωπικές ή ενδοψυχικές συγκρούσεις (intrapersonal conflicts). 

Αποτελούν μονόπλευρες ψυχολογικές συγκρούσεις που εκδηλώνονται μέσα στο ίδιο 

το ατόμο. Αναπτύσσονται όταν η δράση του ατόμου έρχεται σε αντίθεση με τις 

πεποιθήσεις, τις σκέψεις, τις αξίες του ή διαμορφώνεται μια διαφορά μεταξύ των 

ιδεών του και των απαιτήσεων της εργασίας του στον οργανισμό. Οδηγούν το άτομο 

σε σύγχυση, αβεβαιότητα και βίωση άγχους (Rahim, 2011). 

Γ) Διομαδικές συγκρούσεις (intergroup conflicts) δημιουργούνται ανάμεσα σε 

ομάδες ατόμων ή διαφορετικών τμημάτων μέσα σ’ έναν οργανισμό και σχετίζονται 

με τη διάρθρωση των σχέσεων και την κατανομή των ρόλων. Η αλληλεξάρτηση των 

στόχων της μιας ομάδας με την άλλη και οι διαφορές τους ως προς τις ικανότητές 

τους αποτελούν πιθανούς λόγους των συγκρούσεων αυτού του είδους (Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2011. Χυτήρης, 2001). Οι διοµαδικές σχέσεις µπορεί να είναι συγκρουσιακές, 

ανύπαρκτες (αυστηρά διαχωρισµένοι ρόλοι) ή αρµονικές και συνεργατικές.  

Οι μορφές συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν σε μια σχολική μονάδα 

ταξινομούνται κατά τον Σαΐτη (2007) σε α) διαπροσωπικές (π.χ. μεταξύ των μελών 

του Συλλόγου Διδασκόντων), β) Ομαδικές (π.χ. μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 

και δασκάλων), γ) συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων (π.χ. διευθυντή/ντριας 

και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων), δ) συκρούσεις της σχολικής κοινότητας (π.χ. 

μεταξύ σχολείου και φορέων του δήμου). 

Το «πρόσηµο» της αλληλεξάρτησης των ομάδων (Θετική αλληλεξάρτηση: 

Συνεργασία – Αρνητική αλληλεξάρτηση: Ανταγωνισµός- Σύγκρουση) και η ισχύς 

των ομάδων έχουν εκτενείς και διάχυτες επιδράσεις στη συµπεριφορά των µελών 

αυτών των οµάδων και επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία της οργάνωσης 

(Rahim, 2002). 

 

2.2.1 Λειτουργικές και δυσλειτουργικές συγκρούσεις 

Η σύγκρουση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με θετικές ή αρνητικές συνέπειες 

στον οργανισμό (Jehn, 1994). Η απόδοση των μελών του οργανισμού αποτελεί το 
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κριτήριο διαφοροποίησης μιας σύγκρουσης σε λειτουργική (functional conflict) ή μη 

λειτουργική (dysfunctional conflict). Στη σύγκρουση δεν ενυπάρχει κατ’ ανάγκη 

εχθρότητα, παρ’ όλο που η εχθρική/επιθετική συμπεριφορά μπορεί να καταστεί 

ουσιώδες στοιχείο της σύγκρουσης. Η ικανότητα διαχείρισης των συγκρούσεων, με 

την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής αναλόγως των περιστάσεων, αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα μία πολύτιμη δεξιότητα του στελέχους διοίκησης. 

i. Λειτουργικές συγκρούσεις (γνωστικές συγκρούσεις). Εκδηλώνονται όταν τα 

άτομα διαφωνούν για τα καθήκοντα που καλούνται να εκτελέσουν καθώς και για την 

επιλογή του τρόπου διεκπεραίωσής τους. Χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές διότι η 

διαχείρισή τους με αμεσότητα, σύνεση και δημιουργικότητα, αποτελεί μία υγιή 

διαδικασία κατά την οποία παράγονται νέες ιδέες, βελτιώνονται οι ικανότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών, βελτιώνεται η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων μέσω της σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, προωθείται η 

συνεκτικότητα της ομάδας μέσω της συναίνεσης, προσφέροντας παράλληλα την 

ευκαιρία για καινοτομία, δημιουργικότητα, ενδυνάμωση, προσωπική ανάπτυξη και 

υγιείς σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας στο χώρο εργασίας (Pondy, 1992. 

Tjosvold, 1998). Η εποικοδομητική ‘διαμάχη’ (Heaney, 2001:199) αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και συνθήκη για την πραγματοποίηση αλλαγών, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί 

στη συζήτηση θεμάτων και την ανάδειξη διαφορετικών θέσεων, στην αποσαφήνιση 

ιδεών, κατανόηση ζητημάτων, καινοτόμο τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

και τέλος στην σύγκλιση και τη συνεργασία. Οι διαφωνίες και αντιπαραθέσεις δεν 

αποτελούν έκφραση εχθρότητας, αλλά πρόσκληση προς το άλλο άτομο να εξετάσει 

τη συμπεριφορά του και την επίδρασή της με διαφορετικό τρόπο. Για να είναι 

λειτουργικές θα πρέπει να εκδηλώνονται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρινούς 

διαλόγου, ανοιχτότητας και προθυμίας για αλλαγή και βελτίωση, να διευθετούνται με 

ευγενικό, υποστηρικτικό τρόπο, να περιλαμβάνουν περιγραφικές και όχι αξιολογικές, 

υποτιμητικές δηλώσεις, να επικεντρώνονονται σε συγκεκριμένα θέματα, να 

λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα και τις ανάγκες του άλλου ατόμου της ομάδας. 

Θεωρούνται απαραίτητες και χαρακτηρίζονται ως δείγμα θέλησης και ικανότητας για 

δράση. 

 

ii. Δυσλειτουργικές συγκρούσεις (συναισθηματικές συγκρούσεις) προκύπτουν 

από τις διαπροσωπικές ασυμβατότητες ανάμεσα στα μέλη, όταν δηλαδή η διένεξη 

μεταξύ των ατόμων έχει περισσότερο συναισθηματικό και όχι λογικό/γνωστικό 
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χαρακτήρα, γεγονός που κλιμακώνει την ένταση. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των 

συγκρούσεων είναι η αυξημένη δυσαρέσκεια, η δυσπιστία, η ανταγωνιστικότητα και 

η απόσπαση από τους κοινούς στόχους της οργάνωσης. Η έντονη συναισθηματική 

φόρτιση (θυμός, έλλειψη εμπιστοσύνης, απογοήτευση, απόρριψη), μειώνει την 

εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση και παράλληλα αυξάνει την πιθανότητα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης του εργαζόμενου. Η μερική επίλυση ή η 

αναποτελεσματική έκβαση της σύγκρουσης καθιστά δυσχερή ή διακόπτει την 

επικοινωνία, βλάπτει μακροπρόθεσμα την ομαδική εργασία, τις επαγγελματικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις. Οι συναισθηματικές συγκρούσεις αφορούν προσωπικές ή 

διαπροσωπικές ασυμβατότητες και είναι επιζήμιες για τον οργανισμό, δύσκολα 

διαχειρίσιμες γιατί ενισχύσουν τα αρνητικά συναισθήματα των εμπλεκομένων. 

Συνεπώς στόχος της διοίκησης είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εμφάνισης 

συναισθηματικών συγκρούσεων οι οποίες μειώνουν την απόδοση του οργανισμού, 

αποδυναμώνουν και αποπροσανατολίζουν από τους κοινούς στόχους, δημιουργούν 

κλίμα ανταγωνισμού και προσωπικής αντιπαράθεσης και υπονομεύουν τη δέσμευση 

και την αίσθηση του “ανήκειν” των εργαζομένων καθώς και την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση (Amason, 1996).  

Οι Van de Vliert και  De Dreu (1994) υποστηρίζουν ότι η έκβαση της 

σύγκρουσης είναι καταστροφική εάν το επίπεδο σύγκρουσης  είναι πολύ υψηλό 

(ανεπαρκής συντονισμός και συνεργασία) ή πολύ χαμηλό (απάθεια, έλλειψη 

ερεθισμάτων). Ιδανική είναι η κατάσταση, όταν υπάρχει επαρκές επίπεδο 

συγκρούσεων για να φέρει νέες ιδέες και δημιουργική αναζήτηση επίλυσης 

προβλημάτων μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συναίνεσης, ανταλλαγής 

απόψεων, γνώσεων, ιδεών και πληροφοριών. Η Nightingale (1974) θεωρεί τις 

συγκρούσεις απαραίτητες, χαρακτηρίζοντάς τες ως δείγμα θέλησης και ικανότητας 

για δράση. 

Η σύγκρουση είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 

και να έχει διαφορετικά κάθε φορά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ένας σωστός ή λάθος 

τρόπος αντιμετώπισης των συγκρούσεων, γιατί δεν συμβαίνουν όλες στο ίδιο 

πλαίσιο, άρα μπορεί κάθε φορά να υιοθετηθεί και διαφορετική στρατηγική. Η 

υιοθέτηση του κατάλληλου τρόπου διευθέτησης μιας σύγκρουσης εξαρτάται από 

τον/την εκάστοτε διευθυντή/ντρια ο/η οποίος/α θα πρέπει να καταφέρει να 

αντιμετωπίσει έγκαιρα, τόσο τη φύση όσο και την ένταση της σύγκρουσης ώστε να 

λειτουργήσει εποικοδομητικά κι όχι καταστρεπτικά για τον οργανισμό (Assael, 1969. 
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Jehn, 1997). Οι οργανισμοί οφείλουν να αποκτήσουν εμπειρίες εξοικείωσης και να 

συνυπάρχουν με αυτήν. 

 

2.3 Τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων  

Σύμφωνα με τον Rahim (2002) αυτό που χρειάζονται οι σύγχρονοι οργανισμοί είναι 

η σωστή διαχείριση των συγκρούσεων και όχι η αποφυγή τους. Ο τρόπος με τον 

οποίο επιλέγει ένα άτομο να δράσει όταν η σύγκρουση εμφανιστεί, αποτελεί τη 

διαχείριση της σύγκρουσης (conflict management), ο οποίος διαφέρει από την 

επίλυση της σύγκρουσης (conflict resolution) που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση 

ή τον τερματισμό της. Όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει ο Rahim (2002, σ. 208) 

«αυτό που χρειάζονται οι σύγχρονοι οργανισμοί είναι διαχείριση των συγκρούσεων 

και όχι επίλυση». Η διαχείριση της σύγκρουσης δεν συνάδει απαραίτητα με την 

αποφυγή, τη μείωση ή τον τερματισμό της, αλλά εμπεριέχει στρατηγικό 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών και 

ενίσχυση της εποικοδομητικής λειτουργίας με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Ο τρόπος διαχείρισης μπορεί να πυροδοτήσει 

μια διαδικασία κλιμάκωσης, αποκλιμάκωσης, συνέχισης ή εξάλειψης/τερματισμού 

της σύγκρουσης. Η εποικοδομητική διαχείριση της σύγκρουσης αφορά την 

εναρμόνιση των προσωπικών στόχων και προσδοκιών με τις απαιτήσεις του ρόλου 

και του οράματος του οργανισμού. Στοχεύει στην ενεργοποίηση και διοχεύτευση της 

ενέργειας, της εμπειρίας και των πόρων όλων των εμπλεκόμενων μελών για εύρεση 

και ανάπτυξη εναλλακτικών, συνεργατικών λύσεων στα ζητήματα/προβλήματα που 

ανακύπτουν. Οι ανεπίλυτες συγκρούσεις πολώνουν το εργασιακό κλίμα και έχουν 

πολύ συχνά ως αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας, 

αλλά και την κακή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων. Όσο εθελοτυφλεί η 

διοίκηση και δεν θέλει να παραδεχθεί την ύπαρξη συγκρούσεων, τόσο αυτές 

διατηρούνται, ανατροφοδοτούνται και γιγαντώνονται. Πρώτιστη επομένως ευθύνη 

του/της διευθυντή/ντριας είναι η διάγνωση, η κατανόηση και η 

λειτουργική/εποικοδομητική διαχείριση των συγκρούσεων και όχι τόσο η αποφυγή ή 

ο τερματισμός τους (Robbins, 1974). 

Βασισμένοι στις μελέτες των Blake και Mouton (1964) και του Thomas 

(1967), οι Rahim και Bonoma (1979) πρότειναν ένα μοντέλο διαχείρισης 

συγκρούσεων στηριζόμενο σε δύο βασικές διαστάσεις α) ενδιαφέρον για τον/την 
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ίδιο/α (concern for self) και το β) το συλλογικό ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον για τους 

άλλους (concern for others). Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στον βαθμό, υψηλό ή 

χαμηλό, στον όποιο προσπαθεί κάποιος να ικανοποίησει τους προσωπικούς του 

στόχους και ανάγκες (assertiveness: διεκδικητικότητα). Η δεύτερη διάσταση 

αναφέρεται στον βαθμό που προσπαθεί κάποιος/α να ικανοποιήσει τους στόχους που 

έχουν θέσει τα άτομα της ομάδας του (cooperativeness: συνεργασιμότητα). Οι δύο 

διαστάσεις αντικατοπτρίζουν τα κίνητρα ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μιας 

σύγκρουσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Διαχείριση οργανωσιακών συγκρούσεων (Rahim& Bonoma, 1979, σ. 1327) 

 

Με βάση αυτές τις διαστάσεις καθόρισαν πέντε στρατηγικές/τεχνικές 

διαχείρισης μιας σύγκρουσης σε έναν οργανισμό: 

 

2.3.1 Τεχνική της συνεργασίας ή της ενσωμάτωσης (integrating style). 

Χαρακτηρίζεται από υψηλό ενδιαφέρον για τον/την ίδιο/α και για τους/τις άλλους/ες. 

Τα βασικά μηνύματα: «εγώ κερδίζω, εσύ κερδίζεις» και «υπάρχει τρόπος να λυθεί το 

θέμα». Οι δύο πλευρές συνεργάζονται ώστε να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική και 

για τις δύο πλευρές. Εστιάζει στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και την 

επίλυση προβλημάτων, χωρίς να διαταράσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις των 

εργαζομένων. Προϋποθέτει κλίμα διαλόγου και ανοιχτής επικοινωνίας, ανταλλαγή 

πληροφοριών, διαφάνεια, υψηλό βαθμό αφοσίωσης των ενδιαφερόμενων μερών, 

εξέταση των διαφορών μεταξύ των αντιτιθέμενων πλευρών, αναζήτηση των αιτιών 

  Συνεργασία 
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και των εναλλακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων (Di 

Paola & Hoy, 2001).  

Η συγκεκριμένη τεχνική θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις 

διαχείρισης διαφωνιών σε πολύπλοκα θέματα/προβλήματα, όπου απαιτείται 

συνέργεια δηλαδή η αξιοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων, 

πληροφοριών όλων των μελών για τον ορισμό και επανακαθορισμό του 

προβλήματος, την εύρεση της βέλτιστης λύσης και  τη  συγκατάθεση, δέσμευση και 

συμβολή όλων για την υπέρβαση των διαφωνιών, την αναγνώριση και 

άρση παρανοήσεων και την εφαρμογή της λύσης. Η μια πλευρά δεν μπορεί να 

προχωρήσει μόνη της στην επίλυση του προβλήματος. Αναγκαία προϋπόθεση η 

ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμου χρόνου και η απαραίτητη επιμόρφωση και εμπειρία 

στην επίλυση προβλημάτων .  

Η τεχνική της συνεργασίας προτείνεται ως η καταλληλότερη επιλογή σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, γιατί η διοίκηση του σχολείου είναι συλλογική, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή με απόλυτη πλειοψηφία αποβλέποντας στην 

ανάπτυξη συλλογικής ευθύνης (Διευθυντής/ντρια σχολείου – Σύλλογος 

Διδασκόντων). Ο/Η διευθυντής/ντρια στοχεύοντας στην υλοποίηση ενός κοινού 

οράματος για τον εκπαιδευτικό οργανισμό αναζητά τη δέσμευση όλων των μελών, 

δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, μέσω του αναστοχασμού της 

ατομικής εμπλοκής, ωθεί τα μέλη να εκφράσουν αβίαστα τις θέσεις/αντιθέσεις του, 

επιζητά να παραμεριστούν οι προσωπικές επιδιώξεις, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να 

αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και να 

συνεργαστούν όλα τα μέλη για την επίτευξη των κοινών στόχων που είναι 

σημαντικότεροι των προσωπικών (Johnson & Johnson, 2009. Μπουραντάς, 2002). 

Δίνεται έμφαση στη διάγνωση και κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών καθώς και 

στην κατανόηση και στην επίτευξη κατά προτεραιότητα των οργανωτικών στόχων 

και όχι των προσωπικών στόχων των εμπλεκόμενων πλευρών (Follett, 1973), στη 

βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της σχολικής μονάδας και στη 

διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας, η οποία μεγιστοποιεί το κοινό όφελος 

δημιουργώντας αισθήματα ικανοποίησης και ενθουσιασμού στα μέλη της. 

Δεν ενδείκνυται όταν απαιτείται λήψη άμεσης απόφασης και μέτρων ή όταν 

τα μέρη δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ή η άλλη 

πλευρά αδιαφορεί για το αποτέλεσμα ή όταν το πρόβλημα/ζήτημα είναι απλό (Rahim 

& Bonoma, 1979). 
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Η συνεργασία είναι η στρατηγική εκείνη που μπορεί να αποφέρει μόνο θετικά 

αποτελέσματα, αμοιβαία οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Η υιοθέτηση της 

τεχνικής της συνεργασίας απαιτεί επισταμένη εξέταση των θεμάτων (των 

προβληματισμών, όχι μόνο των θέσεων) και της συναισθηματικής κατάστασης της 

άλλης πλευράς, συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 

εκπαιδευτικής μονάδας, σταθεροποιεί τους δεσμούς ανάμεσα τους και οδηγεί σε 

υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων καθώς και 

στη βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησής τους.  

 

2.3.2 Τεχνική της παραχώρησης (obliging style). Χαρακτηρίζεται από 

χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος για τον/την ίδιο/α και υψηλό για τους/τις άλλους/ες. Το 

βασικό μήνυμα της συγκεκριμένης τεχνικής: «εγώ χάνω, εσύ κερδίζεις». Πρόκειται 

για προσπάθεια ικανοποίησης των συμφερόντων της άλλης πλευράς σε βάρος των 

ατομικών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν δυσαρέσκειες, να αρθεί η ένταση, να 

αποφευχθεί η αντιπαράθεση και να διατηρηθεί η ειρηνική συνύπαρξη.  

Ο/Η διευθυντής/ρια επιλέγει αυτό τον τρόπο όταν δεν έχει γνώση του θέματος 

ή δεν είναι εξοικειωμένος/η με τη διαχείριση της σύγκρουσης, είτε όταν προέχει η 

διατήρηση της καλής, αρμονικής σχέσης και η αποφυγή της αναστάτωσης, είτε όταν 

συνειδητοποιεί ότι κάνει λάθος.  

Η συγκεκριμένη τεχνική σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και ως 

συνδιαλλαγή γιατί το άτομο που κάνει την υποχώρηση προσβλέπει σε κάτι στο 

μέλλον από την άλλη πλευρά. Η υιοθέτησή της παρουσιάζεται και ως πράξη καλής 

θέλησης. Συχνά γεννά μνησικακίες μέσα στη σχέση, καθώς αυτός που «υποχωρεί» 

έχει την αίσθηση ότι αδικείται ή ότι είναι το «θύμα». 

 Η προσπάθεια επιφανειακής άμβλυνσης των αντιθέσεων μέσω της 

υποχώρησης και συγκάλυψης της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε μεγένθυνση 

του προβλήματος και στην επανεκδήλωσή του σε άλλη χρονική στιγμή, με 

μεγαλύτερη ένταση (Everard & Morris, 1999). Είναι αποτελεσματική για 

βραχυχρόνια αντιμετώπιση της σύγκρουσης. Δεν επιλέγεται η τεχνική της 

παραχώρησης από τα στελέχη, όταν το ζήτημα κρίνεται σημαντικό για τη διεύθυνση 

ή όταν πιστεύει ότι η άλλη πλευρά κάνει λάθος ή είναι αναξιόπιστη.  

 

2.3.3 Τεχνική της επιβολής/κυριαρχίας (dominating style). Χαρακτηρίζεται 

από από υψηλό ενδιαφέρον για το ίδιο το άτομο και χαμηλό για τους/τις άλλους/ες. 
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Βασικό μήνυμα: «εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις άδικο». Πρόκειται για τεχνική με την 

οποία το άτομο επιδιώκει την ικανοποίηση των δικών του επιδιώξεων και αναγκών, 

αγνοώντας τις ανάγκες, τις επιθυμίες και προσδοκίες της άλλης πλευράς και 

αδιαφορώντας για τις σχέσεις του με τους άλλους, επιλέγει να επιβάλλει την άποψή 

του.  

 Το διευθυντικό στέλεχος κάνει χρήση της νόμιμης εξουσίας, λόγω θέσης που 

κατέχει στην ιεραρχική δομή ή λόγω αρχαιότητας επιβάλλοντας την απόφασή του, 

αδιαφορώντας για το αν συμφωνούν οι συνεργάτες του. Μπορεί να υιοθετηθεί από 

τον/την διευθυντή/ντρια είτε για τη διαχείριση θεμάτων ρουτίνας, είτε σημαντικών 

ζητημάτων που απαιτούν την άμεση ανάληψη δράσης (κατάσταση κρίσης), είτε για 

την λήψη μη δημοφιλών μέτρων/αλλαγών αναγκαίων για την ευημερία ή επιβίωση 

του οργανισμού. 

Κρίνεται ως η λιγότερο αποτελεσματική τεχνική διαχείρισης όταν το θέμα της 

διαφωνίας είναι πολύπλοκο, η λήψη απόφασης απαιτεί συνεργασία των δύο πλευρών 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αυταρχικό αυτό στυλ διαχείρισης δεν είναι αρεστό 

στους υφισταμένους και η υιοθέτησή του από συναδέλφους/ισσες μπορεί να 

οδηγήσει σε αδιέξοδο. 

 

2.3.4 Τεχνική της αποφυγής (avoiding style). Δηλώνει χαμηλό ενδιαφέρον 

τόσο για τους ατομικούς στόχους, όσο και για τους στόχους των άλλων. Βασικό 

μήνυμα στη συμπεριφορά φυγής: «εγώ χάνω, εσύ χάνεις». Σημαίνει αναβολή ή 

αγνόηση του ζητήματος που οδηγεί στη σύγκρουση, έλλειψη ενδιαφέροντος για τα 

ατομικά συμφέροντα και για τα συμφέροντα των άλλων και της οργάνωσης. Ο/Η 

διευθυντής/ντρια ηθελημένα δεν ασχολείται με τη σύγκρουση, είτε γιατί πιστεύει ότι 

το θέμα της διαφωνίας είναι ασήμαντο, είτε κρίνει ότι οι αντιθέσεις είναι μικρής 

διάρκειας και προσωρινές, επομένως το προσδοκώμενο όφελος δεν αντισταθμίζει την 

προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει. Επιλέγει επίσης την αγνόηση μιας σύγκρουσης 

γιατί έχει σημαντικότερα θέματα να ασχοληθεί ή γιατί είναι αναγκαίο να 

εξοικονομήσει χρόνο για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών, ή για την 

εκτόνωση της έντασης, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση του ζητήματος πιο ήρεμα. 

Συνήθως παράλληλα επιδιώκεται ο διαχωρισμός των εμπλεκόμεων μελών και η 

μείωση των λειτουργικών σχέσεων στη σχολική μονάδα. 

Κρίνεται ακατάλληλος ως τρόπος όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι απρόθυμα 

να περιμένουν ή όταν απαιτείται άμεση, γρήγορη δράση 
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2.3.5 Τεχνική τoυ συμβιβασμού (compromising style). Στοχεύει στην 

ικανοποίηση ενός μέρους τουλάχιστον των θέσεων της κάθε πλευράς, σε αμοιβαίες 

υποχωρήσεις και στον συμβιβασμό των αντίθετων απόψεων και στη λήψη κοινά 

αποδεκτών λύσεων. Είναι μια ενδιάμεση στάση, κανείς δεν κερδίζει ή χάνει 

ολοκληρωτικά. Και οι δύο πλευρές θυσιάζουν κάτι, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. 

Υπάρχει δηλαδή ενδιάμεσο ενδιαφέρον, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για 

τους/τις άλλους/ες. Αυτή η μετριοπαθής τακτική είναι χρήσιμη σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό, όταν χρειάζεται να δοθεί μια προσωρινή λύση, σε κρίσιμο ζήτημα, σε 

σύντομο διάστημα ή όταν οι τεχνικές της συνεργασίας ή της άσκησης εξουσίας έχουν 

αποδειχθεί αναποτελεσματικές. 

Πολλές φορές οι διευθυντές/ριες υιοθετούν αυτή την στρατηγική για την 

αντιμετώπιση περίπλοκων προβληματικών καταστάσεων, με συνέπεια την αποτυχία 

εφαρμογής αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων λύσεων. Η έλλειψη της 

προσδοκόμενης ικανοποίησης από τη μια ή και από τις δύο πλευρές είναι το 

αρνητικό σημείο αυτής της τεχνικής (Greenberg & Baron, 2013). Η τεχνική του 

συμβιβασμού απαιτεί λιγότερο χρόνο από την τεχνική της συνεργασίας, αλλά 

αποτελεί τις περισσότερες φορές μια προσωρινή διευθέτηση η οποία δεν οδηγεί σε 

εναρμόνιση των στόχων των εμπλεκόμενων μερών. Δεν ενδείκνυται για διευθέτηση 

διαφορών σε ζητήματα αξιών, καθώς  

Από τα πέντε στυλ διαχείρισης μιας σύγκρουσης, εκείνα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από μέτριο έως υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για την άλλη πλευρά, 

δηλαδή η συνεργασία, η παραχώρηση και ο συμβιβασμός, θεωρούνται ως 

συνεργατικά στυλ διαχείρισης μιας σύγκρουσης (Rahim, Magner, & Shapiro, 2000) 

και αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στον εργασιακό περιβάλλον (Meyer, 2004. 

Rahim & Buntzman, 1989). Η αποφυγή και η επιβολή τα οποία χαρακτηρίζονται από 

χαμηλό ενδιαφέρον για την άλλη πλευρά, θεωρούνται ως μη συνεργατικά στυλ 

διαχείρισης μιας σύγκρουσης και επιδρούν αρνητικά (Pruitt & Carnevale, 1993).  

Πλήθος ερευνών συγκλίνει στην άποψη ότι ο συνεργατικός τρόπος επίλυσης 

μιας διαφωνίας/σύγκρουσης θεωρείται ο πιο κατάλληλος και αποτελεσματικός 

τρόπος για τη διαχείριση των συγκρούσεων γιατί συνδέεται με την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων (Blake and Mouton, 1964.  Gross and Guerro, 2000. 

Lawrence and Lorsch, 1967. Mc Farland, 1992), ενώ ο λιγότερο αποτελεσματικός 

τρόπος είναι αυτός της αποφυγής και υιοθετείται στις συγκρούσεις με τους 

ανωτέρους, λιγότερο με τους συναδέλφους και ελάχιστα με τους υφισταμένους/ες 
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(Rahim, 1983. Gross and Guerro, 2000.). Σύμφωνα δε με έρευνα του Malek (2000) 

υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

του συνεργατικού τρόπου διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

 Σύμφωνα δε με τον Graham (1998) ο συνεργατικός τρόπος είναι καλύτερος 

από αυτόν του συμβιβασμού. Η υιοθέτηση του τρόπου της επιβολής επιδεινώνει τις 

συγκρούσεις  σε αντίθεση με αυτόν της παραχώρησης, ο οποίος μειώνει/εκτονώνει 

την ένταση της σύγκρουσης. Άλλες έρευνες επισημαίνουν τα θετικά αποτελέσματα 

του συνεργατικού τρόπου διαχείρισης, όπως μεγαλύτερη ικανοποίηση όλων των 

εμπλεκομένων και καλύτερη εργασιακή απόδοση. Αντίθετα η διαχείριση μιας 

σύγκρουσης  μέσω της επιβολής ή της αποφυγής μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους/τις 

εγαζόμενους/ες (Likert  &  Likert,  1976. Rahim, Buntzman & White, 1999). Σε 

έρευνα μάλιστα των Gross και των συνεργατών του (2004) αναφέρεται η αποφυγή 

ως αρνητική, αναποτελεσματική και κοινωνικά ακατάλληλη για τη διαχείριση 

διενέξεων μεταξύ συνεργατών. 

O Loock (2003) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική κατάλληλη 

στρατηγική για τη διαχείριση όλων των σχολικών συγκρούσεων γιατί διαφορετικές 

είναι οι δυσκολίες και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει κάθε σχολική 

κοινότητα. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης μιας σύγκρουσης είναι εκείνος που 

επιλέγεται συνυπολογίζοντας κάθε φορά τη φύση και τη δυναμική της σύγκρουσης, 

την έντασή της, τα πρόσωπα που εμπλέκονται, τη σοβαρότητα των θεμάτων καθώς 

και το είδος των σχέσεων και την ωριμότητα των εμπλεκόμενων μερών (Steyn και 

Van Niekerk, 2002). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Coleman και οι συνεργάτες 

του (2014) θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη μείωση των δυσλειτουργικών 

συγκρούσεων και στην ανάπτυξη  και εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης 

συγκρούσεων για τη αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων. 

 

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου διαχείρισης 

μιας σύγκρουσης 

Η επιλογή του τρόπου εξαρτάται από το διαθέσιμο χρόνο, την ικανότητα του 

διοικητικού στελέχους να διευκολύνει τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης (κοινωνικές 

ικανότητες), την σοβαρότητα της σύγκρουσης, τη σημαντικότητα του θέματος, την 

φύση της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, τις συνθήκες υπό τις 
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οποίες διαδραματίζεται μια σύγκρουση, τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή και την 

κουλτούρα του χώρου εργασίας. Σύμφωνα με τον Πολυχρονίου (2010) η επιλογή του 

στυλ διαχείρισης εξαρτάται από την οργανωσιακή επικοινωνία, την αλληλεξάρτηση 

των στόχων, τις ικανότητες συνεργασίας των ατόμων και των ομάδων και τον 

διαθέσιμο χρόνο. 

Καθένα στυλ διαχείρισης σύγκρουσης έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά του και μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, σε διαφορετικές καταστάσεις 

και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η διαχείριση μιας σύγκρουσης απαιτεί συνεχή 

προσπάθεια, γιατί η σύγκρουση δεν είναι ένα μεμονομένο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα 

έλλειψης επικοινωνίας και χαμένων ευκαιριών. Οι Henkin, Cistone και Dee (2000)  

υπογραμμίζουν τις θετικές επιπτώσεις της καλής, ανοιχτής επικοινωνίας στην 

εποικοδομητική διευθέτησή της, σε συνδυασμό με την αποφυγή της κριτικής, των 

κατηγοριών και των απειλών κατά τη διάρκεια διαχείρισής της. Η κακή, μη 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων είναι η 

κυριότερη αιτία παρεξηγήσεων και συγκρούσεων (Σαΐτης, 2014. Μπουραντάς, 2002) 

Ο/Η διευθυντής/ρια θα πρέπει να αναζητά μια διευρυμένη οπτική που να 

εμπεριέχει την πραγματικότητα και την «αλήθεια» όλων των πλευρών, να ακούει 

ενεργά, να μπορεί να οικοδομεί μια καλή σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας και 

κυρίως να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Βασική παράμετρος για τη διαχείριση ενός 

συγκρουσιακού φαινομένου η αξιοποίηση όλων των δεδομένων που το 

ενεργοποίησαν και η δυνατότητα διαχωρισμού των δύο διαστάσεών του: αυτή των 

συναισθημάτων και αυτή των γεγονότων. Πολλές συγκρούσεις εξακολουθούν να 

υφίστανται και να διαιωνίζονται επειδή επιλύθηκε μόνο η μία διάσταση, συνήθως 

αυτή των γεγονότων.  

Οι στρατηγικές για τη διαχείριση των συγκρούσεων περιλαμβάνουν 

παρεμβάσεις από τους/τις διευθυντές/ριες και ανάπτυξη πρωτοκόλλων/συστήματος 

διαχείρισής τους. Είναι σημαντικό οι διευθυντές/ντριες να βλέπουν τη σύγκρουση, 

όχι ως κάτι που πρέπει να αποφεύγεται, αλλά ως κάτι που είναι καλό να 

αντιμετωπίζεται έγκαιρα και συστηματικά. Οι Costantino and Merchant (1996) 

τονίζουν την ανάγκη η σύγκρουση να μην αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και ως 

μεμονωμένο γεγονός αλλά συστημικά4, μέσω εφαρμογής προσεκτικά σχεδιασμένων 

                                                        
4 Η συστημική προσέγγιση είναι μία σύγχρονη προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων 

όψεων της πραγματικότητας, υιοθετώντας μια ολιστική αντίληψη του κόσμου. 
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στρατηγικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο και στην κυκλική 

αλληλεπίδραση και συνεξάρτηση των συμπεριφορών ανάμεσα στα μέλη και στο 

γεγονός ότι η συμπεριφορά του κάθε προσώπου επηρεάζει και επηρεάζεται από τη 

συμπεριφορά του άλλου (διερεύνηση του «πώς» και όχι του «γιατί»). Στόχος της 

διαχείρισης είναι να αλλάξει/αναδομηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα 

επικοινωνούν και δημιουργούν σχέσεις, όπως και οι σχέσεις τους με ιδέες και 

καταστάσεις, αναγνωρίζοντας την σύγκρουση ως μια δυνητική ευκαιρία για να 

βελτιωθεί το ομαδικό, οργανωσιακό κλίμα. 

Ο Medina και οι συνεργάτες του (2002) προτείνουν για την επιτυχή 

διαχείριση των συγκρούσεων, ο/η διευθυντής/ντρια να γνωρίζει και να προλαμβάνει 

τις πιθανές αιτίες σύγκρουσης και να αντιδρά έγκαιρα, να διακρίνει τα σημάδια 

κλιμάκωσής της, να αναγνωρίζει τον τύπο/περιεχόμενο της σύγκρουσης, να 

ενθαρρύνει τη διαλογική συζήτηση σε θέματα καθήκοντος (γνωστική σύγκρουση) 

και να επιλύει θέματα συναισθηματικής φύσεως (συναισθηματική σύγκρουση) και 

τέλος να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί όλες τους τρόπους διαχείρισης και τις 

συνέπειές τους με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της συνοχής της ομάδας. 

Οι διευθυντές/ριες είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλλων για την αποφυγή της 

κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την εξάλειψη των εντάσεων και της ματαίωσης της 

μιας ή και των δύο πλευρών, και να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για την 

ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής και την εγαθίδρυση σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και ανοιχτού, εποικοδομητικού διαλόγου (Rahim, 2001).  

 

2.5 Συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον  

Το σχολείο είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα διαφορετικών ομάδων, συμφερόντων 

και αξιών, των οποίων τα οργανωτικά καθήκοντα βρίσκονται σε μια συσχέτιση και 

αλληλεξάρτηση μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις να είναι αναπόφευκτες. 

                                                                                                                                                              
Ασχολείται βασικά με προβλήματα σχέσεων, διαρθρώσεων και αλληλεξαρτήσεων. 

Εστιάζει στην αιτιότητα των σχέσεων, των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη δομή και 

λειτουργία του συστήματος. Η ζωή ενός οργανισμού αποτελεί μια κοινωνική 

διαδικασία στην οποία άτομα και ομάδες αντιμετωπίζουν συνεχώς ευκαιρίες 

εξαγωγής νοημάτων. 
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Συγκρούσεις μέσα σε αυτήν εκδηλώνονται ανάμεσα σε όλα τα μέλη που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δηλαδή ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στους/στις 

μαθητές/ριες, στους γονείς, στη διοίκηση, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες σε εκπαιδευτικούς και διευθυντή/ρια (Αθανασούλα- 

Ρέππα, 2008). Πρόκειται για διαπροσωπικές συγκρούσεις, διαφωνίες σε προσωπικό 

επίπεδο, διαφωνίες για τον τρόπο δράσης για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, 

διαφωνίες για τις διαδικασίες, διαφωνίες για την ανάληψη ή όχι μιας συγκεκριμένης 

αρμοδιότητας/αποστολής, διαφωνίες για την τήρηση πρακτικών κανόνων, διαφωνίες 

απόψεων και εφαρμογής κανονισμών (Κάντας, 1995). 

Η σχολική διεύθυνση «έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση 

θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας» (άρθρο 28,Υ.Α. ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002). 

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπέδων απομόνωσης των 

εκπαιδευτικών, στη δημιουργία και διατήρηση ενός θετικού περιβάλλοντος, στη 

προώθηση συλλογικής δράσης και στη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας 

στο σχολείο. Η δημιουργία “ειλικρινών σχέσεων και σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης” αποτελεί τον κύριο στόχο των ενεργειών κάθε διευθυντή/ριας γιατί 

συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία υγιών σχέσεων συνεργασίας (Μπρίνια, 2008, 

σ.172). 

Οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι διευθυντές/ντριες βιώνουν έντονες 

συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις και αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό 

συναισθηματικών πιέσεων και εντάσεων. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένους, 

πολλαπλούς ρόλους κατά την άσκηση των οποίων αναπτύσσονται αντιθέσεις, 

συγκρούσεις, συνθέσεις και συναινέσεις (εκδήλωση αρνητικών και θετικών 

συναισθήματων). Τα αρνητικά συναισθήματα απειλούν την ψυχική ισορροπία των 

μελών και προειδοποιούν για την ύπαρξη προβλημάτων δυσλειτουργίας του ομάδας. 

Οι διαφωνίες και οι αμφισβητήσεις υποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής της 

υφιστάμενης κατάστασης και χάραξης νέων κατευθύνσεων, άρσης των αρνητικών 

συναισθημάτων, της αβεβαιότητας και του ανταγωνισμού ανάμεσα στους/στις 

συναδέλφους/ισσες, μέσω διαλόγου, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006).   

Οι συνηθέστερες πηγές συγκρούσης στο σχολικό περιβάλλον είναι οι εξής 

(Σαΐτης, 2002): η μη αποτελεσματική επικοινωνία, η αντιλαμβανόμενη ανισότητα - 

διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων, οι εργασιακές σχέσεις, οι συνθήκες εργασίας, τα 
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ασαφή όρια καθηκόντων/αρμοδιοτήτων και το ασαφές εύρος ρόλων, η εισαγωγή 

εκπαιδευτικών αλλαγών/μεταρρυθμίσεων, η έλλειψη προγραμματισμού, οι 

περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η αξιολόγηση, αλλά και οι ατομικές διαφορές 

όπως: προσωπικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, 

διαφορετικές ιδέες, αντιλήψεις, προτεραιότητες, διαφορετική εμπειρία και ηλικία. 

Σύμφωνα τους DiPaola & Hoy (2001), οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία 

σχετίζονται περισσότερο με το καθήκον και λιγότερο με το συναίσθημα. Οι αιτίες 

σύγκρουσης στον χώρο του σχολείου είναι δυνατόν να αλληλοκαλύπτονται ή να 

δρουν συσσωρευτικά. Ο Ιορδανίδης (2014) επισημαίνει πως οι καθορισμένες με 

σαφήνεια αρμοδιότητες, οι αναθέσεις ρόλων και καθηκόντων στα μέλη, τα διακριτά 

όρια στις ευθύνες του κάθε μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας εκ μέρους της 

διοίκησης περιορίζουν τις αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, μειώνουν τις 

δυσαρέσκειες και δυσλειτουργίες σε αυτήν. 

Η επιλογή του στυλ διαχείρισης- διευθέτησης των συγκρούσεων εξαρτάται 

μεταξύ άλλων και από την οργανωσιακή επικοινωνία, την αλληλεξάρτηση των 

επιμέρους στόχων, ατομικών και ομαδικών καθώς και από τις ικανότητες 

συνεργασίας των μελών του οργανισμού (Rahim, 2002).  

Σύμφωνα με τον Cope (2005), στο πλαίσιο δημιουργίας του καλύτερου 

δυνατού, αρμονικού κλίματος στη σχολική μονάδα, ο/η διευθυντής/ρια οφείλει να 

επιλέγει τον καλύτερο τρόπο/στυλ ηγεσίας, να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και 

ανοιχτής επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον, να επιδεικνύει σεβασμό σε όλους/ες, 

να κατανοεί τις ανάγκες των συναδέλφων του, εκπαιδευτικών, να αποτελεί τον/τη 

διαχειριστή/στρια /διαμεσολαβητή/τρια των προβλημάτων και συγκρούσεων, να 

είναι διορατικός και να εκτιμά τις συνέπειες των συγκρούσεων, να καλλιεργεί το 

συναίσθημα της δέσμευσης και της αφοσίωσης και τέλος να επιδεικνύει δικαιοσύνη, 

αμεροληψία και ακεραιότητα. Η επικοινωνία αποτελεί μία από τις σημαντικές 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα εκπαιδευτικό στέλεχος, γιατί επηρεάζει τη 

σωστή διαχείριση των εντάσεων, την υιοθέτηση της κατάλληλης ηγετικής 

συμπεριφοράς, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και τον έλεγχο των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων (Brock & Grady, 2002). Η αποτελεσματική διαχείριση των 

συγκρούσεων συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού (Παρασκευόπουλος, 2008). 

Οι Σαΐτης & Σαΐτης (2011) αναφέρουν ότι τα στελέχη συνήθως διευθετούν τις 

συγκρούσεις βασιζόμενα στις προσωπικές τους δεξιότητες, τις αντιμετωπίζουν με 
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βάση την εμπειρία τους και τη συνήθεια. Η αρχική, βασική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στελεχών, αδυνατεί να αντεπεξέλθει πλήρως σε όλο το φάσμα των 

ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών των διευθυντών/ριών, 

κατά την άσκηση της ηγεσίας τους, δεδομένων των συνεχώς αναφυόμενων και 

μεταβαλλόμενων αναγκών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών 

εκπαίδευσης, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών γύρω από θέματα διεχείρισης 

διαπροσωπικών-εργασιακών σχέσεων και συγκρούσεων και στην βελτίωση των 

γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.  

Οι έρευνες για τη διαχείριση των συγκρούσεων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι σχετικά περιορισμένες και 

αφορούν κυρίως απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο 

του/της διευθυντή/ντριας στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και για τα αίτια της 

δημιουργίας των συγκρούσεων (Βολακάκη, 2015. Λεπίδας, 2012. Μητσαρά & 

Ιορδανίδης, 2015. Παρασκευόπουλος, 2008. Saiti, 2015.  Τέκος, 2009).  

 

2.6 Τρόποι διαχείρισης της σύγκρουσης σε σχέση με το φύλο 

Tο φύλο αποτελεί κεντρικό στοιχείο ταυτότητας του ατόμου, το οποίο μάλιστα 

αποδίδεται άμεσα με τη γέννηση (βιολογικό φύλο), χωρίζοντας τα άτομα διχοτομικά 

σε άνδρες ή γυναίκες, αλλά συγχρόνως ρευστό και μεταβαλλόμενο σημείο 

ταυτίσεων, προσδιορισμού ρόλων, ταυτοτήτων και συμπεριφορών (κοινωνικό φύλο). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η ανάπτυξη του ρόλου του φύλου 

γίνεται μέσω της κοινωνικοποίησης (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1994). Η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης μέσω των προτύπων φύλου που διαμορφώνει, επιτρέπει σε κάποια 

χαρακτηριστικά να αναπτυχθούν και σε άλλα να καταπιεστούν ανάλογα με το φύλο 

του/της φορέα τους.  

Παραδοσιακά, η αναμενόμενη συμπεριφορά για τις γυναίκες είναι να είναι 

υποχωρητικές, συναισθηματικές, παθητικές. Αντίθετα, οι άνδρες κοινωνικοποιούνται 

μαθαίνοντας να είναι ανεξάρτητοι, επιθετικοί και να μη δείχνουν τα συναισθήματά 

τους. Η αυτονομία, ο έλεγχος, η επιρροή και η δύναμη είναι έννοιες ταυτόσημες με 

τον αντρικό παραδοσιακό κοινωνικό ρόλο. Επομένως άνδρες και γυναίκες υιοθετούν 

τρόπους συμπεριφοράς και διαχείρισης μιας σύγκρουσης που συνάδουν με τα 

κοινωνικά πρότυπα φύλου και τις ανάλογες προσδοκίες (Wachter, 1999). Στυλ 
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διαχείρισης όπως η επιβολή/κυριαρχία ή η επίλυση προβλήματος επιλέγονται από 

τους άνδρες διευθυντές/στελέχη (Blackburn et al., 2006). Σε αντίθεση οι γυναίκες 

διευθύντριες/στελέχη, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις σχέσεις προτιμούν 

συνήθως την παραχώρηση, τον συμβιβασμό (Erickson, 1984. Gilligan 1993), ή την 

αποφυγή (Brewer, Mitchell & Weber, 2002. Holt & DeVore, 2005).  

Σύμφωνα με την Morris (1999, σ. 350), οι γυναίκες διευθύντριες, στην 

προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους του σχολείου που διευθύνουν, δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία  “στα πλαίσια δημοκρατικών και επικοινωνιακών προσεγγίσεων 

και στη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων». Ενθαρρύνουν την επαγγελματική και 

ψυχολογική ενδυνάμωση των δασκάλων, τους εμπλέκουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στις ενέργειές τους μέσα από 

συνεργατικές διαδικασίες. 

Στην σχετική έρευνα που πραγματοποίησε ο Rahim (1983)5 , οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνική του συμβιβασμού σε σχέση με τους άνδρες 

οι οποίοι χρησιμοποιούν πιο ανταγωνιστικούς, εξουσιαστικούς τρόπους διαχείρισης 

/τεχνική της επιβολής. Επίσης επιλέγουν συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες την 

τεχνική της παραχώρησης για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης. 

Ο Eckman (2004) επεσήμανε πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες και διαφορές  

ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες διαχειριστές/τριες των συγκρούσεων και η 

επιλογή των τεχνικών ελάχιστα σχετίζεται με το φύλο του διαχειριστή. Μάλιστα 

έρευνα των Sorenson, Hawkins και Sorenson (1995) υποστηρίζει ότι οι έμφυλες 

διαφορές στην επιλογή του τρόπου διαχείρισης μειώνονται όσο ανεβαίνουμε στην 

ιεραχική κλίμακα σε συνδυασμό με τη αύξηση της εμπειρίας των στελεχών. 

Οι Spillane, Halverson & Diamond (2004) επισημαίνουν ότι η στρατηγική και 

πρακτική των διευθυντών/ντριών είναι μια δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται 

άμεσα, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, από την πληθώρα εμπειρικών ερευνών γύρω 

από τη εκπαιδευτική ηγεσία και από τα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

και όχι μόνο από την προσωπικότητα, τα χαρίσματα και τις αξίες του ηγέτη. Η 

συμπεριφορά, οι  ικανότητες, οι κλίσεις και τα προσόντα ενός ατόμου δεν 

                                                        
5  Η έρευνα αφορούσε δείγμα 1219 υποκειμένων από τα οποία μόνο τα 50 ήταν 

γυναίκες, γεγονός που εξηγείται από την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε 

υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις. 
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καθορίζονται από το φύλο του αλλά διαμορφώνονται από ποικίλους 

κοινωνικοποιητικούς παράγοντες.  

Υπάρχουν έρευνες που δεν δέχονται ότι το κοινωνικό φύλο και το βιολογικό 

φύλο είναι έννοιες ταυτόσημες. Ο Brewer και οι συνεργάτες του (2002) σε έρευνά 

τους για τη σχέση του βιολογικού φύλου και των έμφυλων ρόλων με τον τρόπο 

διαχείρισης της σύγκρουσης αποδεικνύουν ότι οι άνδρες καταφεύγουν  στην τεχνική 

της επιβολής για τη διαχείριση των συγκρούσεων, οι γυναίκες στην τεχνική της 

αποφυγής. Ταυτόχρονα υπογραμμίζουν την ανάγκη υπέρβασης του διχοτομικού 

δίπολου ‘αρσενικό γένος απέναντι στο θηλυκό’ ή ‘ανδρισμός απέναντι στη 

θηλυκότητα’, την υπέρβαση των κοινωνικά έμφυλων νορμών και προτείνουν να μην 

εξετάζεται η έμφυλη διάσταση αλλά να εξετάζονται οι παράγοντες και οι σχέσεις 

εξουσίας που κατασκευάζουν τις «γυναίκες» σαν φυσικά δεδομένη και εγγενή 

«διαφορά» -και μάλιστα παθολογική και απαξιωμένη. Το κοινωνικό φύλο δεν είναι 

κάτι που υπάρχει στην κοινωνία ως φυσική κατηγορία και ως ομοιογενής, αλλά 

κατασκευάζεται κοινωνικά στο πλαίσιο μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους (Davies, 1989. Butler,1990). Τα θέματα 

φύλου είναι σύνθετα και δυναμικά και καθορίζουν τις εμπειρίες, την κουλτούρα και 

την ταυτότητά μας (Wajcman, 2010). Άρα το φύλο δεν αποτελεί τη μοναδική 

πρόβλεψη του τρόπου διαχείρισης της σύγκρουσης, αλλά επηρεάζει τον τρόπο με τον 

οποίο αυτή εκδηλώνεται. 

Οι εμπειρικές έρευνες στην Ελλάδα που ερμηνεύουν τις έμφυλες διαφορές 

στον τρόπο διαχείρισης της σύγκρουσης είναι λίγες. Έρευνα των Μητσαρά & 

Ιορδανίδη (2015) αναφορικά με την επιλογή της τεχνικής αντιμετώπισης μιας 

σύγκρουσης και το φύλο υποστηρίζει ότι τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες 

επιλέγουν περισσότερο την τεχνική της συνεργασίας για να διαχειριστούν μια 

διαφωνία ή σύγκρουση και λιγότερο την τεχνική του συμβιβασμού. Επιπλέον ο 

βαθμός χρήσης της τεχνικής της επιβολής είναι μικρότερος στις γυναίκες –

διευθύντριες σε σχέση με τους άνδρες-διευθυντές, ενώ η τεχνική της αποφυγής δεν 

επιλέγεται από τις γυναίκες, ενώ οι άντρες κάνουν χρήση αυτής σε μικρό ποσοστό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Συναισθηματική  νοημοσύνη και διαχείριση μιας 

σύγκρουσης 

Ο εργασιακός χώρος αποτελεί ένα χώρο συλλογικής δραστηριότητας. Πρόσφατες 

έρευνες επεσήμαναν πως τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές τους δεξιότητες μέσω της αλληλεπίδρασης με τους γύρω τους. Η 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και της κατανόησης του εαυτού  επιτυγχάνεται 

περισσότερο μέσω μιας διαδικασίας αυξανόμενης αλληλεπίδρασης με τους άλλους, 

παρά ως μια διαδικασία διαφοροποίησης του ευατού, από τους άλλους. Μέσω της 

αλληλεπίδρασης οφελούνται αμοιβαία και οι δύο πλευρές (Fletcher, 1996). Σύμφωνα 

με τον Deutch (2015) ο τρόπος αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον, 

εξαρτάται από τα κίνητρά του, τις αξίες του, τις επιθυμίες του, συνειδητές και 

ασυνείδητες, τις προσδοκίες του και τους φόβους του, αλλά και από το πρόσωπο ή 

τον φορέα/θεσμό που θεωρεί σημαντικό και ηγείται καθώς και από την ύπαρξη ή μη 

ενός ομαδικού κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης.  

Ο/Η ηγέτης ασκεί έντονη συναισθηματική επιρροή στην ομάδα των 

συνεργατών/υφισταμένων του, επιδρά στα συναισθήματά τους, στη συμπεριφορά 

τους και τις αντιλήψεις τους (Hoy & Miskel, 2001). Οι συναισθηματικά ευφυείς 

ηγέτες είναι πιο ικανοί να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά 

τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας θετικά 

συναισθήματα και παρέχοντας ευκαιρίες για συναισθηματική έκφραση, 

πετυχαίνοντας καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών, επικοινωνία, ευελιξία στη 

σκέψη, προσαρμοστικότητα και λήψη σύνθετων αποφάσεων (Goleman, 1998). 

Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας  είναι να αλληλεπιδρά μαζί με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας συχνά, να ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μελών, να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών, να δομεί κατάλληλα τις συνθήκες των 

συναντήσεων των μελών, ώστε αυτά να αισθάνονται ασφαλή να πειραματιστούν με 

νέες συμπεριφορές και δεξιότητες και να  στηρίζει και ενισχύει την προσπάθειά τους 

να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους (αυτοκατανόηση-

αυτοαποκάλυψη) και τέλος να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις, σχέσεις ή 

ανολοκλήρωτα ζητήματα. Τα μέλη της ομάδας/οργάνωσης θα πρέπει να 

ενδυναμώνονται ως προς την  αναθεώρηση της ατομικής και ομαδικής εμπειρία τους, 
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όταν αυτό απαιτείται, ώστε να επιτύχουν τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού, 

συνεκτικού υποστηρικτικού δικτύου, ταυτόχρονα με την αρμονική συνύπαρξη.  

Η διαχείριση της σύγκρουσης γίνεται μέσω δύο βασικών λειτουργιών: την 

τροποποίηση της συγκρουσιακής σχέσης και τη ρύθμιση των συναισθημάτων που 

αυτή προκαλεί. Με βάση αυτές τις δύο λειτουργίες, η διαχείριση διακρίνεται σε 

αυτήν που εστιάζει στην αντιμετώπιση του ζητήματος και περιλαμβάνει  ενέργειες 

όπως η δράση και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης και η 

διαχείριση που εστιάζει στο συναίσθημα και στοχεύει στη εκτόνωση και αποδοχή 

των δυσάρεστων συναισθημάτων μέσω της έκφρασης και κατανόησης των 

συναισθημάτων, στον έλεγχο των συναισθηματικών αντιδράσεων (ρύθμιση 

συναισθημάτων), την αλλαγή των προσδοκιών, τον αναστοχασμό και την θετική 

επανερμηνεία τους. Οι δύο λειτουργίες της διαχείρισης είναι καλό να συνυπάρχουν. 

Η ικανότητα να ενεργοποιεί και να διαχειρίζεται κάποιος τα συναισθήματά 

του, διευκολύνει την επικοινωνία στις συγκρουσιακές καταστάσεις (Jones & 

Bodtker, 2001). Σε ένα εργασιακό περιβάλλον για παράδειγμα, όταν διαχειρίζεσαι 

μια σύγκρουση ή διαμεσολαβείς ή επιλύεις διαφωνίες κατακλύζεσαι από 

συναισθήματα. Το συναίσθημα καθοδηγεί τη λογική και η λογική δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς το συναίσθημα. Δίνοντας ‘σημασία’ στα δικά μας συναισθήματα και 

σε αυτά που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας, πετυχαίνουμε ευκολότερα τον 

συντονισμό με τους γύρω μας. Ο συντονισμός αυτός οδηγεί σε μεγαλύτερη 

συναίνεση και σε καλύτερη συνεργασία. Εκείνοι που μπορούν και παραμένουν 

ήρεμοι ανεξάρτητα από τη συναισθηματική τους φόρτιση είναι πιο πιθανό να 

σκεφτούν ‘έξυπνα’, να επεξεργαστούν κριτικά τις πληροφορίες, να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά και να επιτύχουν το στόχο τους (Goleman, 1998). Η άποψη ότι θα 

πρέπει το άτομο να αγνοεί ή να απομακρύνει τα συναισθήματα σε μια συγκρουσιακή 

κατάσταση είναι μη ρεαλιστική. Τα συναισθήματα δεν είναι η αιτία αλλά το 

αποτέλεσμα, πίσω τους κρύβονται οι αιτίες, οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι εμμονές 

και οι προσκολλήσεις. Το πώς τα εμπλεκόμενα μέρη/άτομα αντιλαμβάνονται, 

κατανοούν και αξιολογούν τα λόγια, τη συμπεριφορά και τις πράξεις των άλλων 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα  

αλληλεπιδράσουν, θα διαφωνήσουν ή θα αντιδράσουν, το πώς θα εκφράσουν τις 

επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους και θα  προσδιορίσουν τα προσωπικά τους όρια 

και επομένως την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τους 

Fisher, Ury & Patton (1999), η αναγνώριση και κατανόηση των ιδίων 
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συναισθημάτων και των συναισθημάτων της άλλης πλευράς οδηγεί σε μια ολιστική 

κατανόηση του προβλήματος της σύγκρουσης και υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων προς 

αμοιβαίο όφελος. Παράλληλα, η έκφραση και επίγνωση των συναισθημάτων δίνει 

την ευκαιρία για αποτελεσματικότερη χρήση των νοητικών δυνατοτήτων. 

Όσο περισσότερο ένας οργανισμός εστιάζει την προσοχή του στον ανθρώπινο 

παράγοντα, τόσο περισσότερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία της επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τους Habaci, Ezgin Celik, Habaci, Adiguzelli και Kurt (2013), τα  

χαρακτηριστικά των ηγετών εκπαίδευσης, που  προάγουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία, όπως: α) σωστός προγραμματισμός της επικοινωνίας, β) επικοινωνία 

χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις, γ) επιλογή του κατάλληλου μηνύματος, 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων,  δ) ικανότητα 

χρήσης ποικίλων καναλιών επικοινωνίας και παροχής ακριβούς πληροφόρησης προς 

τους εργαζομένους ε) ικανότητα ενεργητικής ακρόασης και καθιέρωση  

ανατροφοδότησης  και στ) ικανότητα ενσυναίσθησης, τα οποία αποτελούν και 

χαρακτηριστικά των συναισθηματικά ευφυιών ατόμων. Μια σύγκρουση μπορεί να 

κλιμακωθεί ή να αποκλιμακωθεί μέσω της επικοινωνίας. Κατά τον χειρισμό μιας 

σύγκρουσης η ανοιχτή, αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στην αντιμετώπιση της 

σύγκρουσης (Rahim, Magner & Shapiro, 2000). Συγκεκριμένα η ανοιχτότητα, η 

ακρίβεια, η σαφήνεια και η αμοιβαιότητα της επικοινωνίας είναι σημαντικοί 

παράγοντες που μειώνουν την αμυντική στάση και συμπεριφορά. Το εύρος και είδος 

της διάδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών, κυμαίνεται και καθορίζεται από 

τον προσανατολισμό της συμπεριφοράς τους, δηλαδή την επιθετικότητα, τη 

διεκδικητικότητα και τη συνεργατικότητα που θα επιδείξουν ή από την ποιότητα της 

σχέσης τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν/μία διευθυντή/ρια είναι να 

αντιμετωπίσει την επικοινωνία ως ένα στρατηγικό ζήτημα που χρειάζεται σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και έλεγχο με στόχο τον προσδιορισμό των προβληματισμών, των 

προβλημάτων και των αναγκών κάθε μέλους του οργανισμού, να μπορεί να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη και κλιμάκωση μιας 

σύγκρουσης καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτοί οι παράγοντες 

διεγείρουν, διατηρούν, ρυθμίζουν, στηρίζουν και κατευθύνουν τα κίνητρα της 

συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα η ποιότητα της σχέσης, η αντίληψη που έχει το άτομο 

για τον εαυτό του και για τους άλλους είναι εκείνα που καθορίζουν την ερμηνεία και 

την αντίδραση κατά την σύγκρουση. 
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Σε μια συγκρουσιακή κατάσταση οι διευθυντές/ντριες δεν μπαίνουν σε αγώνα 

επίδειξης ισχύος, αλλά εστιάζουν στα επιθυμητά αποτελέσματα και όχι στα άτομα ή 

στην αυτοπροβολή οποιουδήποτε. Κατά τη διαχείρισή της δεν συγκαλύπτουν, αλλά 

βοηθούν να αναγνωρισθεί ή επαναπροσδιορισθεί το ζήτημα/πρόβλημα και να 

προταθούν και αναπτυχθούν αποτελεσματικές, καινοτόμες, παραγωγικές 

εναλλακτικές λύσεις, ώστε μέσα τόσο οι ίδιοι/ιες, όσο και οι εκπαιδευτικοί, να γίνουν 

αποδοτικότεροι/ες, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναστοχαστούν και να 

μάθουν από τα λάθη τους, κάτι που ίσως να μην ήταν εφικτό αν δεν είχαν 

δημιουργηθεί συγκρούσεις. Η ικανότητα αναπλαισίωσης του προβλήματος μέσω 

ανάλυσης των κινήτρων και μετατόπισης της στάσης απέναντι στη σύγκρουση, 

βασισμένης στην οπτική ότι για να έχω εγώ δίκιο δε χρειάζεται να έχει άδικο ο 

άλλος, μιας διευρυμένης οπτικής, κοινής ή συμπληρωματικής, που εμπεριέχει την 

πραγματικότητα και την “αλήθεια” όλων των πλευρών, συμβάλει καθοριστικά στην 

πετυχημένη διαχείριση μιας σύγκρουσης. 

Η εποικοδομητική διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει στην 

διαλεύκανση πιθανών παρανοήσεων/παρεξηγήσεων/διαφωνιών που μπορεί να είχαν 

δημιουργηθεί μεταξύ των υπαλλήλων και να δυσχέραιναν την συνεργασία μεταξύ 

τους, αλλά και σε μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία για την επιτυχή διεκπεραίωση 

των εργασιακών τους καθηκόντων (Pruitt, 2004). Οι διευθυντές/ριες που διαθέτουν 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ικανοί/ες να αναγνωρίζουν και να 

διαχειρίζονται την επίδραση των συναισθημάτων τους στη σκέψη, τη συμπεριφορά 

και τις αντιδράσεις τους, διαθέτοντας παράλληλα γνώσεις για τη δυναμική του 

συλλόγου διδασκόντων, διατηρώντας ταυτόχρονα άθικτη την προσωπική τους 

ακεραιότητα και αυθεντικότητα. Αντιμετωπίζουν ευθέως τις προκλήσεις, 

λειτουργώντας ως πρότυπο διαχείρισης των συγκρούσεων στην ομάδα (Rahim et al., 

2002). Μάλιστα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη τείνουν να επιλέγουν 

συχνότερα τη στρατηγική της συνεργασίας που χαρακτηρίζεται από την έκφραση 

«κερδίζω- κερδίζεις», διαθέτοντας την ικανότητα χρήσης εκείνων των 

συναισθημάτων, διανοημάτων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην επιθυμητή 

επίδραση, επιρροή και τελικά σε μια αυθεντική, εποικοδομητική διαπροσωπική 

διάδραση και σε βιώσιμες λύσεις (Côté & Hideg, 2011).  

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι πολύ σημαντική λειτουργία που 

καθορίζει την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων. Με στόχο την επιτυχία σε 

οποιαδήποτε επίπεδο σε μια οργάνωση, η ικανότητα διαχείρισης μιας σύγκρουσης 
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είναι απαραίτητη. Η υιοθέτηση ενός μη ενδεδειγμένου τρόπου μπορεί να 

δημιουργήσει μια νέα συγκρουσιακή κατάσταση ή να κάνει πιο έντονη την ήδη 

υπάρχουσα (Rahim, Buntzman & White, 1999). 

Σύμφωνα με τον Rahim (1983) τα άτομα τείνουν να υιοθετούν τους ίδιους 

τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης σε παρόμοιες καταστάσεις και πλαίσια 

γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει μια προδιάθεση προς έναν τρόπο διαχείρισης 

που οφείλεται στην επίδραση παραγόντων όπως προηγούμενες εμπειρίες και σχέσεις, 

πολιτισμικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τα άτομα 

αναπτύσσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, δηλαδή εκφράζουν και εκτονώνουν τα 

συναισθήματά τους ανάλογα με την κατάσταση, τη σχέση τους με τους άλλους, τις 

προηγούμενες εμπειρίες τους και συχνά νομίζουν ότι αυτές δεν μπορούν να 

αλλάξουν. 

Η πιθανότητα εμφάνισης συγκρούσεων μπορεί να μειωθεί με την 

συναισθηματική ενεργοποίηση των μελών και την επιμόρφωσή τους στην διαχείριση 

συγκρούσεων. Τα άτομα που εκπαιδεύονται στο να αναπτύξουν ή βελτιώσουν τις 

διαπροσωπικές ικανότητες τους, μπορούν όχι μόνο να διευθετούν τις αντιπαραθέσεις 

τους, αλλά και να επωφελούνται από αυτές (Johnson και Johnson, 1994. Kordoutis, 

2004). Η αντιπαράθεση και η διεκδικητικότητα δεν κρύβει πάντα εχθρότητα, αλλά 

αποτελεί μια πρόσκληση προς το άλλο άτομο να εξετάσει τη συμπεριφορά του/της 

και την επίδρασή της με διαφορετικό τρόπο και να κατανοήσει τις ανάγκες, τις 

ανησυχίες, τις δυσκολίες της άλλης πλευράς, του άλλου προσώπου.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, το σχολείο 

αποτελεί μια κοινότητα διαφορετικών ομάδων, συμφερόντων και αξιών και 

επομένως εύφορο έδαφος για εμφάνιση αντιπαραθέσεων/συγκρούσεων. Σύμφωνα με 

τον Burns (1978), οι αποτελεσματικοί/ές διευθυντές/ντριες-ηγέτες είναι διανοητικά 

και συναισθηματικά ενθαρρυντικοί, προωθούν τη συλλογική δράση και λειτουργία, 

είτε προσπαθώντας να μειώσουν την ένταση της σύγκρουσης είτε  μεσολαβώντας για 

τη διευθέτηση και την επίλυσή της. Η συναισθηματική νοημοσύνη του/της 

διευθυντή/ντριας αναφέρεται ως ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην επιλογή 

του τρόπου διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων (Rahim, 2002).  

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι: α) η διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης και των υποκλιμάκων της με 

τους τρόπους που επιλέγουν οι διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων και β) η διερεύνηση του αν το φύλο των 

διευθυντών/ντριών διαφοροποιεί την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη και την 

επιλογή του τρόπου διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

Με βάση τα δεδομένα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

διατυπώνονται οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις για τους δύο παραπάνω 

ερευνητικούς στόχους, αναφορικά με τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων: 

 (Υ1): Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με το συνεργατικό 

τρόπο διαχείρισης  μιας σύγκρουσης. 

 (Υ2): Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται αρνητικά με την 

παραχώρηση ως τρόπο διαχείρισης  μιας σύγκρουσης.  

 (Υ3): Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και της επιβολής ως τρόπο διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

 (Υ4): Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και της αποφυγής ως τρόπο διαχείρισης  μιας σύγκρουσης. 

 (Υ5): Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με το συμβιβασμό 

ως τρόπο διαχείρισης  μιας σύγκρουσης. 
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Αναφορικά με τη διερεύνηση του ρόλου του φύλου στην αντιληπτή συναισθηματική 

νοημοσύνη και τον τρόπο διαχείρισης μιας σύγκρουσης: 

 (Υ6): Δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

διευθυντών και διευθυντριών, όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα. 

 (Υ7): Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των διευθυντών 

και διευθυντριών, όσον αφορά τον τρόπο που επιλέγουν για να διαχειριστούν 

μια σύγκρουση. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο συχνά την τεχνική της 

συνεργασίας και του συμβιβασμού απ΄ότι οι άνδρες, ενώ δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ως προς την επιλογή των άλλων τεχνικών διαχείρισης 

μιας σύγκρουσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μέθοδος 

 

5.1 Συμμετέχοντες/ουσες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 99 διευθυντές/ντριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών, οι 47 ήταν άντρες 

(47,5%) και οι 52 ήταν γυναίκες (52,5%). 

Στον Πίνακα 1, συνοψίζονται τα περιγραφικά μεγέθη (μέσος όρος, τυπική 

απόκλιση) των ποσοτικών μεταβλητών ηλικία, συνολική προϋπηρεσία και 

προϋπηρεσία σε θέση διευθυντή/ντριας.  

 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία δημογραφικών χαρακτηριστικών 

 

 
ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ηλικία 52,17 2,907 49,31 6,083 50,67 5,028 

Έτη προϋπηρεσίας 27,98 4,083 24,81 7,041 26,31 6,013 

Έτη προϋπηρεσίας σε 

θέση διευθυντή/ντριας 
7,49 4,827 6,19 4,678 6,81 4,770 

Έγκυρο πλήθος   N     99       

 

Πίνακας 2. Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών των δημογραφικών χαρακτηριστικών ως 

προς το φύλο 

 

 

Έλεγχος Independent-Samples T 

test 

 
t  p 

Ηλικία 3,032 0,003 

Έτη προϋπηρεσίας 2,773 0,007 

Έτη προϋπηρεσίας σε θέση 

διευθυντή/ντριας 
1,357 0,178 

Έγκυρο πλήθος   N       99   

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων/ουσών ήταν 50,67 (Τ.Α.=5,028, 

εύρος από 32 έως 59 έτη). Ο μέσος όρος της προϋπηρεσίας των 
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συμμετεχόντων/ουσών ήταν 26,31 έτη (Τ.Α.= 6,013, εύρος από 9 έως 36 έτη). Ο 

μέσος όρος των ετών που οι συμμετέχοντες/ουσες άσκησαν διευθυντικά καθήκοντα 

σε δημοτικά σχολεία ήταν 6,81 έτη (Τ.Α.=4,777 έτη).  

Στον ίδιο πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά οι μέσοι όροι και οι αντίστοιχες 

τυπικές αποκλίσεις για άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά, αφού στις ερευνητικές μας 

υποθέσεις συμπεριλαμβάνεται η εξέταση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο φύλων. 

Τα δύο δείγματα ανδρών – γυναικών, είναι εξισωμένα ως προς τα έτη προϋπηρεσίας 

σε θέση διευθυντή/ντριας, όπως έδειξε ο Τ-έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων 

(t=1,357, p=0,178). Δεν μπορούν όμως να θεωρηθούν εξισωμένα ως προς την ηλικία 

(t=3,032, p=0,003) και τα έτη προϋπηρεσίας (t=2,773, p=0,007). Αυτό το γεγονός 

μπορεί να ερμηνευτεί από την παρατήρηση ότι οι γυναίκες αποχωρούν 

(συνταξιοδοτούνται) σε μικρότερες ηλικίες από ότι οι άνδρες.  

 

5.2 Ερευνητικά εργαλεία 

Η εμπειρική διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των τρόπων που 

υιοθετούν για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης οι διευθυντές/ντριες 

πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς-

αυτοαξιολόγησης, το οποίο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, προϋπηρεσία ως 

διευθυντής/ντρια) των συμμετεχόντων/ουσών. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη 

μέτρηση των συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών και η τρίτη 

ενότητα τη διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης μιας σύγκρουσης. Τα 

ερωτηματολόγια παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

5.2.1 Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/ντριών  

σχολικών μονάδων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτοαξιολόγησης Wong & Law 

Emotional Intelligence Scale (WLEIS), των Wong & Law (2002), η οποία μετρά τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας. Το 

ερωτηματολόγιο WLEIS μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους 

Kafetsios και Zampetakis (2008) και είναι βασισμένο στις τέσσερις διαστάσεις του 

μοντέλου των Mayer και Salovey (1997). Πρόκειται για μια ισοδιαστημική κλίμακα 

7-βάθμια, τύπου Likert, η οποία εξετάζει σε ποιο βαθμό συμφωνεί ή διαφωνεί ο/η 
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ερωτώμενος/η με την κατάσταση που εκφράζει η πρόταση (όπου 1: ∆ιαφωνώ 

απόλυτα και 7: Συμφωνώ απόλυτα). 

Αποτελείται από 16 προτάσεις/ερωτήσεις, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις 

διαστάσεις (4 υποκλίμακες) της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αυτές 

αναφέρονται στο μοντέλο των Mayer και Salovey (1997). Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις 

υποκλίμακες αξιολογούν: 

α) την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να εκφράζει τα συναισθήματά 

του (ΕΣ). Εξετάζεται από 4 προτάσεις/ερωτήματα: 1, 5, 9, 13 (π.χ. «Πάντα 

καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι πραγματικά») 

β) την ικανότητα εκτίμησης/κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων 

ατόμων  (Others’ Emotion Appraisal OEA/ΕΣΑ. Εξετάζεται από 4 προτάσεις: 2, 6, 

10, 14 (π.χ. «Πάντα μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι φίλοι μου με βάση την 

συμπεριφορά τους») 

γ) την ικανότητα χρήσης των συναισθημάτων, δηλαδή την ικανότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης των συναισθημάτων του εαυτού  του και των άλλων 

για αύξηση της αποδοτικότητας και προσωπική ανάπτυξη (Use of Emotion 

UOE/ΧΣ). Εξετάζεται από 4 προτάσεις: 3, 7, 11, 15 (π.χ. «Πάντα παρακινώ τον 

εαυτό μου να καταφέρει το καλύτερο») 

δ) την ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων για τη σωστή λήψη 

αποφάσεων (Regulation of Emotion ROE/ΡΣ). Εξετάζεται από 4 προτάσεις: 4, 8, 12, 

16 (π.χ. «Είμαι απόλυτα ικανός/ή να ελέγξω τα συναισθήματά μου»). 

Σε κάθε υποκλίμακα υπολογίζεται ο Μ.Ο. των απαντήσεων, με τις μεγαλύτερες 

τιμές να δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα στη συγκεκριμένη υποκλίμακα. 

 

5.2.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων  

Για τη μέτρηση της αντίληψης που έχει ένας/μια διευθυντής/ντρια για τον τρόπο που 

διαχειρίζεται τις συγκρούσεις με τους υφισταμένους χρησιμοποιήθηκε το Rahim 

Organizational Conflict Inventory - II (Rahim, 1983). Πρόκειται για ένα 

ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, που αφορά την αντίληψη που έχει ένα άτομο για 

τον τρόπο που διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του/της συγκρούσεις με τους/τις 

υφισταμένους/ες. Το ROCI-II (Form B) μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας, τύπου 

Likert, εξετάζει σε ποιο βαθμό συμφωνεί ή διαφωνεί ο/η ερωτώμενος/η με την 

κατάσταση που εκφράζει η πρόταση (όπου 1: ∆ιαφωνώ απόλυτα και 5: Συμφωνώ 

απόλυτα).  
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Αποτελείται από 28 ερωτήματα που ομαδοποιούνται σε πέντε ομάδες που 

αντιστοιχούν στους πέντε τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων:  

α) Συνεργασία: μελετάται από 7 προτάσεις: 1, 4, 5, 12, 22, 23, 28 (π.χ. 

«Προσπαθώ να διερευνώ το θέμα με τους/τις συναδέλφους/ισσες μου, για την  

εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης») 

β) Παραχώρηση: μελετάται από 6 προτάσεις: 2, 10, 11, 13, 19, 24 (π.χ. «Σε 

γενικές γραμμές προσπαθώ να ικανοποιώ τις ανάγκες των συναδέλφων/ισσών μου») 

γ) Επιβολή: μελετάται από 5 προτάσεις: 8, 9, 18, 21, 25 (π.χ. «Χρησιμοποιώ 

την εξουσία της θέσης μου για να πετύχω μια ευνοϊκή προς εμένα απόφαση») 

δ) Αποφυγή: μελετάται από 6 προτάσεις: 3, 6, 16, 17, 26, 27  (π.χ. «Αποφεύγω 

το να βρεθώ σε δύσκολη θέση με τους/τις συναδέλφους/ισσες μου και προσπαθώ να 

αποφύγω τη σύγκρουση») 

ε) Συµβιβασµός: μελετάται από 4 προτάσεις: 7, 14, 15, 20 (π.χ. «Προσπαθώ να 

βρω μια μέση οδό για να ξεπεράσω ένα αδιέξοδο»). 

Σύμφωνα με τον Rahim (2001) υψηλή βαθμολογία σε κάποια υποομάδα 

δηλώνει ότι ο/η ερωτώμενος/η προτιμά περισσότερο να χρησιμοποιεί έναν τρόπο 

διαχείρισης σε σχέση με τους άλλους. 

 

5.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, στο 

νομό Θεσσαλονίκης. Η διανομή έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω των google forms. Η συμμετοχή 

στην έρευνα ήταν εθελοντική και οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας και για την ανωνυμία του ερωτηματολογίου. Αποθηκεύτηκαν 

μόνο οι απαντήσεις τους και δεν τηρήθηκε κανένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε 

να αποκαλύψει την ταυτότητά τους (π.χ. στοιχεία υπολογιστή πρόσβασης). Ο χρόνος 

συμπλήρωσης ήταν 12-16 λεπτά και δεν χρειάστηκε να δοθούν περαιτέρω 

διευκρινήσεις. 

 

5.4 Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό SPSS 

statistics v.21. 
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Για την εξαγωγή των υποκλιμάκων κάθε ερωτηματολογίου δεν διενεργήθηκε 

ανάλυση παραγόντων στο συγκεκριμένο δείγμα. Η παραγοντική δομή του 

ερωτηματολογίου Wong & Law Emotional Intelligence Scale είναι καλή (Kafetsios 

& Zampetakis, 2008) καθώς  και του ερωτηματολογίου Rahim Organizational 

Conflict Inventory – II (Rahim & Magner, 1995). Έτσι, έγινε ο έλεγχος αξιοπιστίας 

του ερευνητικού εργαλείου μέσω υπολογισμού του δείκτη alpha του Cronbach, τόσο 

στη Συναισθηματική Νοημοσύνη όσο και στους Τρόπους Διαχείρισης Συγκρούσεων, 

για να επιβεβαιωθεί η εσωτερική συνέπεια των ερωτηματολογίων. Ένας παράγοντας 

θεωρείται αξιόπιστος όταν α>0,7. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Για το φύλο έγινε ανάλυση συχνοτήτων, ενώ για τα έτη συνολικής προϋπηρεσίας και 

τα έτη προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/ντριες υπολογίστηκαν ο μέσος όρος και η τυπική 

απόκλιση. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση υπολογίστηκαν, επίσης, για τη 

συνολική τιμή και τις επιμέρους υποκλίμακες του κάθε ερωτηματολογίου.  

Ελέγχθηκε η κανονικότητα των ποσοτικών μεταβλητών (ηλικίας, έτη 

προϋπηρεσίας και υποκλίμακες), με το κριτήριο των Kolmogorov – Smirnov (Ν>50), 

με σκοπό να επιλεγεί ο κατάλληλος στατιστικός έλεγχος προκειμένου να 

διερευνηθούν τόσο οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, όσο και οι 

διαφοροποιήσεις των μεταβλητών ως προς το φύλο. Οι ποσοτικές μεταβλητές που 

δεν ακολουθούν κανονική κατανομή ήταν η Συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη 

και οι υποκλίμακές της (κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού, εκτίμηση των 

συναισθημάτων του άλλου, χρήση των συναισθημάτων, ρύθμιση των συναισθημάτων 

του εαυτού) και από τους Τρόπους Διαχείρισης Συγκρούσεων ήταν η Συνεργασία, η 

Παραχώρηση, ο Συμβιβασμός και η Επιβολή. Η αποφυγή ακολουθεί κανονική 

κατανομή.  

Για τον έλεγχο των ερευνητικών στόχων (α), που αφορούν στη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και των τρόπων που επιλέγουν 

οι διευθυντές/ντριες για τη διαχείριση των συγκρούσεων (υποθέσεις 1 έως 5), έγιναν 

έλεγχοι συσχετίσεων με βάση το συντελεστή r του Spearman. 

Για τον ερευνητικό στόχο (β), δηλαδή τους ελέγχους διαφοροποίησης των 

συνολικών τιμών και των υποκλιμάκων ως προς το φύλο, επιλέχθηκε ο παραμετρικός 

έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent-Samples T test), με ανεξάρτητη 

μεταβλητή το φύλο και εξαρτημένη μεταβλητή την υποκλίμακα αποφυγή, που 

ακολουθεί κανονική κατανομή. Για τις υπόλοιπες μεταβλητές, που δεν ακολουθούν 
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κανονική μεταβλητή, έγινε μία σειρά από ελέγχους Mann-Whitney με ανεξάρτητη 

μεταβλητή το φύλο και εξαρτημένη τις υποκλίμακες Συνεργασία, Παραχώρηση, 

Συμβιβασμός, Επιβολή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Αποτελέσματα 

 

6.1 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Διευθυντών/ντριών 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας σε όλες τις κλίμακες και τις υποκλίμακες των 

ερωτηματολογίων έδειξαν ότι όλοι οι δείκτες κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Στο ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (WLEIS), η τιμή του α του 

Cronbach ήταν α=0,954. Οι τιμές του συντελεστή α σε καθεμιά από τις υποκλίμακες 

ήταν: α=0,917 για την κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού, α=0,836 για την 

εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων, α=0,897 για τη χρήση των συναισθημάτων 

και α=0,921 για τη ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού. Οι δείκτες αξιοπιστίας 

Cronbach α συνοψίζονται στον Πίνακα 2 

 

Πίνακας 3. Cronbach’s alpha, μέσος όρος και τυπική απόκλιση για τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις υποκλίμακες 

ψ 
Cronbach’s α 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση των συναισθημάτων 

του εαυτού 
0,917 6,156 0,882 

Χρήση των συναισθημάτων 0,897 5,954 1,028 

Εκτίμηση των συναισθημάτων 

των άλλων 
0,836 5,876 0,774 

Ρύθμιση των συναισθημάτων του 

εαυτού 
0,921 5,621 1,043 

Συνολική Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 
0,954 5,90 0,826 

Έγκυρο πλήθος N       99   

 

Διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές/ριες σημειώνουν πολύ υψηλή βαθμολογία 

τόσο στη συνολική συναισθηματική νοημοσύνη (Μ.Ο.=5,90, Τ.Α.=0,83)  τους όσο και 

στις επιμέρους διαστάσεις της. Συγκεκριμένα, η υψηλότερη τιμή παρουσιάζεται στην 

Κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού (Μ.Ο.=6,16, Τ.Α.=0,88). Ακολουθούν η 
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Χρήση των συναισθημάτων (Μ.Ο.=5,96, Τ.Α.=1,03) και η Εκτίμηση συναισθημάτων 

των άλλων (Μ.Ο.=5,88, Τ.Α.=0,78). Χαμηλότερη βαθμολογία φαίνεται να δίνουν 

στον παράγοντα Ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού (Μ.Ο.=5,62, Τ.Α.=1,04), 

σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις τους. 

 

6.2 Οι τρόποι διαχείρισης της σύγκρουσης των Διευθυντών/ντριών 

Στο ερωτηματολόγιο μέτρησης των τρόπων διαχείρισης της σύγκρουσης (ROCI-II), 

η αντίστοιχη τιμή του α του Cronbach ήταν α=0,838, που δηλώνει υψηλό επίπεδο 

αξιοπιστίας. Βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα 3, οι τιμές των δεικτών 

αξιοπιστίας ήταν για τη Συνεργασία α=0,861, για την Παραχώρηση α=0,831, για το 

Συμβιβασμό α=0,762,για την Επιβολή α=0,804 και τέλος για την Αποφυγή α=0,863.  

 

Πίνακας 4. Cronbach’s alpha, μέσος όρος και τυπική απόκλιση για τους τρόπους 

Διαχείρισης Συγκρούσεων και τις υποκλίμακες 

ψ 
Cronbach’s α 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συνεργασία 0,861 4,506 0,426 

Αποφυγή 0,863 3,659 0,727 

Παραχώρηση 0,831 3,461 0,681 

Επιβολή 0,804 3,103 0,918 

Συμβιβασμός 0,762 2,400 0,830 

Συνολική Διαχείριση 

Συγκρούσεων 
0,838      3,445 0,408 

Έγκυρο πλήθος N       99   

 

Η υψηλότερη θετική στάση των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα 

εντοπίζεται στην υποκλίμακα Συνεργασία (Μ.Ο.=4,51, Τ.Α.=0,43), ενώ η 

χαμηλότερη εντοπίζεται στην υποκλίμακα Συμβιβασμός (Μ.Ο.=2,4, Τ.Α.=0,83). Οι 

διευθυντές/ντριες φαίνεται ότι συνήθως επιλέγουν τη συνεργασία ως τρόπο 

διαχείρισης συγκρούσεων, ενώ  αποφεύγουν το συμβιβασμό. 
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6.3 Έλεγχοι συσχέτισης Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

Διαχείρισης Συγκρούσεων 

Σε αυτή την ενότητα διερευνώνται οι συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής 

συναισθηματικής νοημοσύνης με τις υποκλίμακες/τρόπους διαχείρισης 

συγκρούσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η ισχύς των υποθέσεων (Υ1) έως (Υ5), 

δηλαδή η θετική ή η αρνητική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τους 

πέντε τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης. Για τους παραπάνω ελέγχους 

συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής r του Spearman, καθώς οι μεταβλητές 

που συμμετέχουν δεν ακολουθούν στο σύνολό τους κανονική κατανομή, όπως 

προαναφέρθηκε. Ο Πίνακας 5 απεικονίζει τις συσχετίσεις.    

 

Πίνακας 5. Συσχέτιση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των τρόπων 

διαχείρισης των συγκρούσεων 

 
Συνολική Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

Spearman’s rho r p 

Συνεργασία 0,375** 0,000 

Παραχώρηση 0,027 0,793 

Επιβολή -0,044 0,667 

Αποφυγή -0,282** 0,005 

Συμβιβασμός 0,025 0,804 

Έγκυρο πλήθος N       99  

**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο p<0,01 

 

Από τον πίνακα συσχετίσεων, προέκυψε στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ της συνολικής αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης και της 

Συνεργασίας (r=0,375). Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη συναισθηματική 

νοημοσύνη παρουσιάζει κάποιος/α διευθυντής/ντρια τόσο πιθανότερο είναι να 

επιλέξει τη συνεργασία για τη διαχείριση των συγκρούσεων, με σκοπό την επίτευξη 

μιας λύσης κοινά αποδεκτής, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες όλων και προάγει τις 
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διαπροσωπικές σχέσεις (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Στον ίδιο πίνακα, παρατηρείται 

σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής συναισθηματικής νοημοσύνης 

και της Αποφυγής (r=-0,282), γεγονός που δηλώνει ότι ένας/μια διευθυντής/ντρια με 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, δεν προτιμά την υιοθέτηση μιας ουδέτερης, 

παθητικής στάσης για τη διαχείριση μιας αντιπαράθεσης, αδιαφορώντας και 

αποφεύγοντας τη διαχείρισή της, με την ελπίδα ότι το ζήτημα θα λυθεί μόνο του. 

Από την παραπάνω ανάλυση, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις (Υ1) και (Υ4), 

αντίστοιχα. Στους υπόλοιπους τρόπους Διαχείρισης Συγκρούσεων, οι τιμές του 

συντελεστή r δεν αξιολογούνται ως στατιστικώς σημαντικές και οι υποθέσεις (Υ2), 

(Υ3) και (Υ5) δεν επιβεβαιώνονται. Συνεπώς θεωρείται ότι το επίπεδο 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης δεν έχει καμία επίδραση στην υιοθέτηση της 

Παραχώρησης, της Επιβολής και του Συμβιβασμού. 

 

6.4 Έλεγχοι συσχέτισης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των 

υποκλιμάκων αυτής με τις υποκλίμακες των τρόπων Διαχείρισης 

Συγκρούσεων 

Έγιναν έλεγχοι συσχέτισης μέσω του συντελεστή r του Spearman, μεταξύ της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των υποκλιμάκων της και των διαφόρων τρόπων 

διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να διερευνηθούν επιμέρους συσχετίσεις. Από 

τον Πίνακα 6, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι υποκλίμακες/διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης συσχετίζονται θετικά με τη Συνεργασία.  Την 

ισχυρότερη θετική συσχέτιση με τη Συνεργασία, την έχει η διάσταση Ρύθμιση των 

συναισθημάτων (r=0,390, p=0,000). Ακολουθεί η διάσταση  Εκτίμηση των 

συναισθημάτων του εαυτού (r=0,360, p=0,000). Τη μικρότερη συσχέτιση με τη 

Συνεργασία, έχει η διάσταση  Χρήση των συναισθημάτων (ρ=0,247, p=0,014). Οι 

διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης που σχετίζονται αρνητικά με την 

Αποφυγή είναι: η Εκτίμηση Συναισθημάτων του εαυτού του (r=-0,264, 

p=0,008), η  Χρήση Συναισθημάτων (r=-0,313, p=0,002) και η Ρύθμιση 

Συναισθημάτων (r=-0,237, p=0,018). Την πιο αδύναμη αρνητική συσχέτιση με την 

Αποφυγή έχει η Ρύθμιση Συναισθημάτων σε αντίθεση με τη Χρήση των συναιθημάτων 

που φαίνεται να έχει την πιο ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Αυτό δηλώνει ότι όσο 

περισσότερο αυξημένη είναι η Χρήση των συναισθημάτων ενός διευθυντικού 

στελέχους σχολικής μονάδας, τόσο εντονότερη είναι η μη επιλογή της αποφυγής ως 
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τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων. Αντίθετα, όταν υπάρχει αυξημένη Ρύθμιση των 

συναισθημάτων, η μη επιλογή της αποφυγής είναι πιο αδύναμη. Η διάσταση Εκτίμηση 

των συναισθημάτων του άλλου δεν σχετίζεται με την Αποφυγή. 

 

Πίνακας 6. Έλεγχοι συσχέτισης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των 

υποκλιμάκων αυτής με τις υποκλίμακες των Τρόπων Διαχείρισης Συγκρούσεων 

 

  Τρόποι Διαχείρισης Συγκρούσεων 

Spearman's rho   Συνεργασία Παραχώρηση Επιβολή Αποφυγή Συμβιβασμός 

Εκτίμηση 

Συναισθημάτων του 

εαυτού του 

r 0,360** -0,002 -0,026 -0,264** -0,009 

p  0,000 0,981 0,795 0,008 0,932 

Εκτίμηση 

Συναισθημάτων των 

άλλων 

r 0,273** 0,120 -0,156 -0,155 0,029 

p  0,006 0,236 0,123 0,125 0,775 

Χρήση 

Συναισθημάτων 

r 0,247* -0,102 0,112 -0,313** -0,012 

p  0,014 0,317 0,270 0,002 0,907 

Ρύθμιση 

Συναισθημάτων 

r 0,390** 0,051 -0,058 -0,237* 0,035 

p  0,000 0,616 0,567 0,018 0,733 

Συνολική ΣΝ 

r 0,375** 0,027 -0,044 -0,282** 0,025 

p  0,000 0,793 0,667 0,005 0,804 

  *Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο p<0,05 

**Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο p<0,01 

  

6.5 Έλεγχος διαφοροποίησης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε 

σχέση με το φύλο 

Σύμφωνα με την αρχική υπόθεση (Υ6), το φύλο δεν αποτελεί παράγοντα 

διαφοροποίησης του επιπέδου Συναισθηματικής Νοημοσύνης ενός/μιας 

διευθυντή/ντριας. Στον Πίνακα 7, απεικονίζονται τα περιγραφικά μεγέθη του 
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δείγματος, που αποτελούν μια πρώτη εικόνα για την υπόθεσή μας. Στις δύο 

τελευταίες στήλες υπάρχουν η τιμή του στατιστικού και η σημαντικότητα του 

ελέγχου. 

 

Πίνακας 7. Έλεγχος διαφοροποίησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των 

υποκλιμάκων ανάλογα με το φύλο 

 

 

 Άνδρας Γυναίκα Έλεγχος  

 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Mann-

Whitney 
p 

Κατανόηση 

των 

συναισθημάτων 

του εαυτού 

6,111 0,938 6,197 0,836 1151,5 0,616 

Εκτίμηση των 

συναισθημάτων 

των άλλων 

5,750 0,718 5,990 0,811 992,5 0,106 

Χρήση των 

συναισθημάτων 
5,957 1,049 5,951 1,019 1200,5 0,879 

Ρύθμιση των 

συναισθημάτων 

του εαυτού 

5,680 0,927 5,567 1,144 1211,5 0,941 

Συνολική 

Συναισθηματικ

ή Νοημοσύνη 

5,88 0,837 5,93 0,824 1170,0 0,715 

Έγκυρο πλήθος N       99    

 

Οι τιμές των δύο ανεξάρτητων δειγμάτων φαίνεται ότι κυμαίνονται στα ίδια 

περίπου επίπεδα. Ο μη παραμετρικός έλεγχος ισότητας μέσων τιμών Mann-Whitney 

στα δύο ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι, πράγματι, οι διευθυντές δεν 

διαφοροποιούνται από τις διευθύντριες ως προς την αντιληπτή Συναισθηματική 

Νοημοσύνη. Άρα επιβεβαιώνεται η υπόθεση (Υ6). 
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6.6 Έλεγχος διαφοροποίησης των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων 

σε σχέση με το φύλο 

Διερευνήθηκε η υπόθεση (Υ7), κατά την οποία αναμένεται διαφοροποίηση 

των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, περιμένουμε οι 

άνδρες να προτιμούν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης από τις 

γυναίκες.  

Οι δείκτες που ακολουθούν κανονική κατανομή είναι η Αποφυγή 

(p=0,059>0,05) και η συνολική Διαχείριση Συγκρούσεων (p=0,200*>0,05), οπότε σε 

αυτούς διενεργήθηκε ο έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent-Samples T 

test) για ίσες διακυμάνσεις, με ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο και εξαρτημένη την 

Αποφυγή και τη συνολική Διαχείριση Συγκρούσεων. Στους υπόλοιπους δείκτες: 

Συνεργασία, Παραχώρηση, Επιβολή και Συμβιβασμός, εφαρμόστηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney. 

Στον Πίνακα 8 συνοψίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

πέντε υποκλιμάκων των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων για άνδρες και γυναίκες, 

καθώς επίσης οι τιμές του στατιστικού και οι σημαντικότητες των ελέγχων. 

 

Πίνακας 8. Έλεγχος διαφοροποίησης των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων και της 

ανάλογα με το φύλο 

 Άνδρας Γυναίκα  

 

   
 

Έλεγχος 

Independent-Samples 

T test 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.  t  p 

Αποφυγή 3,1064 0,84220 3,1000 0,99134 0,034 0,973 

Συνολική 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

3,38 0,394 3,50 0,417 -1,447 0,151 

 

  

Έλεγχος Mann-

Whitney 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. U  p 
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Συνεργασία 4,3678 0,41248 4,6319 0,40242 773 0,001 

Παραχώρηση 3,3546 0,72533 3,5577 0,63046 1070 0,285 

Επιβολή 2,5660 0,81221 2,2500 0,82498 997 0,085 

Συμβιβασμός 3,4096 0,73615 3,8846 0,64637 757 0,001 

Έγκυρο πλήθος N       99 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επιλογή της 

Συνεργασίας (p=0,001<0,05) και του Συμβιβασμού (p=0,001<0,05). Συγκεκριμένα, οι 

γυναίκες προτιμούν αυτούς τους δύο τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων πολύ 

περισσότερο από ό, τι οι άνδρες διευθυντές. Στους υπόλοιπους τρόπους 

Παραχώρηση, Επιβολή και Αποφυγή δεν προκύπτει διαφορά στην επιλογή. Τέλος, η 

παραπάνω ανάλυση δεν αναδεικνύει το φύλο ως ικανό παράγοντα επίδρασης στο 

σύνολο των τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων. Συνεπώς, η (Υ7) επιβεβαιώνεται για 

τη Συνεργασία και το Συμβιβασμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων υποθέσεων και 

γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης με το θεωρητικό μέρος και ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων βάσει των πρότερων ερευνών που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 

7.1 Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των τρόπων 

διαχείρισης συγκρούσεων 

Βασικός στόχος της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση τυχόν συσχετίσεων, θετικών ή 

αρνητικών, μεταξύ των τρόπων διαχείρισης μιας σύγκρουσης, της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των υποκλιμάκων της. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Συνεργασίας και στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της 

Αποφυγής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχικές υποθέσεις (Υ1 & Υ5) η 

συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με τη συνεργασία και το 

συμβιβασμό και αρνητικά με την παραχώρηση (Υ2), την επιβολή (Υ3) και την 

αποφυγή (Υ4). Από αυτές τις υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν μόνο η θετική συσχέτιση 

της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης με τη συνεργασία και η αρνητική 

συσχέτιση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης με την αποφυγή.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συγκλίνουν με τα αποτελέσματα  

αρκετών ερευνών (Awasthi & Yadav, 2016. Malek, 2000. Jordan & Troth, 2002. Côté 

& Hideg, 2011. Schutte et al., 2001. Yu, Sardessai, Lu & Zhao, 2006) αναφορικά με 

τη στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση, μέτριου επιπέδου, της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της συνεργασίας. Προηγούμενες έρευνες αναδεικνύουν τη 

συνεργασία ως αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων (Fisher, 2000, 

Graham, 1998) Η υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνικής της συναίνεσης και της 

συνεργασίας αποτελεί απόρροια του τρόπου συγκρότησης των κοινωνικών σχέσεων 

και της επικοινωνιακής δράσης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι 

διευθυντές/ντριες που διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ικανοί/ες 

να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται την επίδραση των συναισθημάτων τους στη 

σκέψη, τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τόσο τις δικές τους, όσο και των άλλων, 

να κατανοούν και να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των 

άλλων, δίνοντας σε αρνητικές συγκρουσιακές καταστάσεις, θετικές, συλλογικές, 
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συνεργατικές κατευθύνσεις (Jordan & Troth, 2004). Κατά τη διαχείριση των 

διενέξεων καταβάλλουν προσπάθεια κατανόησης των αιτιών που τις προκαλούν. 

Μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχικής εμπλοκής των εμπλεκόμενων μερών στη 

διαδικασία της διαχείρισης, επιτυγχάνουν την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κοινά 

αποδεκτής η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες όλων και προάγει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις της ομάδας (Αθανασούλα-Ρέππα,  2012). Το υψηλό ενδιαφέρον των 

διευθυντών/ντριών για τα άλλα μέλη του οργανισμού, σε συνδυασμό με ‘σοφό’ και 

κατάλληλο τρόπο έκφρασης και χρήσης των συναισθημάτων τους, με κατανόηση, 

ηρεμία, συντονισμό και έλεγχο των αντιδράσεών τους, συμβάλλει στην ανάπτυξη 

υποστηρικτικού, συνεργατικού σχολικού κλίματος προσανατολισμένου στην 

εμπιστοσύνη, ισότητα και δικαιοσύνη. 

 Η στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την αποφυγή, χαμηλού επιπέδου συσχέτιση, συμφωνεί με τα 

συμπεράσματα της έρευνας του Rahim (2002) σύμφωνα με την οποία η επιλογή της 

αποφυγής κατέχει την τελευταία θέση στην κατάταξη και οδηγεί σε ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα.  Η αποφυγή θεωρείται ο λιγότερο αποτελεσματικός και κατάλληλος 

τρόπος διαχείρισης μιας σύγκρουσης (Gross & Guerrero, 2000). Η αποφυγή και η 

μετάθεση ενεργειών σε μελλοντικό χρόνο, είναι κατά βάση ένας συναισθηματικός 

μηχανισμός αντιμετώπισης του στρες και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος, μέσα 

από τον οποίο οι άνθρωποι αγνοούν ή αποφεύγουν τη διαχείριση συνειδητών ή 

ασυνείδητων αρνητικών συναισθημάτων, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη 

αυοελέγχου και ρύθμισης των συναισθημάτων. Η χαμηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη των στελεχών συνδέεται με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης ως 

καταστροφικής και ανεπιθύμητης. Συνοδεύεται με απόδοση της ευθύνης μιας λάθους 

συμπεριφοράς  ή μιας αντιπαράθεσης στους άλλους, οι οποίοι και θα πρέπει να 

αναλάβουν τη διευθέτηση της διαφωνίας και επίλυση του προβλήματος. Οι μη 

συναισθηματικά ευφυείς διευθυντές/ντριες, δεν διαθέτουν ευελιξία και ανοιχτότητα 

στον τρόπο σκέψης, παραμένουν προσκολημένοι/ες στις στενές προσωπικές 

ερμηνείες και θεωρήσεις, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο 

διευθέτησης της σύγκρουσης ή να παρουσιάζουν τάση αγνόησής της και 

αποστασιοποίησης από αυτήν (Leung, 2010). 

Από τον έλεγχο συσχέτισης των υποκλιμάκων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με τους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
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Οι τέσσερις διαστάσεις της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση, μετρίου επιπέδου, με τη 

Συνεργασία. Την ισχυρότερη θετική συσχέτιση με τη Συνεργασία, την έχει η 

διάσταση Ρύθμιση των συναισθημάτων. Ακολουθεί η διάσταση Εκτίμηση των 

συναισθημάτων του εαυτού. Τη μικρότερη συσχέτιση με τη Συνεργασία, και 

προβλεπτική ισχύ για την υιοθέτησή της, έχει η διάσταση Χρήση των συναισθημάτων. 

Η ικανότητα χρήσης των συναισθημάτων τους τόσο για δικό τους όφελος, όσο και το 

συλλογικό οδηγεί στην ανάπτυξη ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων. Η διάσταση 

Ρύθμιση των συναισθημάτων (τροποποίηση των αρνητικών συναισθημάτων και 

αύξησης των θετικών) είναι πολύ σημαντική γιατί  σχετίζεται με την πνευματική 

υγεία του ατόμου (λήψη σωστών αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων), την μείωση της 

έντασης των στρεσογόνων παραγόντων (Gross & Levenson, 1997) και την ανάπτυξη 

υγειών κοινωνικών σχέσεων (Lopes, Salovey, Côté & Beers, 2005). Επομένως η 

συστηματική δυσκολία συναισθηματικής ρύθμισης συνδέεται με προβλήματα 

ψυχικής υγείας, όπως προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, προβλήματα ελέγχου του 

θυμού, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Η μειωμένη ικανότητα ρύθμισης των 

συναισθημάτων, συνδέεται με αντικοινωνικές συμπεριφορές και μειωμένα κίνητρα. 

Ο/Η διευθυντής/ντρια με έλλειψη δεξιοτήτων ρύθμισης συναισθήματος, με μη 

λειτουργική αντίδραση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην επιθυμητή 

και την υφιστάμενη έκβαση μιας συγκρουσιακής κατάστασης, συναντά δυσκολία 

στην υιοθέτηση της αρμόζουσας συμπεριφοράς (οι συναισθηματικές του/της 

αντιδράσεις είναι υπερβολικές, ακατάλληλες ή ανεπαρκείς) και ενός 

διαπραγματευτικού-συνεργατικού στυλ διαχείρισης, με θετικά αποτελέσματα (Kanfer 

& Kantrowitz, 2002).Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά του 

Mayer και των συνεργατών του (1999), ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της 

ικανότητας χειρισμού/ ρύθμισης των συναισθημάτων του στελέχους και της 

εποικοδομητικής – συνεργατικής διαχείρισης προβλημάτων και συγκρούσεων. 

Επίσης η σημαντική συσχέτιση της αντίληψης και κατανόησης των συναισθημάτων 

του ίδιου του ατόμου, με τη συνεργασία και την ομαδική προσπάθεια, 

επιβεβαιώνεται από έρευνα των Day και Carroll (2004). Η επίγνωση των 

συναισθημάτων του εαυτού του, επιτρέπει στο άτομο να κατευθύνει με ηρεμία και 

λογική τη διαχείριση ή επίλυση της σύγκρουσης. 

Αντίστοιχα οι τρεις διαστάσεις της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης, 

και συγκεκριμένα η ικανότητα Εκτίμηση των συναισθημάτων του ευατού, η ικανότητα 
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Χρήση των συναισθημάτων και η ικανότητα Ρύθμιση των συναισθημάτων 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτηση με την υιοθέτηση του 

τρόπου της αποφυγής. Η  Ρύθμιση των συναισθημάτων έχει την πιο ασθενή αρνητική 

συσχέτιση με την αποφυγή. Οι Eckert, Eckert, Lehr, Sieland & Berking (2016)  σε 

έρευνά τους σε φοιτητές υποστήριξαν ότι η συναισθηματική ρύθμιση σχετίζεται 

αρνητικά με την αναβλητικότητα. Σε αντίθεση η Χρήση των συναισθημάτων φαίνεται 

να έχει πιο ισχυρή αρνητική συσχέτιση με την αποφυγή και ακολουθεί η Εκτίμηση 

των συναισθημάτων του εαυτού. Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο αυξημένη είναι η 

Χρήση των συναισθημάτων ενός διευθυντικού στελέχους σχολικής μονάδας, τόσο 

εντονότερη είναι η μη επιλογή της Αποφυγής ως τρόπο διαχείρισης μιας σύγκρουσης. 

Οι τρεις αυτές διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης λειτουργούν 

αποτρεπτικά αναφορικά με την υιοθέτηση της αποφυγής κατά την διαχείριση μιας 

σύγκρουσης. Οι διευθυντές/ντριες  με ικανότητα επίγνωσης των συναισθημάτων 

τους, με ικανότητα χρήσης και ρύθμισης των συναισθημάτων τους καταφέρνουν να 

αναγνωρίζουν, να κατανοούν  και να αποδέχονται τα συναισθήματά τους, ιδιαίτερα 

τα αρνητικά, και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και δεξιότητες, ώστε να 

κατανούν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των άλλων με ευέλικτο, ψύχραιμο και θετικό τρόπο. Ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη 

ευκολία σε απαιτητικές αγχογόνες συγκρουσιακές καταστάσεις ενεργούν με 

αυτοπεποίθηση, μεγαλοψυχία και κατανόηση και δεν αποφεύγουν να αναλάβουν την 

ευθύνη της διαχείρισης (Morris, 1999. Robbins, 1974). Η υψηλή ικανότητα 

εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων, των συναισθηματικά ευφυών 

διευθυντών/ντριών, δεν σχετίζεται με την αποφυγή (μη σημαντική αρνητική 

συσχέτιση).  

Η διαχείριση μιας σύγκρουσης επισημαίνει ο  Brown (1983) απαιτεί την 

παρέμβαση, διαμεσολάβηση  του/της διευθυντή/ντριας όταν είναι υπερβολικά έντονη 

ή την παρέμβασή του/της όταν είναι ανύπαρκτη. Όπως τονίζει ο DeDreu (1997) οι 

διευθυντές/ντριες είτε προσπαθούν να αγνοήσουν τη σύγκρουση, θεωρώντας την ως 

προσωπική αποτυχία, εξαφανίζοντας ταυτόχρονα την καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα, είτε προσπαθούν να αποκομίσουν οφέλη από αυτήν, θεωρώντας 

την αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής. Στην πρώτη περίπτωση οι διευθυντές 

φοβούνται μήπως χάσουν τον έλεγχο του σχολείου ενώ στη δεύτερη επιδιώκουν τη 

σύγκρουση, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες και τις απόψεις των 

συναδέλφων, χωρίς προκατάληψη. Οι συναισθηματικά ευφυείς ηγέτες είναι πιο 
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ικανοί να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις 

που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί διαθέτουν ικανότητες που 

προάγουν την ομαδική εργασία, την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων και την 

προώθηση αλλαγών (Πλατσίδου, 2010).  

 

7.2 Συναισθηματική νοημοσύνη και φύλο 

Κατά τον έλεγχο της επίδρασης του φύλου στη συνολική συναισθηματική 

νοημοσύνη και στις επιμέρους διαστάσεις της δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική 

διαφοροποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά δεν συμφωνούν με έρευνες κατά τις οποίες 

οι γυναίκες έχουν καλύτερη/υψηλότερη γενική συναισθηματική νοημοσύνη από τους 

άνδρες (Bar-On, 2000, 2005. Goleman 1995. Shuttle et al., 1998) ή υπερτερούν σε 

σχέση με τους άνδρες σε κάποια επιμέρους διάσταση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως στην αναγνώριση και κατανόηση των συναισθηματικών 

διεργασιών που βιώνουν (Ciarrochi et al., 2000. Mayer, Caruso και Salovey, 1999. 

Mitsopoulou, Kafetsios, Karademas, Papastefanakis, Simos 2013), στην κοινωνική 

προσαρμογή και στη διαπροσωπική επικοινωνία (Bar-On, 1997), ενώ οι άνδρες 

υπερτερούν στη ρύθμιση του συναισθήματος και στη διαχείριση στρεσογόνων 

καταστάσεων (Tarmes, Janicki, & Helgeson, 2002). Αποδίδονται δε τα παραπάνω 

ευρήματα στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται οι γυναίκες από 

την παιδική τους ηλικία. Το φύλο ως ένας παράγοντας εξήγησης του επιπέδου 

συναισθηματικής νοημοσύνης, δε λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά πάντα σε συνάρτηση 

με άλλους ατομικούς παράγοντες και ικανότητες (Fernández-Berrocal, Cabello, 

Castillo & Extremera, 2012).  Ωστόσο οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν στο ότι 

δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας (Mayer et al., 1999. 

Πλατσίδου, 2005). 

 

7.3 Τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων και φύλο 

Από την εξέταση της επίδρασης της μεταβλητής του φύλου στην επιλογή του τρόπου 

διαχείρισης μιας σύγκρουσης, προέκυψε ότι οι γυναίκες διευθύντριες επιλέγουν τη 

συνεργασία και τον συμβιβασμό πολύ περισσότερο από τους άντρες διευθυντές. Ο 

συμβιβασμός ως παράγοντας που διαφοροποιείται από το φύλο έρχεται σε συμφωνία 

με τα αποτελέσματα αρκετών προηγούμενων ερευνών (Erickson, 1984. Holt & De 
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Vore, 2005. Gilligan, 1993. Rahim, 1983). Ο συμβιβασμός επιλέγεται για ζητήματα 

μέτριας σπουδαιότητας, όταν δεν υπάρχει χρόνος για μια πιο συνεργατική 

προσέγγιση και δεν παύει να χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από μέτριο επίπεδο 

διεκδικητικότητας και συνεργασιμότητας. Η μεγαλύτερη χρήση της τεχνικής του 

συμβιβασμού  από τις γυναίκες διευθύντριες έχει επισημανθεί και σε έρευνα της 

Content (1986). 

  Η συνεργασία ως προτιμώμενος τρόπος διαχείρισης των διευθυντριών 

επιβεβαιώνεται από την έρευνα της Morris (1999). Η υιοθέτηση της συνεργασίας εκ 

μέρους των διευθυντριών δείχνει ότι έχουν τη διάθεση να διερευνήσουν τις αιτίες της 

σύγκρουσης, να προβούν σε θετική επανερμηνεία της διαφωνίας. Η επίγνωση των 

συναισθημάτων, των αναγκών και ανησυχιών των άλλων, μειώνουν και 

εκτονώνοντας τη συναισθηματική δυσφορία των εμπλεκομένων και διευκολύνουν 

την εύρεση δημιουργικών, εναλλακτικών, κοινά αποδεκτών λύσεων και τρόπων 

δράσης.  

Διαφαίνεται ότι οι γυναίκες διευθύντριες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

έχουν  υιοθετήσει ένα μοντέλο εργασιακής συμπεριφοράς, σε ό,τι αφορά τη 

διαχείριση συγκρούσεων, που τους διαφοροποιεί από τους άνδρες συναδέλφους τους 

ως προς τη μεγαλύτερη χρήση των δύο τρόπων διαχείρισης της σύγκρουσης 

(συνεργασία - συμβιβασμός). Η διαπίστωση αυτή συνάδει με έρευνες που 

υποστηρίζουν στερεοτυπικές συμπεριφορές και τρόπους διαχείρισης που θέλουν τις 

γυναίκες πιο συνεργατικές και συναισθηματικές (Wachter, 1999. Blackburn et al., 

2006. Brewer, Mitchell & Weber, 2002. Holt & DeVore, 2005).  

Παρόλο που η μεταβλητή φύλο στη διαχείριση των συγκρούσεων ανέδειξε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη συνεργασία και τον συμβιβασμό, φαίνεται 

ότι τόσο οι διευθυντές όσο και οι διευθύντριες προτιμούν τους δύο αυτούς τρόπους 

για τη διευθέτηση των διενέξεων και προστριβών (Sorenson, Hawkins και Sorenson, 

1995). Επιπλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την αποφυγή, την παραχώρηση 

και την επιβολή (Eagly & Johnson, 1990. Korabik, Baril & Watson, 1993). Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στην τάση που επικρατεί τα 

τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για ολοένα πιο δημοκρατική λειτουργία του 

σχολείου και δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας στην εκπαιδευτική μονάδα, η 

οποία στηρίζεται στην αναγνώριση της αξίας των ατόμων και της ομάδας 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005). 
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7.4 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η συγκεκριμένη έρευνα υφίσταται κάποιους περιορισμούς. Αναφορικά με το δείγμα 

που συγκεντρώθηκε, αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  σχετικά μικρό. Μάλιστα 

πραγματοποιήθηκε με βάση την αρχή της διαθεσιμότητας και ήταν μια γεωγραφικά 

επικεντρωμένη δειγματοληψία, αφού επιλέχθηκαν διευθυντές/ντριες του νομού 

Θεσσαλονίκης, γεγονός που δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι συμμετέχοντες/ουσες διευθυντές/ντριες 

ασκούν τα καθήκοντά τους σε δημοτικά σχολεία αστικών και ημιαστικών περιοχών, 

η οργανικότητα των οποίων δεν διερευνήθηκε. Επομένως οποιαδήποτε γενίκευση 

συμπερασμάτων από την παρούσα έρευνα θα πρέπει να γίνει με επιφύλαξη.  

Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε δείγμα 

διευθυντών/ριών προσχολικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να 

διερευνηθεί αν το επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο 

της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/ντριών και τους 

τρόπους διαχείρισης μιας σύγκρουσης. Η έρευνα δεν έλαβε υπόψη τις απόψεις των 

διευθυντών/ντριών ιδιωτικών σχολείων. Επίσης θα ήταν χρήσιμη η συγκριτική 

μελέτη, με παρόμοια έρευνα σε άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επίσης θα μπορούσε να διερευνηθεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση στον 

τρόπο διαχείρισης μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου ή 

διαφορετικού.  

Ως προς τα ερευνητικά εργαλεία, η έρευνα έγινε μέσω ερωτηματολογίων 

αυτοαναφοράς και ενδεχομένως οι διευθυντές/ριες να απάντησαν με μεροληψία (όχι 

απόλυτη ειλικρίνεια-κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις) ή τυχαία. Το αδύναμο σημείο 

των εργαλείων αυτοαξιολόγησης είναι ότι εξαρτώνται από το επίπεδο αυτογνωσίας 

των ερωτώμενων. Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε ταυτόχρονα να γίνει 

διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και τρόπων διαχείρισης μιας 

σύγκρουσης των διευθυντών/ριών, από τους εκπαιδευτικούς και γονείς. Χρήσιμη θα 

ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης συναισθηματικής νοημοσύνης και τρόπων 

διαχείρισης μιας σύγκρουσης με τη χρήση και ποιοτικών μεθόδων6.  

                                                        
6 Μάλιστα σε έρευνα, με παράλληλη ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, 

διαπιστώθηκε ότι κατά την ποσοτική ανάλυση οι δάσκαλοι θεωρούν την τεχνική της 

παραχώρησης ως την πλέον χρήσιμη για τη διαχείριση των συγκρούσεων, ενώ κατά 

την ποιοτική αυτή της συνεργασίας (Makibi, 2010).  
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7.6 Αξιοποίηση της έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης 

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αυτή θα πρέπει να 

ξεκινήσει με την υπέρβαση/άρση της στερεοτυπικής άποψης ότι αποτελεσματική 

διοίκηση και συναισθήματα δεν συνυπάρχουν και την παραδοχή, συνειδητοποίηση 

της σπουδαιότητας του ρόλου της συναισθηματικής ανάπτυξης των 

διευθυντών/ντριών στην αποτελεσματική άσκηση των ηγετικών καθηκόντων τους, 

παράλληλα με τη νοητική τους ανάπτυξη. Η επιμόρφωση σε θέματα 

συναισθηματικής νοημοσύνης και διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων θα πρέπει 

να συμπεριληφθεί στην προπτυχιακή εκπαίδευση και στα προγράμματα εκπαίδευσης 

των εν ενεργεία αλλά και των υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων 

καθώς και των εκπαιδευτικών. Τα διοικητικά προβλήματα που παρουσιάζονται 

συνίστανται, στη διοικητική ανεπάρκεια και έλλειψη διοικητικής εμπειρίας και 

γνώσεων του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Έρευνες στη χώρα μας 

δείχνουν ότι οι διευθυντές/ντριες δεν έχουν επιμορφωθεί επαρκώς σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης (Παντοπούλου, 2010.Φασούλης, 2006). Η 

εκπαίδευση και η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών αποτελούν 

βασικούς μηχανισμούς βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού 

έργου (Hargreaves, 1994· Day, 2003).  

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να 

αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων 

βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο των διευθυντών/ντριών όσο και 

των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση τεχνικών/στρατηγικών για εποικοδομητική 

διαχείριση των συγκρούσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, που θα τους 

“επιτρέπουν” να λειτουργούν αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας ένα πιο σταθερό, 

δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον μάθησης προς όφελος του συνόλου της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Τα τελευταία χρόνια θίγεται το ζήτημα της έλλειψης συγκροτημένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης και της ανάγκης 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσής τους. Προσπάθειες κάλυψης αυτής της ανάγκης 

γίνονται ως επί το πλείστον από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στα 

Πανεπιστήμια (Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία). Η συνεχής 
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επαγγελματική εξέλιξη των διευθυντών/ντριών θα πρέπει να είναι συντονισμένη, 

συνεκτική, να διαθέτει αρκετούς πόρους και να υπόκειται σε διασφάλιση της 

ποιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Επίλογος 

Η εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια σχεσιακή διεργασία και επομένως ο ρόλος του/της 

ηγέτη διεθυντή/ντριας θεμελιώνεται στην επιρροή, στην πειθώ, στο διαλεκτικό τρόπο 

αντιμετώπισης των διαφορών και στην οργανωσιακή συναίνεση και δέσμευση, παρά 

στον έλεγχο και την επιβολή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια βάσει νόμου “ενισχύει την 

συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς” 

(ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 27). Κινητοποιεί τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να 

εργαστούν ομαδικά για την επίτευξη των από κοινού καθορισμένων στόχων, 

αναλαμβάνει ρόλο  διευκολυντή, διαμεσολαβητή ώστε να αναπτυχθούν λειτουργικές 

συνέργειες, γόνιμες, εποικοδομητικές και αποτελεσματικές συνεργασίες, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται και θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων. 

Ενισχύει και στηρίζεται στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων στην 

εκπαιδευτική κοινότητα για να φέρει την αλλαγή στο σχολείο, και όχι στην άσκηση 

της νομιμοποιημένης εξουσίας του. Βέβαια, ο διαλογικός, συνεργατικός τρόπος 

λήψης σποφάσεων στις σχολικές κοινότητες συχνά χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις 

και διαφωνίες, εξαιτίας των διαφορετικών οπτικών, απόψεων, πεποιθήσεων και 

ενδιαφερόντων των μελών (Henkin at al, 2000). Οι συναισθηματικές αντιδράσεις και 

συμπεριφορές επηρεάζουν την ποιότητα των σχέσεων (Knobloch, 2003). H 

αλληλεπίδραση συναισθηματικής νοημοσύνης και συμπεριφοράς επηρεάζει άμεσα 

τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων. Η ερμηνεία του είδους της σύγκρουσης 

καθορίζει και τον τρόπο διευθέτησης που θα χρησιμοποιηθεί. Η  συναισθηματική 

νοημοσύνη όχι μόνο επηρεάζει την έκβαση της σύγκρουσης αλλά την ορθολογική 

επιλογή του τρόπου διαχείρισης. Οι συναισθηματικές ικανότητες και δεξιότητές 

του/της διευθυντή/ντριας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμβλυνση των αντιθέσεων, 

στην άρση των παρεξηγήσεων, στη μείωση των διασπαστικών συμπεριφορών, στην 

αποκλιμάκωση και στη λειτουργική διευθέτηση της σύγκρουσης, στην ενδυνάμωση 

των εμπλεκομένων να δουν και να αποδεχθούν την πραγματικότητα, έτσι ώστε να 

πράξουν ανάλογα δίνοντας την απαραίτητη ώθηση για οργανωσιακή αλλαγή και 

ανάπτυξη (Fisher, 2000. Jordan and Troth, 2002, 2004. Lopes, Grewal, Kadis, Gall & 

Salovey, 2006). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζουν τη σχέση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/ντριών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην επιλογή του τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων. Όσο 
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αυξάνεται η συναισθηματική νοημοσύνη τους, τόσο αυξημένη είναι και η ικανότητά 

τους να επιλέξουν το συνεργατικό τρόπο για τη διαχείριση συγκρουσιακών 

καταστάσεων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Ένας συναισθηματικά ευφυής 

διευθυντής/ντρια, μέσω της ενίσχυσης της ομαδικής, συνεργατικής προσπάθειας και 

την ύπαρξη ανοιχτού διαλόγου και επικοινωνίας, βοηθά στην προαγωγή των 

διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην 

εποικοδομητική αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων και στην εύρεση 

και υιοθέτηση κοινά αποδεκτών βιώσιμων προτάσεων/λύσεων, αντιμετωπίζοντας το 

πρόβλημα και όχι ο ένας τον άλλο. Η έγκαιρη, αποτελεσματική, λειτουργική 

διαχείριση των συγκρούσεων απαιτεί, όχι μόνο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/ντριών αλλά και όλων 

των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων. 
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Πολιτικής. Αναζητώντας το Νέο Σχολείο, σ.89-110. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Newman, S., Niemeyer, B., Seddon, T., Devos, A.(2014). Understanding educational 

work: exploring the analytic borderlands around the labour that enables 

learning. Globalisation, Societies and Education, 12(3), 321-335. 

Nightingale, D. (1974). Conflict and conflict resolution. In  G. Srouss, R.E. Miles, C. 

C. Snow & A.S. Tannenbaum (Eds.), Organizational behavior: Research and 

issues (pp. 141-163). Madison, WI: Industrial Relations Research Association. 

Nikić, G., Mitrović, М. (2015). Emotional Intelligence Of The Employees In Serbia – 

Gender Differences. Journal Of Women’s Entrepreneurship And Education, 

1-2, 67-85. 

Νικολόπουλος, Α. (2009). Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων: Μόνος Εναντίον 

Όλων. Αθήνα: Πατάκης. 

O'Boyle, E. H., Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T. H., & Story, P. A. 

(2011). The relation between emotional intelligence and job performance: A 

meta‐analysis. Journal of Organizational Behavior, 32(5), 788-818. 

Παντοπούλου, Δ.(2010). Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων μεταξύ τους στο σχολικό 

περιβάλλον. Η περίπτωση του Ν. Αττικής. Διπλωματική εργασία, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος. 

Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2014). Φύλο Κοινωνία & Πολιτική. Αθήνα: ΚΕΘΙ.  

Παρασκευόπουλος, Θ. (2008). Συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στο χώρο 

του σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 



 94 

Papa. M. J. & Canary, D. J. (1995). Conflict in organizations: A competence-based 

approach. In A. M. Nicotera (Ed.), Conflict and organizations: 

Communicative processes (pp. 153-179). Albany, NY: State University of 

New York Press. 

Park, H., & Antonioni, D. (2007). Personality, reciprocity, and strength of conflict 

resolution strategy. Journal of Research in Personality, 41(1), 110-125. 

Parrott W. G. (2002). The functional utility of negative emotions. In L. F. Barrett & 

P. Salovey (Eds.), The wisdom in feeling: Psychological processes in 

emotional intelligence (pp. 341-359). New York: Guilford. 

Pashiardis, P. (1998). Researching the characteristics of effective Primary School 

Principals in Cyprus. A Qualitative approach. Educational Management & 

Administration, 26(2), 117-130. 

Pashiardis, G. (2000). School climate in elementary and secondary schools: views of 

Cypriot principals and teachers. The International Journal of Educational 

Management, 14(5), 224-237. 

Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία: Πραγματικότητα ή 

ουτοπία; Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2006). Αποτελεσματικά Σχολεία. Αθήνα: Τυπωθήτω.  

Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). Gender differences in measured and 

selfestimated trait emotional intelligence. Sex Roles, 42, 449-461.  

Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional 

intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 313-320. 

Πλατσίδου, Μ. (2005). ∆ιερεύνηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εφήβων µε τη. 

µέθοδο των αυτοαναφορών και της αντικειµενικής επίδοσης. Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, 40, 166-181. 

Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 

Pondy L. R. (1992). “Reflections on organizational conflict”. Journal of 

Organizational Behavior, 13, 257-61. 

Pratt-Adams, S. & Maguire, M. (2009). Urban primary school headship in England: 

an emotional perspective. Critical Studies in Education, 50(2), 115-127.  

Rahim, M. A. (1983). Measurement of organizational conflict. Journal of General 

Psychology, 109, 189-199. 

Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. 

Academy of Management Journal, 26, 268-376. 



 95 

Rahim, M. A (1986). Referent Roles and styles of Handling Interpersonal Conflict. 

Journal of Social Psychology, 125, 79-86. 

Rahim, M. A. (1995). Confirmatory Factor Analysis of the Styles of Handling 

Interpersonal Conflict: First-Order Factor Model and Its Invariance Across 

Groups. Journal of Aplieed  Psychology, 80(1), 122-132.  

Rahim, M. A. (2001). Managing Conflict in Organizations. London: Quorum Books. 

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of Managing Organizational Conflict. The 

International Journal of Conflict Management, 13(3). 206-235.  

Rahim, M.A. (2011). Managing Conflict in Organization. 4th Ed. London and New 

York: Routledge. 

Rahim, A., & Bonoma, T. V. (1979). Managing organizational conflict: A model for 

diagnosis and intervention. Psychological Reports, 44(3), 1323-1344. 

Rahim, M. A., & Buntzman, G. F. (1989). Supervisory power bases, styles of 

handling conflict with subordinates, and subordinate compliance and 

satisfaction. Journal of Psychology, 123: 195–210. 

Rahim, M.A. and Magner, N.R. (1995). Confirmatory factor analysis of the styles of 

handling interpersonal conflict: first-order factor model and its invariance 

across groups. Journal of Applied Psychology, 80 (1), 122– 132. 

Rahim, M. A., Magner, N. R., & Shapiro, D. L. (2000). Do justice perceptions 

influence styles of handling conflict with supervisors? What are justice 

perceptions, precisely? The International Journal of Conflict Management, 

11: 9–31. 

Rathi, N. (2014). Impact of Emotional Intelligence and Emotional Labor on 

Organizational Outcomes in Service Organizations: A Conceptual Model. 

South Asian Journal of Management, 21(4), 54-71. 

Reay, D. and Ball, S. (2000) Essentials of female management: women's ways of 

working in the education market place? Educational Management and 

Administration, 28(2), 145-160. 

Robbins, S.P. (1993). Organizational Behavior, 6ed, Prentice Hall, N.Y. 

Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή συμπεριφορά. Βασικές έννοιες και 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

__________________ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να εξετάσει τη σχέση των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων του Διευθυντή/ντριας και των τρόπων επίλυσης μιας 

σύγκρουσης, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πακέτο 

ερωτηματολογίων. Επισημαίνουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και 

όλες οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

Παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με ειλικρίνεια και 

ακρίβεια. Επίσης να θυμάστε ότι οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές και όχι σωστές ή 

λάθος. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Συγκιρίδου Ευαγγελία  

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ  

(Σημειώστε ανάλογα) 

1. Φύλο:     Άνδρας           Γυναίκα  

2. Πόσων ετών είστε;      ………………… 

3. Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση:  ........ 

4. Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια: ........ 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  

I. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το πώς διαχειρίζεστε τα συναισθήματά 

σας γενικά. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά  κάθε πρόταση. 

Σημειώστε με ένα κύκλο τον βαθμό που κάθε πρόταση εκφράζει το πώς 

αισθάνεστε. 

 

       1                    2                      3                    4                      5                        6                      7 

Συμφωνώ         Συμφωνώ     Μάλλον       Ούτε συμφωνώ    Μάλλον        Διαφωνώ Διαφωνώ 

Απόλυτα                               συμφωνώ     ούτε διαφωνώ      διαφωνώ    Απόλυτα 

 

  Διαφωνώ                                         

Συμφωνώ 

Απόλυτα                                          

Απόλυτα 

1 Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω (έχω μια 

καλή αίσθηση) το γιατί αισθάνομαι τα 

συναισθήματα που νοιώθω (έτσι όπως 

αισθάνομαι). 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7                       

2 Πάντα μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι 

φίλοι/ες μου με βάση την συμπεριφορά τους 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

3 Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά 

βάζω τα δυνατά μου για να τους πετύχω 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

4 Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον θυμό μου 

και να αντεπεξέλθω τις δυσκολίες. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

5 Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων 

μου 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

6 Είμαι καλός/ή παρατηρητής/τρια των 

συναισθημάτων των άλλων 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

7 Πάντα ‘λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα άξιο 

και ικανό άτομο. 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

8 Είμαι απόλυτα ικανός/ή να ελέγξω τα   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 
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συναισθήματά μου 

9 Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι 

πραγματικά 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

10 Είμαι ευαίσθητος/η στα συναισθήματα και την 

συγκινησιακή κατάσταση των άλλων ανθρώπων 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

11 Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

12 Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω 

γρήγορα 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

13 Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος/η ή όχι   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

14 Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων 

των ανθρώπων γύρω μου 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

15 Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το 

καλύτερο 

  1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

16 Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου   1...….2…....3…....4…....5…....6…....7 

 

II. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά  κάθε πρόταση. Αμέσως μετά, 

σημειώστε την απάντηση η οποία εκφράζει το πώς διαχειρίζεστε μια 

διαφωνία ή σύγκρουση με τους/τις συναδέλφους/ισσες σας. 

Προσπαθήστε, κατά την βαθμολόγηση των προτάσεων/δηλώσεων, να 

ανακαλέσετε όσες περισσότερες πρόσφατες συγκρουσιακές καταστάσεις 

μπορείτε. 

                           

          1                       2                    3                           4                   5 

  Διαφωνώ     Μάλλον      Ούτε διαφωνώ     Μάλλον          Συμφωνώ

  

  απόλυτα      διαφωνώ       ούτε συμφωνώ      συμφωνώ           απόλυτα 

 

   Διαφωνώ                                           

Συμφωνώ 

 Απόλυτα                                             

Απόλυτα 

1 Προσπαθώ να διερευνώ το θέμα με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες μου, για την  εύρεση 

1...….....2…........3.….......4…........5 
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μιας κοινά αποδεκτής λύσης 

2 Σε γενικές γραμμές προσπαθώ να 

ικανοποιώ τις ανάγκες των 

συναδέλφων/ισσών μου 

1...….....2…........3.….......4…........5 

3 Αποφεύγω το να βρεθώ σε δύσκολη θέση 

με τους/τις συναδέλφους/ισσες μου και 

προσπαθώ να αποφύγω τη σύγκρουση 

1...….....2…........3.….......4…........5 

4 Προσπαθώ να συμπεριλάβω στις ιδέες μου 

και αυτές των συναδέλφων/ισσών μου, 

ώστε να καταλήξουμε σε μια από κοινού 

απόφαση 

1...….....2…........3.….......4…........5 

5 Προσπαθώ να δουλεύω με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες μου για την εύρεση 

λύσης σε ένα πρόβλημα, η οποία να 

ικανοποιεί τις προσδοκίες μας. 

1...….....2…........3.….......4…........5 

6 Συνήθως αποφεύγω τον ανοιχτό διάλογο με 

τους/τις συναδέλφους/ισσες μου για θέματα 

που διαφωνούμε 

1...….....2…........3.….......4…........5 

7 Προσπαθώ να βρω μια μέση οδό για να 

ξεπεράσω ένα αδιέξοδο 

1...….....2…........3.….......4…........5 

8 Χρησιμοποιώ την επιρροή μου για να 

γίνουν αποδεκτές οι ιδέες μου 

1...….....2…........3.….......4…........5 

9 Χρησιμοποιώ την εξουσία της θέσης μου 

για να πετύχω μια ευνοϊκή προς εμένα 

απόφαση 

1...….....2…........3.….......4…........5 

10 Συνήθως ικανοποιώ τις επιθυμίες των 

συναδέλφων/ισσών μου  

1...….....2…........3.….......4…........5 

11 Υποχωρώ στις επιθυμίες των 

συναδέλφων/ισσών μου 

1...….....2…........3.….......4…........5 

12 Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες με 

τους/τις συναδέλφους/ισσες για να λύσουμε 

μαζί ένα πρόβλημα  

      1...….....2…........3.….......4…........5 

13 Συνήθως κάνω παραχωρήσεις στους/τις       1...….....2…........3.….......4…........5 
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συναδέλφους/ισσες μου 

14 Συνήθως προτείνω κοινό έδαφος 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα 

1...….....2…........3.….......4…........5 

15 Διαπραγματεύομαι με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες μου, ώστε να 

καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό 

1...….....2…........3.….......4…........5                              

16 Προσπαθώ να αποφεύγω τις διαφωνίες με 

τους/τις συναδέλφους/ισσές μου 

1...….....2…........3.….......4…........5 

17 Αποφεύγω τη συμπλοκή με τους/τις 

συναδέλφους/ισσές μου   

1...….....2…........3.….......4…........5 

18 Χρησιμοποιώ την εξειδίκευσή μου για να 

πάρω μια απόφαση ευνοϊκή για μένα 

1...….....2…........3.….......4…........5 

19 Συχνά ακολουθώ τις προτάσεις των 

συναδέλφων/ισσών μου 

  

1...….....2…........3.….......4…........5                                

20 Χρησιμοποιώ ένα "πάρε -δώσε", 

προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν 

συμβιβασμό 

1...….....2…........3.….......4…........5 

21 Γενικά επιδιώκω με σταθερότητα την 

επικράτηση της θέσης μου για ένα ζήτημα 

1...….....2…........3.….......4…........5 

22 Προσπαθώ να φέρω στο φως όλες τις 

ανησυχίες μας, ώστε τα θέματα να 

επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

1...….....2…........3.….......4…........5 

23 Συνεργάζομαι με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες μου ώστε να 

καταλήξουμε σε αποφάσεις αποδεκτές από 

όλους μας 

1...….....2…........3.….......4…........5                           

24 Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες 

των συναδέλφων/ισσών μου 

1...….....2…........3.….......4…........5                                   

25 Μερικές φορές χρησιμοποιώ την εξουσία 

μου για να κερδίσω σε μια ανταγωνιστική 

κατάσταση 

1...….....2…........3.….......4…........5 

26 Προσπαθώ να κρύψω τη διαφωνία μου με 

τους/τις συναδέλφους/ισσες μου, με στόχο 

1...….....2…........3.….......4…........5 
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να αποφύγω τα άσχημα συναισθήματα 

27 Προσπαθώ να αποφύγω δυσάρεστες 

αλληλεπιδράσεις με τους/τις 

συναδέλφους/ισσες μου 

1...….....2…........3.….......4…........5 

28 Προσπαθώ να συνεργάζομαι με τους/τις 

συναδέλφους/ισσές μου για μια σωστή 

κατανόηση του προβλήματος 

1...….....2…........3.….......4…........5 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης 

τελικής εκδοχής της Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 

 

 


