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Σύγκρουση: πολύτιμο κομμάτι της 
σχολικής ζωής

• «Η σύγκρουση είτε ως έννοια της ειλικρινούς
διάστασης απόψεων είτε ως γνήσια
σύγκρουση συμφερόντων ή προσωπικοτήτων
δεν είναι απλώς αναπόφευκτη αλλά και
πολύτιμο κομμάτι της σχολικής ζωής. Γεγονός
που επιβεβαιώνεται μέσα από την απουσία
του, η οποία μπορεί να σημαίνει αποτίναξη
ευθυνών, αδιαφορία ή νωθρότητα» (Everard
& Morris, 1999, s. 119)



Ιστορική αναδρομή

• Δεκαετία ΄40 ο Kurt Lewin στο Πανεπιστήμιο 
του Yale ασχολήθηκε με το φαινόμενο των 
συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

• Δεκαετία του ΄60 ισχυροποιείται η διαδικασία 
της επίλυσης των συγκρούσεων στους χώρους 
εργασίας

• Δεκαετία του ΄70 και του ΄80 προκρίνεται και 
εφαρμόζεται ευρέως  η τεχνική της διαμεσο-
λάβησης



Καταιγισμός Ιδεών 

Τι είναι σύγκρουση;



Ορισμός Σύγκρουσης

• Σύγκρουση: μια αποτυχία των πρότυπων
μηχανισμών της λήψης αποφάσεων, με τρόπο
που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επιλογή
εναλλακτικών λύσεων (March and Simon,
1958).

• Σύμφωνα με άλλο ορισμό πρόκειται για
κοινωνική δυναμική διαδικασία ανάμεσα σε
δύο πλευρές που υπόκεινται στην
οργανωσιακή συμπεριφορά και εκδηλώνεται:



Ορισμός σύγκρουσης-εκδήλωση

• ηθελημένη πρόκληση προβλημάτων ατόμου
ή ομάδας ατόμων, στην προσπάθεια
επίτευξης κάποιου έργου που έχει αξία από
άλλους



Διαβάθμιση αντιπαράθεσης

• Εχθρότητα : κακόβουλη και μη (π.χ. βλέπω κάποιον
και δε μου αρέσει, γιατί α) μπορεί να τον είδα και να
τον αντιπάθησα β) κάποιος άλλος μου είχε μιλήσει
αρνητικά γι΄ αυτόν και ήμουν εκ των προτέρων
αρνητικά προσκείμενη

• Επίθεση: εστίαση σε πρόσωπα, γλώσσα μίσους,
διατήρηση απόψεων ανεξάρτητα από τη νέα
πληροφορία

• Σύγκρουση
• Βασική διαφορά ανάμεσα στην επίθεση και τη σύγκρουση αποτελεί το κίνητρο



Διαβάθμιση αντιπαράθεσης



Τύποι συγκρούσεων

Γενικά, οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να
ταξινομηθούν στις εξής βασικές κατηγορίες:

• ενδοπροσωπικές συγκρούσεις, μονόπλευρες
εσωτερικές συγκρούσεις, που εμφανίζονται
όταν η δράση του ατόμου έρχεται σε
αντίθεση με τις πεποιθήσεις του

• διαπροσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες
συμβαίνουν μεταξύ των ατόμων

•



Τύποι συγκρούσεων

• ενδοομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις που
παρατηρούνται μεταξύ ατόμων της ίδιας
ομάδας π.χ. προϊσταμένου με άτομο της
ομάδας ή υποομάδων της ίδιας ομάδας

• διαομαδικές συγκρούσεις, είναι συγκρούσεις
που προκαλούνται από τη δράση
διαφορετικών ομάδων στο πλαίσιο της
οργάνωσης



Αιτίες των συγκρούσεων

• οι περιορισμένοι πόροι. Επειδή οι πόροι δεν
είναι απεριόριστοι, το κάθε μέρος επιδιώκει
να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή σε
αυτούς σε βάρος των άλλων μερών. Η
κατάρτιση των προϋπολογισμών και η
κατανομή των χώρων εργασίας μέσα στον
οργανισμό αποτελεί συχνά πηγή
συγκρούσεων για τα διάφορα μέρη.



Αιτίες των συγκρούσεων

• οι διαφορετικές αντιλήψεις-αξίες/στόχοι. Οι
διαφορετικές αντιλήψεις και τα διαφορετικά
αξιακά πρότυπα, που έχουν τα διάφορα μέρη
όσον αφορά στους στόχους του οργανισμού
και τους τρόπους υλοποίησης τους, τα μέσα,
τις διαδικασίες, τους κανόνες, τα πρότυπα, τα
συστήματα κ.λ.π., είναι συχνά αιτίες
δημιουργίας συγκρούσεων.



Αιτίες των συγκρούσεων

• η οργάνωση. Η μη σαφής κατανόηση της
ανάλυσης των συνολικών στόχων του
οργανισμού στους επιμέρους στόχους των
τμημάτων του, ο ασαφής καθορισμός
καθηκόντων και ρόλων, η έλλειψη
διαδικασιών και πληροφόρησης αποτελούν
οργανωτικές αδυναμίες, που οδηγούν σε
σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και
ομάδων.



Αιτίες των συγκρούσεων

• η κακή επικοινωνία. Η έλλειψη ή η
πλημμελής μετάδοση μηνυμάτων και
πληροφοριών και γενικά η αναποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων μερών
αποτελεί κύρια πηγή συγκρούσεων μέσα στον
οργανισμό, αφού έτσι καθίσταται δυσχερής ή
αδύνατη η κατανόηση της άλλης πλευράς.

• ο ζωτικός χώρος. Θα μπορούσε να πει κανείς
ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης, ο καθορισμός



Αιτίες των συγκρούσεων

• και η διεύρυνση του ζωτικού χώρου αποτελεί
συχνά αιτία συγκρούσεων

• η σφαίρα επιρροής, που τα άτομα ή οι
ομάδες προσπαθούν να διευρύνουν σε βάρος
της σφαίρας επιρροής της άλλης πλευράς, με
στόχο τη δύναμη και την εξουσία.



Αιτίες Συγκρούσεων στο Σχολικό 

Περιβάλλον

Συγκρούσεις μπορεί να προέρχονται από :

• Ζήλια

• Απληστία

• Θυμό

• Εχθρικότητα



Στρατηγικές Διαχείρισης των 
Συγκρούσεων

• Κερδίζω-Κερδίζεις

• Χάνω-Κερδίζεις

• Χάνω-Χάνεις



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιλογή στρατηγικής

• Ρεαλισμός στην επιλογή και δυνατότητα
πρακτικής εφαρμογής 

• Σημαντικότητα των προβλημάτων που προκά-
λεσαν τη σύγκρουση

• Κουλτούρα του οργανισμού

• Προσωπικότητες εμπλεκομένων



Μέθοδοι-τακτικές των στρατηγικών 
διαχείρισης συγκρούσεων 

αποφυγής

νίκης-δύναμης (ανταγωνιστική συμπεριφορά 
κερδίζει ο ένας –χάνει ο άλλος)

• συμβιβασμού- τακτοποίησης (καμιά πλευρά
δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη, ο πιο
σκληρός διαπραγματευτής φεύγει με τα
περισσότερα κέρδη)

• συνεργασίας για αντιμετώπιση κατάστασης 
(κερδίζω-κερδίζεις)



Μέθοδοι-τακτικές των 
στρατηγικών 

"δωροδοκίας". Επίλυση της σύγκρουσης 
μπορεί να επιτευχθεί με την αμοιβή του ενός 
μέρους, προκειμένου αυτό να μεταβάλει τη 
συμπεριφορά

διαιτησίας. Τα συγκρουόμενα μέρη επιλύουν
τις διαφορές τους με τη συμβολή της
διαιτησίας ενός τρίτου μέρους

• κανονισμών. Ο καθορισμός και η εφαρμογή
συγκεκριμένων και λεπτομερών κανονισμών



Αρνητικές συνέπειες των 
συγκρούσεων

Σύμφωνα με τους Bennet και Hermann, οι 
αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων είναι 
(Bonnet and Hermann, 1999):

∙η απομάκρυνση των μερών από σημαντικές 

προτεραιότητες

• η ύψωση εμποδίων που ελαττώνουν την 
ικανότητα αμοιβαίας κατανόησης και 
συνεργασίας



Αρνητικές συνέπειες των 
συγκρούσεων

• η μείωση της παραγωγικότητας

• η πτώση του ηθικού

• η κατάληξη σε αρνητική συμπεριφορά, όπως 
ύβρεις, απειλές, βιαιότητες

• ο τραυματισμός, σωματικός και ψυχολογικός

• η πολυπλοκότητα των σχέσεων υπό την 
έννοια του εγώ ή του εμείς ενάντια αυτού ή 
εκείνων της άλλης πλευράς.



Θετικές συνέπειες των 
συγκρούσεων

• Μελέτες της Karen Jehn έδειξαν ότι ένα
μέτριο επίπεδο ουσιαστικής σύγκρουσης
είναι ωφέλιμο για τους οργανισμούς, καθώς
εγείρει το διάλογο και την αντιπαράθεση
μέσω των οποίων οι ομάδες τείνουν να
φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης
(Jehn, 1995). ΄΄Οι ομάδες μπορεί να χάσουν
νέους τρόπους ενίσχυσης της απόδοσης τους
εν τη απουσία συγκρούσεων΄΄ (Jehn, 1997)



Θετικές συνέπειες των 
συγκρούσεων

η δυνατότητα να οδηγήσει σε ανοικτό διάλογο

• η ευκαιρία για επίλυση προβλημάτων

• η αύξηση της κατανόησης, της επικοινωνίας 
και του σεβασμού

• η αύξηση της παραγωγικότητας

• η κατάληξη σε επανασύνδεση ή ενίσχυση των 
σχέσεων



Από την επίλυση στη διαχείριση

• Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η έμφαση
στον τομέα των συγκρούσεων δίνεται στη διαχείριση
των συγκρούσεων παρά στην επίλυση αυτών. Η
διαφορά αυτή στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων
δεν είναι μόνο σημασιολογική (Robbins, 1978). Η
επίλυση συγκρούσεων συνεπάγεται τη μείωση, τον
περιορισμό ή τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Μελέτες σχετικές με τη διαπραγμάτευση, τη
διαμεσολάβηση και τη διαιτησία εμπίπτουν στην
κατηγορία της επίλυσης συγκρούσεων.



Από την επίλυση στη διαχείριση 
των συγκρούσεων

• Οι σύγχρονοι οργανισμοί αποδείχτηκε ότι χρειάζονται
περισσότερο τη διαχείριση των συγκρούσεων, η οποία
εμπλέκει αποτελεσματικές στρατηγικές, που σκοπό έχουν την
ελάττωση των δυσλειτουργιών που απορρέουν από τη
σύγκρουση και την ενίσχυση των εποικοδομητικών
λειτουργιών που συνοδεύουν τη σύγκρουση, σε συνδυασμό
με τη βελτίωση της γνώσης και της αποτελεσματικότητας του
οργανισμού. Σε αυτούς τους δύο τελευταίους τομείς, της
οργανωσιακής γνώσης και αποτελεσματικότητας, φαίνεται
ότι υστερεί η επίλυση συγκρούσεων σε σχέση με τη
διαχείριση των συγκρούσεων (Rahim, 2001)



Δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα και

αποτελεσματικότητα της όλης οργάνωσης και

τονίζεται ο ρόλος των επιμέρους τμημάτων και η

συνεισφορά τους.

Μεταξύ ομάδων της ίδιας οργάνωσης θα πρέπει

να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία για την

επίλυση κοινών προβλημάτων.

Να επιδιώκεται κυκλική μετακίνηση μελών σε

διάφορα τμήματα για να υπάρξει μεγαλύτερη

κατανόηση των ιδιαίτερων προβλημάτων κάθε

τμήματος.



Να αποφεύγεται η εισαγωγή συνθηκών

ανταγωνισμού μεταξύ των τμημάτων. Να

δίνεται έμφαση στον συντονισμό δυνάμεων

και ενεργειών με στόχο τη συνολική

απόδοση. Ίσες αμοιβές με βάση την

προσπάθεια και τη συνεισφορά.



Όλοι κερδίζουν

• Επίθεση στο πρόβλημα και όχι στους αντίπαλους -

«εταίρους», με σκοπό την ανακατεύθυνση της

σύγκρουσης

• Από τον διαχωρισμό και το δίλημμα «εγώ ή αυτός»,

περνάμε στο συνεργατικό «κερδίζω ΚΑΙ εγώ ΚΑΙ

αυτός»

• Εστίαση στις ανάγκες παρά στις εξ αρχής ορατές

λύσεις, αναγνωρίζοντας τις διαφορές των ατόμων

• Προσπάθεια για συμμετοχή των εμπλεκομένων για

λύση και αναπροσαρμογή των θέσεών τους



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ 


