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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

H παρoύσα εργασία διερευνά τα στοιχεία της προσωπικότητας των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις επάρκειας και τη σχέση 

τους με τη διαχείριση συγκρούσεων. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν σαράντα (40) 

διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Άρτας που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό επάρκειας των 

διευθυντών καθώς επίσης και τις τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων που 

χρησιμοποιούν. Το ερωτηματολόγιο περιείχε επίσης, ερωτήματα που αφορούσαν σε 

δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος εργασίας.  Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων 

διδακτικής επάρκειας των διευθυντών και του στυλ διαχείρισης συγκρούσεων ενώ τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης, 

ότι η αυτεπάρκεια των διευθυντών είναι μια πολλά υποσχόμενη έννοια στις Επιστήμες 

της Αγωγής και θα βοηθήσει σε μελλοντικές έρευνες που αφορούν διευθυντές 

σχολικών μονάδων. 

Λέξεις κλειδιά: αυτεπάρκεια, ηγεσία, διευθυντής/ντρια, αντιμετώπιση 

συγκρούσεων, δημοτικό σχολείο.  

 

SUMMARY 

This paper reports on a study to identify personality elements associated with 

principal self-efficacy beliefs in schools, towards conflict management. The participants 

were forty (40) principals who work in primary schools of Arta's department and 

completed surveys of the questionnaire which referred to questions of self-efficacy 

perceptions as well as conflict management actions. There were also, questions which 

focused on demographics and school context. The analysis demonstrated that, by-and-

large, there is a strong correlation between instructional area of school leadership self-
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efficacy beliefs and conflict management actions. Also, demographic and school context 

variables played an important role. Implications for practice suggest the need for the 

cultivation of self-efficacy beliefs in principal preparation and interpersonal support of 

practicing school leaders. These findings also suggest that principals’ self-efficacy is a 

promising new construct in education that warrants future investigation, especially for 

school principals. 

Key words: self-efficacy, leadership, headteacher, conflict management, primary 

school. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σημερινή εποχή, η ταχύτητα μετάδοσης και παλαίωσης της γνώσης είναι 

ιλιγγιώδης, οπότε, όπως είναι φυσικό, οι αλλαγές που συντελούνται με  πολύ γρήγορους 

ρυθμούς, υποχρεώνουν τους πάντες να συμμορφωθούν με τους έντονους αυτούς 

ρυθμούς (Κατσαρός, 2008). Κατά συνέπεια, τόσο οι οργανισμοί όσο και οι επιχειρήσεις 

οφείλουν όχι μόνο να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν γύρω τους, αλλά και να 

προσπαθούν μέσω της καινοτομίας και της νεωτερικότητας να διαδραματίσουν όσο το 

δυνατόν πιο ενεργό ρόλο στο σύγχρονο γίγνεσθαι  (Χυτήρης, 2001).   

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όλοι πλέον οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

λειτουργούν και εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον το οποίο βρίσκεται υπό διαρκή 

αλλαγή και μετασχηματισμό. Για το λόγο αυτό, τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών 

μονάδων αναπόφευκτα, υποχρεούνται να παρακολουθούν από κοντά και προσεκτικά 

αυτές τις μεταβολές. Πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα και καταρτισμένα σε ό,τι 

αφορά τόσο τη διοικητική όσο και την καθοδηγητική τους επάρκεια (Ν. 3848/2010), 

ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη αποτελεσματική άσκηση του έργου τους, μειώνοντας στο 

ελάχιστο τις συγκρούσεις. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελείται από δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, υποδιαιρείται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

εμβαθύνουμε στο πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκαμε. Αναλυτικότερα, μετά τη 

διατύπωση του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων προβαίνουμε στην 

επεξήγηση της αναγκαιότητας και της σημαντικότητας της έρευνας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, που αποτελεί την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται αποσαφήνιση των 

κυριότερων εννοιών της εργασίας, όπως είναι η αυτεπάρκεια, η σύγκρουση και άλλες 

συναφείς έννοιες, ώστε να γνωστοποιηθεί στον αναγνώστη η ερμηνεία που θα έχουν 

στη συγκεκριμένη εργασία. Το κύριο βάρος στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται στην 
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ανασκόπηση διαφόρων ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν γύρω από τις πεποιθήσεις 

επάρκειας και την αντιμετώπιση συγκρούσεων.  

Στο δεύτερο μέρος, περιγράφουμε αναλυτικά τη μεθοδολογία της έρευνας, 

δηλαδή το είδος της ερευνητικής προσέγγισης εξηγώντας την επιλογή του. Ακόμη,  

αναφερόμαστε στα μέσα συλλογής δεδομένων, στον πληθυσμό που έλαβε μέρος στην 

έρευνα καθώς και στους τρόπους επιλογής πληθυσμού. Ακολουθεί το σκεπτικό του 

σχεδιασμού του ερωτηματολογίου για τη συλλογή των δεδομένων μας και εξηγείται 

λεπτομερώς η διαδικασία ερμηνείας των δεδομένων μέσω στατιστικών τεχνικών καθώς 

και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μετρήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων. Τέλος, 

ακολουθούν συζήτηση και συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα 

οποία παρέχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των 

σχολικών μονάδων και εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση, απαιτούν 

προσεκτικότερη εξέταση του ρόλου των διευθυντών, οι οποίοι επηρεάζουν ουσιαστικά 

την ομαλή αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012). Ο 

σχολικός ηγέτης καλείται να προσαρμόσει και να εφαρμόσει νέες στρατηγικές σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές όπου οι συγκρούσεις 

είναι αναπόφευκτες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Μια σειρά από έρευνες έδειξαν πως οι 

ενέργειες που εφαρμόζουν οι  διευθυντές καθοδηγούνται από τον τρόπο που 

σκέφτονται (McCormick, 2001). Ένας τρόπος για την κατανόηση του τρόπου σκέψης 

των διευθυντών είναι διαμέσου της διερεύνησης των πεποιθήσεών τους και ειδικότερα 

των πεποιθήσεων επάρκειας.  

 Ενώ οι πεποιθήσεις επάρκειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων των διευθυντών ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που απαιτούν 

δεξιότητες (McCormick, 2001), έχουμε πολύ λίγη γνώση σχετικά με τον τρόπο που 

αναπτύσσουν τις πεποιθήσεις επάρκειας κατά τη διάρκεια άσκησης της ηγεσίας τους 

(Νεοφυτίδης, Ιακωβίδου, Παναγή & Πασιαρδής, 2006). Είναι επίσης, άγνωστο πώς 

αυτές οι πεποιθήσεις επάρκειας συμβάλλουν στη διαχείριση συγκρούσεων στους 

σχολικούς οργανισμούς. Ο καθορισμός των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών 

και ο τρόπος που διαχειρίζονται τις συγκρούσεις αποτελεί τη βάση της παρούσας 

μελέτης, τον σκοπό της οποίας θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα στην ενότητα που 

ακολουθεί.    
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1.1. Σκοπός της έρευνας 

  Με βάση τους παραπάνω ισχυρισμούς,  σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

αναδυθούν οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τις συνηθισμένες καθημερινές διοικητικές και 

παιδαγωγικές τους ευθύνες και να συσχετισθούν με τις τεχνικές αντιμετώπισης 

συγκρούσεων.  Επιδιώκεται, δηλαδή, να υποβληθεί από τον ερευνητή, ένα 

ερωτηματολόγιο σε ελληνικό πληθυσμό, και πιο συγκεκριμένα στους διευθυντές των 

δημοτικών σχολείων του νομού Άρτας που ανήκουν στην περιφέρεια Ηπείρου.  

 Απώτερος στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα που παρέχει το 

ερωτηματολόγιο για να εκφραστούν ενδελεχώς, σε επόμενη φάση, οι προσωπικές 

αντιλήψεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών στη χώρα μας και να 

αποσαφηνιστούν με τον τρόπο αυτό οι ελλείψεις-ανάγκες που αφορούν τις πεποιθήσεις 

επάρκειάς τους. Η παρούσα έρευνα μπορεί να βοηθήσει ώστε να οργανωθούν 

μελλοντικά τα κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα μπορέσουν να 

οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη άσκηση του διευθυντικού έργου.  

1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Όπως ήδη αναφέραμε, σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις 

πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Άρτας 

και πώς αυτές βοηθούν στην αντιμετώπιση συγκρούσεων. Ειδικότερα, η έρευνα 

στοχεύει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών και των 

δημογραφικών τους χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας και 

είδος σχολείου); 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικής αντιμετώπισης συγκρούσεων των 

διευθυντών και των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών; 
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3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών και της 

αντιμετώπισης συγκρούσεων; 

 Στις ενότητες που ακολουθούν, θα μιλήσουμε για την αναγκαιότητα καθώς και 

τη σημαντικότητα της παρούσας έρευνας.  

1.3. Αναγκαιότητα της έρευνας 

 Η επάρκεια των διευθυντικών στελεχών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά, όχι μόνο γενικά στη λειτουργία της 

διοίκησης, αλλά και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων ειδικότερα. Γενικότερα, έχει 

τονιστεί ότι αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων για διευθυντικά στελέχη (Νεοφυτίδης κ.ά., 2006). 

 Η πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με την 

Χατζηπαντελή (1999), κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, αν αναλογιστούμε ότι, όπως οι 

επιχειρήσεις, έτσι και οι οργανισμοί λειτουργούν σε ένα ιδιόμορφο περιβάλλον που 

μεταβάλλεται διαρκώς. Όπως τονίζουν οι Αναστασίου, Βαλκάνος & Σίμος (2012), η 

φάση της πρόβλεψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μία ιδιαίτερα 

σημαντική διαδικασία για κάθε οργανισμό, αφού καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια από τον διευθυντή, ώστε να εκτιμηθούν τόσο οι δικές του ανάγκες όσο και 

οι μελλοντικές ανάγκες της οργάνωσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, η διεξαγωγή 

της έρευνας, μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα να καθοριστούν οι εκπαιδευτικές-

επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων στη χώρα μας. 

1.4. Σημαντικότητα της έρευνας 

 Η ποσοτική μέθοδος της έρευνας της παρούσας μελέτης, παρέχει σημαντικά 

στοιχεία για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς διερευνά τις πεποιθήσεις επάρκειας 

των διευθυντών, σε σχέση με τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση 

των σχολικών οργανισμών. Οι αρμονικές σχέσεις των εμπλεκόμενων μελών ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού, η επάρκεια πόρων, η εμπιστοσύνη των γονέων και των 



16 

 

κοινωνικών φορέων, επηρεάζουν τις πρακτικές του διευθυντή για τη δημιουργία 

θετικού κλίματος και ενδεχομένως τα μαθησιακά αποτελέσματα (Μπουραντάς, 2002). 

 Κατά συνέπεια, για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας δεν απαιτούνται μόνο 

ακαδημαϊκές γνώσεις του αντικειμένου από την πλευρά του διευθυντή, αλλά και 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του για την επίτευξη των στόχων του καθώς και για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων που απειλούν τους στόχους αυτούς (Versland, 2009).  

Οι Tschannen-Moran & Gareis (2005), υποστηρίζουν ότι οι πεποιθήσεις επάρκειας 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή εργασία των διευθυντών καθώς και την 

υπερπήδηση εμποδίων στο σχολείο. Ωστόσο, οι διευθυντές θα πρέπει να έχουν 

αυτογνωσία και να προβλέπουν τις συμπεριφορές των εμπλεκόμενων μελών ώστε να 

επιτυγχάνεται ο στόχος του σχολικού οργανισμού (Paglis & Green, 2002).  

      Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η μελέτη των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών 

είναι ζωτικής σημασίας θέμα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για τη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις. Ένα ακόμη 

πλεονέκτημα, είναι ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μια συνεχής 

ανατροφοδότηση για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί, θα αναλύσουμε τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την έρευνά μας, καθώς 

και το τι έχει γραφεί σχετικά με το θέμα, ώστε να εντοπισθεί το κενό που έρχεται να 

καλύψει έστω με έναν πρώτο προβληματισμό η παρούσα έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o
 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η επάρκεια ταυτίζεται με την ικανότητα του ατόμου να προβάλει μια ιδιαίτερη 

δυναμική και δεξιότητα σε μεμονωμένους τομείς (Anastasiou,Valkanos, Simos, 

Montgomery & Karamitropoulos, 2013). Εντούτοις, είναι κοινώς αποδεκτό πως δεν 

μπορεί ποτέ να δοθεί στις έννοιες ένας και μοναδικός ορισμός. Στο διάγραμμα 1 που 

ακολουθεί, γίνεται όμως προσπάθεια να δοθεί, ίσως η πιο σαφής επεξήγηση της κάθε 

έννοιας, που πλαισιώνει την παρούσα εργασία. 

Διάγραμμα 1. Θεωρητικό πλαίσιο για τις πεποιθήσεις επάρκειας σε σχέση με την 

αντιμετώπιση συγκρούσεων (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Οι πεποιθήσεις επάρκειας (ή αυτεπάρκεια), αποτελούν μέρος της κοινωνικής 

γνωστικής θεωρίας του Bandura (1997), και ερμηνεύονται ως η αντίληψη του ατόμου 

για την ικανότητά του να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες καταστάσεις, να οργανώνει και 

να εφαρμόζει σχέδια τα οποία απαιτούνται για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Ένα 

από τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας γύρω από θέματα ηγεσίας είναι η στενή 

σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων επάρκειας ενός ηγέτη και της επιτυχούς ηγεσίας 

(McCormick, 2001) αφού οι έρευνες έδειξαν ότι η ηγεσία που παρέχεται από τον 

διευθυντή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό της αποτελεσματικότητας 

των σχολείων (Θεοφιλίδης, 2012).  

Διαχείριση 

συγκρούσεων 
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 Οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών έχουν συσχετισθεί, πέρα από τον 

καθορισμό στόχων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης για το προσωπικό, και με 

τη δυνατότητα υπερπήδησης των εμποδίων για τις αλλαγές στο σχολικό επίπεδο (Paglis 

& Green, 2002) και κατά συνέπεια, με τη διαχείριση συγκρούσεων. Στις υποενότητες 

που ακολουθούν, θα επεξηγηθούν όλες οι έννοιες του διαγράμματος 1, για την 

πληρέστερη κατανόηση του θέματος των πεποιθήσεων επάρκειας και της σχέσης τους 

με τη διαχείριση συγκρούσεων από τον αναγνώστη. 

2.1. Πεποιθήσεις επάρκειας 

 Στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι ψυχολόγοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για τo 

άτομο και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Ο William James, 

ήταν από τους πρώτους που διατύπωσε τη θεωρία της αυτοπεποίθησης, ορίζοντάς την 

ως τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα άτομα, διάφορες περιστάσεις της ζωής τους σε 

σχέση με τα άλλα άτομα της κοινωνίας (αναφορά Versland, 2009). Αργότερα, οι 

συμπεριφοριστικές θεωρίες (Skinner, Pavlov) άρχισαν να ενδιαφέρονται για το 

ερέθισμα και την αντίδραση που επηρεάζει το άτομο. Σύμφωνα με τους Ράπτη & Ράπτη  

(1998), αν ορισµένη αντίδραση ακολουθείται από κάποιο σχετικό ερέθισµα, η 

πιθανότητα να επαναληφθεί η ίδια συµπεριφορά σε ανάλογες περιπτώσεις, αυξάνεται. 

 Αν, αντίθετα, µια ορισµένη συµπεριφορά δε συνοδεύεται από κάποια ενίσχυση, 

παύει σιγά-σιγά να εκδηλώνεται, γίνεται δηλαδή «απόσβεσή» της. Από πολλούς 

ερευνητές, υποστηρίχθηκε (Σολοµωνίδου, 1999), ότι το µοντέλο του Skinner και του 

συµπεριφορισµού είναι ανεπαρκές, καθότι είναι γνωστό πως οι άνθρωποι µαθαίνουν 

από τα λάθη τους, χωρίς να χρειάζονται πάντα ενίσχυση για να µάθουν, µε την 

προϋπόθεση ότι τους εξηγείται η αιτία του λάθους τους. Τέλος, άλλοι ερευνητές 

απέρριψαν τις θεωρίες του συµπεριφορισµού, θεωρώντας ότι είναι µηχανιστικές ή 

αυθαίρετες γενικεύσεις διαπιστώσεων που έγιναν κυρίως σε ζώα (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2003).  
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 Το 1943, ο Maslow ανέπτυξε τη θεωρία των αναγκών, ιεραρχώντας την 

αυτοπραγμάτωση (self-actualization) ή την αυτοεκπλήρωση (self-fulfillment), στο 

ανώτερο επίπεδο των ανθρώπινων αναγκών. Τις δεκαετίες του ʼ70 και του ʼ80, οι 

ψυχολόγοι επικεντρώθηκαν στις γνωστικές θεωρίες (επίλυση προβλημάτων, νοητικές 

πράξεις), παράλληλα με την τεχνολογία (Versland, 2009). Εκείνη την εποχή ο Bandura, 

διατυπώνει τη θεωρία γνωστικής μάθησης και παρατηρεί ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 

από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άλλων ατόμων και από τον αντίκτυπο της 

συμπεριφοράς αυτής.  

 Σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura (1997), οι άνθρωποι 

μαθαίνουν μέσω της μίμησης συμπεριφορών άλλων ανθρώπων που θεωρούν ως 

πρότυπα. Η άποψη αυτή γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στη συμπεριφοριστική  και στην 

ψυχολογική σχολή. Ακόμη, αποτέλεσε το θεμέλιο για την ανάπτυξη της θεωρίας του 

Εαυτού του Bandura (1997), που εξηγεί πως οι άνθρωποι είναι ενεργά όντα που έχουν 

την ικανότητα να ελέγχουν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους. Ο Bandura (1997), 

καθιερώνει τον όρο αυτεπάρκεια. 

 Η αυτεπάρκεια δεν αφορά τις ικανότητες και τις δεξιότητες που το άτομο έχει 

πραγματικά αλλά τις αντιλήψεις του για τις ικανότητές του, δηλαδή, τι πραγματικά 

πιστεύει το άτομο ότι μπορεί να κάνει για να πετύχει τον στόχο του κάτω από 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Είναι, δηλαδή, ένας γνωστικός, ενδοπροσωπικός 

παράγοντας, που μαζί με άλλους, παίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση από μέρους του 

ατόμου ενός βαθμού προσωπικού ελέγχου πάνω στα κίνητρά του. Επιπλέον, διαμέσου 

της αυτεπάρκειας, τα άτομα αναθεωρούν γεγονότα του παρελθόντος που καθορίζουν τις 

μελλοντικές τους ενέργειες (οπ. π. 1997).  

 Ορισμένοι ερευνητές (Schwarzer & Jerusalem, 1995), κάνουν λόγο για τη 

γενική αυτεπάρκεια, που αναφέρεται στη συνολική αυτοπεποίθηση που έχει κάποιος 

δηλαδή, στην ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικές ή καινούριες καταστάσεις. Η 
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γενική αυτεπάρκεια δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις του Bandura και εξηγεί μια 

ευρύτερη γκάμα συμπεριφορών και ενεργειών ενός ατόμου, που είναι απόρροια της 

εμπειρίας του, όπως είναι τα συναισθήματα. 

 Η συναισθηματική διάσταση της αυτεπάρκειας, επηρεάζει τη συμπεριφορά του 

ατόμου καθώς όταν βλέπει αρνητικά τον εαυτό του μέσα σε μια κατάσταση, πιστεύει 

ότι δεν είναι αποτελεσματικός και ότι δεν έχει την ικανότητα να αποδώσει σε μια 

εργασία που του ανατίθεται. Κατά συνέπεια, διεγείρεται αρνητικά συναισθηματικά και 

προκαταλαμβάνεται εναντίον του εαυτού του, με αποτέλεσμα να αποσπάται από την 

επίτευξη του στόχου του και οι προσωπικές κρίσεις του να αποτελούν αρνητικό 

γνωστικό διαμεσολαβητή για τη δράση (Schwarzer & Jerusalem, 1995).  

 Όταν τα άτομα θεωρούν τον εαυτό τους ανεπαρκή δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της περίστασης και γιʼ αυτό αποφεύγουν να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις που θεωρούν απειλητικές (Pervin & John, 2001). Άτομα 

με υψηλή αυτεπάρκεια βιώνουν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα, αισθάνονται πιο 

ικανά να ελέγξουν την κατάσταση, μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και επιλέγουν 

πιο δύσκολους και απαιτητικούς στόχους. Ακόμη, καταβάλλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια, έχουν καλύτερες επιδόσεις, λιγότερο άγχος και κατάθλιψη με αποτέλεσμα 

να αντιμετωπίζουν καλύτερα την απογοήτευση μετά από μια αποτυχία. Ας μην ξεχνάμε, 

ότι η αντίληψη του ατόμου για την αποτελεσματικότητά του, επηρεάζει τη σκέψη, τη 

δράση, το συναίσθημα και εξαρτάται από διάφορες πηγές (Bandura, 1997). 

2.1.1. Πηγές αυτεπάρκειας 

 Κατά τον Bandura (1995), η γένεση και μεταβολή των πεποιθήσεων επάρκειας 

εξαρτάται από τέσσερις πηγές: Εμπειρίες βιωματικής γνώσης (mastery experiences), 

εμπειρίες αναγνώρισης από κοινωνικά πρότυπα (vicarious experiences provided by 

social models), κοινωνική ενθάρρυνση (social persuasion) και τέλος, βιολογική και 

συναισθηματική φόρτιση (physiological and emotional arousal).  
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 Αναφορικά με την πρώτη πηγή (mastery experiences), ο Bandura (1995), 

υποστηρίζει ότι η επιτυχής εκτέλεση μιας εργασίας αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία 

που αυτή με τη σειρά της αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας μελλοντικών ενεργειών. 

Διαπιστώνει επίσης, ότι ακόμα κι αν το άτομο αποτύχει ύστερα από αρκετή 

προσπάθεια, η αυτεπάρκεια θα τον βοηθήσει να υπερπηδήσει τα εμπόδια που θα 

συναντήσει. Το δεύτερο στοιχείο, είναι οι εμπειρίες αναγνώρισης από κοινωνικά 

πρότυπα. Όταν οι άνθρωποι παρατηρούν συμπεριφορές και ενέργειες άλλων ανθρώπων 

μαθαίνουν από αυτούς. Κατά συνέπεια, όταν έχουν να επιτελέσουν μια εργασία 

παρόμοια με κάποιου άλλου ατόμου-προτύπου που έχουν παρατηρήσει, κάνουν έναν 

νοητικό συλλογισμό για τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει, θετικά ή αρνητικά, το 

πρότυπο και αναμένουν ανάλογα αποτελέσματα από τις δικές τους ενέργειες (Schunk, 

1989). 

 Η τρίτη πηγή αυτεπάρκειας είναι η κοινωνική ενθάρρυνση που λειτουργεί ως 

ανατροφοδότηση από ένα άλλο πεπειραμένο άτομο σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα 

(Bandura, 1995). Αναλυτικότερα, τα λεκτικά σχήµατα, οι συµβουλές, η παρότρυνση, οι 

ιστορίες ή «οι µύθοι» που µεταφέρουν οι άλλοι, γίνονται «διάδροµοι» διαµόρφωσης 

των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας. Τα άτοµα που έχουν πεισθεί λεκτικά ότι                                                                                                                                                 

κατέχουν τις ικανότητες να ελέγχουν τις δράσεις τους, πιθανώς θα κινητοποιηθούν και 

θα επιµείνουν περισσότερο στην επίλυση των προβληµάτων που τους παρουσιάζονται, 

σε σχέση µε τα άτοµα που αµφιβάλλουν και νιώθουν ελλειµµατικά ως προς τις 

ικανότητές τους (Schunk, 1989). Όσοι οικοδοµούν επιτυχηµένη επάρκεια σε άλλους, 

κάνουν περισσότερα από το να µεταφέρουν θετικές εκτιµήσεις για τις ικανότητές τους, 

αφού µπορούν να δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες που θα φέρουν την επιτυχία, ενώ 

τους βοηθούν να αποφεύγουν καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία 

(Bandura, 1995).   
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 Τελευταία πηγή αποτελεί η βιολογική και συναισθηματική φόρτιση. Το άγχος 

και τα αρνητικά συναισθήματα επιδρούν αρνητικά στην επίτευξη ενός στόχου. Aν 

κάποιος θέλει να βελτιώσει την επάρκειά του, θα πρέπει να µειώσει το άγχος και τα 

αρνητικά συναισθήµατα, καθώς και τις λανθασµένες ερµηνείες των σωµατικών του 

ενδείξεων (οπ. π. 1995). Αν ένα άτομο αισιοδοξεί, τότε έχει αυξημένη αυτεπάρκεια, 

αποδίδει καλύτερα και έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του. Οι 

εισροές από αυτές τις πηγές διέρχονται μέσα από μια γνωστική διαδικασία που 

φιλτράρει, σταθμίζει και ενσωματώνει τις νέες πληροφορίες στο υφιστάμενο σύστημα 

πεποιθήσεων (Versland, 2009) και κατά συνέπεια, επηρεάζει τις πεποιθήσεις επάρκειας 

των διευθυντικών στελεχών σε έναν σχολικό οργανισμό.  

2.2. Πεποιθήσεις επάρκειας διευθυντών σχολικών μονάδων  

Σε έναν σχολικό οργανισμό, η αυτεπάρκεια ενός διευθυντή ορίζεται ως η 

αξιολογική κρίση του για την ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί ένα σχέδιο 

δράσης το οποίο απαιτείται για να παράγει επιθυμητά αποτελέσματα στο σχολείο, στο 

οποίο ηγείται (Versland, 2009). Σύµφωνα µ’ αυτήν τη θεώρηση, το µεγαλύτερο µέρος 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς καθορίζεται από τους µακροπρόθεσµους στόχους που 

θέτει το άτοµο, οι οποίοι µε τη σειρά τους επηρεάζονται από την αντίληψη που έχει το 

άτοµο για τις ικανότητές του (Locke, Frederik, Lee & Bodko, 1984).  Όσο µεγαλύτερη 

αξία ή αποτελεσµατικότητα αντιλαµβάνεται και προσδίδει στον εαυτό του το άτοµο, 

τόσο υψηλότερους στόχους θέτει και τόσο µεγαλύτερες προσπάθειες καταβάλλει για να 

τους πραγµατοποιήσει µε επιτυχία (οπ. π. 1984). Κατά συνέπεια, οι αντιλήψεις που 

έχουν οι διευθυντές για την αυτεπάρκειά τους, επηρεάζουν τις προβλέψεις και τα 

πιθανά τους σχέδια για το µέλλον.  

Η έννοια των πεποιθήσεων επάρκειας, χαρακτηρίζεται από το περιεχόμενο και 

τις απαιτήσεις ενός έργου. Καθορίζεται, επίσης, από τις αδυναμίες και τις δυνατότητες 

του υποκειμένου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου αυτού καθώς κάποιοι διευθυντές 
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μπορεί να νιώθουν επαρκείς σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά αυτή η επάρκεια να μη 

μεταφέρεται σε άλλα πλαίσια (Hoy & Miskel, 2005; Tschannen-Moran & Gareis, 

2004).  

Κατά την εκτέλεση των ρόλων τους, οι διευθυντές χρησιμοποιούν κυρίως 

εσωτερικές προσωπικές δυνάμεις, όπως την εμπειρία τους, τη γνώση τους για κάποια 

θέματα (γνώση του ειδικού), αλλά και την εκτίμηση και την αφοσίωση που τρέφουν οι 

υφιστάμενοι προς το μέρος τους (χαρισματική δύναμη), (Lyons & Murphy, 1994), για 

να επιτύχουν αποτελεσματική ηγεσία.  

Έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν απόλυτα ότι είναι ικανοί να 

επιλύουν προβλήµατα, χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά την αναλυτική τους σκέψη 

(analytic thinking) για τη λήψη αποφάσεων σε πολυσύνθετες καταστάσεις (Wood & 

Bandura, 1989). Αντίθετα, οι άνθρωποι που αµφιβάλλουν για τις γνωστικές τους 

ικανότητες να επιλύουν προβλήµατα και έχουν χαµηλή αίσθηση αυτεπάρκειας, όταν 

έρχονται αντιµέτωποι µε τη διαχείριση δύσκολων περιβαλλοντικών συνθηκών, γίνονται 

αβέβαιοι για την αναλυτική τους σκέψη, δεν τολµούν να πάρουν αποφάσεις που θα 

τους βγάλουν από την κρίση και η ποιότητα απόδοσής τους σε ένα έργο χειροτερεύει 

(οπ. π. 1989).   

2.3. Έρευνες σχετικές με τις πεποιθήσεις επάρκειας διευθυντών και την 

αποτελεσματική ηγεσία 

Οι έρευνες έδειξαν ότι η ηγεσία που παρέχεται από τον διευθυντή αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των σχολείων 

(Θεοφιλίδης, 2012). Έχει αποδειχτεί ακόμη ότι τα σχολεία με υψηλή απόδοση έχουν 

διευθυντές, οι οποίοι είναι αποδοτικοί ηγέτες. Η έρευνα κατέδειξε τις πεποιθήσεις 

επάρκειας ως ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό αποτελεσματικής ηγεσίας (House & 

Aditya, 1997; McCormick, 2001).   
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Άτομα με υψηλά επίπεδα επάρκειας ηγεσίας φαίνεται να έχουν μια ροπή προς 

την αλλαγή και επιθυμούν να βελτιώνουν συνεχώς την εργασία τους, σε σύγκριση με 

τους χαμηλής επάρκειας ηγεσίας διευθυντές (Versland, 2009). Επιπρόσθετα, οι 

πεποιθήσεις επάρκειας επηρεάζουν τις αναλυτικές στρατηγικές και επομένως, την 

οργανωτική απόδοση των διευθυντών (Bandura, 1993) ώστε να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις. 

 Οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι ικανοί να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους 

σε οποιαδήποτε περίσταση προκύψει χωρίς να αναλώνονται άσκοπα σε πειραματισμούς 

(Osterman & Sullivan, 1996). Όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ερμηνεύουν την 

αποτυχία σαν μια ευκαιρία για μεγαλύτερη προσπάθεια που θα οδηγήσει στην επίτευξη 

του στόχου. Ακόμη, πιστεύουν στις ικανότητές τους, οραµατίζονται επιτυχίες και 

καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για να επιτύχουν (Wood & Bandura, 1989).   

 Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη που δεν εκτιµούν επαρκώς τις ικανότητές 

τους και τις αµφισβητούν, έχουν την τάση να διαβλέπουν συνεχώς αποτυχίες, γεγονός 

που τα οδηγεί σε µειωµένες προσπάθειες για την επίτευξη ενός στόχου (οπ. π. 1989) 

και ως εκ τούτου, είναι αναποτελεσματικοί. Αποποιούνται των ευθυνών και αποδίδουν 

την αποτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες. Σπάνια είναι δεκτικοί σε νέες εμπειρίες και 

θεωρούν ότι δεν αξίζει να εφαρμόσουν μια καινούρια στρατηγική όταν δεν είναι εφικτό 

να αλλάξουν οι συνθήκες του οργανισμού (Osterman & Sullivan, 1996).  

Παρόλο που οι πεποιθήσεις επάρκειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

κατανόηση των κινήτρων και της συμπεριφοράς του διευθυντή ενός σχολικού 

οργανισμού, λίγες έρευνες έχουν διεξαχθεί  για τη διερεύνηση του θέματος αυτού 

(Tschannen-Moran & Gareis, 2005). Στην περιοχή της έρευνας γύρω από τις 

πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών υπάρχουν μερικές προσπάθειες που καταλήγουν 

σε κοινά συμπεράσματα (Chemers, Watson & May, 2000; Luthans & Peterson, 2002; 

Lyons & Murphy, 1994; Tschannen-Moran & Gareis, 2004).  
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Αναλυτικότερα, οι έρευνες γύρω από τις πεποιθήσεις επάρκειας των 

διευθυντών, έδειξαν πως διευθυντές με υψηλή αυτεπάρκεια επιμένουν περισσότερο 

στην επίτευξη των στόχων τους, είναι περισσότερο ευέλικτοι και πρόθυμοι να 

προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα με τις συνθήκες του πλαισίου, δεν 

επιμένουν σε ανεπιτυχείς στρατηγικές και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

δεν ερμηνεύουν την ανικανότητά τους να τα λύσουν ως αποτυχία (Osterman & 

Sullivan, 1996).   

Σύμφωνα με τον McCormick (2001), οι διευθυντές με υψηλό βαθμό  

αυτεπάρκειας όχι μόνο γνωρίζουν τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν, αλλά 

παράλληλα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για το 

προσωπικό της σχολικής μονάδας ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων.  

Αντίθετα, διευθυντές με χαμηλό βαθμό αυτεπάρκειας παρουσιάζουν μια 

ανικανότητα στον έλεγχο του περιβάλλοντός τους και τείνουν να μην μπορούν να 

προσδιορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους. Όταν 

βρεθούν αντιμέτωποι με την αποτυχία, εμμένουν στο αρχικό στάδιο δράσης και πολύ 

γρήγορα θα αποκαλέσουν τους εαυτούς τους αποτυχημένους και θα κυριευτούν από 

άγχος, ανησυχία και απογοήτευση (Osterman & Sullivan, 1996). Κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, πιθανόν βασίζονται σε εξωτερικές και θεσμικές βάσεις της 

δύναμής τους, όπως η δύναμη της επιβολής, της θέσης, της ανταμοιβής και ο βαθμός 

ανταπόκρισης για την απόδοση έργου είναι ανάλογα μικρότερος ή μεγαλύτερος (Lyons 

& Murphy, 1994).  

Παράλληλα, μέσα σε έναν σχολικό οργανισμό, τα άτομα που τον πλαισιώνουν 

έχουν συγκεκριμένες προσωπικές ανάγκες, προσωπικούς στόχους, φιλοδοξίες, σύστημα 

αξιών και βαθμό ψυχικής ωριμότητας (Χυτήρης, 2001). Αναμένεται λοιπόν να 

δημιουργηθεί κάποιος βαθμός σύγκρουσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων ατόμων και 

ομάδων, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. 
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2.4. Συγκρούσεις 

Η σύγκρουση καθορίζεται ως μια διαδραστική διαδικασία που εκδηλώνεται με 

ασυμβατότητα, διαφωνία ή αντίδραση μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων (Pondy, 1997) 

και θεωρείται ως μια ανοιχτή ή κλειστή αντιπαράθεση που δεν έχει επιτευχθεί η 

αποτελεσματική της αντιμετώπιση. Ο Deutsch (1973), ορίζει τη σύγκρουση ως την 

επιδίωξη ασυμβίβαστων ή τουλάχιστον φαινομενικά ασυμβίβαστων στόχων με τέτοιο 

τρόπο, ώστε τα οφέλη της μιας πλευράς να είναι σε βάρος της άλλης. Για τον 

Μπουραντά (2002), η σύγκρουση είναι μια κατάσταση όπου η συμπεριφορά ενός 

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

ατόμου ή ομάδας.  

Οι συγκρούσεις σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον είναι αναπόφευκτες, 

συνεχόμενες και δημιουργούν μια κατάσταση ανταγωνισμού, όπου ένα άτομο ή μία 

ομάδα προσπαθεί να αποτρέψει το άλλο άτομο ή την άλλη ομάδα να επιτύχει τους 

στόχους της (Χυτήρης, 2001). Τέλος, σημαντικός είναι ο ορισμός των Σαΐτη & Σαΐτη 

(2011), ο οποίος ορίζει τη σύγκρουση ως την ενέργεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας που 

ενσυνείδητα στοχεύει να εμποδίσει ή να περιορίσει την επιθυμητή ενέργεια κάποιου 

άλλου (ατόμου ή ομάδας) για την επίτευξη των στόχων του. Στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, οι συγκρούσεις μπορούν να εμφανιστούν όχι μόνο μεταξύ των ιεραρχικά 

δομημένων οργάνων της εκπαίδευσης αλλά και μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

2.4.1. Κατηγορίες συγκρούσεων 

Οι συγκρούσεις διακρίνονται σε διομαδικές (π.χ. μεταξύ διδασκόντων και 

διδασκομένων), μεταξύ ατόμων και ομάδων (π.χ. σύγκρουση προϊσταμένου με την 

ομάδα του) και διαπροσωπικές (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Η διομαδική σύγκρουση 

πηγάζει από ασυμβατότητες, διαφωνίες ή διαφορές ανάμεσα σε ομάδες (Σπυράκης & 

Σπυράκη, 2008). Η διαπροσωπική σύγκρουση συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ή 



27 

 

περισσότερα άτομα και επηρεάζει εξίσου τη δομή και λειτουργία ενός οργανισμού 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Δε θα πρέπει να λησμονούμε την ενδοατομική σύγκρουση (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008), που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μεμονωμένο άτομο. Η ενδοπροσωπική 

σύγκρουση ή σύγκρουση ρόλων παρουσιάζεται όταν ένα άτομο πρέπει να διαλέξει 

ανάμεσα σε λύσεις αντιφατικές αλλά υποχρεωτικές, και έρχεται αντιμέτωπο με 

προσδοκίες που απαιτούν συμπεριφορές αμοιβαία αντικρουόμενες και ανταγωνιστικές. 

Ένα άτομο που αντιμετωπίζει είτε μια αδιέξοδη κατάσταση είτε μια κατάσταση 

συγκρουόμενων στόχων δοκιμάζει σε ορισμένο βαθμό αμφιβολία, αμηχανία, σύγχυση 

και αβεβαιότητα, και βιώνει το λεγόμενο εργασιακό στρες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012).  

Ο Tjosvold (2008), παρόλα αυτά κατέκρινε την κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση 

των οργανωσιακών συγκρούσεων σε τύπους και ισχυρίστηκε πως η κατηγοριοποίηση 

τους είναι μια αυθαίρετη διαδικασία αφού η σύγκρουση αποτελεί ένα ευρύ φαινόμενο 

και ότι οι τύποι και οι πηγές των συγκρούσεων είναι αναρίθμητες. Οι συγκρούσεις όταν 

εκδηλώνονται έχουν μια διαδικασία. 

2.5. Η διαδικασία της σύγκρουσης στον εκπαιδευτικό οργανισμό 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων αποτελούν αναμφίβολα 

ένα σύνηθες και καθημερινό φαινόμενο στο εργασιακό περιβάλλον καθώς η σύγκρουση 

μπορεί να υπάρξει ακόμη και σε μία καλά κατευθυνόμενη οργάνωση. Επομένως, το 

κεντρικό ζήτημα είναι κατά πόσο καλά γίνεται η διαχείριση της σύγκρουσης στον 

οργανισμό (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Άτομα και ομάδες, που διαθέτουν διαφορετικές 

αξίες, ικανότητες, γνώσεις, αντιλήψεις, στόχους κ.λ.π., είναι υποχρεωμένοι να 

συνυπάρχουν και να συνεργάζονται σε καταστάσεις αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας 

σε ό,τι αφορά τις δομές, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και τους κανόνες. Κατά συνέπεια, 

οι οργανωσιακές συγκρούσεις αποτελούν φυσικό επακόλουθο όλων αυτών 

(Μπουραντάς, 2002) και όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ένα επεισόδιο σύγκρουσης ξεκινάει 
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από τη συνειδητοποίηση της σύγκρουσης και καταλήγει πάντα σε κάποια 

αποτελέσματα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε δεύτερη φάση 

(δεύτερο επεισόδιο) σύγκρουσης. 

 Ο Thomas (1976), πρότεινε πέντε στάδια στη διαδικασία της σύγκρουσης που 

αναλύονται παρακάτω εν συντομία: το πρώτο στάδιο είναι η συνειδητοποίηση της 

σύγκρουσης. Η συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από κάποια μορφή απειλής 

των συμφερόντων ή από κάποια άλλη παρεμφερή αιτία. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό 

κατά το οποίο η συνειδητοποίηση της σύγκρουσης οδηγεί σε ορισμένες σκέψεις και 

συναισθήματα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη σύγκρουση και στους πιθανούς 

τρόπους επίλυσης. Οι σκέψεις αυτές αναφέρονται τόσο στις λειτουργικές νοητικές 

διαδικασίες (μέσα-στόχοι), όσο και στις κανονιστικές λογικές διαδικασίες και κυρίως 

στην αναμενόμενη συμπεριφορά από το κοινωνικό περιβάλλον (οπ. π. 1976). 

Σε ένα τρίτο στάδιο και σε ακολουθία των προηγούμενων, τα συναισθήματα και 

οι σκέψεις οδηγούν σε κάποιες προθέσεις όσον αφορά τη διαχείριση της σύγκρουσης, 

οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά (τέταρτο στάδιο). 

Το άλλο μέλος της σύγκρουσης, με τη σειρά του, αντιδρά σε αυτήν τη συμπεριφορά και 

στη συνέχεια η αντίδρασή του λειτουργεί ανατροφοδοτικά (feedback) στις σκέψεις και 

τα συναισθήματα του πρώτου μέλους της σύγκρουσης. Κατά αυτόν τον τρόπο αρχίζει 

το τελευταίο στάδιο της σύγκρουσης κατά τον Thomas που αποτελεί μια μορφή 

διαντίδρασης μεταξύ των δυο μελών και όταν η διαντίδραση αυτή παύσει να υφίσταται 

λαμβάνονται κάποια αποτελέσματα (Thomas, 1976).  

2.6. Αιτίες της σύγκρουσης 

Στην ιδανική κατάσταση, δεν υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στις διαφορετικές 

ομάδες (διευθύνσεις ή μονάδες) που απαρτίζουν μια οργάνωση. Αυτή όμως η 

κατάσταση είναι σχεδόν ανύπαρκτη ή σπάνια. Για την επιτυχή διαχείριση της κάθε 

σύγκρουσης βασική προϋπόθεση είναι η διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών 
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αιτιών της (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Αν αυτές οι αιτίες δεν εντοπιστούν επακριβώς, 

είναι τυχαίο γεγονός αν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η σύγκρουση. Υπάρχουν 

πολλές αιτίες που εξηγούν τις συγκρούσεις και παρακάτω αναλύονται οι πιο 

σημαντικές. 

Όταν δυο άτομα ή δυο ομάδες έχουν στόχους που η επίτευξη των μεν αποκλείει 

την επίτευξη των δε, τότε η κάθε πλευρά αναπτύσσει μια τέτοια συμπεριφορά 

επιδιώκοντας την υλοποίηση των στόχων της εις βάρος της άλλης (Συγκρουόμενοι 

στόχοι). Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002), πολύ συχνά τα άτομα και οι ομάδες δεν 

μπορούν να αντιληφθούν ότι οι ατομικοί στόχοι στην ουσία αποτελούν κομμάτι των 

συνολικών στόχων της οργάνωσης και με αυτήν τη λογική δεν πρέπει να γίνονται 

αλληλοσυγκρουόμενοι.  

Αυτό που παρατηρείται είναι πως η διαφορετικότητα των στόχων αποτελεί τη 

σημαντικότερη πηγή συγκρούσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Αυτό οφείλεται 

αφενός, στο ότι οι διευθυντές δεν αντιμετωπίζουν αυτήν τη διαδικασία με ουδετερότητα 

και αφετέρου, στο γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους στόχους των 

εμπλεκόμενων μελών ενός σχολικού οργανισμού. Η ένταση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών σχετίζεται με τον βαθμό αλληλεξάρτησης των 

στόχων και την ομοιότητα των λειτουργιών (Ruekert & Walker, 1987). Όταν ο 

εκτιμώμενος βαθμός αλληλεξάρτησης είναι υψηλός, οι διευθυντές αντιλαμβάνονται ότι 

έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Κατά 

τον Mullin (1996), οι διαφορές στην αντίληψη μεταξύ των διευθυντών και των 

εμπλεκόμενων μελών ενός σχολικού οργανισμού, οδηγούν σε διαφορετικές θεωρήσεις 

και διαφωνίες στον τρόπο χειρισμού των ζητημάτων και αποτελούν αιτία σχολικής 

σύγκρουσης.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στις μέρες μας, μια σχολική μονάδα διαθέτει 

έναν συγκεκριμένο αριθμό πόρων (π.χ. ανάθεση διδασκαλίας σε ωρομίσθιο προσωπικό, 
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τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.ά.) και αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται 

έντονες συγκρούσεις (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Επιπλέον, οι διαφορετικές 

αντιλήψεις και τα διαφορετικά πιστεύω των ατόμων και των ομάδων σε ό,τι αφορά τα 

μέσα, τις διαδικασίες, τους κανόνες, τα πρότυπα κ.λ.π. συχνά δημιουργούν 

συγκρούσεις. Πηγές συγκρούσεων εντοπίζονται ακόμη στις διαφορετικές ιδέες, γνώμες 

και στάσεις (Χυτήρης, 2001). 

Πολλές φορές οι αδυναμίες της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. 

Σημαντικές οργανωτικές αδυναμίες μπορούν να θεωρηθούν η έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής, η γραφειοκρατία, η ανομοιογένεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο τρόπος 

συμμετοχής στο σύστημα εξουσίας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012).  

Επιπλέον, ο μη σαφής καθορισμός καθηκόντων και ρόλων των μελών ή η 

έλλειψη συντονισμού και πληροφόρησης υποδηλώνουν αρνητικές συνέπειες στις 

οργανωτικές δομές ενός σχολείου. Κατά τον Jehn (1997), οι οργανωσιακές συγκρούσεις 

ανακύπτουν όταν οι απασχολούμενοι δεν ακολουθούν τις τυπικές διαδικασίες ή 

κανάλια επικοινωνίας. 

Ακόμη, η μη αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας σχολικής 

μονάδας, αποτελεί σημαντική πηγή διαφωνιών, διενέξεων και έντονων συγκρούσεων. 

Όταν ένα άτομο νιώθει ότι τα συμφέροντά του απειλούνται τότε κάνουν την εμφάνισή 

τους οι δυσκολίες στην επικοινωνία που οδηγούν σε υψηλής έντασης συγκρούσεις 

(Χυτήρης, 2001). 

  Τέλος, στους σχολικούς οργανισμούς, ο ζωτικός χώρος έχει την έννοια της 

σφαίρας επιρροής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος της οργάνωσης κατέχει το δικό του 

χώρο επιρροής ή ελέγχου. Όταν όμως αυτός ο χώρος ή σφαίρα παραβιάζεται από τα 

υπόλοιπα μέλη που επιθυμούν την επέκταση της δικής τους σφαίρας επιρροής ή 

ελέγχου προκαλείται σύγκρουση (Μπουραντάς, 2002). Με άλλα λόγια, είναι ένα 
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παιχνίδι ανταγωνισμού για κατάκτηση της δύναμης και της εξουσίας που καταλήγει σε 

αντιπαραθέσεις και έντονες συγκρούσεις και προκαλεί θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα. 

2.7. Αποτελέσματα  της σύγκρουσης 

Οι Katz και Kahn (1978), στο συγγραφικό τους έργο για την Κοινωνική 

Ψυχολογία των Οργανώσεων (Social Psychology of Organizations), παρατήρησαν ότι 

κάθε άποψη για οργανωσιακή ζωή δημιουργεί καθήκοντα ή συνεργασία προσπαθειών 

και πρέπει να αποφεύγεται κάθε τάση για δράση-αντίδραση. Eκεί ακριβώς βρίσκεται 

και η δυνατότητα ανάπτυξης μιας σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα, η σύγκρουση, η 

εργασία και οι οργανώσεις είναι τόσο ισχυρά συνυφασμένες έννοιες που μερικοί 

ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οργανώσεις χωρίς συγκρούσεις δεν 

υφίστανται (Pondy, 1997). 

Μια σύγκρουση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και κάθε φορά να φέρει 

διαφορετικά αποτελέσματα σε έναν σχολικό οργανισμό. Εκ των προτέρων, καμία 

σύγκρουση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως θετική ή αρνητική, εποικοδομητική ή 

καταστροφική για τη σχολική μονάδα. Η αξία μιας σύγκρουσης αποτιμάται ως ευνοϊκή 

ή μη ανάλογα με τους συμμετέχοντες της σύγκρουσης, τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

και τα υποκειμενικά κριτήρια των συμμετεχόντων (Μπουραντάς, 2002). 

2.7.1. Θετικά αποτελέσματα συγκρούσεων 

Στα συμπεράσματα που διεξήγαγε ο De Dreu (2008), σχετικά με το αν υπάρχει 

«θετική σύγκρουση» καταλήγει στο γεγονός ότι: «η σύγκρουση οδηγεί στη μάθηση, 

στην καινοτομία και στην απόδοση της ομάδας όταν και μόνο όταν: α) η σύγκρουση 

εστιάζεται στα καθήκοντα και όχι στις ανθρώπινες σχέσεις, β) τα καθήκοντα δεν είναι 

πολύπλοκα, γ) οι συμμετέχοντες στη σύγκρουση εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και 

έχουν μερίδιο συνεργασίας στους συνολικούς στόχους και δ) οι συμμετέχοντες 
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αναζητούν λύση της διένεξης μέσω εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης και εύρεσης 

μιας κοινής βέλτιστης λύσης». 

Μια σύγκρουση μπορεί να προκύψει κι από έναν υγιή ανταγωνισμό. Η έγκυρη 

εκδήλωση των συγκρούσεων και η άμεση αντιμετώπισή τους μπορεί να προφυλάξει τη 

σχολική μονάδα από τυχόν μελλοντικές και μεγαλύτερης έντασης συγκρούσεις 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Επιπρόσθετα, η εμφάνιση μιας σύγκρουσης υποδηλώνει 

και αδυναμία που δίνει το έρεισμα για την οριστική αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τον 

Χυτήρη (2001), τα διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ διαφορετικών ομάδων προβάλλουν 

την ανάγκη για έρευνα μιας τρίτης συμβιβαστικής λύσης που θα ικανοποιεί και τα δύο 

μέλη. Μέσα από μια σύγκρουση αυξάνεται η συνοχή μεταξύ των ομάδων καθώς και οι 

δυο πλευρές επιδιώκουν να βρεθεί μια κοινή βέλτιστη λύση.  

Ακόμη, οι συγκρούσεις σφυρηλατούν τους ανερχόμενους ηγέτες στον στίβο του 

ανταγωνισμού, καθώς επιβιώνουν οι «δυνατότεροι». Συμβαίνει κάποιες φορές, η 

εκδήλωση μιας σύγκρουσης να ταυτίζεται και με την απελευθέρωση κάποιων 

αρνητικών συναισθημάτων του ατόμου ως στάση εκτόνωσης και απαλλαγής από το 

άγχος και το στρες της καθημερινότητας (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008). Η σωστή 

αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης χαρίζει ικανοποίηση και αίσθηση ωριμότητας ή 

δυναμισμού στους συμβαλλόμενους. Τέλος, οι συγκρούσεις οδηγούν τους 

συμμετέχοντες στο να μάθουν να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν επερχόμενες αντιπαραθέσεις  (οπ. π. 

2008).  

 2.7.2. Αρνητικά αποτελέσματα συγκρούσεων 

Σύμφωνα με τον Χυτήρη (2001), οι συγκρούσεις αποσπούν την προσοχή των 

εμπλεκόμενων από άλλες σημαντικές υποθέσεις και καθυστερούν την εκτέλεση 

καθηκόντων και διαδικασιών της οργάνωσης. Η μη επίτευξη των στόχων κάποιων από 

τα εμπλεκόμενα μέλη της σύγκρουσης προκαλεί απογοήτευση και μείωση ηθικού. Η 
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πόλωση που δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχόντων μειώνει αισθητά και την 

ικανότητα ομαλής και δημιουργικής συνεργασίας και δημιουργείται ένα αρνητικό 

κλίμα που μπορεί να οδηγήσει στη μελλοντική εμφάνιση νέων και εντονότερων 

συγκρούσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Ακόμη, σε προσωπικό επίπεδο, οι 

συγκρούσεις οδηγούν σε σωματικό και ψυχολογικό τραυματισμό (Σπυράκης & 

Σπυράκη, 2008) καθώς παρατηρείται ανεύθυνη και συχνά επιθετική συμπεριφορά, 

καχυποψία, δυσπιστία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών και πρόκληση ατυχημάτων.   

Συνήθως, η διαδρομή που ακολουθεί μια σύγκρουση είναι διαδοχική που 

σημαίνει ότι στο αρχικό της στάδιο μπορεί να εκδηλωθεί ως μια απλή διαφωνία και στη 

συνέχεια να κάνουν την εκδήλωσή τους αντιδράσεις ανάρμοστες και επιζήμιες, τόσο 

για τους εμπλεκόμενους όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό. Συνεπώς, πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλη διευθέτηση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, υιοθετώντας 

το κατάλληλο στυλ διαχείρισης συγκρούσεων έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τα 

αρνητικά και να μεγιστοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα (Χυτήρης, 2001). 

2.8. Στυλ διαχείρισης συγκρούσεων 

Η διοίκηση συγκρούσεων (conflict management), αποτελεί βασική διάσταση 

της αποτελεσματικότητας μιας ομάδας. Τα διοικητικά στελέχη ξοδεύουν τουλάχιστον 

το 20% του χρόνου εργασίας τους στη διαχείριση των συγκρούσεων (Thomas, 1992), 

καθώς όταν μια ομάδα αντιλαμβάνεται ότι τα συμφέροντά της θίγονται ή απειλούνται, 

τότε προκύπτουν προβλήματα επικοινωνίας που οδηγούν σε έντονες συγκρούσεις.  

Βασιζόμενος στις μελέτες των Blake και Mouton (1964), και Thomas (1976), o 

Rahim (2001), προτείνει ένα μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων στηριζόμενο σε δυο 

βασικές διαστάσεις: α) το ατομικό ενδιαφέρον (concern for self) και β) το ενδιαφέρον 

για τους άλλους (concern for others). Η πρώτη διάσταση του μοντέλου διαχείρισης 

συγκρούσεων αναφέρεται στον βαθμό (υψηλός-χαμηλός) τον οποίο ένα άτομο 

επιδιώκει να ικανοποιήσει τους προσωπικούς του στόχους. Ενώ η δεύτερη διάσταση 
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αποδεικνύει το βαθμό (υψηλός-χαμηλός) στον οποίο ένα άτομο προσπαθεί να καλύψει 

τους στόχους που του έχουν τεθεί από άλλα άτομα με τα οποία σχετίζεται. Οι δυο αυτές 

διαστάσεις περιγράφουν τα κίνητρα ενός ατόμου ή μιας ομάδας κατά τη διάρκεια μιας 

σύγκρουσης (Rahim & Magner, 1995). 

Σύμφωνα με τον Rahim (2001), οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

εφαρμόζουν διάφορα στυλ διαχείρισης συγκρούσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η 

ενσωμάτωση (problem solving), η παραχώρηση (obliging), η επιβολή (dominating), η 

αποφυγή (avoiding) και ο συμβιβασμός (compromising). Οι πέντε αυτοί τρόποι 

διαπραγμάτευσης συγκρούσεων κατά τους Blake και Mouton (1964), βασίζονται στις 

δυο διαστάσεις: α) το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα (concern for production) και β) το 

ενδιαφέρον για τους ανθρώπους (concern for people). Βέβαια, στη συνέχεια ο Thomas 

(1976), χρησιμοποιεί στο υπόδειγμά του κάποιες άλλες παρόμοιες διαστάσεις: α) 

επιθυμία για ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων και β) επιθυμία για ικανοποίηση 

ενδιαφερόντων τρίτων. 

Για την καλύτερη κατανόηση των τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων, 

παραθέτουμε το Σχήμα 1 (σελ. 35). Γενικά, η αξιοποίηση της «ενσωμάτωσης» (ή 

επίλυσης προβλήματος) ως στυλ διαχείρισης βελτιστοποιεί τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της διαδικασίας και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των 

συγκρούσεων (Blake & Mouton, 1964; Janssen & Van De Vliert, 1996; Rahim, 2001; 

Thomas, 1992). 

Αναλυτικότερα, η χρησιμοποίηση της ενσωμάτωσης στόχων (integrating), για 

διαχείριση συγκρούσεων μέσα στον οργανισμό χαρακτηρίζεται από ανοικτή 

επικοινωνία, συνεχή ροή πληροφοριών καθώς και εξέταση των διαφωνιών των δύο 

μερών για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση (Hocker & Wilmot, 1998). 
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Σχήμα 1. Πηγή: Rahim, A. & Bonoma, T. V. (1979).  

Το συγκεκριμένο στυλ διαπραγμάτευσης συνδέεται με υψηλό βαθμό αφοσίωσης 

των εμπλεκόμενων μερών ώστε η διαφωνία να διοικηθεί αποτελεσματικά μέσω της 

συνεργασίας τους (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Το στυλ της ενσωμάτωσης (integration) χαρακτηρίζεται από δυο παραμέτρους: 

την αντιπαράθεση (confrontation) και την επίλυση προβλημάτων (problem solving). Η 

αντιπαράθεση εσωκλείει ανοιχτή και άμεση επικοινωνία, αμφίδρομη ροή 

πληροφόρησης, μελέτη εναλλακτικών λύσεων και εποικοδομητική ανάλυση διαφωνιών 

με σκοπό την εύρεση λύσης που μεγιστοποιεί το κοινό όφελος. Η ενσωμάτωση στόχων 

στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων συμβάλλει στη δημιουργική 

επίλυση των τελευταίων (Rahim, Magner & Shapiro, 2000). Γενικότερα η ενσωμάτωση 

στόχων κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο στυλ για την αποτελεσματική εναρμόνιση 

διαδικασιών και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός οργανισμού 

(Lawrence & Lorsch, 1967). 

 Επιπρόσθετα, η παραχώρηση (obliging) ως μέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων 

συνδέεται με την προσπάθεια μείωσης της έντασης των διαφωνιών και ανάδειξης 
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κοινών στοιχείων με σκοπό την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων του άλλου μέρους 

(Rahim, 2001). Η παραχώρηση ως στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά όταν ο ένας από τους δυο πρωταγωνιστές έχει τη θέληση να θυσιάσει 

κάτι δικό του ή να υπακούσει στις απαιτήσεις του άλλου μέρους, με την ελπίδα να 

πάρει κάτι σε αντάλλαγμα όταν το χρειαστεί σε μεταγενέστερο όμως χρόνο. 

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος τρόπος διαπραγμάτευσης θεωρείται κατάλληλος όταν ο 

πρωταγωνιστής της σύγκρουσης δεν έχει ουσιαστική γνώση του θέματος στο οποίο έχει 

αναπτυχθεί διαφωνία ή όταν οι βάσεις δύναμης του σε σχέση με τους άλλους 

συμμετέχοντες στη σύγκρουση, είναι περιορισμένες (Rahim, Magner & Shapiro,  

2000). 

 Στη συνέχεια, η επιβολή (dominating), χαρακτηρίζεται από υψηλό ενδιαφέρον 

για ατομικούς στόχους και χαμηλό ενδιαφέρον για στόχους τρίτων. Ένα άτομο ή μια 

ομάδα ατόμων που προσπαθούν να επιβάλλουν τους στόχους τους με κάθε διαθέσιμο 

τρόπο και χωρίς να υπολογίζουν το κόστος, συχνά αγνοούν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του άλλου μέρους και προσανατολίζονται σε ένα στυλ διαπραγμάτευσης 

κερδίζω-χάνω (οπ. π. 2000). Οι εντολές του διευθυντικού στελέχους στους 

υφισταμένους του για θέματα ρουτίνας ή εργασίες που απαιτούν γρήγορη εκτέλεση 

είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα χρησιμοποίησης της μεθόδου της επιβολής απόψεων 

(Rahim, 2001). 

 Ακόμη, η αποφυγή (avoiding), υποδηλώνει χαμηλό ενδιαφέρον τόσο για 

ατομικούς στόχους όσο και για στόχους τρίτων. Ο συγκεκριμένος τρόπος 

διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται όταν το σημείο στο οποίο εντοπίζεται διαφωνία είναι 

μικρής σημασίας ή όταν πρόκειται για θέματα τακτικής ή ελιγμών σε σχέση με τους 

άλλους πρωταγωνιστές. Επίσης, σε περίπτωση που ένας πρωταγωνιστής αντιληφθεί ότι 

το κόστος μιας σύγκρουσης είναι μεγαλύτερο από το όφελος της επίλυσής της, συνήθως 

αναδιπλώνεται και αποφεύγει τη διαπραγμάτευση (οπ. π. 2001). 
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 Τέλος, η τακτική του συμβιβασμού (compromising), από την πλευρά ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας χαρακτηρίζεται από μια ενδιάμεση στάση όσον αφορά το 

ενδιαφέρον για προσωπικούς στόχους και το ενδιαφέρον για στόχους τρίτων. Στον 

συμβιβασμό τα συγκρουόμενα μέρη χρησιμοποιούν συνήθως στυλ διαπραγμάτευσης 

της μορφής «πάρε-δώσε» και προσπαθούν να «μοιράσουν τη διαφορά», ώστε να 

φτάσουν αμοιβαία σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις (Hocker & Wilmot, 1998). Ο 

συμβιβασμός μεταξύ των ατόμων χρησιμοποιείται όταν οι στόχοι των μερών που 

συγκρούονται αποκλείονται αμοιβαία ή όταν οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι το ίδιο 

ισχυροί (Rahim, 2001). Γενικότερα, ο συμβιβασμός ως στυλ διαπραγμάτευσης δε 

θεωρείται κατάλληλος στο πλαίσιο της επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία 

απαιτούν αποτελεσματική εναρμόνιση στόχων των εμπλεκόμενων μερών 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Ωστόσο, η επιλογή του στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων εξαρτάται μεταξύ 

άλλων και από τους εξής παράγοντες: την οργανωσιακή επικοινωνία, την 

αλληλεξάρτηση των στόχων και τις ικανότητες συνεργασίας ατόμων και ομάδων 

(Polychroniou, 2008). Η μη διαχείριση των συγκρούσεων έχει επιβλαβείς συνέπειες στη 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της οργάνωσης (Jehn, 1997). Πέρα όμως από τη 

δυσκολία αυτή της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τον σχολικό 

οργανισμό, η μη διαχείριση των συγκρούσεων σχετίζεται με τη μη ικανοποίηση της 

εργασίας και αφορά όλα τα μέλη ενός οργανισμού (Menon, Bharadwaj & Howell, 

1996). 

2.9. Έρευνες σχετικές με τα στυλ διαχείρισης συγκρούσεων των διευθυντών 

σχολικών μονάδων 

 

Έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων διαχειρίζονται τις συγκρούσεις. Αναλυτικότερα, ο Balay (2006), 

πραγματοποίησε έρευνα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης και διαπίστωσε ότι οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν τον συμβιβασμό ή την αποφυγή σε σχέση με τους συναδέλφους τους 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Adams (1990), οι διευθυντές που 

χρησιμοποιούν την επιβολή ή την αποφυγή για τη διαχείριση της σύγκρουσης, πολύ 

πιθανό να προκαλέσουν υψηλά επίπεδα σύγκρουσης στα σχολεία τους (αναφορά Balay, 

2006).  

Στην έρευνα της Ποτούρη (2013), φάνηκε ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές 

χρησιμοποιούν το στυλ ηγεσίας που αφορά την ενσωμάτωση, σε σχέση με την επιβολή 

ή την αποφυγή, γεγονός που επιβεβαιώνεται, επίσης, από την Παναγιώτου-Χαριλάου 

(2011), καθώς από τα αποτελέσματα της έρευνάς της, διαπίστωσε ότι το στυλ 

διαχείρισης συγκρούσεων που προτιμούν περισσότερο να υιοθετούν οι διευθυντές είναι 

το συνεργατικό, ενώ εκείνο που προτιμούν λιγότερο είναι της αποφυγής.  

Έρευνα των Ράπτη & Βιτσιλάκη (2007), απέδειξε ότι οι διευθυντές δεν 

αδιαφορούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, όταν αυτές λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως εάν 

καταφέρνουν να το κάνουν αποτελεσματικά ή όχι (αναφορά Ποτούρη, 2013). Επίσης, 

στην έρευνα του Αντωνάκη (2012), βρέθηκε ότι οι συγκρούσεις είναι πιο σπάνιες όταν 

ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι αποτελεσματικός (αναφορά Ποτούρη, 2013). 

Μάλιστα, σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει στα πλαίσια σχολικών μονάδων και όχι 

μόνο (Αντωνάκης, 2012; Αποστολοπούλου, 2008; Παπαδοπούλου, 2012; Τέγας, 2007), 

η πιο αποτελεσματική τεχνική φαίνεται να είναι η ενσωμάτωση (αναφορά Ποτούρη, 

2013).  

2.10. Συμπεράσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

 

Από τη μελέτη της βιλιογραφικής ανασκόπησης, προκύπτει ότι οι διευθυντές 

των σύγχρονων σχολείων καλούνται να εργαστούν σʼ ένα δυναµικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές και έχουν να χειριστούν περίπλοκα έργα και 
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πληροφορίες (Pashiardis, 1996; Somech & Miassy-Maljak, 2003), (αναφορά 

Νεοφυτίδης κ.ά., 2006). Ακόμη, οι πεποιθήσεις επάρκειας αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα τόσο για την κατανόηση των κινήτρων και της συμπεριφοράς του διευθυντή 

ενός σχολικού οργανισμού όσο και για τη διαχείριση συγκρούσεων.  

Ο βαθμός αυτεπάρκειας επηρεάζει τον τρόπο διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. 

Διευθυντές με υψηλή αυτεπάρκεια επιμένουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 

τους, είναι περισσότερο ευέλικτοι και πρόθυμοι να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους 

ανάλογα με τις συνθήκες του πλαισίου, δεν επιμένουν σε ανεπιτυχείς στρατηγικές και 

όταν έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα δεν ερμηνεύουν την ανικανότητά τους να 

τα λύσουν ως αποτυχία (Osterman & Sullivan, 1996).   

Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν επίσης, πως οι διευθυντές που έχουν 

περισσότερες γνώσεις πάνω σε θέµατα διοίκησης µπορούν να χειρίζονται µε τέτοιο 

τρόπο τον χρόνο τους, έτσι ώστε να εκτελούν µε ακρίβεια και συνέπεια τις υποχρεώσεις 

τους, προωθώντας τους στόχους του σχολείου και ταυτόχρονα να βοηθούν το 

προσωπικό και τους µαθητές τους. Αντίθετα, διευθυντές με χαμηλό βαθμό 

αυτεπάρκειας παρουσιάζουν μια ανικανότητα στον έλεγχο του περιβάλλοντός τους και 

τείνουν να μην μπορούν να προσδιορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων τους. 

Σχετικά με τη σχέση πεποιθήσεων επάρκειας και αντιμετώπισης συγκρούσεων, 

οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών έχουν συσχετισθεί, πέρα από τον καθορισμό 

στόχων για το προσωπικό, με τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με κέρδος την 

αφοσίωση του προσωπικού, καθώς και με τη δυνατότητα υπερπήδησης των εμποδίων 

για τις αλλαγές στο σχολικό επίπεδο (Paglis & Green, 2002). Σημαντικά είναι τα 

συμπεράσματα του Johnson (2003), που διαπίστωσε ότι οι διευθυντές που έχουν 

υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας καταφεύγουν συνήθως στη συνεργασία (επίλυση 
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προβλημάτων) και στον συμβιβασμό ενώ οι διευθυντές που αισθάνονται επαρκείς λόγω 

της εξουσίας της θέσης τους καταφεύγουν συνήθως στην αποφυγή.  

Οι συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ο τρόπος διαχείρισής 

τους με βάση τις πεποιθήσεις επάρκειας, είναι ένα θέμα με διεθνές ενδιαφέρον, το 

οποίο έχει αποτελέσει στον διεθνή χώρο αντικείμενο έρευνας, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα το θέμα αυτό παραμένει ανεξερεύνητο. Η παρούσα 

έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες και αντιλήψεις των διευθυντών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας για το φαινόμενο των συγκρούσεων στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς και για το στυλ που υιοθετούν στη διαχείρισή τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
o
 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο θεωρητικό μέρος της έρευνας παρουσιάστηκε η σημασία των πεποιθήσεων 

επάρκειας των διευθυντών για την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης. 

Επιπρόσθετα, τονίστηκε η σημασία της διερεύνησης του επιπέδου των πεποιθήσεων 

αυτών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα συγκρούσεων. Τέλος, 

παρουσιάστηκαν κάποιες πολύ σημαντικές έρευνες που αφορούν στις πεποιθήσεις 

επάρκειας και στη διαχείριση συγκρούσεων, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε εκείνο 

της εκπαίδευσης.   

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διαδικασίες και στις μεθόδους που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών αλλά και γενικά 

για τη μεθοδολογία διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας. Ο Wellinghton (2000), 

χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία της έρευνας την πιο δύσκολη, καθώς απαιτεί χρόνο, 

προσπάθεια και υπομονή. Για τη συλλογή των δεδομένων μας, επιλέξαμε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, αυτό περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, ενώ αντίστοιχα το δεύτερο και το τρίτο μέρος 

αριθμεί ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert, που αφορούν στις αντιλήψεις για τις 

πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων για τις 

αρμοδιότητές τους γενικά, καθώς και για την αντιμετώπιση συγκρούσεων.  

Η κλίμακα Likert χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστώσει ο ερευνητής τον βαθμό 

που συμφωνούν ή διαφωνούν οι συμμετέχοντες της έρευνας, στις ερωτήσεις που 

αφορούν στις πεποιθήσεις επάρκειας. Στο τέλος, προστίθενται οι απαντήσεις που 

έδωσαν οι διευθυντές και εξάγεται ο μέσος όρος που θα αποτυπώσει τη θέση των 

υποκειμένων ως προς την έννοια που εξετάζεται (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2005). Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβάνεται μία 
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ερώτηση ανοιχτού τύπου με στόχο να συλλέξουμε ουσιαστικότερα δεδομένα όπως θα 

τα αποτυπώσουν τα υποκείμενα της έρευνας. 

3.1. Είδος έρευνας 

Η μέθοδος που θα ακολουθούσαμε στην πραγμάτωση της συγκεκριμένης 

έρευνας ήταν ένα από τα θέματα που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αρχικά, οι σκέψεις 

μας προσανατολίζονταν προς την ποιοτική προσέγγιση. Θεωρήσαμε ότι παίρνοντας 

συνέντευξη από ένα μικρό αριθμό διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα είχαμε 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις απόψεις και αντιλήψεις τους σχετικά με τις 

πεποιθήσεις επάρκειάς τους ως προς την αντιμετώπιση συγκρούσεων και θα 

σκιαγραφούσαμε έτσι, μια πρώτη εικόνα. Διαπιστώσαμε όμως, ότι αν ακολουθούσαμε 

μια ποιοτική προσέγγιση, ίσως προέκυπταν διάφορα ερωτήματα κατά την πορεία της 

έρευνάς μας, που ίσως οδηγούσαν σε παρέκκλιση από τον αρχικό σκοπό της 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Μετά από εκτενέστερη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καταλήξαμε ότι ο 

σκοπός της έρευνας μας, ο οποίος ουσιαστικά καθορίζει όλες τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με τη διεξαγωγή της ερευνητικής μελέτης, θα εξυπηρετείτο καλύτερα αν 

ακολουθούσαμε την ποσοτική προσέγγιση. Επιλέξαμε έτσι, να συλλέξουμε δεδομένα 

από διευθυντές δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι γενικές τάσεις της 

ηγεσίας σχετικά με το θέμα των πεποιθήσεων επάρκειας και την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας άλλος λόγος που μας ώθησε να 

επιλέξουμε την ποσοτική προσέγγιση ήταν η προτίμησή μας να ακολουθήσουμε μια πιο 

δομημένη και γραμμική μορφή στην ερευνητική μας διαδικασία που να δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Τέλος, η ταχύτερη 

διεκπεραίωση της επεξεργασίας των ποσοτικών δεδομένων ήταν μια ακόμη αιτία 

επιλογής της ποσοτικής προσέγγισης. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα 

παρουσιάσουμε τα στάδια κατασκευής ερωτηματολογίου και εκτέλεσης έρευνας.  
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3.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των δεδομένων, αξίζει να αναφέρουμε ότι 

για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας θεωρήθηκε απαραίτητος ο 

καταρτισμός και η χορήγηση ενός ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο παράρτημα Α 

της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2005), 

το ερωτηματολόγιο είναι το κατεξοχήν μέσο συλλογής δεδομένων στις κοινωνικές 

επιστήμες. Ακόμη, μετατρέπει τις πληροφορίες που δίνει ένα πρόσωπο σε δεδομένα, τα 

οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για ανάλυση και εξαγωγή των απαραίτητων 

συμπερασμάτων. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι ότι το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο δεν έχει υποκλίμακες, δηλαδή κάθε μια από τις ερωτήσεις που 

απαρτίζουν το δεύτερο και τρίτο τμήμα του, αποτελεί ένα ξεχωριστό ζήτημα σχετικά με 

τις πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών και τον τρόπο προσέγγισης των 

συγκρούσεων (οπ. π. 2005). 

Επιπρόσθετα, θεωρήσαμε αυτό το εργαλείο ως το πιο κατάλληλο, αφού θα μας 

δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων, και θα είναι πιο εύκολη η 

αποστολή και η συλλογή του αφού δε θα είναι απαραίτητη η παρουσία μας για τη 

συμπλήρωσή του και, ταυτόχρονα, θα έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια να 

κωδικοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα δεδομένα (οπ. π. 2005). 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας ετοιμάστηκε από τον ερευνητή 

στηριζόμενο στο εργαλείο που χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους οι Νεοφυτίδης κ.ά. 

(2006), για τις πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών δηµοτικής εκπαίδευσης και πώς 

αυτές επηρεάζουν τη φθορά που νιώθουν και την εµπιστοσύνη που δείχνουν σε 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. Για την κατάρτιση των δηλώσεων του τρίτου 

μέρους, συμβουλευτήκαμε το εγχειρίδιο του Θεοφιλίδη (2012). Προστέθηκε επιπλέον 

από τον ερευνητή μία ερώτηση συμπλήρωσης, που διερευνά, αν οι διευθυντές που 

ρωτήθηκαν, αντιμετώπισαν πρόσφατα φαινόμενα σύγκρουσης και ποιος ήταν ο λόγος. 
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Αξίζει  να αναφέρουμε ότι στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκαν 

τα ερωτήματα που κρίναμε ότι είναι συμβατά με τους τομείς ευθύνης των διευθυντών 

στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σε πρώτο στάδιο, έγινε δοκιμαστική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε δέκα 

διευθυντές προκειμένου να ελεγχθεί η διαύγεια και ο βαθμός κατανόησης των 

ερωτήσεων και των οδηγιών, να εντοπιστούν και να διορθωθούν πιθανές αμφισημίες 

και αδυναμίες του. Ακολούθως, η δοκιμαστική χορήγηση χρησιμοποιήθηκε σαν 

ανατροφοδότηση για την ελκυστικότητα και την παρουσίαση του ερωτηματολογίου. Η 

πιλοτική έρευνα διήρκησε μία (1) εβδομάδα. Αφού ελέγχθηκαν οι παράμετροι που 

αναφέραμε παραπάνω, ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή και 

χορηγήθηκε στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Άρτας. Η κανονική 

αποστολή των ερωτηματολογίων διήρκησε τρεις (3) εβδομάδες (από τις αρχές 

Νοεμβρίου ως τις 20 Νοεμβρίου 2013). Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, 

στάλθηκε σε κάθε διευθυντή μια επιστολή, προκειμένου να δοθούν ευχαριστίες για τη 

βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. 

Ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης νομού Άρτας, η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε την πρώτη 

εβδομάδα του Νοεμβρίου 2013, ενάμισι μήνα περίπου μετά την έναρξη του σχολικού 

έτους. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή και 

δηλώθηκε εξαρχής, τόσο προφορικά όσο και μέσα από τη συνοδευτική επιστολή, ότι θα 

τηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Παράλληλα, έγινε έκκληση προς 

τους διευθυντές να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις με συνέπεια και ειλικρίνεια. 

Δόθηκε προθεσμία δύο εβδομάδων για την επιστροφή των ερωτηματολογίων. 

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ευρημάτων της 

έρευνας θα παράσχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση για την ερμηνεία της παρούσας 

κατάστασης και για τον μελλοντικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό.    
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3.3.  Καθορισμός πληθυσμού  

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλα τα άτομα που κατείχαν θέση 

διευθυντή στα δημοτικά σχολεία του νομού Άρτας, κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. 

Τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν ήταν συνολικά πενήντα τρία (53). Σύμφωνα 

με το γράφημα 1, αναφορικά με την πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών όπου 

βρίσκονταν τα σχολεία της έρευνάς μας, δεκαεννιά (19) διευθυντές προέρχονται από 

σχολεία αγροτικής περιοχής και συγκεντρώνουν ποσοστό 47,5%. Ακολουθούν έντεκα 

(11) διευθυντές από σχολεία της ημιαστικής περιοχής (27,5%), ενώ το 25% 

περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές που εργάζονται στην πόλη της Άρτας  (συνολικά 

δέκα). 

Γράφημα 1  

            Τοποθεσία σχολείων (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

 

Επειδή η περιοχή είναι μικρή σε πληθυσμό δεν υπήρξε κάποιος περιορισμός ως 

προς το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας και την πληθυσμιακή 

σύνθεση της περιοχής που βρίσκεται το κάθε σχολείο. Επιπλέον, για να αποφευχθούν 

τυχόν σφάλματα και για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της μέτρησης, διακινήσαμε το 

ερωτηματολόγιο σε όλο τον πληθυσμό που αφορά η έρευνα (δηλαδή διευθυντές 
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δημοτικών σχολείων) ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για την περίπτωση του 

συγκεκριμένου νομού. 

Είχαμε προαποφασίσει ότι εάν αυτή η μέθοδος δε θα είναι εφικτή στη 

συγκεκριμένη έρευνα, λόγω πρακτικών δυσκολιών πρόσβασης σε σχολεία, θα 

ακολουθούσαμε την επιλεκτική δειγματοληψία (convenience sampling), επιλέγοντας 

διευθυντές άμεσα διαθέσιμους  να  συμμετάσχουν στην έρευνα (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2005).  

Μετά το τέλος της διαδικασίας από τα πενήντα τρία (53) ερωτηματολόγια που 

διακινήθηκαν συγκεντρώθηκαν τα σαράντα (40) και συγκεντρώνουν ποσοστό 75,5%. Ο 

συνολικός αριθμός των ατόμων θεωρήθηκε επαρκής για την εξαγωγή ικανοποιητικών 

συμπερασμάτων. Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν συμπληρώσει πλήρως τόσο το πρώτο 

όσο και τα δύο άλλα μέρη του  ερωτηματολογίου. 

3.4.  Στατιστικές τεχνικές 

 Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, προχωρήσαμε στην 

οργάνωση και καταγραφή των δεδομένων μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για 

την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι συναρτήσεις του 

λογισμικού υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Office Excel 2007). Από την 

επεξεργασία των αριθµών του υπολογιστικού φύλλου, µπορούµε να εξάγουµε πολλά 

συµπεράσµατα και να τα παρουσιάσουµε µε διάφορους τρόπους, από απλούς αριθµούς 

έως και πολύπλοκα γραφήµατα (Muir, 2007). Επίσης, το Excel μαθαίνει και 

αναγνωρίζει το μοτίβο που χρησιμοποιούμε και συμπληρώνει αυτόματα τα δεδομένα 

που απομένουν για λογαριασμό μας χωρίς να απαιτούνται τύποι ή μακροεντολές (οπ. π. 

2007). Με τη χρήση λοιπόν του λογισμικού που αναφέραμε, προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων σύμφωνα με το APA 

style. Επίσης, προκειμένου να συσχετίσουμε τις μεταβλητές που απαντούν στα 

ερευνητικά μας ερωτήματα (βλ. σελ. 14), χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό SPSS 19,0. 
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Με το ίδιο λογισμικό υπολογίσαμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής με το 

συντελεστή Cronbach’s Α. Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους, οι σχετικοί πίνακες 

επισυνάπτονται στο CD που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο της παρούσας εργασίας.  

3.5.  Εγκυρότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων 

 Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2005), οι παραδοχές 

είναι πάντοτε προφανείς και οι πλείστοι των ερευνητών τις παραλείπουν. Προκειμένου 

να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας αναφέρουμε ότι οι 

διευθυντές συμπλήρωσαν το ίδιο ερωτηματολόγιο, στο ίδιο περιθώριο χρόνου. Το μόνο 

που διέφερε ήταν ο τόπος συμπλήρωσης. Αρκετοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

στον εργασιακό τους χώρο ενώ κάποιοι άλλοι προτίμησαν το σπίτι τους και το 

παρέδωσαν άλλη μέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ερωτήματα ήταν πλήρως κατανοητά 

και κανένας διευθυντής δε ζήτησε περαιτέρω επεξηγήσεις. Επίσης, ακολούθησαν πιστά 

τις οδηγίες που τους δόθηκαν και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις.  

Σχετικά με την αξιοπιστία της έρευνας, για να θεωρείται αποδεκτή η τιμή του 

Cronbach’s alpha θα πρέπει να είναι >0,7 (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας εμφανίζει αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, εφόσον η 

τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha παρουσιάζει εσωτερική συνοχή μεγάλου βαθμού 

(>0,7) για το σύνολο του πληθυσμού των διευθυντών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 

Αυτό αποδεικνύει ότι οι δηλώσεις που συµπεριλήφθηκαν σε κάθε µια από τις πτυχές 

του ερωτηματολογίου παρουσιάζουν συνέπεια µεταξύ τους. Οι συντελεστές για κάθε 

πτυχή, καθώς και ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση φαίνονται στον Πίνακα Δ1 (βλ. 

Παράρτημα Δ). 

3.6.  Είδη δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου κατηγοριακής κλίμακας που αφορούν τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, 
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τοποθεσία σχολείου στο οποίο εργάζονται). Στο δεύτερο μέρος, υπάρχουν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου κλίμακας, όπου οι διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν κυκλώνοντας 

το βαθμό που τους εκφράζουν, διάφορες δηλώσεις που αφορούν στις πεποιθήσεις 

επάρκειας. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει  δηλώσεις που αφορούν σε τρεις πτυχές των 

πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών. Συγκεκριμένα, οι πτυχές αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας:  Παράδειγμα δήλωσης που εμπίπτει στην 

πτυχή αυτή είναι η ακόλουθη: «Δημιουργείτε θετικό μαθησιακό περιβάλλον στο 

σχολείο σας;». 

2. Πεποιθήσεις διοικητικής επάρκειας: Ενδεικτική δήλωση της πτυχής αυτής είναι: 

«Ενημερώνετε το προσωπικό για το γενικό σκοπό που έχει η σχολική μονάδα;». 

3. Πεποιθήσεις επάρκειας σε θέματα ηθικής συμπεριφοράς: Παράδειγμα δήλωσης 

της πτυχής αυτής είναι: «Προάγετε την ηθική συμπεριφορά μεταξύ του 

προσωπικού του σχολείου σας;». 

Οι ερωτήσεις 6.1, 6.7, 6.10, 6.11, και 6.12 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα 

Α) αντιστοιχούν σε πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας ενώ οι ερωτήσεις 6.3, 6.4, 6.5 

και 6.9 αντιστοιχούν σε πεποιθήσεις διοικητικής επάρκειας. Τέλος, οι ερωτήσεις 6.2, 

6.6 και 6.8 αντιστοιχούν σε πεποιθήσεις ηθικής συμπεριφοράς. 

 Στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος, οι διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο 

βαθμό εκτιμούν ότι προβαίνουν στις δηλωμένες ενέργειες όταν πρόκειται να 

αντιμετωπίσουν μια σύγκρουση. Οι προτάσεις του πίνακα (παράρτημα Α), αντιστοιχούν 

στα διαφορετικά στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 

του Rahim, που αναφέραμε στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

Αναλυτικότερα, στο στυλ της παραχώρησης αντιστοιχούν τα ερωτήματα 9.4 και 9.7. 

Ακολούθως, στο στυλ ενσωμάτωσης αντιστοιχούν τα ερωτήματα 9.8 και 9.9, ενώ στο 

στυλ του συμβιβασμού τα ερωτήματα 9.5 και 9.6. Το στυλ αποφυγής περιλαμβάνει τα 
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ερωτήματα 9.1 και 9.2 και τέλος το στυλ επιβολής τα εναπομείναντα ερωτήματα 9.3 και 

9.10. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραπτές οδηγίες βοηθούσαν τους συμμετέχοντες να 

σημειώσουν τις απαντήσεις τους κυκλώνοντας έναν αριθμό στην πεντάβαθμη 

ισοδιαστημική κλίμακα, όπου το 1 = σε ελάχιστο βαθμό, 2 = σε αρκετό βαθμό, 3 = σε 

μεγάλο βαθμό, 4 = σε πολύ μεγάλο βαθμό και 5 = σε μέγιστο βαθμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
o
 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν σε όλο τον πληθυσμό στόχο μας, δηλαδή στους 

πενήντα τρεις (53) διευθυντές που ασκούν τα καθήκοντά τους  σε σχολικές μονάδες του 

νομού Άρτας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Τριάντα πέντε (35) ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν πλήρως και επιστράφηκαν στον ερευνητή. Παρόλο που έγινε εκ νέου 

προσπάθεια να ενημερωθούν οι διευθυντές και να συμμετάσχουν στην έρευνα, μόνο 

ακόμη πέντε (5) ερωτηματολόγια προστέθηκαν στο σύνολο (40 ερωτηματολόγια). 

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Αρχικά, θα αναφερθούμε στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων 

που συμμετείχαν στην έρευνα και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα 

για τις πεποιθήσεις επάρκειας γενικά και για τις πεποιθήσεις επάρκειας ως προς την 

αντιμετώπιση συγκρούσεων. 

4.1.  Προσωπικά και εκπαιδευτικά  χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, ήταν 40 

διευθυντές εκ των οποίων 21 (52,5%) ήταν άνδρες και 19 (47,5%) ήταν γυναίκες. Οι 

άνδρες υπερέχουν στη στελέχωση των σχολικών μονάδων σε σχέση με τις γυναίκες. 

Πίνακας 1 
Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των διευθυντών ως προς το φύλο 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 

Φύλο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid Άνδρας 21 52,5 52,5 52,5 

Γυναίκα 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

   

Αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων, όπως φαίνεται στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί, το μεγαλύτερο ηλικιακό ποσοστό (60%), συγκεντρώνει η κατηγορία 45 και 
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άνω έτη. Tο 27,5% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως 44 έτη και το 12,5% από 

22 έως 34 έτη.  

Πίνακας 2 

Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των διευθυντών ως προς την ηλικία 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 100% των δημοτικών σχoλείων που συμμετείχαν 

στην έρευνα στελεχώνεται από διευθυντές της ειδικότητας ΠΕ70, κλάδος δασκάλων 

(πίνακας 3). 

Πίνακας 3 

Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των διευθυντών ως προς την ειδικότητα 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 

Ειδικότητα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid PE70 40 100,0 100,0 100,0 

  

 Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική τους υπηρεσία (πίνακας 4), περισσότερα ήταν τα 

είκοσι πέντε άτομα (25) που είχαν εκπαιδευτική υπηρεσία από 16 έως 32 έτη (62,5%). 

Υπήρχαν ακόμη έξι (6) άτομα (15%) που είχαν εκπαιδευτική υπηρεσία 33 και άνω έτη.  

Πίνακας 4 

Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των διευθυντών ως προς την εκπαιδευτική 

υπηρεσία (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

Εκπ. Υπηρεσία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 33+ 6 15,0 15,0 15,0 

16-32 25 62,5 62,5 77,5 

6-15 9 22,5 22,5 100,0 

0-5 0 0 0  

 
Total 40 100,0 100,0  

Ηλικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 45+ 24 60,0 60,0 60,0 

35-44 11 27,5 27,5 87,5 

22-34 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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 Αναφορικά με την πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών όπου βρίσκονταν τα 

σχολεία της έρευνάς μας, σύμφωνα με τον πίνακα 5, το 47,5% προέρχεται από 

αγροτική περιοχή, το 27,5%  από ημιαστική, ενώ το 25% προέρχεται από  αστική 

περιοχή. 

Πίνακας 5 

Κατανομή συχνοτήτων και ποσοστών των διευθυντών ως προς την τοποθεσία σχολείου 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 

Τοποθεσία Σχολείου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid Αγροτική Περιοχή 19 47,5 47,5 47,5 

Ημιαστική Περιοχή 11 27,5 27,5 75,0 

Αστική Περιοχή 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

4.2. Βαθμός πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

 

 Μελετώντας στο σύνολό τους, τους μέσους όρους του γραφήματος 2,  που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων διευθυντών, διαπιστώνουμε ότι οι 

διευθυντές έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό πεποιθήσεις επάρκειας σε θέματα ηθικής 

συμπεριφοράς (x=4,4). Με αυτήν την έννοια, οι σχολικοί ηγέτες διαπνέονται από 

ανώτερες αξίες, όπως συνεργασία, ενεργή ακρόαση, καλοσύνη και λειτουργούν 

παραδειγματικά για τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού οργανισμού. Λειτουργούν όπως 

αναφέρει ο Θεοφιλίδης (2012), ως πρόσωπα αναφοράς. 

 Οι ερωτώμενοι διευθυντές διαθέτουν ακόμη υψηλές πεποιθήσεις διδακτικής 

επάρκειας (x=4,1) αφού αξιοποιούν το πνευματικό κεφάλαιο που υπάρχει στο 

περιβάλλον της σχολικής μονάδας και ενισχύουν τις επιδιώξεις της σχολικής μονάδας. 

Τέλος, οι ερωτώμενοι διευθυντές επιλαμβάνονται των διοικητικών θεμάτων αφού οι 

πεποιθήσεις επάρκειας στο ερώτημα αυτό ήταν εξίσου υψηλές  με (x=3,9). 
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Γράφημα 2 

Κατανομή μέσων όρων πεποιθήσεων επάρκειας (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον πίνακα 6, είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι όλες οι δηλώσεις του πίνακα εφαρμόζονται "σε μέγιστο βαθμό" και σε 

"πολύ μεγάλο βαθμό" από όλους τους ερωτώμενους διευθυντές. Αναλυτικότερα, 

ακολουθούν οι παράγοντες οι οποίοι συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά "σε 

μέγιστο βαθμό".  

Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) συγκέντρωσε η διατήρηση καλών σχέσεων με 

το προσωπικό του σχολείου. Το 52,5% μεριμνά για ευρεία συμμετοχή και λήψη 

αποφάσεων, ενώ το 50% προάγει ηθική συμπεριφορά μεταξύ του προσωπικού του 

σχολείου. Επιπλέον, το 45% δημιουργεί θετικό μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο που 

ηγείται.  

Όσον αφορά τους τομείς που εφαρμόζονται "σε πολύ μεγάλο βαθμό" το 57,5%  

των ερωτώμενων διευθυντών εξασφαλίζει πόρους για τη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Επιπλέον, "σε πολύ μεγάλο βαθμό" ενημερώνουν το προσωπικό για το 

γενικό σκοπό που έχει η σχολική μονάδα, δίνουν το παράδειγμα υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής πρακτικής, συζητούν συχνά διδακτικά θέματα με τους εκπαιδευτικούς 

και παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών. 
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Πίνακας 6 
Ποσοστά πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 
 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΚΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

Δημιουργία θετικού 

μαθησιακού 

περιβάλλοντος 

0% 5% 20% 30% 45% 

Προαγωγή ηθικής 

συμπεριφοράς μεταξύ 

του προσωπικού 

0% 0% 10% 40% 50% 

Ενημέρωση του 

προσωπικού για  γενικό 

σκοπό σχολικής μονάδας 

2,5% 0% 17,5% 42,5% 37,5% 

Μέριμνα για ευρεία 

συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων 

0% 0% 5% 42,5% 52,5% 

Εμπλοκή γονέων στις 

προσπάθειες βελτίωσης 

της σχολικής μονάδας 

2,5% 17,5% 27,5% 37,5% 15% 

Παράδειγμα υψηλού 

επιπέδου 

επαγγελματικής 

πρακτικής 

0% 2,5% 15% 42,5% 40% 

Συζήτηση διδακτικών 

θεμάτων με τους  

εκπαιδευτικούς 

0% 0% 22,5% 42,5% 35% 

Διατήρηση καλών 

σχέσεων με το 

προσωπικό του 

σχολείου 

0% 0% 0% 40% 60% 

Εξασφάλιση πόρων για 

τη βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας 

2,5% 7,5% 25% 57,5% 7,5% 

Προφύλαξη των 

εκπαιδευτικών από 

περισπασμούς στη 

διδασκαλία τους 

0% 2,5% 20% 40% 37,5% 

Παρακολούθηση  

προόδου των μαθητών 

2,5% 10% 12,5% 42,5% 32,5% 

Συζήτηση των 

μαθησιακών 

αποτελέσματων 

0% 10% 10% 40% 40% 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται εξίσου σημαντικοί για τους διευθυντές 

αφού συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό (42,5%). Ακολουθούν με ποσοστό 40% οι 

πεποιθήσεις των διευθυντών ότι προφυλάσσουν τους εκπαιδευτικούς από 

περισπασμούς στη διδασκαλία τους και συζητούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, 

μόνο το 37,5% εμπλέκει τους γονείς στις προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας.  
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4.3. Συσχετίσεις των πεποιθήσεων επάρκειας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

 

Από τη συσχέτιση δημογραφικών χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων επάρκειας, 

οι πίνακες που βρίσκονται στο Παράρτημα Γ, φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ή είναι 

μικρή η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, εφόσον σε όλα τα ερωτήματα οι δείκτες 

κυμαίνονται μεταξύ 0,1-0,3 ή είναι κοντά στο 0.  

Με μια πιο διεισδυτική ματιά στη συσχέτιση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών με τις απαντήσεις των ερωτώμενων που αφορούσαν μόνο στον 

"μέγιστο βαθμό", διαπιστώνουμε ότι οι ερωτώμενοι επέδειξαν στο μεγαλύτερο ποσοστό 

ίδιες πεποιθήσεις επάρκειας (πίνακας 7).  

Πίνακας 7 
Κατανομή ποσοστών πεποιθήσεων επάρκειας σε μέγιστο βαθμό σε σχέση με τα  

δημογραφικά στοιχεία (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

 

Μάλιστα, στις ερωτήσεις που αναφέρονται στη δημιουργία θετικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, στην εμπλοκή των γονέων στις προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας και στη συζήτηση των διδακτικών θεμάτων με τους εκπαιδευτικούς το 

ποσοστό είναι εξίσου 50% για τους άνδρες και 50% για τις γυναίκες. Φαίνεται επίσης, 

ότι η μεγάλη ηλικία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τις πεποιθήσεις επάρκειας αφού 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις ερωτήσεις του πίνακα του 

ερωτηματολογίου με εξαίρεση το ερώτημα που αφορά στην εξεύρεση πόρων για τη 

βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 Φύλο Ηλικία Χρόνια υπηρεσίας Περιοχή σχολείου 

Ερωτήσεις Άνδρας Γυναίκα 45+ 35-44 22-34 33+ 16-32 6-15 Αστική Ημιαστική Αγροτική 

6.1 50% 50% 50% 31,25% 18,75% 18,75% 62,5% 18,75% 25% 31,25% 43,75% 

6.2 40% 60% 60% 20% 20% 5% 75% 20% 30% 35% 35% 

6.3 46,67% 53,33% 60% 20% 20% 0% 80% 20% 33,33% 40% 26,67% 

6.4 57,14% 42,86% 57,14% 33,33% 9,52% 4,76% 76,19% 19,05% 28,57% 33,33% 38,10% 

6.5 50% 50% 50% 50% 0% 66,67% 16,67% 16,67% 33,33% 33,33% 33,33% 

6.6 62,5% 37,5% 62,5% 31,25% 6,25% 18,75% 68,75% 12,5% 37,5% 37,5% 25% 

6.7 50% 50% 57,14% 35,71% 7,14% 14,29% 71,43% 14,29% 35,71% 14,29% 50% 

6.8 54,17% 45,83% 66,67% 25% 8,33% 16,67% 62,5% 20,83% 25% 25% 50% 

6.9 33,33% 66,67% 33,33% 0% 66,67% 0% 100% 0% 0% 33,33% 66,67% 

6.10 66,67% 33,33% 66,67% 26,67% 6,67% 66,67% 33,33% 0% 26,67% 33,33% 40% 

6.11 46,15% 53,85% 53,85% 30,77% 15,38% 61,54 38,46% 0% 23,08% 23,08% 53,85% 

6.12 66,67% 33,33% 66,67% 26,67% 6,67% 66,67% 33,33% 0% 26,67% 33,33% 40% 
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Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούμε και στην πτυχή του χρόνου υπηρεσίας. 

Όσο περισσότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν οι διευθυντές τόσο μεγαλώνει ο βαθμός 

επάρκειας στους τομείς της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Οι διευθυντές που 

εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, με εξαίρεση τα ερωτήματα 6.3, 6.5, έχουν 

υψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας σε σχέση με τους διευθυντές που εργάζονται σε 

αστικές και ημιαστικές περιοχές. 

4.4. Πεποιθήσεις επάρκειας σε σχέση με την αντιμετώπιση συγκρούσεων 

 

 Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, οι διευθυντές ρωτήθηκαν, αν 

αντιμετώπισαν πρόσφατα φαινόμενα σύγκρουσης και ποιος ήταν ο λόγος. Από τους 40 

διευθυντές μόνο 6 (15%) απάντησαν θετικά και οι λόγοι που αναφέρθηκαν, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 8 που ακολουθεί.  

Πίνακας 8 
Κατανομή φαινομένων σύγκρουσης (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 
Α/Α Φύλο Ηλικία Ειδικότητα Χρόνια 

Υπηρεσίας 

Τοποθεσία 

Σχολείου 

Είδος 

σύγκρουσης 

Λόγος 

1 Γυναίκα 45 και 

άνω 

ΠΕ70 16-32 Αστική Ομάδας και 

ατόμου 

Παρέμβαση στη 

μαθησιακή 

διαδικασία και στη 

λειτουργία του 

σχολείου 

2 Γυναίκα 35-44 ΠΕ70 6-15 Αγροτική Διαπροσωπική Δύο μαθητές, 

διαφορετική 

διαπαιδαγώγηση 

3 Γυναίκα 35-44 ΠΕ70 16-32 Αστική Διαπροσωπική Ανταγωνισμός στο 

ίδιο τμήμα 

4 Γυναίκα 22-34 ΠΕ70 16-32 Αγροτική Διαπροσωπική Συνάδελφοι για 

κατανομή σχολικών 

εορτών 

5 Γυναίκα 22-34 ΠΕ70 6-15 Αγροτική Διαπροσωπική Αλλοδαποί μαθητές 

6 Άνδρας 45 και 

άνω 

ΠΕ70 16-32 Αγροτική Διαπροσωπική Εκπαιδευτικοί και 

Διευθυντής 

 

 Οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις και 

συνέβησαν σε σχολικές μονάδες, που διευθύνουν γυναίκες. Τα περισσότερα 

περιστατικά διαδραματίστηκαν σε αγροτικές περιοχές. 
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 Σύμφωνα με τα δεδομένα του γραφήματος 3, το στυλ που εφαρμόζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό οι διευθυντές για την αντιμετώπιση συγκρούσεων είναι ο 

συμβιβασμός (x =3,6).  

Γράφημα 3 
Κατανομή μέσων όρων πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με την αντιμετώπιση 

συγκρούσεων (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 
 Στη συνέχεια, οι διευθυντές εφαρμόζουν κατά φθίνουσα σειρά το στυλ της 

ενσωμάτωσης (x =3,2), το στυλ της παραχώρησης (x =3,1) και το στυλ της επιβολής (x 

=2,6). Τέλος, το στυλ της αποφυγής εφαρμόζεται από τους διευθυντές σε σχετικά 

χαμηλότερο βαθμό (x =1,2). 

Στην ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου (παράρτημα Α), δόθηκε ένας πίνακας 

όπου οι διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό θα εφάρμοζαν τις 

προτεινόμενες ενέργειες  για την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Στον πίνακα 9, 

παρουσιάζουμε τα ποσοστά πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών των δημοτικών 

σχολείων.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 90% των ερωτώμενων διαφωνεί απόλυτα 

με την πεποίθηση ότι παραγνωρίζουμε τα προβλήματα και τα αφήνουμε να τα λύσουν 

οι άλλοι.  
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Αντίστοιχα, το 70% διαφωνεί απόλυτα με την πρόταση του πίνακα «παραμένω 

σιωπηλός». 

Πίνακας 9 

Ποσοστά πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

(επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

 
                          ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΚΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

      

Παραγνωρίζω /Αφήνω 

να τα λύσουν οι άλλοι 

90% 10% 0% 0% 0% 

Σιωπηλός/ή 70% 15% 15% 0% 0% 

Επιβάλλω τις απόψεις 

μου 

35% 17,5% 35% 12,5% 0% 

Προσπαθώ να 

εξακριβώσω τι 

σκέφτονται οι άλλοι 

προτού εκφραστώ 

2,5% 20% 15% 42,5% 20% 

Προσπαθώ να 

ενημερωθώ πώς 

σκέφτονται οι άλλοι 

και μετά παίρνω εγώ 

προσωπικά την τελική 

απόφαση 

17,5% 15% 17,5% 27,5% 22,5% 

Λογικός συμβιβασμός 0% 0% 27,5% 40% 32,5% 

Αναζητώ αποφάσεις οι 

οποίες αντανακλούν 

σε μεγάλο βαθμό τις 

ιδέες και σκέψεις των 

άλλων 

20% 25% 27,5% 27,5% 0% 

Διευκολυντής για να 

επιτύχω γεφύρωση 

διαφορών 

0% 0% 17,5% 40% 42,5% 

Εκφράζω τα 

συναισθήματα που με 

διακατέχουν  ώστε να 

δημιουργηθεί μια 

βάση για 

αλληλοκατανόηση 

2,5% 20% 22,5% 42,5% 12,5% 

Χρησιμοποιώ τη θέση 

μου 

20% 27,5% 10% 15% 27% 

      

Κύριο μέλημα σε «μέγιστο βαθμό» των διευθυντών με ποσοστό 42,5% είναι να 

λειτουργούν ως διευκολυντές στα άτομα που είναι αναμιγμένα στη σύγκρουση για να 

επιτύχουν γεφύρωση των διαφορών.  

 Σε «πολύ μεγάλο βαθμό» με ποσοστό 42,5% προσπαθούν να εξακριβώσουν τι 

σκέφτονται οι άλλοι προτού εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και εκφράζουν τα 

συναισθήματα που τους διακατέχουν ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για 
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αλληλοκατανόηση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό σε αυτήν την κατηγορία είναι ότι 

προσπαθούν να επιτύχουν έναν λογικό συμβιβασμό με ποσοστό 40%.  

 Κατόπιν, το 27,5% προσπαθεί να ενημερωθεί πως σκέφτονται οι άλλοι και μετά 

παίρνουν αυτοί προσωπικά την τελική απόφαση. Επιπλέον, «σε  πολύ μεγάλο βαθμό» 

και «σε μεγάλο βαθμό», οι διευθυντές αναζητούν αποφάσεις οι οποίες να αντανακλούν 

σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες και τις σκέψεις των άλλων. Παράλληλα, το 35% των 

διευθυντών υιοθετεί  μια στάση και προσπαθεί να επιβάλει τις απόψεις του «σε μεγάλο 

βαθμό». Τέλος, «σε αρκετό βαθμό» το 27,5% χρησιμοποιεί τη θέση του διευθυντή για 

να σταματήσει τη σύγκρουση.   

4.5. Συσχετίσεις των πεποιθήσεων επάρκειας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

 

Από τη συσχέτιση δημογραφικών χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων επάρκειας, 

για την αντιμετώπιση συγκρούσεων, οι πίνακες που βρίσκονται στο Παράρτημα Γ, 

φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ή είναι μικρή η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, 

εφόσον σε όλα τα ερωτήματα οι δείκτες κυμαίνονται μεταξύ 0,1-0,3 ή είναι κοντά στο 

0. Εξαίρεση αποτελεί η μέτρια συσχέτιση φύλου και της μεταβλητής "χρησιμοποιώ τη 

θέση μου" που ανήκει στο στυλ επιβολής (r =0,34) 

 Σε αυτό το σημείο της εργασίας, κατασκευάσαμε τον πίνακα 10 για να 

συσχετίσουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της έρευνας με τις 

πεποιθήσεις επάρκειας ως προς την αντιμετώπιση συγκρούσεων από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων σε μέγιστο βαθμό. Από τη μελέτη προκύπτει το ενθαρρυντικό γεγονός ότι 

κανένας διευθυντής δεν αδιαφορεί και δεν παραμένει σιωπηλός στα περιστατικά 

σύγκρουσης του σχολείου του. 
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 Στις ερωτήσεις 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10 οι απαντήσεις σε μέγιστο βαθμό ανήκουν 

στην πλειονότητά τους σε γυναίκες. Και σε αυτό το σημείο η ηλικία και τα χρόνια 

υπηρεσίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση συγκρούσεων.  

Πίνακας 10 
Κατανομή ποσοστών πεποιθήσεων επάρκειας σε μέγιστο βαθμό σε σχέση με τα 

δημογραφικά στοιχεία (επεξεργασία του συγγραφέα) 

 

Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012), η ωριμότητα και η πείρα βοηθούν τους 

διευθυντές να θέτουν υψηλούς στόχους και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες. 

4.6. Συσχετίσεις των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών των δημοτικών 

σχολείων με τις πεποιθήσεις επάρκειας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων  

 

 Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών 

των δημοτικών σχολείων με τις πεποιθήσεις επάρκειας για την αντιμετώπιση 

συγκρούσεων απαντά στο τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα. Η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων με τον συντελεστή Pearson, που λόγω του μεγάλου μεγέθoυς του 

αρχείου παρουσιάζονται εκτενώς στο επισυναπτόμενο CD, έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη 

θετική συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας και των στυλ 

διαχείρισης συγκρούσεων. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα αφού το 

επίπεδο σημαντικότητας είναι πολύ μικρότερο του 0,05 (p=0,000), κάτι που 

συνεπάγεται ότι o συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός. 

Δημογραφικά στοιχεία 

 Φύλο Ηλικία Χρόνια υπηρεσίας Περιοχή σχολείου 

 

Ερωτήσεις Άνδρας Γυναίκα 45+ 35-44 22-34 33+ 16-32 6-15 Αστική Ημιαστική Αγροτική 

9.1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9.2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9.3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9.4 50% 50% 50% 37,5% 12,5% 12,5% 50% 37,5% 37,5% 12,5% 50% 

9.5 44,44% 55,56% 77,78% 22,22% 0% 11,11% 66,67% 22,22% 44,44% 22,22% 33,33% 

9.6 38,46% 61,54% 53,85% 30,77% 15,38% 7,69% 69,23% 23,08% 46,15% 15,38% % 38,46% 

9.7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9.8 43,75% 56,25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37,5% 37,5% 25% 

9.9 20% 80% 60% 20% 20%% 0% 60% 40% 40% 0% 60% 

9.10 27,27% 72,73% 72,73% 0% 0% 63,64% 0% 0% 36,36% 18,18% 45,45% 
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 Αναλυτικότερα, μεγάλος βαθμός συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ των 

μεταβλητών "Δημιουργείτε θετικό μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο σας" και  

παραγνωρίζω τα προβλήματα ή αφήνω να τα λύσουν οι άλλοι" (r=0,605, p=0,000). 

Παρόμοιο αποτέλεσμα έδειξε η συσχέτιση της μεταβλητής " Προσπαθώ να επιτύχω 

έναν λογικό συμβιβασμό" με τις μεταβλητές "Συζητάτε συχνά διδακτικά θέματα με 

τους εκπαιδευτικούς" (r=0,508, p=0,001<0,05), "Προφυλάσσετε τους εκπαιδευτικούς 

από περισπασμούς στη διδασκαλία τους" (r=0,548, p=0,000). Ακόμη, διαπιστώθηκε 

μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ της μεταβλητής "Προσπαθώ να επιτύχω έναν 

λογικό συμβιβασμό" και της πεποίθησης ηθικής συμπεριφοράς "Διατηρείτε καλές 

σχέσεις με το προσωπικό του σχολείου" (r=0,515, p=0,001<0,05). Τέλος, υπάρχει 

μεγάλος βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στη μεταβλητή "Συζητάτε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα" και στη μεταβλητή "Λειτουργώ ως διευκολυντής στα άτομα που είναι 

αναμιγμένα στη σύγκρουση για να επιτύχω γεφύρωση διαφορών" (r=0,506, 

p=0,001<0,05). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
o
 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραγόμενα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης  έχουν υψηλές 

πεποιθήσεις επάρκειας, τόσο διδακτικής και διοικητικής φύσης, όσο και πεποιθήσεις σε 

θέματα ηθικής συμπεριφοράς. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Νεοφυτίδη κ.ά. (2006), σχετικά με τις πεποιθήσεις επάρκειας των 

διευθυντών ως προς τη φθορά και την επικοινωνία με τους γονείς.  Αυτό είναι θετικό 

για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς είναι σημαντικό σε διευθυντικές θέσεις 

να υπάρχουν άτομα που να νιώθουν επαρκή να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν να 

επιτελέσουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης, πως οι διευθυντές προωθούν τους 

στόχους του σχολείου, βοηθούν το προσωπικό και τους μαθητές και δίνουν το 

παράδειγμα υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής (Θεοφιλίδης, 2012). Ας μην 

ξεχνάμε ότι, οι πεποιθήσεις επάρκειας αποτελούν ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό 

αποτελεσματικής ηγεσίας (McCormick, 2001).  

Αναφορικά με τη συσχέτιση φύλου και πεποιθήσεων επάρκειας, προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι οι ερωτώμενοι επέδειξαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τις ίδιες 

πεποιθήσεις επάρκειας ανεξαρτήτως φύλου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας συμπίπτουν με την έρευνα των Vilkines & Cartay (1993), που έδειξαν ότι δεν 

υπάρχουν καθόλου διαφορές στις πεποιθήσεις επάρκειας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στους διευθυντικούς ρόλους που αναπτύσσουν  (αναφορά Anastasiou,Valkanos, Simos, 

Montgomery & Karamitropoulos, 2013). 

Σημαντική επίσης ήταν η παρατήρηση ότι η ηλικιακή ομάδα των 45 και άνω 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε μέγιστο βαθμό σε όλα τα ερωτήματα. 

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική υπηρεσία προκύπτει ότι όσο περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας έχουν οι διευθυντές τόσο υψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας 

διαθέτουν. Φαίνεται ότι η εμπειρία και οι περισσότερες γνώσεις σε θέματα διοίκησης, 
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βοηθούν τους διευθυντές να προωθούν τη μεγιστοποίηση των στόχων του σχολικού 

οργανισμού, ενώ, ταυτόχρονα καλλιεργούν θετικό κλίμα που ευνοεί καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις και  αξιοποιούν τις δυνατότητες των μελών της υπηρεσίας 

(Θεοφιλίδης, 2012). 

Οι διευθυντές που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, σε αρκετές πτυχές του 

ερωτηματολογίου, έχουν υψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας σε σχέση με τους 

διευθυντές που εργάζονται σε αστικές περιοχές. Σε αυτό το σημείο αναμενόταν το 

αντίθετο καθώς σύμφωνα με την έρευνα των Smith, Guarino, Strom & Adams, (2006), 

είναι γνωστό ότι τα μεγάλα σχολεία παρέχουν πιο σύνθετες οργανωτικές προκλήσεις 

και επιπλέον αναμένεται να έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από τους διευθυντές. Γιʼ 

αυτόν τον λόγο, οι διευθυντές που δουλεύουν σε τέτοια σχολεία πιθανό να νιώθουν πιο 

επαρκείς, από ότι πραγματικά είναι, επειδή ακριβώς έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας 

και περισσότερες ευθύνες. Από τα δικά μας συμπεράσματα υποθέτουμε ότι ίσως τα 

άτομα που ανέλαβαν  διευθυντικές θέσεις στα δημοτικά σχολεία της Άρτας, το τρέχον 

σχολικό έτος σε αγροτικές περιοχές, έχουν περισσότερες γνώσεις και ίσως ο μικρός 

αριθμός μαθητών και συναδέλφων διευκολύνει το έργο τους καθώς βιώνουν λιγότερο 

άγχος. 

Παρατηρήθηκε επίσης, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό διευθυντών που 

αντιμετώπισαν πρόσφατα περιστατικό σύγκρουσης στο σχολείο τους (15%). Το 

γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών, τους 

βοηθούν να χειρίζονται αποτελεσματικά ή να προλαμβάνουν τη σύγκρουση ή ότι δεν 

ήταν ειλικρινείς στη συγκεκριμένη ερώτηση. O Wicker (1969), υποστηρίζει ότι 

ενδεχομένως να μεσολαβούν μεταξύ στάσης και συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά του 

ατόμου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται το άτομο. 

Συμπληρωματικά, προέκυψαν αισιόδοξα συμπεράσματα από τα δεδομένα της 

ερώτησης 9 του ερωτηματολογίου, που αφορούσε στις πεποιθήσεις επάρκειας των 
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διευθυντών ως προς την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο 

ιδανικότερος τρόπος αντιμετώπισης της σύγκρουσης είναι η πρόληψή της, επειδή όμως 

πολλές φορές η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, η διαχείρισή της επιβάλλεται να γίνεται 

με προγραμματισμό. Τα ποσοτικά δεδομένα μας σχετικά με τις πεποιθήσεις επάρκειας 

ως προς την αντιμετώπιση συγκρούσεων δείχνουν ότι οι διευθυντές δε χρησιμοποιούν 

ένα συγκεκριμένο στυλ διαχείρισης συγκρούσεων αλλά προσαρμόζουν τη συμπεριφορά 

τους ανάλογα με τις περιστάσεις και τους ανθρώπους. Για τον Fiedler (1989), ο 

προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει ανάλυση και δημιουργία 

στρατηγικής και έπειτα τη δημιουργία της σωστής επιλογής, που πιστεύεται ότι θα είναι 

η πιο επιτυχής λύση στο επερχόμενο πρόβλημα (αναφορά Tsiakkiros & Pashiardis, 

2002). Για να επιτύχουμε τη λύση χρειαζόμαστε έναν διευθυντή-ηγέτη με ορισμένες 

προσωπικές ικανότητες, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της προσωπικότητάς 

του και βοηθούν στην αντιμετώπιση συγκρούσεων.  

 Και σε αυτό το σημείο η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαχείριση συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012), η ωριμότητα 

και η πείρα βοηθούν τους διευθυντές να θέτουν υψηλούς στόχους και να αναλαμβάνουν 

τις ευθύνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ακόμη, πως ο παράγοντας πληθυσμιακή σύνθεση 

της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο μπορεί να ερμηνεύσει ένα ποσοστό και των 

τριών μεταβλητών της επάρκειας. Έτσι οι διευθυντές που εργάζονται σε σχολεία, της 

αστικής περιοχής, που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητών, έχουν στατιστικά 

υψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας, από τους διευθυντές που εργάζονται σε μικρότερα 

σχολεία. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με την έρευνα των Smith, Guarino, Storm και 

Adams (2006), που βρήκαν πως το μέγεθος του σχολείου ήταν παράγοντας πρόβλεψης 

των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών.  

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι διευθυντές χρησιμοποιούν τον συμβιβασμό ως 

στυλ διαχείρισης μιας σύγκρουσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, επιβεβαιώνεται και 
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από την έρευνα του Balay (2006), σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπου διαπίστωσε ότι οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν τον συμβιβασμό ή την αποφυγή σε σχέση με τους συναδέλφους τους 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη, σύμφωνα με τον Johnson (2003), όσον 

αφορά την προσωπική εμπλοκή των διευθυντών σε μια σύγκρουση, οι διευθυντές που 

έχουν υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας καταφεύγουν συνήθως στη συνεργασία (επίλυση 

προβλημάτων) και στον συμβιβασμό ενώ οι διευθυντές που αισθάνονται επαρκείς λόγω 

της εξουσίας της θέσης τους καταφεύγουν συνήθως στην αποφυγή.  

Σύμφωνα με τους Smith κ.ά. (2006), τα μεγάλα σχολεία παρέχουν πιο σύνθετες 

οργανωτικές προκλήσεις και αναμένεται να έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από τους 

διευθυντές. Γι’ αυτόν τον λόγο οι διευθυντές που δουλεύουν σε τέτοια σχολεία πιθανόν 

να νιώθουν πιο επαρκείς, απ’ ό,τι πραγματικά είναι, επειδή ακριβώς έχουν μεγαλύτερο 

φόρτο εργασίας και περισσότερες ευθύνες. Το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας δείχνει 

πως οι διευθυντές που έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε θέματα διοίκησης μπορούν 

να χειρίζονται με τέτοιο τρόπο τον χρόνο τους, έτσι ώστε να εκτελούν με ακρίβεια και 

συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, προωθώντας τους στόχους του σχολείου και 

ταυτόχρονα να βοηθούν το προσωπικό και τους μαθητές τους (Θεοφιλίδης, 2012). Μια 

υγιής αίσθηση επάρκειας των διευθυντών είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση 

μελλοντικών τύπων συμπεριφοράς προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα αλλά και 

για τη στήριξη της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων του σχολείου 

(House & Aditya, 1997).  

Ακόμη, βασικά στοιχεία επιτυχίας ενός ηγετικού στελέχους της εκπαίδευσης 

είναι η ικανότητα χειρισμού της σύγκρουσης και οι δεξιότητες διευθέτησής της 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2012), ώστε να καταστεί η σύγκρουση όσο το δυνατόν πιο 

παραγωγική για τον σχολικό οργανισμό. Αν ο διευθυντής δεν έχει τις παραπάνω 
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ικανότητες σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, τότε θα εξακολουθήσει να είναι «διορισμένος 

αρχηγός» (Μαραθεύτης, 1981).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω σκέψεις, συμπεραίνουμε ότι ο 

διευθυντής πρέπει να εντοπίζει τις αιτίες της σύγκρουσης, να γνωρίζει καλά όλες τις 

τεχνικές αντιμετώπισης και να επιλέγει αυτήν που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε 

περίπτωση καθώς η ατελέσφορη διαχείρισή της μπορεί να επιδεινώσει το αρνητικό 

κλίμα (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Εξάλλου, η σύγκρουση είναι ένα κομμάτι της 

σχολικής ζωής και η απουσία της μπορεί να σημαίνει σύμφωνα με τον Hanson (1996), 

αποτίναξη των ευθυνών ή και αδιαφορία (αναφορά Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

Ακόμη το γεγονός ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στη διοίκηση 

της εκπαίδευσης δείχνει ότι στην Ελλάδα εξαλείφεται το λεγόμενο φαινόμενο της 

«γυάλινης οροφής» σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες δε διευκολύνονταν να ανέλθουν 

στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης. Η θεωρία είναι γνωστή διεθνώς με 

την ονομασία «glass ceiling»  και προέκυψε ύστερα από έρευνες των Coleman (1994) 

και  Πασιαρδή (1998), (αναφορά Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

συσχέτισης της παρούσας έρευνας, μόνο οι πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη διαχείριση συγκρούσεων. Το εύρημα αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με το συμπέρασμα των Νεοφυτίδη κ.ά. (2006), όπου αναμενόταν και 

επιβεβαιώθηκε ο μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ και των τριών πτυχών των 

πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών και πεποιθήσεων επάρκειας για την 

αντιμετώπιση συγκρούσεων. 

 Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το θέμα των πεποιθήσεων επάρκειας των 

διευθυντών δεν εξαντλείται με την παρούσα εργασία καθώς ο πληθυσμός της έρευνας 

περιορίζεται μόνο στον νομό Άρτας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα δεν μπορούν 

να γενικευτούν σε όλο τον ελλαδικό πληθυσμό. Από την ανασκόπηση της 
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βιβλιογραφίας και τις απαντήσεις στο ερώτημα ανοιχτού τύπου (ερώτηση 8), 

προέκυψαν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν ούτε ήταν και σκοπός να 

συμπεριληφθούν στην παρούσα έρευνα καθώς θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο να 

απαντηθούν από τους ερωτώμενους και να αναλυθούν από τον ερευνητή. Τέτοια 

ζητήματα αφορούν τις αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις στους σχολικούς 

οργανισμούς και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη τους.   

5.1. Εισηγήσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής έδειξαν πως οι διευθυντές δημοτικής 

εκπαίδευσης έχουν υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας. Ωστόσο, χρειάζονται να 

αναπτυχθούν τρόποι ενίσχυσης των πεποιθήσεων επάρκειας των διευθυντών στην 

Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις αφού 

πιθανές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενδέχεται να μειώσουν 

τον βαθμό επάρκειας των ατόμων και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητά τους 

(Hoy & Miskel, 2005). Οι τρόποι αυτοί πηγάζουν από τους τρόπους ενδυνάμωσης των 

πεποιθήσεων επάρκειας, που ο Bandura (1997), (αναφορά στους Tschannen-Moran & 

Gareis, 2004), τους διακρίνει σε εμπειρίες ολοκληρωτικής γνώσης, εμπειρίες 

αναγνώρισης με βάση κοινωνικά πρότυπα, κοινωνική ενθάρρυνση ή πειθώ και 

βιολογική και συναισθηματική φόρτιση.  

Έτσι, χρειάζεται να προσφέρονται στους εν ενεργεία διευθυντές προγράμματα 

επιμόρφωσης πάνω σε θέματα διοίκησης, ώστε να αποκτήσουν ποικίλες στρατηγικές 

ηγεσίας, να διδαχτούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι για τυχόν εμπόδια που θα συναντήσουν, ενώ οι 

μελλοντικοί διευθυντές να αποκτούν ειδικότητες μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Επιπλέον, η παρακολούθηση επιτυχημένων μοντέλων εφαρμογής στρατηγικών και 

διαδικασιών λήψης απόφασης, η κοινωνική ενθάρρυνση από τους σχολικούς 

συμβούλους και τους γονείς, καθώς και η χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης από τους 
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διευθυντές, χρησιμοποιώντας αυτοέλεγχο, αυτοαξιολόγηση, καθορισμό προσωπικών 

στόχων και χρήση κινήτρων στην εργασία τους, θα συμβάλει στην αύξηση του βαθμού 

επάρκειας των διευθυντών (Νεοφυτίδης κ.ά., 2006). 

5.2. Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνες 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με έναν μικρό αριθμό διευθυντών και αυτό 

ασφαλώς δεν εξασφαλίζει γενίκευση των αποτελεσμάτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό 

των διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ωστόσο, η προσπάθεια 

αυτή μπορεί να αποτελέσει μια προκαταρκτική διαδικασία για μια μεγαλύτερη και 

αντιπροσωπευτικότερη έρευνα πάνω στο ίδιο θέμα. 

Ένα άλλο στοιχείο που πιθανόν να επηρέασε τα αποτελέσματα ήταν ο τρόπος 

συλλογής των δεδομένων. Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ζητούνταν 

ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων διευθυντών, ωστόσο, δεν πρέπει να 

παραβλέψουμε την πιθανότητα οι διευθυντές να μην απαντούσαν με βάση τις δικές 

τους πεποιθήσεις ή οι απαντήσεις τους να εξυπηρετούσαν άλλα κίνητρα. Ποιοτικοί 

τρόποι εξασφάλισης δεδομένων, όπως η συνέντευξη ή η παρατήρηση έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν την επιτυχία του εργαλείου μέτρησης. 

Μάλιστα ενδέχεται να αποκαλύψουν παράγοντες που συμπεριλαμβάνονται στις 

πεποιθήσεις επάρκειας και που ο συγγραφέας δεν είχε προηγουμένως σκεφτεί. 

Επιπλέον, θα γίνει κατανοητό σε μεγαλύτερο βαθμό πώς οι πεποιθήσεις επάρκειας 

συσχετίζονται με τις πραγματικές ενέργειές τους στο σχολείο. Επιπρόσθετα, μια 

μελλοντική έρευνα θα ήταν χρήσιμο να εξετάσει και τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις πεποιθήσεις επάρκειας του διευθυντή τους, αλλά και το στυλ διαχείρισης 

συγκρούσεων που εφαρμόζει ο διευθυντής. Αυτό θα παρείχε μια ενδιαφέρουσα 

σύγκριση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και του διευθυντή και θα αποκάλυπτε 

τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης που επικρατούν στους σχολικούς οργανισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Αγαπητέ κε διευθυντά, αγαπητή κα διευθύντρια, το ερωτηματολόγιο που 

ακολουθεί σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το Εξ 

Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Επιστήμες της Αγωγής" με κατεύθυνση την 

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση και έχει τίτλο: «Πεποιθήσεις επάρκειας διευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Άρτας και η σχέση τους με τη 

διαχείριση συγκρούσεων». 

Με τον όρο πεποιθήσεις επάρκειας ενός διευθυντή, εννοούμε την κρίση του για 

την ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο απαιτείται 

για να παράγει επιθυμητά αποτελέσματα στο σχολείο, στο οποίο ηγείται (Versland, 

2009). Τα τελευταία χρόνια, οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών αποτελούν 

σημαντική περιοχή επιστημονικής μελέτης καθώς θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλουν 

στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση 

των σχολείων. Οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών έχουν συσχετισθεί, με τη 

δυνατότητα υπερπήδησης των εμποδίων για τις αλλαγές στο σχολικό επίπεδο (Paglis & 

Green, 2002). Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να αναδυθούν οι 

πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά συνηθισμένες διοικητικές και παιδαγωγικές τους ευθύνες 

και να συσχετισθούν με τις τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων. 

Για τη διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας θα σας παρακαλούσα να 

απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά της ώρας. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς. Εάν επιθυμείτε να πληροφορηθείτε τα αποτελέσματα της 

έρευνας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

vaspap772@gmail.com. 

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.  

 

Με εκτίμηση 

                                                                                    Παπαδόπουλος Βασίλειος, ΠΕ 70 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ.  

 

ΜΕΡΟΣ 1
ο
: Δημογραφικά στοιχεία 

Συμπληρώστε με το σύμβολο √  κάθε απάντησή σας. 

 

1. Φύλο: 

Άνδρας 

Γυναίκα  

 

2. Ηλικία: 

45 και άνω 

35 έως 44 ετών 

22 έως 34 ετών 

 

3. Ειδικότητα: ΠΕ (συμπληρώστε τον κωδικό της ειδικότητάς σας)     ………….. 

4. Εκπαιδευτική υπηρεσία:  

33 και άνω έτη 

16 μέχρι 32 έτη  

6 μέχρι 15 έτη 

0 μέχρι 5 έτη  

 

5. Τοποθεσία σχολείου στο οποίο εργάζεστε:  

Αγροτική περιοχή        

Ημιαστική περιοχή  

Αστική περιοχή 
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ΜΕΡΟΣ 2
ο
: Ειδικές ερωτήσεις 

Στις επόμενες ερωτήσεις που ακολουθούν επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε ερώτηση- 

δήλωση. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι: 

1=σε ελάχιστο βαθμό 

2=σε αρκετό βαθμό 

3=σε μεγάλο βαθμό 

4= σε πολύ μεγάλο βαθμό 

5= σε μέγιστο βαθμό 

 

6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι εφαρμόζετε στο σχολείο σας τα παρακάτω;   

(Βάλτε σε κύκλο την απάντησή σας) 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

 

6.1. Δημιουργείτε θετικό μαθησιακό περιβάλλον 

στο σχολείο σας; 

1   2   3    4    5 

6.2. Προάγετε ηθική συμπεριφορά μεταξύ του 

προσωπικού του σχολείου σας; 

1   2   3    4    5 

6.3. Ενημερώνετε το προσωπικό για το γενικό 

σκοπό που έχει η σχολική μονάδα; 

1   2   3    4    5 

6.4. Μεριμνάτε για ευρεία συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων; 

1   2   3    4    5 

6.5. Εμπλέκετε τους γονείς στις προσπάθειες 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας; 

1   2   3    4    5 

6.6. Δίνετε το παράδειγμα υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής πρακτικής; 

1   2   3    4    5 

6.7. Συζητάτε συχνά διδακτικά θέματα με τους  

εκπαιδευτικούς; 

1   2   3    4    5 

6.8. Διατηρείτε καλές σχέσεις με το προσωπικό 

του σχολείου; 

1   2   3    4    5 

6.9. Εξασφαλίζετε πόρους για τη βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας; 

1   2   3    4    5 

6.10. Προφυλάσσετε τους εκπαιδευτικούς από 

περισπασμούς στη διδασκαλία τους; 

1   2   3    4    5 

6.11. Παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών; 1   2   3    4    5 

6.12. Συζητάτε τα μαθησιακά αποτελέσματα; 1   2   3    4    5 
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ΜΕΡΟΣ 3
ο
  

7. Έχετε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο κάποιας σύγκρουσης στο σχολείο σας; 

(Αν απαντήσετε ΟΧΙ προχωρήστε στην ερώτηση 9). 

ΝΑΙ       ΟΧΙ 

 

8. Ποιος ήταν ο λόγος; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι σας εκφράζουν τα παρακάτω;  

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσω  μια σύγκρουση: 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

 

9.1. Παραγνωρίζω τα προβλήματα ή τα αφήνω να τα 

λύσουν οι άλλοι. 

1   2   3    4    5 

9.2. Παραμένω σιωπηλός/ή. 1   2   3    4    5 

9.3. Υιοθετώ μια στάση και προσπαθώ να επιβάλω τις 

απόψεις μου. 

1   2   3    4    5 

9.4. Προσπαθώ να εξακριβώσω τι σκέφτονται οι 

άλλοι προτού εκφράσω τις δικές μου απόψεις. 

1   2   3    4    5 

9.5. Προσπαθώ να ενημερωθώ πώς σκέφτονται οι 

άλλοι και μετά παίρνω εγώ προσωπικά την τελική 

απόφαση. 

1   2   3    4    5 

9.6. Προσπαθώ να επιτύχω έναν λογικό συμβιβασμό. 1   2   3    4    5 

9.7. Αναζητώ αποφάσεις οι οποίες αντανακλούν σε 

μεγάλο βαθμό τις ιδέες και σκέψεις των άλλων. 

1   2   3    4    5 

9.8. Λειτουργώ ως διευκολυντής στα άτομα που είναι 

αναμιγμένα στη σύγκρουση για να επιτύχω γεφύρωση 

διαφορών. 

1   2   3    4    5 

9.9. Εκφράζω τα συναισθήματα που με διακατέχουν  

ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για 

αλληλοκατανόηση. 

1   2   3    4    5 

9.10. Χρησιμοποιώ τη θέση μου για να σταματήσω τη 

σύγκρουση. 

1   2   3    4    5 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Ορισμός Μεταβλητών 
Μέρος 1

ο
: Δημογραφικά Στοιχεία 

Ορίζουμε πέντε (5) μεταβλητές: 

 Φύλο, παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 0 = «Άνδρας» 

o 1 = «Γυναίκα» 

 Ηλικία, παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 0 = «45+» 

o 1 = «35-44» 

o 2 = «22-34» 

 Ειδικότητα, παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 0 = «ΠΕ70» 

 Εκπαιδευτική Υπηρεσία παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 0 = «33+» 

o 1 = «16-32» 

o 2 = «6-15» 

o 3 = «0-5» 

 Τοποθεσία Σχολείου παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 0 = «Αγροτική Περιοχή» 

o 1 = «Ημιαστική Περιοχή» 

o 2 = «Αστική Περιοχή» 

Λεπτομερώς ο ορισμός των μεταβλητών απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

  

Μέρος 2
ο
: Πεποιθήσεις Επάρκειας 

Ορίζουμε δώδεκα μεταβλητές (12) μεταβλητές: 

 Δημιουργείτε θετικό μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο σας; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 
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 Προάγετε ηθική συμπεριφορά μεταξύ του προσωπικού του σχολείου σας ; 

παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Ενημερώνετε το προσωπικό για το γενικό σκοπό που έχει η σχολική μονάδα; 

παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Μεριμνάτε για ευρεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων; παίρνει αριθμητικές 

τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Εμπλέκετε τους γονείς στις προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής μονάδας; 

παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Δίνετε το παράδειγμα υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 
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 Συζητάτε συχνά διδακτικά θέματα με τους  εκπαιδευτικούς; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Διατηρείτε καλές σχέσεις με το προσωπικό του σχολείου; παίρνει αριθμητικές 

τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Εξασφαλίζετε πόρους για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Προφυλάσσετε τους εκπαιδευτικούς από περισπασμούς στη διδασκαλία 

τους; παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών; παίρνει αριθμητικές τιμές και 

συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 
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 Συζητάτε τα μαθησιακά αποτελέσματα; παίρνει αριθμητικές τιμές και 

συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

Λεπτομερώς ο ορισμός των μεταβλητών απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 
Μέρος 3

ο
: Πεποιθήσεις Επάρκειας για την Αντιμετώπιση Συγκρούσεων 

Ορίζουμε δέκα μεταβλητές (10) μεταβλητές: 

 Παραγνωρίζω τα προβλήματα ή τα αφήνω να τα λύσουν οι άλλοι; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Παραμένω σιωπηλός/ή; παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Υιοθετώ μια στάση και προσπαθώ να επιβάλω τις απόψεις μου; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 



85 

 

 Προσπαθώ να εξακριβώσω τι σκέφτονται οι άλλοι προτού εκφράσω τις δικές 

μου απόψεις; παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Προσπαθώ να ενημερωθώ πώς σκέφτονται οι άλλοι και μετά παίρνω εγώ 

προσωπικά την τελική απόφαση; παίρνει αριθμητικές τιμές και 

συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Προσπαθώ να επιτύχω έναν λογικό συμβιβασμό; παίρνει αριθμητικές τιμές 

και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Αναζητώ αποφάσεις οι οποίες αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες και 

σκέψεις των άλλων; παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Λειτουργώ ως διευκολυντής στα άτομα που είναι αναμιγμένα στη 

σύγκρουση για να επιτύχω γεφύρωση διαφορών; παίρνει αριθμητικές τιμές 

και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 
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o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Εκφράζω τα συναισθήματα που με διακατέχουν  ώστε να δημιουργηθεί μια 

βάση για αλληλοκατανόηση; παίρνει αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

 Χρησιμοποιώ τη θέση μου για να σταματήσω τη σύγκρουση; παίρνει 

αριθμητικές τιμές και συγκεκριμένα: 

o 1 = «Σε ελάχιστο βαθμό» 

o 2 = «Σε αρκετό βαθμό» 

o 3 = «Σε μεγάλο βαθμό» 

o 4 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

o 5 = «Σε μέγιστο βαθμό» 

Λεπτομερώς ο ορισμός των μεταβλητών απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 
Ο ορισμός όλων των μεταβλητών απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

Πίνακας Γ1 

Συσχετίσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών με πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

6.1 6.7 6.10. 6.11 6.12 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 -,102 -,092 -,085 -,173 ,005 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,532 ,572 ,603 ,286 ,974 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 ,072 -,219 

-

,419** 
-,220 -,229 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,659 ,175 ,007 ,173 ,156 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 

Correlation 

,047 ,607** 1 -,116 -,111 -,186 -,272 -,230 -,100 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
,474 ,496 ,251 ,089 ,154 ,538 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 -,116 1 ,045 ,168 ,155 ,068 ,223 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 ,474 

  
,782 ,300 ,341 ,675 ,167 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.1 Pearson 
Correlation 

-,102 ,072 -,111 ,045 1 ,230 ,279 ,411** ,361* 

 Sig. (2-

tailed) 
,532 ,532 ,659 ,496 ,782 ,154 ,081 ,008 ,022 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.7 Pearson 
Correlation 

-,092 -,219 -,186 ,168 ,230 -,092 ,325* ,080 ,256 

 Sig. (2-

tailed) 
,572 ,175 ,251 ,300 ,154 ,572 ,468** ,529** 

,549*

* 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.10 Pearson 

Correlation 
-,085 

-

,419** 
-,272 ,155 ,279 

,468*

* 
1 ,666** 

,734*

* 

 Sig. (2-

tailed) 
,603 ,007 ,089 ,341 ,081 ,002 

  
,000 ,000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.11 Pearson 

Correlation 
-,173 -,220 -,230 ,068 

,411*

* 

,529*

* 
,666** 1 

,725*

* 

 Sig. (2-

tailed) 
,286 ,173 ,154 ,675 ,008 ,000 ,000 

  
,000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.12. Pearson 

Correlation 
,005 -,229 -,100 ,223 ,361* 

,549*

* 
,734** ,725** 1 

 Sig. (2-
tailed) 

,974 ,156 ,538 ,167 ,022 ,000 ,000 ,000 
  

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας Γ2 

Συσχετίσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών με πεποιθήσεις διοικητικής επάρκειας. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

6.3 6.4 6.5. 6.9 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 -,079 
-
,341* 

-,174 -,024 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,628 ,031 ,284 ,883 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 ,015 -,178 -,016 ,358* 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,926 ,272 ,924 ,023 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 -,116 ,077 ,040 -,175 -,089 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
,474 ,638 ,806 ,281 ,584 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 -,116 1 ,214 ,169 ,150 ,161 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 ,474 

  
,185 ,298 ,355 ,320 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.3 Pearson 
Correlation 

-,079 ,015 ,077 ,214 1 
,516*
* 

,385* ,380* 

 Sig. (2-

tailed) 
,628 ,926 ,638 ,185 

  
,001 ,014 ,016 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.4 Pearson 
Correlation 

-,341* -,178 ,040 ,169 
,516*
* 

1 ,638** ,234 

 Sig. (2-

tailed) 
,031 ,272 ,806 ,298 ,001 

  
,000 ,146 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.5 Pearson 

Correlation 
-,174 -,016 -,175 ,150 ,385* 

,638*

* 
1 ,594** 

 Sig. (2-

tailed) 
,284 ,924 ,281 ,355 ,014 ,000 

  
,000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

6.9 Pearson 

Correlation 
-,024 ,358* -,089 ,161 ,380* ,234 ,594** 1 

 Sig. (2-
tailed) 

,883 ,023 ,584 ,320 ,016 ,146 ,000 
  

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας Γ3 

Συσχετίσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών με πεποιθήσεις επάρκειας ηθικής 

συμπεριφοράς. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

6.2 6.6 6.8 

Φύλο Pearson 

Correlation 
1 ,285 ,047 -,288 -,121 -,051 ,061 

 Sig. (2-
tailed)   

,075 ,772 ,071 ,458 ,753 ,707 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 -,075 -,236 -,043 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,647 ,143 ,791 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 

Correlation 

,047 ,607** 1 -,116 -,012 -,242 -,151 

 Sig. (2-
tailed) 

,772 ,000 
  

,474 ,939 ,132 ,352 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 -,116 1 ,119 ,304 ,149 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 ,474 

  
,463 ,056 ,358 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

6.2 Pearson 

Correlation 
-,121 -,075 -,012 ,119 1 ,135 ,185 

 Sig. (2-
tailed) 

,458 ,647 ,939 ,463 
  

,406 ,254 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

6.6 Pearson 

Correlation 
-,051 -,236 -,242 ,304 ,135 ,135 ,405** 

 Sig. (2-
tailed) 

,753 ,143 ,132 ,056 ,406 ,406 ,010 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

6.8 Pearson 

Correlation 
,061 -,043 -,151 ,149 ,185 

,405*

* 
1 

 Sig. (2-

tailed) 
,707 ,791 ,352 ,358 ,254 ,010 

  

 
N 40 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας Γ4 

Συσχετίσεις πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με το στυλ της παραχώρησης. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

9.4 9.7 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 ,204 ,052 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,207 ,751 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 -,094 ,028 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,565 ,862 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 .a ,127 ,118 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
. ,436 ,468 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 .a -,116 ,005 -,066 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 . ,474 ,976 ,684 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.4 Pearson 
Correlation 

,141 ,030 ,048 ,005 1 -,260 

 Sig. (2-

tailed) 
,386 ,854 ,769 ,976 

  
,105 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.7 Pearson 
Correlation 

,052 ,028 ,118 -,066 -,260 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,751 ,862 ,468 ,684 ,105 

  

 
N 40 40 40 40 40 40 
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Πίνακας Γ5 

Συσχετίσεις πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με το στυλ της ενσωμάτωσης. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

9.8 9.9 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 ,085 ,045 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,601 ,781 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 ,084 -,136 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,604 ,403 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 .a ,070 ,230 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
. ,667 ,153 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 .a -,116 ,135 ,054 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 . ,474 ,406 ,739 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.8 Pearson 
Correlation 

,085 ,084 ,070 ,135 1 ,192 

 Sig. (2-

tailed) 
,601 ,604 ,667 ,406 

  
,236 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.9 Pearson 
Correlation 

,045 -,136 ,230 ,054 ,192 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,781 ,403 ,153 ,739 ,236 

  

 
N 40 40 40 40 40 40 
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Πίνακας Γ6 

Συσχετίσεις πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με το στυλ του συμβιβασμού. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

9.5 9.6 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 0,204 ,133 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,207 ,414 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 -,094 ,043 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,565 ,790 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 .a ,127 ,045 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
. ,436 ,782 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 .a -,116 ,131 ,057 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 . ,474 ,422 ,726 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.5 Pearson 
Correlation 

,204 -,094 ,127 ,131 1 ,082 

 Sig. (2-

tailed) 
,207 ,565 ,436 ,422 

  
,616 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.6 Pearson 
Correlation 

,133 ,043 ,045 ,057 ,082 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,414 ,790 ,782 ,726 ,616 

  

 
N 40 40 40 40 40 40 
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Πίνακας Γ7 

Συσχετίσεις πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με το στυλ της αποφυγής. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

9.1 9.2 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 ,184 ,098 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,257 ,547 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 -,130 -,022 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,425 ,895 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 .a -,041 ,147 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
. ,801 ,364 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 .a -,116 -,010 ,125 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 . ,474 ,950 ,440 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.1 Pearson 
Correlation 

,184 -,130 -,041 -,010 1 ,023 

 Sig. (2-

tailed) 
,257 ,425 ,801 ,950 

  
,890 

 
N 40 40 40 -,010 40 40 

9.2 Pearson 
Correlation 

,098 -,022 ,147 ,125 ,023 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,547 ,895 ,364 ,440 ,890 

  

 
N 40 40 40 ,125 40 40 
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Πίνακας Γ8 

Συσχετίσεις πεποιθήσεων επάρκειας σε σχέση με το στυλ της επιβολής. 

  Φύλο Ηλικία  Εκπ. 

υπηρεσία 

Τοποθεσία  

σχολείου 

9.3 9.10 

Φύλο Pearson 
Correlation 

1 ,285 ,047 -,288 ,293 ,346* 

 Sig. (2-

tailed)   
,075 ,772 ,071 ,066 ,029 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Ηλικία Pearson 

Correlation 
,285 1 ,607** -,227 -,108 ,011 

 Sig. (2-

tailed) 
,075 

  
,000 ,158 ,508 ,946 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Εκπ. 

υπηρεσία 
Pearson 
Correlation 

,047 ,607** 1 .a -,222 -,056 

 Sig. (2-

tailed) 
,772 ,000 

  
. ,169 ,732 

 
N 40 40 40 40 40 40 

Τοποθεσία  

σχολείου 
Pearson 

Correlation 

-,288 -,227 .a -,116 ,064 -,015 

 Sig. (2-

tailed) 
,071 ,158 . ,474 ,694 ,924 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.3 Pearson 
Correlation 

,293 -,108 -,222 ,064 1 
,580*
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,066 ,508 ,169 ,694 

  
,000 

 
N 40 40 40 40 40 40 

9.10 Pearson 
Correlation 

,346* ,011 -,056 -,015 
,580*
* 

1 

 Sig. (2-

tailed) 
,029 ,946 ,732 ,924 ,000 

  

 
N 40 40 40 40 40 40 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Cronbach’s alpha 

Πίνακας Δ1 

Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής με τον συντελεστή Cronbach’s alpha. 

 

Mean Std. 

Deviation 

N Cronbach's 

Alpha if Item 
Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Φύλο ,48 ,506 40 ,821 ,072 

Ηλικία ,52 ,716 40 ,827 -,090 

Εκπ. Υπηρεσία 1,08 ,616 40 ,824 -,042 

Τοποθεσία Σχολείου ,78 ,832 40 ,820 ,167 

Δημιουργείτε θετικό 

μαθησιακό περιβάλλον 

στο σχολείο σας 

4,15 ,921 40 ,814 ,331 

Προάγετε ηθική 
συμπεριφορά μεταξύ 

του προσωπικού του 

σχολείου σας 

4,40 ,672 40 ,817 ,218 

Ενημερώνετε το 

προσωπικό για το γενικό 

σκοπό που έχει η 
σχολική μονάδα 

4,12 ,883 40 ,807 ,496 

Μεριμνάτε για ευρεία 

συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων 

4,48 ,599 40 ,810 ,489 

Εμπλέκετε τους γονείς 3,45 1,037 40 ,804 ,537 
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στις προσπάθειες 
βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας 

Δίνετε το παράδειγμα 
υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής 

πρακτικής 

4,20 ,791 40 ,802 ,646 

Συζητάτε συχνά 
διδακτικά θέματα με 

τους  εκπαιδευτικούς 

4,12 ,757 40 ,807 ,529 

Διατηρείτε καλές 
σχέσεις με το 

προσωπικό του σχολείου 

4,60 ,496 40 ,810 ,534 

Εξασφαλίζετε πόρους 

για τη βελτίωση της 
μαθησιακής διαδικασίας 

3,60 ,841 40 ,816 ,270 

Προφυλάσσετε τους 

εκπαιδευτικούς από 
περισπασμούς στη 

διδασκαλία τους 

4,12 ,822 40 ,805 ,550 

Παρακολουθείτε την 

πρόοδο των μαθητών 
3,92 1,047 40 ,805 ,521 

Συζητάτε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 
4,10 ,955 40 ,797 ,701 

Παραγνωρίζω τα 

προβλήματα ή τα αφήνω 
να τα λύσουν οι άλλοι 

1,10 ,304 40 ,819 ,111 

Παραμένω σιωπηλός/ή 1,45 ,749 40 ,815 ,286 

Υιοθετώ μια στάση και 
προσπαθώ να επιβάλω 

τις απόψεις μου 

2,25 1,080 40 ,820 ,217 

Προσπαθώ να 

εξακριβώσω τι 
σκέφτονται οι άλλοι 

προτού εκφράσω τις 

δικές μου απόψεις 

3,58 1,107 40 ,817 ,270 

Προσπαθώ να 

ενημερωθώ πώς 

σκέφτονται οι άλλοι και 
μετά παίρνω εγώ 

προσωπικά την τελική 

απόφαση. 

3,22 1,423 40 ,826 ,178 

Προσπαθώ να επιτύχω 
έναν λογικό συμβιβασμό 

4,05 ,783 40 ,799 ,730 

Αναζητώ αποφάσεις οι 

οποίες αντανακλούν σε 
μεγάλο βαθμό τις ιδέες 

και σκέψεις των άλλων 

2,62 1,102 40 ,829 ,024 

Λειτουργώ ως 

διευκολυντής στα άτομα 
που είναι αναμιγμένα 

στη σύγκρουση για να 
επιτύχω γεφύρωση 

διαφορών 

4,25 ,742 40 ,805 ,572 

Εκφράζω τα 

συναισθήματα που με 
διακατέχουν  ώστε να 

δημιουργηθεί μια βάση 

για αλληλοκατανόηση. 

3,42 1,035 40 ,810 ,406 

Χρησιμοποιώ τη θέση 

μου για να σταματήσω 

τη σύγκρουση 

3,02 1,544 40 ,800 ,580 

 


