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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θύξην Γεώξγην Καξαηάζην, 

θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ.  

Θα ζεια επίζεο λα απεπζύλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή κόξθσζε κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

ήκεξα ηα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη θαζεκεξηλά λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, εηδηθά ζην ζχγρξνλν απαηηεηηθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη ππεχζπλνη απέλαληη  ζηελ θνηλσλία αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο θχξηαο 

απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο. Φαίλεηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ εξγαζία ηνπο επηδξά ζηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη θαη 

επεξεάδεη ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Σαπηφρξνλα, ην ζρνιηθφ θιίκα είλαη κηα 

παξάκεηξνο επξέσο απνδεθηή σο κία πνπ επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

πλεπψο, ν ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ην ζρνιηθφ θιίκα επηδξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα 

αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζε πηπρέο απηψλ ησλ παξακέηξσλ επεξεάδεη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ. Η πξνηεηλφκελε κειέηε θηινδνμεί λα πξνζθέξεη λέα γλψζε κε ηελ 

εμέηαζε ελφο δπλακηθνχ κνληέινπ πνπ εκπιέθεη είηε γξακκηθέο είηε κε γξακκηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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Abstract 

 

In our time and age schools and teachers have to demonstrate their effectiveness every single 

day, especially with today’s challenging and multicultural educational environment. They are 

responsible towards society in terms of efficiency of their work, and particular in terms of 

contribution to the success in the main school mission which is the improvement of pupils' 

performance. The role of the teacher in achieving this goal is considered very important. It seems 

that the satisfaction of the teachers resulting from their work influences to the way they work 

affects the educational results of the school. At the same time, the school climate is a parameter 

widely accepted as the most important in the effectiveness of the school. Therefore, the purpose 

of this study is to examine whether the school climate affects the professional satisfaction of 

teachers and to which extent the interactive process between these aspects of these parameters 

affects the performance of students. The proposed study aspires to provide new knowledge by 

examining a dynamic model that involves either linear or nonlinear relationships between 

aspects of teacher satisfaction and specific aspects of school climate and school efficiency 
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Δηζαγσγή  

Καζεκεξηλά γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο ζεηξάο αζφξπβσλ αιιά ζνβαξψλ αιιαγψλ ζηελ ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εκπινπηίδεηαη κε λένπο ζεζκνχο θαη 

ζηφρνπο, ελψ παξάιιεια ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ αλαζεσξείηαη θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη. 

Σν ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε θιάδνπο ηεο 

ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο παηδαγσγηθήο, είλαη ηδηαίηεξα 

θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Απηφ, 

εθθξάδεη φ,ηη θαη ε πξνζσπηθφηεηα ζε έλα άηνκν, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη αληηιεπηφ ηφζν απφ 

ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ, φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ (Halpin & Groft, 1963∙ Roueche & Baker, 1986). Αλακθηζβήηεηα, ην ζρνιείν ζην 

νπνίν πεξλάλε ην έλα ηξίην ζρεδφλ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ ηνπο, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

δσήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Η δεκηνπξγία ινηπφλ ελφο ζεηηθνχ θαη επράξηζηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ,  θαζψο απηφ ζα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα 

ζαιπσξήο, ζηγνπξηάο θη αιιειεγγχεο νδεγψληαο ζηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηφο ηνπ. Άιισζηε, πνιινί αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο (Παζηαξδή, 2001∙ Καξαηάζηνο & 

Καξακήηξνπ, 2010∙ Κνχια, 2011) ζεσξνχλ ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θαη επράξηζηνπ θιίκαηνο σο 

έλαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  

Ο δηεπζπληήο κεηαμχ άιισλ, έρνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ην πιένλ ππεχζπλν άηνκν γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θη 

επράξηζηνπ θιίκαηνο θαη έρεη ππνρξέσζε λα ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη κε ηνπο καζεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, 

αζθψληαο ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθφηεξε εγεζία (Donaldson, 2007). Η δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θαη επράξηζηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο βαζίδεηαη ινηπφλ θαηά θχξην κέξνο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο. Μάιηζηα, ζε έξεπλα ηνπ Γνπξλαξφπνπινπ (2007) κε ζέκα ηε 

ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο αλαθέξεηαη πσο κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη δίαπινη επηθνηλσλίαο πνπ νδεγνχλ ζε ζεηηθφ θιίκα φηαλ δεκηνπξγεζνχλ 

θηιηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Η δηακφξθσζε, ινηπφλ, ελφο 

πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνλ εγέηε ηεο, ελψ πνιχ εχζηνρα 

πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Lipham (1981) ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί έλαο 

ζρνιηθφο νξγαληζκφο ηαπηίδεηαη κε ηελ πνξεία πνπ απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη ν δηεπζπληήο 
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αζθψληαο θάζε είδνο δηνίθεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί, κέζσ ηεο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, λα νξίζεη αιιά θαη λα εξκελεχζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαιχζεη ηηο κνξθέο θαη ηνπο 

παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, πξνζεγγίδεη ην ζρνιηθφ θιίκα σο παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εμεηάδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εγέηε ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ. 
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Κεθάιαην 1 

θνπόο ηεο Έξεπλαο 

H αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηακφξθσζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα ζρεηηθά επξήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε έιιεηςε 

παξφκνησλ εξεπλψλ είηε ζηα πιαίζηα ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είηε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο δηακφξθσζαλ ηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ ηεο 

πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, θξίζεθε, πσο ε πνιπκέξεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε ελλνηψλ επηβάιιεη κηα ζε βάζνο εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ πνπ 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ πηπρψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ πηζαλέο 

δπλακηθέο ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη: 

 πξψηνλ λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ κέζα ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη  

 δεχηεξνλ, λα ειέγμεη ην πξνηεηλφκελν δπλακηθφ κνληέιν (βιέπε Γηάγξακκα 1) θαη λα βξεη ηηο 

πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζα επηδησρζεί κηα ελδειερήο δηεξεχλεζε θαη ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε / δπζαξέζθεηα εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθφ θιίκα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη θπξίσο ην κέγεζνο θαη ε κνξθή ηεο πηζαλήο 

δηαπινθήο ηεο θαζεκηάο κε ηηο άιιεο δχν. Θα αλαδεηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο θάζε κεηαβιεηήο κε εθείλα ησλ άιισλ δπν κεηαβιεηψλ φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 1 πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζε βάζνο θαη λα θαηαλνεζεί ην είδνο ηεο 

ζρέζεο πνπ δηέπεη ηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο. Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε αλακέλεηαη λα 

δνζνχλ πην ζαθείο απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην πνην ή πνηα ζηνηρεία – γλσξίζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη πσο ην θνηλσληθφ θπξίσο 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα γλσζηηθνχ ραξαθηήξα απνηειέζκαηά ηνπ, ζπλδένληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε / δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. 
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Γηάγξακκα 1 

 

 

 

 

 

 

 

H θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζε κηα κεζνδηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο 

θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο θππξηαθήο κέζεο εθπαίδεπζεο, θάηη 

πνπ ζα βαζηζηεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζην ζρνιηθφ 

θιίκα κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη 

ζηα παξαθάησ βαζηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηνη παξάγνληεο πξνθαινχλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη πνηνη επαγγεικαηηθή 

δπζαξέζθεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Mέζεο Eθπαίδεπζεο ζηελ Kχπξν; 

 Yπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη πνηνη παξάγνληεο απφ ην θνηλσληθφ (π.ρ. εγεηηθή ζπκπεξηθνξά δηεπζπληή) 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε ή κε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο; 

 Yπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηψλ; Πψο εμεγείηαη; 

 Πνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα 

γλσζηηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο; Πψο εμεγείηαη; 
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Κεθάιαην 2 

Δπηρεηξεζηαθή θαη Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία θαη πγθξνύζεηο  

 

Ο ξφινο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαηέρνπλ ζπλδεηηθφ ξφιν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο. Ο 

ξφινο απηφο εληνπίδεηαη ηδίσο ζην φηη αθελφο ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδεη ηελ 

αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ θέληξσλ απνθάζεσλ, πνπ δηαζέηεη ε νξγάλσζε, θαη αθεηέξνπ 

εκπνδίδεη ηελ αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία λέσλ αλεμάξηεησλ θέληξσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο. 

 

Οξηζκόο θαη δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 

 

Η επηθνηλσλία παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

θαιή επαθή κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ (Παζηαξδήο, 2004: 169). Η θαιή επηθνηλσλία βνεζάεη λα κελ δεκηνπξγεζνχλ 

αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα θέληξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαζπάζνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαληαη ζσζηνί δίαπινη επηθνηλσλίαο πξνηείλνληαη δηάθνξα 

κέζα δηεπθφιπλζεο απηήο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ηκεκάησλ. πσο (α) πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, (β) θνπηί ηδεψλ (γ) ζπγθεληξψζεηο, ζπλειεχζεηο, πεξηθεξεηαθέο ζπλαληήζεηο 

ζηειερψλ (δ) έληππν πιηθφ νξγαληζκνχ, (ε) ηερληθή ηεο ‘αλνηθηήο πφξηαο’ θιπ. 

Η θαζνδήγεζε, ε εγεζία, ε ππνθίλεζε θαη ην θαηάιιειν θνηλσληθφ θιίκα ηεο νξγάλσζεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

ε φηη αθνξά ηε ρξεζηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ αλψηεξσλ θαη θαησηέξσλ 

ζηειερψλ απηή είλαη απαξαίηεηε (Μπνπξαληάο, 2001): 

 Γηα λα αλαγλσξίζεη ν πθηζηάκελνο φηη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζπνπδαίν 

ειαηήξην γηα απνδνηηθή εξγαζία 

 Γηα λα βνεζεζνχλ νη δηεπζπληέο λα απνθηήζνπλ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα λνηψζνπλ φηη εξγάδνληαη γηα άιινπο 

 Γηα λα επεξεαζηεί ζεηηθά ε παξαγσγή λα κεηψζεη ηηο ζπαηάιεο ζε ρξφλν θαη λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 Γηα ηε ζσζηή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα δξψκελα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηηο επεξρφκελεο πηζαλέο αιιαγέο. 

 Γηα λα γλσξίδεη ν θάζε δηεπζπληήο ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Έηζη ππνβνεζείηαη ε δηάζεζε θαη ε πξνζπκία ησλ εξγνδνηνχκελσλ λα βνεζήζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο λα πξνάγεηαη ε θαιή δηάζεζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην θέληξν βάξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο νξγάλσζεο ηίζεηαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ, ζηελ ηππνπνίεζε θαη επαλάιεςε ηεο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ε επηθνηλσλία 

ζπλδέεηαη κε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ άζθεζε δηαθφξσλ κνξθψλ ειέγρνπ. 

 

εκαληηθόηεηα-ρξεζηκόηεηα ηνπ ξόινπ ηεο επηθνηλσλίαο 

 

Καζψο αλαπηχζζεηαη κία εηαηξία, νη δνκέο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη γίλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο. Γηα λα ππάξρεη ζαθήο θαηαλνκή εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ, έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην νξγαλφγξακκα, ην νπνίν, νπζηαζηηθά, είλαη έλα δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεη 

αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο 

(Wong& Laschinger, 2013). 

Κάζε νξγαλφγξακκα εκθαλίδεη ηα πέληε ζηνηρεία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο: 

(α) Σν δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο: ηνκείο, ηκήκαηα, άηνκα, (β) Πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο 

(γ) Σν είδνο ηεο εξγαζίαο (δ) Σελ νκαδνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ, (ε) Σα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. 

Σν νξγαλφγξακκα, φκσο, δελ δείρλεη βαζκνχο εμνπζίαο θαη πνζνζηφ θαηαινγηζκνχ επζχλεο 

θαζελφο, φπσο επίζεο, δελ δείρλεη ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ γξακκηθήο θαη επηηειηθήο ιεηηνπξγίαο, 

πνπ νπζηαζηηθά είλαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε θάζε νξγαληζκφ. Δπίζεο, 

δελ δείρλεη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ηηο επηξξνέο ή ηα θέληξα δχλακεο, (άηππε νξγάλσζε). 

ηε παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ εηδψλ επηθνηλσλίαο ζηηο νξγαλψζεηο. 

 

Βαζηθέο αξρέο-ππνζέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηθνηλσλίαο 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Weber φπσο ηε ζπλαληνχκε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ε 

επηθνηλσλία εζηηάδεη  (Παλαγησηνπνχινπ, 2006) πξψηα ζην φηη απηή δελ αλαθέξεηαη σο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ζηελ ηππηθή γξαθεηνθξαηία θαη φηη ε επηθνηλσλία 

πξέπεη λα είλαη γξαπηή δηφηη αθελφο κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί θαη είλαη απαξαίηεηε σο ζηνηρείν 

ηεθκεξίσζεο θαη αλ θαη είλαη ρξνλνβφξα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εμέιημε ηεο 

νξγάλσζεο. Δθηφο απηνχ ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη ην πξνζηάδην ηεο γξαπηήο. Σέινο ε 

γξαπηή επηθνηλσλία δίλεη ηππηθή ππφζηαζε ζηηο απνθάζεηο θαη θαιχπηεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Δίδε-κνξθέο ηεο επηθνηλσλίαο 

 

Η Σππηθή επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο 
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Η απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ μεθηλά απφ έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Η ζπλεξγαζία, ν ζπληνληζκφο θαη ην επλντθφ θνηλσληθφ θιίκα 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ, αλάκεζα ζηα αλψηεξα θαη θαηψηεξα θιηκάθηα 

ηεο δηνίθεζεο κέζσ θαηάιιεισλ δνκψλ, δηθηχσλ πιεξνθνξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο. 

πλήζσο, ε επηθνηλσλία ζηνπο νξγαληζκνχο δηαθξίλεηαη ζε θάζεηε «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ», ή 

«απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» θαη ζε νξηδφληηα. Θα αλαιχζνπκε μερσξηζηά ηνλ θαζέλα απ’ απηνχο 

ηνπο δξφκνπο θαη ζα δνχκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπο γηα κία νξγάλσζε 

 

Η «Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ επηθνηλσλία» 

Η παξαδνζηαθή κνξθή επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο – ε νπνία αθφκε θαη ζήκεξα απνηειεί 

ηε κφλε ηζρχνπζα κνξθή επηθνηλσλίαο – αξρίδεη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα θαη θαηαιήγεη ζηα 

θαηψηεξα, ρσξίο λα είλαη ακθίδξνκε. Απηή ε κνξθή επηθνηλσλίαο αληηζηνηρεί κφλν ζε 

απηαξρηθέο νξγαλψζεηο, αιιά έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα (Μπνπξαληάο, 2001). 

1. Οη πθηζηάκελνη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζηείινπλ κελχκαηα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ηδέεο γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνζσπηθέο 

αλάγθεο, πξνβιήκαηα ή παξάπνλα. Έηζη, λνηψζνπλ δπζαξεζηεκέλνη θαη ε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο δελ πθίζηαηαη. 

2. Σα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ πεξλψληαο απφ φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο θαη ζπλεπψο γίλνληαη ζε κηθξφ βαζκφ θαηαλνεηά 

απφ ηνπο απνδέθηεο. 

3. Σα πην ζπλεζηζκέλα κέζα ζ’ απηήλ ηελ επηθνηλσλία είλαη γξαπηέο δηαηαγέο, θαλνληζκνί, 

πεξηνδηθά ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη βέβαηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία. 

 

Η «Απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» επηθνηλσλία  

Απηή ε κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθή θαη ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο λα πεξλνχλ ηα παξάπνλά ηνπο πξνο ηα άλσ θαη λα θάλνπλ 

πξνηάζεηο, αιιά θαη νη άλσ λα ειέγμνπλ ην αλ νη παξαηεξήζεηο ηνπο ειήθζεζαλ θαη έγηλαλ 

θαηαλνεηέο. Βαζηθνί ηξφπνη γηα λα γίλεη απηή ε επηθνηλσλία είλαη λα πθίζηαληαη ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο πξντζηακέλσλ-πθηζηακέλσλ, επηζηνιέο, θνπηηά παξαπφλσλ, πξνηάζεσλ θαη 

ππνδείμεσλ. πρλά δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, 

πξάγκα πνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

κειψλ 
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Η Οξηδφληηα επηθνηλσλία 

Η νξηδφληηα νξγάλσζε είλαη απφξξνηα ηεο επηηειηθήο αλάπηπμεο. Με ηνλ ηξφπν, ζε θάζε 

εξγαζία ηεο εηαηξείαο ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη. Οη πξντζηάκελνη έρνπλ πξαγκαηηθή ηζρχ θαη 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ίδην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ή ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο είλαη: 

1. Ο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζθαηξηθή 

αληηκεηψπηζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ. 

2. Οη θαιέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (ακνηβαία ελεκέξσζε, αιιεινθάιπςε θαη αιιεινζπκπιήξσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ). 

Δπηηπγράλεηαη κε ηηο επηηξνπέο, ηα ζπκβνχιηα θαη άιιεο έμσ-εξγαζηαθέο ζπλαληήζεηο 

 

Άηππε επηθνηλσλία 

Παξάιιεια κε ηελ ηππηθή επηθνηλσλία, δειαδή εθείλε πνπ ε ηππηθή νξγάλσζε αλαγλσξίδεη θαη 

πηνζεηεί ππάξρεη θαη ε άηππε. Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο επίζεκα 

αλαγλσξηζκέλεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, γηα παξάδεηγκα νη θήκεο, είλαη κία κνξθή άηππεο 

επηθνηλσλίαο. 

 

Γξακκηθή κνξθή επηθνηλσλίαο 

Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο ε αλάπηπμή ηεο είλαη, ζπλήζσο, γξακκηθή. 

Μέζσ ηνπ φιν θαη απμαλφκελνπ φγθνπ θαη ηεο επέθηαζεο ησλ βαζηθψλ γξακκηθψλ θαζεθφλησλ 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλαπηχζζνληαη ηα πξψηα ζηάδηα εμνπζίαο 

θαη θαηακεξηζκνχ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ. Απηή ε γξακκή εμνπζίαο έρεη ηξία 

πιενλεθηήκαηα 

 Δίλαη θαηαλνεηή απφ φινπο, γηαηί ν θαζέλαο γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην δηάγξακκα ηεο 

εηαηξείαο θαη γλσξίδεη ηη θαιείηαη λα εθηειέζεη. 

 Ο θάζε εξγαδφκελνο γλσξίδεη απφ πνηφλ ιακβάλεη εληνιέο θαη ζε πνηφλ δίλεη αλαθνξά. 

 Τπάξρεη, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κνξθέο αλάπηπμεο, κηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαζψο ν θάζε ππάιιεινο έρεη πιήξε εμνπζία ζηελ εξγαζία ηνπ θαη πξέπεη 

κφλν λα δίλεη αλαθνξά ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ. 

Η γξακκηθή κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κηθξέο – κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπνπ ν 

ηδηνθηήηεο-δηεπζπληήο είλαη ε θεθαιή ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη απφ ηνλ νπνίν εθπνξεχνληαη φιεο 

νη εμνπζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο. 
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ζν, φκσο, ε επηρείξεζε απμάλεη ζε φγθν, ηφζν πξνζηίζεληαη θαηλνχξγηα άηνκα θάησ απφ ηα 

ήδε ππάξρνληα, θαη ηφζν δεκηνπξγνχληαη επηηειηθέο ζέζεηο γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Λεθηηθή επηθνηλσλία 

Η ιεθηηθή επηθνηλσλία ζπλίζηαηαη ζηηο θαζαπηέο θνπβέληεο πνπ αληαιιάζζνληαη. ελψ ε 

θσλεηηθή αθνξά ηνλ ηφλν θαη ην χθνο ηεο θσλήο ελφο αηφκνπ. ηαλ ηα ιεθηηθά θαη ηα κε 

ιεθηηθά κελχκαηα αληηθξνχνπλ ην έλα ζην άιιν ηφηε ν απνδέθηεο κπνξεί λα βξεζεί ζε ζχγρπζε 

θαη ζπρλά δίλεη κεγαιχηεξν βάξνο ζε θηλήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ 

παξά ζηα θσλεηηθά κελχκαηα. 

 

Δκπόδηα θαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο 

Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο/ αηηίεο (Facione, 

& Facione, 2007): 

1. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αξθεηά ηελ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο. 

2. Οη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη λα κεηαδψζνπλ. 

3. Οη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ πψο λα ην κεηαδψζνπλ. 

4. Γελ πθίζηαληαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα κεηαβηβάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ 

ζηνπο άιινπο. 

5. χπαξμε νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη πξνθαινχλ ζνβαξφηαηεο δπζθνιίεο, πνπ δελ 

ζα είλαη θαζφινπ εχθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ. Γηα λα μεπεξαζηνχλ είλαη αλάγθε λα 

δηακνξθσζεί κηα ζηξαηεγηθή επηθνηλσληψλ ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ νξγάλσζε ελφο ζπλερνχο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ζηηο ηερληθέο ηεο επηθνηλσλίαο. Οξγαλσηηθά εκπφδηα πθίζηαληαη ζε θάζε βήκα 

ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ θαη ζπλεηαηξηζκφ. Μεηαμχ απηψλ 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Φακειή παξαθίλεζε θαη ελδηαθέξνλ. Πνιιά κελύκαηα δελ θζάλνπλ πνηέ ζην ζηόρν ηνπο 

επεηδή ν παξαιήπηεο δελ έρεη παξαθηλεζεί γηα λα αθνύζεη ην κήλπκα ή δελ ελδηαθέξεηαη. 

 Αθαηάιιειε γιώζζα ρσξίο επθνιία παξαθίλεζεο. 

 Φηιηξάξηζκα δειαδή ν ρξσκαηηζκόο θαη ε κεηαβνιή ησλ πιεξνθνξηώλ ώζηε λα γίλνπλ πην 

απνδεθηέο από ηνλ παξαιήπηε. 
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 Υπεξβνιηθόο όγθνο πιεξνθνξηώλ, πνπ θαηαβάιιεη ηνλ εξγαδόκελν όηαλ ιακβάλεη ηόζεο 

πνιιέο πιεξνθνξίεο. 

 Πξνβιήκαηα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Έλα εκπόδην κε ην ειεθηξηθό ηαρπδξνκείν είλαη 

όηη είλαη απξόζσπν 

Πνιινί ηαπηίδνπλ ηελ «θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο» κε ηελ απνδνρή ηνπ ή αθφκε θαη ηελ 

ζπκθσλία ηνπο κε απηφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθείλνο πνπ εθπέκπεη ην κήλπκα θξίλεη φηη ν 

απνδέθηεο δελ έρεη θαηαλφεζε ή δελ είλαη επηδεθηηθφο επηθνηλσλίαο. Βέβαηα ε ζηάζε απηή 

απέλαληη ζηελ επηθνηλσλία ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ απνδνρή ελφο κελχκαηνο, κηαο ηδέαο ή θαη 

ηνπ ζηφρνπ πνπ επηδηψθεη ν απνζηνιέαο ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε «εγσηζηηθή» ζέζε δελ είλαη 

επηζηεκνληθά αιεζήο, δηφηη ε θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα ηαπηίδεηαη 

κε ηε ζπκθσλία κε απηφ. Σν ζθάικα απηφ ην δηαπξάηηνπλ αξθεηνί επηρεηξεκαηίεο θαη managers 

φηαλ πηζηεχνπλ φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπο αθνχγνληαο ηηο εληνιέο ηνπο ηηο θαηαλννχλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηη ζπκθσλνχλ κε απηέο ή ηηο απνδέρνληαη. 'Έλα βαζηθφ νξγαλσηηθφ εκπφδην 

δεκηνπξγείηαη φηαλ παξαιείπεηαη θάπνηνο απφ ηελ αιπζίδα ηεο επηθνηλσλίαο. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ ππνλφκεπζε ηνπ εζηθνχ. 'Έλα άιιν εκπφδην είλαη ε αηειήο επηθνηλσλία. Δπεηδή ην 

άηνκν πνπ ζηέιλεη έλα κήλπκα γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη, 

(ζπλήζσο ν πξντζηάκελνο) είλαη εχθνιν γηα ην ίδην λα ππεξαπινπζηεχζεη ηα πξάγκαηα θαη λα κε 

γίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο. 

 

'Έλα ηειεπηαίν εκπφδην είλαη ε επηθνηλσλία «ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο». Η απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ γεγνλφησλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δηφδνπο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη 

βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. Η αδπλακία κε εηδηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θπξίσο ησλ πξντζηακέλσλ Γηνίθεζεο θάζε επηρείξεζεο. Η 

επηθνηλσλία ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαιήπηε (γλψζεηο, ζηάζεηο, ελέξγεηεο) πνπ ζθφπεπε λα επηηχρεη ν 

απνζηνιέαο. 

Σν θηιηξάξηζκα ελφο κελχκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηα ζθφπηκν, απιψο κεηά απφ δηαδνρηθέο 

αλακεηαδφζεηο ηνπ κελχκαηνο απαιείθνληαη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ, κε απνηέιεζκα απηφ λα 

αλακεηαδίδεηαη κε κεησκέλν πεξηερφκελν. 

Τθίζηαληαη φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ην θηιηξάξηζκα ελφο κελχκαηνο γίλεηαη ζθφπηκα. ε 

θάζε νξγάλσζε πθίζηαληαη νη απνθαινχκελνη «θχιαθεο ησλ ζπκψλ» (gatekeepers), πνπ 
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παξεκβάιινληαη κεηαμχ αλψηεξσλ θιηκαθίσλ θαη απνθαζίδνπλ ηη ζα κεηαδνζεί ή δε ζα 

κεηαδνζεί παξαπέξα, θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο. 

Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο «γξαθεηνθξαηηθήο επηθνηλσλίαο» είλαη ε 

ζηαδηαθή αθνκνίσζε ησλ θαλφλσλ απφ ηα ππνθείκελα πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφ βαζκφ 

πξνβιεςηκφηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζρεηηθή δπζθακςία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. 

 

Σερληθέο γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

Σν δεηνχκελν ηνπ ζέκαηνο δίλεηαη ζπλαξηήζεη ηεο ξήζεο ηνπ Herbert Simon, φηη ε ιήςε 

απνθάζεσλ είλαη ζπλψλπκε ηνπ κάλαηδκελη. Απηή ε θξάζε ηνπ νπζηαζηηθά θιίλεη κέζα ηεο φιε 

ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο ζηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην θαη πξνο 

θαηαλφεζε ηνπ άλσζελ νξηζκνχ, αλαθέξεη φηη ε ιήςε απνθάζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμεχξεζε 

επθαηξηψλ γηα κηα ιήςε απφθαζεο, ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηέινο ζηελ 

εμεχξεζε πηζαλψλ ηξφπσλ δξάζεο (Υξηζηνδνπιφπνπινπ, 2006). 

Σν Μάλαηδκελη ζην ζχλνιν ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ, νη νπνίεο δξάζεηο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε απνθάζεηο, κε πξνζεγγίζεηο απηψλ ησλ απνθάζεσλ, κε επηινγή ησλ 

θαιχηεξσλ δπλαηψλ δξάζεσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Με βάζε απηφ ν λνκπειίζηαο ζεσξεηηθφο 

ζπλδέεη ηηο απνθάζεηο κε ην κάλαηδκελη, κάιινλ ηαπηίδεη ηηο δπν έλλνηεο (Facione, and Facione, 

2007). 

Η ζχλδεζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κε ηελ επηθνηλσλία, αλαθέξεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

αληαγσληζηηθψλ απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα ε επηθνηλσλία, βνεζά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

νξγαληζκνχ, βάζε ηνπ κάλαηδκελη, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα εζηηάζεη ζηε ζηξαηεγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο απνθάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ (Plous, 2003). 

Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο απνθάζεσλ είλαη, κέζα ζε κηα επηρείξεζε, λα πξνγξακκαηίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ησλ ηεο δηνίθεζεο. 

Οπζηαζηηθά ε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο απνθάζεσλ: α) ηελ απφθαζε γηα ην έξγν ηεο επηρείξεζεο, β) ηελ 

απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, γ) ηελ απφθαζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηελ νπνία ζα αλαπηχμεη (Plous, 2003). 

Η ζχγρξνλε ζεσξία ηεο δηνίθεζεο απνθάζεσλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη ν 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ηεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπο 

ζηελ επηρείξεζε, δειαδή λα κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απηνί θαηέρνπλ. 
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Η δηνίθεζε απνθάζεσλ είλαη έλα φξγαλν ηεο δηνίθεζεο, είλαη ε δηαδηθαζία κεηξήζεσο, 

αλαιχζεσο, ππνινγηζκνχ θαη παξνπζηάζεσο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε ινγηζηηθή 

αζρνιείηαη κε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Σελ κέηξεζε ή ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. ήκεξα ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο. 

2. Σελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζ’ απηφ. Η έλλνηα ηνπ θφζηνπο είλαη έλλνηα ζπζσξεπηηθή. 

3. Σελ θαηαρψξεζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηα δηάθνξα θέληξα 

θφζηνπο 

4. Σελ παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο πεξηιεπηηθά ή ιεπηνκεξεηαθά ζηελ δηνίθεζε γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο ζύγθξνπζεο  

"χγθξνπζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δχν νκάδεο, φπνπ νη νκάδεο αληηιακβάλνληαη 

φηη ε άιιε νκάδα παξεκπνδίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο (Griffin & 

Moorhead., 2005), ή φπσο ν Jones ιέεη, ε ζχγθξνπζε αξρίδεη φηαλ κία νκάδα επηδηψθεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ άιισλ νκάδσλ". 

 

Η ζχγθξνπζε είλαη ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ ζε έλα άηνκν δεκηνπξγείηαη ε 

εληχπσζε, φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ επηθαιχπηεηαη. Οη ζπρλφηεξνη ιφγνη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ είλαη νη αθφινπζνη (Cobb, 2004): 

πρλά ε δπζκελήο εμέιημε ησλ εκθαληδνκέλσλ ζπλεπεηψλ έπεηαη απφ κηα ζχγθξνπζε δηφηη ζηε 

δπζκελή δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ απνδίδνληαη νη αλακελφκελεο ή πξαγκαηνπνηνχκελεο 

ζπλέπεηεο. Σψξα φζν αθνξά ηελ δχλακε έρεη παξαηεξεζεί, φηη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

θαηλφκελν ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πνιιέο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο δχλακεο 

έρνπλ γίλεη. Οη κέρξη ηψξα νξηζκνί κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο δπλάκεσλ. Δίλαη 

ε δχλακε σο απφζεκα δπλαηνηήησλ, σο βάζεηο δχλακεο, σο δπλαηφηεηεο. Η δχλακε σο 

πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα γηα επίδξαζε θαη ηέινο ε δχλακε σο έλα επεηζφδην. 

Η δχλακε θαη ε ζχγθξνπζε είλαη θαηλφκελα άκεζα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Ωο πξψην βήκα 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαλνκήο ηεο δχλακεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην κέγεζνο θαη ε έληαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο (Cobb, 2004). Σν θάζε άηνκν ζπκκεηέρεη ζε δηαθνξεηηθά πεδία ζρέζεσλ. Σν θάζε 

έλα απφ απηά ηα πεδία έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν αηφκνπ. Βάζε απηήο 
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ηεο ππφζεζεο ζα πξέπεη ε δηαθνξνπνηεκέλε ζεκαζία λα επηδξάζεη ζηελ θαηαλνκή δηαζέζηκνπ 

απνζέκαηνο δχλακεο. Η χπαξμε επαξθψλ απνζεκάησλ δχλακεο ζε ζρέζε πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

δηάζεζεο εθθξάδεη ηελ ζπγθξνπζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

 

Δίδε ζπγθξνύζεσλ 

Η παξαδνζηαθή αληίιεςε ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή θαη απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ δηνηθεηηθήλ 

ζηειερψλ (Μπνπξαληάο 2002) πηζηεχεη φηη  νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη φηη  

πεγάδνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε ηελ απνηπρεκέλε εγεζία. Δπίζεο 

φηη νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε θαη έρνπλ γεληθά αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη βέβαηα  κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε θπζηθή απνκάθξπλζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

κεξψλ ή κε ηελ παξέκβαζε ησλ αλσηέξσλ. 

Η χγρξνλε αληίιεςε γηα ηηο ζπγθξνχζεηο αλαθέξεη φηη: 

 Οη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο. 

 Οη ζπγθξνχζεηο απηέο θαζαπηέο δελ είλαη νχηε θαιέο νχηε θαθέο, δειαδή κπνξεί λα 

έρνπλ είηε αξλεηηθέο, είηε ζεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 Οη ζπγθξνχζεηο νθείινληαη θπξίσο ζηε πνιππινθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, 

δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ, ηερληθψλ, ζπζηεκάησλ. 

 Οη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ ηηο 

πξνθαινχλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

Σέινο κε βάζε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε εθηφο ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ νη ζπγθξνχζεηο επηθέξνπλ 

θαη ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα: 

 Δλεξγνπνηεί ηα άηνκα γηα κεγαιχηεξε δξάζε. 

 Απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νξγάλσζε. 

 Απνηειεί αλαπηπμηαθή εκπεηξία. 

ιεο νη αληηιήςεηο ζπκθσλνχλ φηη ν ρεηξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ 

πξντζηάκελνπ-εγέηε, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ελ ιφγσ ρεηξηζκνχ αζθαιψο ζπκβάιιεη ζηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη ηεο 

επηρείξεζεο. 

Έηζη ν απνηειεζκαηηθφο πξντζηάκελνο-εγέηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζχγρξνλεο απφςεηο θαη 

νπσζδήπνηε λα  δηαζέηεη ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ πξάμε. Οη 

παξαπάλσ γλψζεηο ζίγνπξα βνεζνχλ ζην ρεηξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ελψ απφ νξγαλσηηθήο 

ζθνπηάο, νη ζπγθξνχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο φπσο: 
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1. Ιεξαξρηθέο ζπγθξνχζεηο: δειαδή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, π.ρ κεηαμχ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή. 

2. Λεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δηαθνξψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, π.ρ 

κεηαμχ πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο. 

3. πγθξνχζεηο επηηειηθψλ-γξακκηθψλ ζηειερψλ. 

4. πγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο ηππηθήο θαη άηππεο νξγάλσζεο. 

 

πλέπεηεο ζπγθξνύζεσλ 

Μηα ζχγθξνπζε, αλαπφθεπθηα επηθέξεη αιιαγέο. Έηζη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

βηψλνπλ ηελ αιιαγή ζχκθσλα κε ηνπο  Adams, Hayes & Hopson χζηεξα απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, 

κπνξνχλ  λα παξνπζηαζηνχλ απφ κηα θακπχιε πνπ ζα δείρλεη ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ 

αιιαγή. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ θνηλά ζπλαηζζήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ επηά δηαδνρηθά 

ζηάδηα: 

1. νθ: ε πξψηε αληίδξαζε παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή ζνθ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πνιχ 

ρακειή απηνπεπνίζεζε, θαζψο νη εξγαδφκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο αλάγθεο ηεο αιιαγήο 

2. Άξλεζε: ζην ζηάδην απηφ ηα άηνκα πηζηεχνπλ πσο ε αιιαγή δελ ζα ηνπο επεξεάζεη θαη έηζη 

κέξνο ηε απηνπεπνίζεζεο ηνπο επηζηξέθεη 

3. Αλεζπρία: ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αιιαγή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε απηνπεπνίζεζε ηνπο 

κεηψλεηαη 

4. Απνδνρή: νη εξγαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ πιένλ ηελ αλάγθε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο 

5. Γνθηκή; ηα άηνκα απνδέρνληαη ηνπο λένπο ξφινπο θαη πεξλνχλ ζηελ θάζε ηεο δνθηκήο 

6. Αλαδήηεζε: ηα άηνκα καζαίλνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη θαη ν βαζκφο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο 

απμάλεηαη 

7. Οινθιήξσζε: ηα άηνκα έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο ηελ αιιαγή θαη ληψζνπλ ζηγνπξηά κέζα απφ 

ηελ λέα θαηάζηαζε 

χκθσλα ινηπφλ κε εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο ηεο επηζηήκεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

πάλσ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, έρεη απνδεηρζεί πσο, ηφζν νη νξγαληζκνί, 

φζν θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηνχο, αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Κάπνηνη, εξκελεχνπλ ηελ 
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αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζεηηθά, ζπλδένληαο ηελ κε ζηαζεξφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά. 

Οη δηαθσλνχληεο κε ηελ άπνςε απηή, δίλνπλ έκθαζε ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηαθσλία θαη νη 

νξγαληζκνί νδεγνχληαη ζε αθφκε θαιχηεξεο θαη βειηησκέλεο ιχζεηο. 

Ακθφηεξεο νη απφςεηο έρνπλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπο, ζπλήζσο φκσο ε αληίζηαζε δξα σο 

ηξνρνπέδε ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζηελ πξφνδν, θαζπζηεξεί θαη κεξηθέο θνξέο αλαζηέιιεη ηελ 

ίδηα ηελ αιιαγή. 

ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα αιιαγψλ. Απηά έρνπλ 

άκεζε επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή, ρσξίο 

άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο δηεξγαζία. Απφ ηελ θχζε ηνπ ν άλζξσπνο, δηέπεηαη απφ κηα 

έκθπηε αληίδξαζε ζηελ αιιαγή θαη ν παξάγνληαο απηφο έξρεηαη λα απνηειέζεη κηα επηπιένλ 

δπζθνιία, αλ φρη ηειηθά ηελ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. 

Οη άλζξσπνη γεληθψο ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ ηηο αιιαγέο θαζψο ράλεηαη γηα απηνχο ε αίζζεζε 

ηνπ βνιέκαηνο θαη θαηά βάζνο πξνηηκνχλ ηελ πθηζηάκελε θαζεκεξηλφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αθφκε θαη αλ απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ππάξρεη κηα πιεπξά «θξπθήο εηξσλείαο» ζηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απφ ηελ άπνςε φηη πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ 

απηφ πνπ είλαη επίπνλν αιιά γλσζηφ ζε απηνχο, ζε ζρέζε κε ηελ άγλσζηε ππφζρεζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, βαζηθή πξνυπφζεζε 

είλαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηεο θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο απφ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζα αθνινπζήζεη ακέζσο κεηά. Αλαιχνληαο 

ηα αίηηα αλαιχνπκε αθξηβψο ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα ζπκπηψκαηα. 

χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κεξηθά απφ ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ αιιαγή είλαη ν θφβνο γηα ην άγλσζην κέιινλ, ε αζθάιεηα ηνπ 

νηθείνπ, ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο, νη λέεο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη, νη λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε απψιεηα ησλ κέρξη ζήκεξα θεθηεκέλσλ (Stephen 

2005). 

Γελ ακθηζβεηεί θαλείο πσο νη άκεζνη δέθηεο είλαη ηα αλψηαηα ζηειέρε πνπ νπζηαζηηθά ζα 

θέξνπλ ην κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο αιιαγήο θαη είλαη απηνί πνπ ζα βξεζνχλ ππφινγνη ζε φπνηα 

πηζαλή απνηπρία. Απηφ φκσο δελ θάλεη ηνλ ξφιν θαη ησλ ππφινηπσλ βαζκηδψλ ηεο ηεξαξρίαο 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, αθνχ ε επηηπρία ηεο αιιαγήο νπζηαζηηθά ζα ζηεξηρζεί ζηελ δέζκεπζε ηνπο 

θαη ηελ ελεξγή ηνπο ππνζηήξημε. 
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χκθσλα κε ηνλ Κ. Hultman πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε γηαηί νη άλζξσπνη 

αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή είλαη πνιχ βαζηθφ λα αληηιεθζνχκε ην «state of mind» ησλ 

αλζξψπσλ. Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην state of mind ησλ αλζξψπσλ είλαη 

νη: πξάμεηο ηνπο, νη απφςεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη νη αμίεο ηνπο, ηα νπνία νπζηαζηηθά 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Έηζη θαη ζηελ αιιαγή νη 

παξάγνληεο απηνί θαζνξίδνπλ ηελ φπνηα αληίδξαζε ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο θάησζη θχξηνπο 

ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (Gordon 2002): 

1. Κάπνηνη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζηελ αιιαγή γηαηί ληψζνπλ πσο νη αλάγθεο ηνπο θαιχπηνληαη 

ήδε θαη άξα νη ίδηνη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξάγκαηα γίλνληαη σο ζήκεξα. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θίλεηξν λα αθνινπζήζνπλ ηελ αιιαγή θαη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο. 

2. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη πσο κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή ζα ην θάλεη δπζθνιφηεξν γηα 

απηνχο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. πλεπψο, βιέπνπλ ηελ αιιαγή σο απεηιή θαη φρη σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη απηφ είλαη θπξίσο βάζεη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο. 

3. Κάπνηνη επίζεο πηζηεχνπλ πσο ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη ε αιιαγή είλαη πνιχ κεγαιχηεξν 

απφ ηα φπνηα νθέιε. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο είλαη θπζηθφ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη ηελ 

αιιαγή ηελ νπνία θαη ζεσξνχλ απεηιή ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζην 

ζχλνιν ηνπ. 

4. Μηα αθφκε κεξίδα εξγαδνκέλσλ αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή γηαηί απιά πηζηεχνπλ πσο δελ 

είλαη απαξαίηεηε ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή. Τπνζηεξίδνπλ ινηπφλ πσο ε πξνο εθαξκνγή 

αιιαγή είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο λα ηνπο δνζεί πεξηζζφηεξε δνπιεηά θαη δελ πξφθεηηαη λα 

βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ νξγαληζκφ ζην ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηνπ έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

5. Ο πέκπηνο ιφγνο είλαη ε άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ν νξγαληζκφο δελ ρεηξίδεηαη θαιά ην 

ζέκα ηεο αιιαγήο φζνλ αθνξά ζην δηαδηθαζηηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Η άπνςε απηή 

κπνξεί λα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ απφθαζε ηεο 

αιιαγήο, ή δελ ελεκεξψζεθαλ έγθαηξα, ή φηη ληψζνπλ πξνδνκέλνη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

6. Σέινο, ε πεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ε αιιαγή ζα απνηχρεη είλαη έλαο ηζρπξφο ιφγνο γηα 

λα πξνθαιέζεη ηελ αληίζηαζε ηνπο. Η ζηάζε απηή δείρλεη βέβαηα έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο 

ηελ δηνίθεζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηα βαζηθά ζέκαηα. 
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Αληηκεηώπηζε ζπγθξνύζεσλ 

Οη ΗΟΤ θαη Miskel δίλνπλ νθηψ νδεγίεο - πξνηάζεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ επηθνηλσλία ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ (Sims, 2009: 115-118). 

1. Καζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθξναηεξίνπ 

3. Καζνξηζκφο ηνπ κέζνπ (κέζα θαλάιηα επηθνηλσλίαο) 

4. Καζνξηζκφο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο 

5. Ο ρξφλνο 

6. Γηακφξθσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

7. Ο φγθνο 

8. Μέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη φηαλ επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξίπινθα ιεθηηθά ζρήκαηα, δπζλφεηεο 

ιέμεηο, πνιιά επίζεηα, κεγάιεο πξνηάζεηο. Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχλ μέλε νξνινγία, ππεξβνιηθά 

επηζηεκνληθνχο φξνπο, πνκπψδεηο εθθξάζεηο, επαγγεικαηηθή δηάιεθην, θ.ν.θ. ια απηά φκσο 

δελ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάδνζε θαη θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο, νχηε βέβαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζδνθψκελε αληίδξαζε απφ ηνλ δέθηε. Αληηζέησο ηνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα φπσο π.ρ. 

ακθηβνιία, ακεραλία, αλεζπρία, αλία, θφβν (γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζέιεη λα πεη ν πνκπφο) θ.ά. 

θαη δεκηνπξγνχλ κηα αξλεηηθή ζηάζε, πξνθαηάιεςε ή θαη αληίδξαζε ζηνλ πνκπφ (Watkins, 

2003: 245-246). Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο είλαη ε επηθχξσζε 

ησλ ιφγσλ κε πξάμεηο, ρξήζε ηεο, πξφζσπν κε πξφζσπν, επηθνηλσλίαο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ επηθνηλσλίαο ηαπηφρξνλα. Έλαο αθφκα ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε. Η 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο βαζίδεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κεξψλ. Οη ζρέζεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φιεο ηηο 

δξάζεηο απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ παχζε ηνπο Η δηαπξαγκάηεπζε μεθηλά αξρηθά κε ηελ επηινγή 

ηνπ κελχκαηνο, δειαδή κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ηεο. Η θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ηειηθή ηεο έθβαζε (Eckersley, 2012:24-25). 

ε κηα δηακάρε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη δηαηηεζία. ηε πεξίπησζε πνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν, ε ιχζε επηβάιιεηαη απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα, κεζνιαβψληαο, 

γηα λα βνεζήζεη ηνπο αληηκαρφκελνπο λα απνθαζίζνπλ ζε θάηη απφ θνηλνχ. Η δηακεζνιάβεζε 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επίζεκα ή αλεπίζεκα επηδηψθνληαο ιχζε κε ακνηβαίν φθεινο (Stamato , 

2004:58-62). Σν δεηνχκελν είλαη πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κηα ζχγθξνπζε κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Έρνπλ αλαπηπρζεί κνληέια ρεηξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 
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Οη ηχπνη απηνί ησλ ζπγθξνχζεσλ έρνπλ δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο. Καηά ηελ πξψηε δηάζηαζε ην 

άηνκν δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηηο δηθέο ηνπ επηδηψμεηο ελψ θαηά ηελ δεχηεξε δηάζηαζε, ην 

άηνκν δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνπο αληηπάινπο ηνπ κε ηελ έλλνηα φηη ελδηαθέξεηαη θαη γηα 

ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. πλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ 

καο δίλεη ηνπο πέληε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηλνκέλσλ (Sims, 2009: 115-

116).  

Μηα ιχζε είλαη ε ελζσκάησζε (integration) ηεο αληίζεηεο πιεπξάο ζηελ νκάδα. χκθσλα κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε ην άηνκν δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη γηα 

ηνπο άιινπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νξγάλσζε σο ζχζηεκα είλαη πνιχ αλνηρηή πξνο ηνλ έμσ 

θφζκν. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθξνπφκελεο πιεπξέο ελδηαθέξνληαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο εληάζεηο θάλνληαο δεκηνπξγηθέο παξεκβάζεηο θαη δελ 

θείδνληαη λα θάλνπλ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο έηζη ψζηε λα θηάζνπλ φζν πην λσξίο ζε κηα ιχζε 

θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

Άιινο ηξφπνο είλαη ε πξαρψξεζε (obliging). χκθσλα κε ηνλ ηχπν απηφ ην άηνκν δείρλεη κηθξφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο. Σν άηνκν ζηελ 

πεξίπησζε απηή παξαβιέπεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην 

άιιν κέξνο. Απηφ ην ζηπι είλαη ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην άηνκν πηζηεχεη φηη έρεη άδηθν 

θαη πην ρξήζηκε είλαη ε ζέζε ηνπ άιινπ κέξνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην έλα κέξνο ειπίδεη φηη αλ ππνρσξήζεη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

θεξδίζεη θάηη απφ ηελ ζπλαιιαγή ηνπ κε ην άιιν κέξνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηβνιήο (dominating) ην άηνκν έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ιίγν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπ. Πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη απηφ ζηνπο αληηπάινπο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο απνθπγήο (avoiding) ην άηνκν δείρλεη κηθξφ ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. Απνηπγράλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηφζν ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα φζν 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ άιισλ. Σν ζηπι απηφ είλαη ρξήζηκν φηαλ ην ζέκα πνπ πξνθαιεί ηελ 

ζχγθξνπζε είλαη απιφ. 

Σέινο είλαη ν ζπκβηβαζκφο (compromising). Δδψ ην άηνκν δείρλεη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη κέηξην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο. Καη ηα δχν κέξε ππνρσξνχλ θαηά ην ίδην 

βαζκφ ειπίδνληαο φηη ζα θηάζνπλ ζε θάπνην ζπκβηβαζηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα ηθαλνπνηεί θαη ηα 

δχν κέξε. Σν ζηπι απηφ είλαη ρξήζηκν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη ζηφρνη ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ κειψλ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελνη ή φηαλ ηα δχν κέξε έρνπλ ηελ ίδηα δχλακε 

π.ρ. εξγαηηθά ζσκαηεία θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 
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Σψξα αλ ζέινπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα: πνην απφ ηα πην πάλσ ζηπι ρεηξηζκνχ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ην πην ρξήζηκν, ζα ηζρπξηζηνχκε φηη θαζέλα είλαη ρξήζηκν αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε δηνίθεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νξγάλσζε πξνυπνζέηεη ηελ δηάγλσζε αξρηθά, θαη ηελ 

παξέκβαζε ζε έλα δεχηεξν ζηάδην. Η δηάγλσζε ηεο ζχγθξνπζεο ζε έλα ζχζηεκα, φπσο είλαη ε 

επηρείξεζε, είλαη κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Θα πξέπεη λα έρεη κεηξεζεί ε έληαζε ηεο ζχγθξνπζεο φισλ ησλ κεξψλ πνπ παίξλνπλ 

κέξνο. 

 Να έρνπλ εληνπηζζεί νη πεγέο ηεο ζχγθξνπζεο. 

 Να έρεη κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεξψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

ζχγθξνπζε. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά ε χπαξμε ελφο 

ζπγθξνπζηαθνχ θαηλνκέλνπ, πξέπεη θαη’ αξρήλ λα κάζνπλ φζνη εκπιέθνληαη ζηελ ζχγθξνπζε, 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρεηξηζκνχ ηεο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζε 

θνξά θαηαζηάζεηο. 
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Κεθάιαην 3 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηακόξθσζή ηνπο 

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ην ςπρνθνηλσληθφ 

πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη έλα άηνκν κε ηνπο «άιινπο» 

(Βίζπλνο θαη ζπλ., 1999) θαη ζηελ πεξίπησζε εθπαηδεπηηθνχ καζεηψλ είλαη νπζηψδεηο θαη γηα 

ηνπο δχν. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ λα επλνεί ηελ κάζεζε, ελψ 

ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα εξγάδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί ζε κηα θηιηθή θαη επράξηζηε 

αηκφζθαηξα. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ζεκαληηθφο, 

δηφηη απηέο εμαξηψληαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ επηζπκεί λα αζθεί 

ζηνπο καζεηέο ηνπ. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ έλα απζηεξφ θαη πεηζαξρεκέλν 

πεξηβάιινλ, ελψ άιινη έλα επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο ζην νπνίν 

κπνξνχλ άλεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα δηαθηλδπλεχζνπλ ιάζε. ηηο επηινγέο απηέο παίδνπλ ξφιν 

πνιινί παξάγνληεο φπσο ην θχιν, νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο. Έξεπλεο ζηνλ δηεζλή θαη 

ειιεληθφ ρψξν (Gold, 1999; Μπξνχδνο, 1993) έδεημαλ φηη νη καζεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θεσξνχλ φηη είλαη απζηεξνί, άδηθνη, αδηάιιαθηνη 

θαη αδηάθνξνη γηα ηνπο καζεηέο. Έξεπλα ησλ ηνγηαλλίδνπ θαη ππξηδσλίδε (2002) απνηχπσζε 

δπζαξέζθεηα ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο θαζεγεηέο. 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο 

(Brekelmans, 1989). Η επηθνηλσλία, είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ιακβάλεη κέξνο 

θαη ν καζεηήο. χκθσλα κε ηνλ Dillon (1994) ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ακνηβαία 

ζπκπάζεηα. Η επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή είλαη αλαπφθεπθηε, αθνχ 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηαδίδεη έλα κήλπκα (Γθφηνβνο, 1997). Σν δεηνχκελν είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή θαηά πφζν απνθσδηθνπνηνχληαη ζσζηά ηα 

κελχκαηα ηνπ πνκπνχ απφ ηνλ δέθηε, ε νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ην καζεζηαθφ θιίκα θαζψο 

δεκηνπξγεί έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη ην πιεζίαζκα εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ 

αιιά θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ, ε ελζπλαίζζεζε, ε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο παξά 

ζηα ιάζε, ε απνδνρή ησλ αδπλακηψλ θαη ε ππνζηήξημε γηα ηελ απαινηθή ηνπο, ε ζπλεξγαζία, ε 

αληαιιαγή ηδεψλ θαη ε ακνηβαία έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (Dinkmeyer & Mc Kay, 1980). 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ- καζεηψλ απνηεινχλ επίζεο κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο χκθσλα κε ηνλ Moos (1979), ην θιίκα ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ηηο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ην χζηεκα δηαηήξεζεο 

θαη αιιαγήο. Οη Creemers θαη Reezigt (2003) δηαθξίλνπλ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο: 

• Φπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (π.ρ. κέγεζνο, ζέζε κέζα ζην ζρνιείν) 

• Κνηλσληθφ ζχζηεκα (ζρέζεηο θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ) 

• Σαθηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηάμεο (δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ, άλεζε) 

• Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο (ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο, αίζζεκα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθή ζηάζε). 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηνπ Moos(1979) θαη ησλ Creemers & Reezigt (2003) ζηα 

παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ζρέζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ- καζεηψλ. Η 

δηάζηαζε απηή αληηπξνζσπεχεη ηε θχζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη 

ηδηαίηεξα ηελ ππνζηήξημε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ζηνπο καζεηέο, ηελ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ (involvement) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ έληαμή ηνπο (affiliation) ζην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ηάμεο. Οη ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά 

θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα αθαδεκατθή επηηπρία, γηαηί δηακνξθψλνπλ ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ (Jacobson, 2000). 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ επηθνηλσλία, ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο, θαζψο θαη 

ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηακφξθσζή ηνπο. 
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Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ απνηειεί βαζηθφ γλψξηζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο θαη ακνηβαίαο αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ αηφκσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηακάηε (2005:21): «Η επηθνηλσλία «απνηειεί αλαηξνθνδνηνύκελε δηαδηθαζία ακνηβαίαο 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ κελπκάησλ από έλα άηνκν πξνο έλα άιιν, άκεζα ή 

κε ηε δηακεζνιάβεζε ελόο κέζνπ επηθνηλσλίαο, κε ζπγθεθξηκέλε πξόζεζε θαη ζθνπό σο 

πξνϋπνζέζεηο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνύ απνηειέζκαηνο». Η κνλφπιεπξε 

επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ ν δάζθαινο (πνκπφο) ζηέιλεη ην κήλπκα θαη ν καζεηήο 

(δέθηεο) κπνξεί ή φρη λα ην ζπιιάβεη θαη λα ην θαηαλνήζεη δελ ζεσξείηαη γλήζηα επηθνηλσλία, 

γηαηί δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαηφηεηα. 

Η επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή (επηηπγράλεηαη κε ηνλ γξαπηφ ή πξνθνξηθφ ιφγν) θαη κε 

ιεθηηθή (επηηπγράλεηαη κε ηα κε γισζζηθά ζχκβνια: θηλήζεηο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο θ.α.). 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ν πνκπφο, ην κήλπκα θαη ν δέθηεο θαη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο είλαη ην θνηλφ γισζζηθφ ζχζηεκα, νη πγηείο ζσκαηηθέο θαη 

ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ε ζαθήο έθθξαζε θαη ε αθξηβήο πξφζιεςε (Σζηπιεηάξεο, 2004). Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ζεηηθφ επηθνηλσληαθφ θιίκα, πξέπεη λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ. Σα κελχκαηα πνπ απνζηέιιεη πξέπεη λα είλαη 

ζαθή, λα αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαη λα αλαηξνθνδνηνχλ θάζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ, ζεηηθή ή αξλεηηθή. 

ζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ιήςεο κελπκάησλ απφ ηνπο καζεηέο, πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο πξνζεθηηθήο αθξφαζεο, θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο (empathy). Η 

πξνζεθηηθή αθξφαζε ζα ηνπ επηηξέςεη λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο άπνςεο ηνπ καζεηή, 

ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ζα ηνπ επηηξέςεη λα θαηαλνήζεη απηή ηελ άπνςε θαη λα δεη 

ηα πξάγκαηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ καζεηή (Μαηζαγγνχξαο, 2006). 

Δπίζεο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο νη 

κνξθέο ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηέο ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Γεληθφηεξα, κνξθέο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ε 

γεληθή εκθάληζε, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε νπηηθή επαθή, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

(ρεηξνλνκίεο), νη θηλήζεηο θαη ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν, ε ζσκαηηθή επαθή 
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θαη ηα παξαγισζζηθά θαηλφκελα. Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ηελ νπηηθή επαθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο κε γισζζηθψλ 

ζπκβφισλ ζηελ επηθνηλσλία. 

Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

ειέγρνληαη, φζν ην δπλαηφλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδνληαη εθείλεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη λα αμηνπνηνχληαη εθείλεο πνπ ηελ πξνάγνπλ. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνη κνξθαζκνί, φηαλ επαλαιακβάλνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα, θαλεξψλνπλ αλαζθάιεηα 

θαη έιιεηςε απηνειέγρνπ, ελψ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή, ηδηαίηεξα φηαλ γίλνληαη ζε αθαηάιιειεο 

ζηηγκέο (Βξεηηφο, 1994). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ρακφγειν είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο κε ιεθηηθνχο θνηλσληθνχο εληζρπηέο θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

φπνπ θπξηαξρνχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Σξηκπφληα, 1998). 

Η νπηηθή επαθή απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. 

Γειψλεη ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή πξνο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά. Σν βιέκκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αιιά 

θαη λα ηνπο απνζαξξχλεη ή λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή επηβνιήο πεηζαξρίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ην ζηαζεξφ θαη επίκνλν 

βιέκκα. Γεληθά ην επίκνλν βιέκκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή ηζρχ, αθνχ εθιακβάλεηαη σο ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν θπξίσο θαη φρη γηα 

ην ζέκα (Κνζκφπνπινο, 1990). Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί νπηηθή επαθή κε 

ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθπέκπεη κελχκαηα απνδνρήο, ελζάξξπλζεο θαη θηιηθφηεηαο, 

αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ειέγρεη ην βιέκκα ηνπ (είδνο, έληαζε θαη δηάξθεηα) γηα λα 

απνθχγεη ηπρφλ ζπγθξνχζεηο ή δηαηαξαρέο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο. 

Γεληθφηεξα, γηα λα είλαη ζεηηθή ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ καζεηψλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη αλαγθαίν λα δηαθξίλεη αθελφο πνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ επλννχλ ή 

εκπνδίδνπλ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη θαιιηέξγεηαο εκπηζηνζχλεο θαη αθεηέξνπ πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ εληζρπηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο (Βξεηηφο, 1995). 

Παξάιιεια, πξέπεη λα έρεη πάληα ππφςε ηνπ πσο θαη ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ν καζεηήο 

ηελ εθιακβάλεη σο «επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά» (Κνληάθνο, & Πνιεκηθφο, 2000), δειαδή φρη 

κφλν ηελ αληηιακβάλεηαη αιιά θαη ηελ εξκελεχεη πξνθεηκέλνπ λα πάξεη θαη ν ίδηνο ην ξφιν ηνπ 

πνκπνχ θαη λα ζπλερηζηεί έηζη ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. 
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Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θιίκα ηεο ηάμεο 

Σν θιίκα ηεο ηάμεο (classroom climate) νξίδεηαη, σο ε ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζε κηα ηάμε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

(Borich, 1999). Δπίζεο, αλαθέξεηαη σο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ή πεξηγξάθεηαη κε φξνπο φπσο 

αηκφζθαηξα, πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν θιίκα ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Αθνξά ηε 

δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πεξίγπξνπ. Οη θξίζεηο 

γηα ηε θχζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο βαζίδνληαη ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη θπζηθέο πιεπξέο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (Dunn & 

Harris, 1998). χκθσλα κε ηνλ Moos (1979) νη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ- καζεηψλ 

απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη κε δεδνκέλε ηελ ζπνπδαηφηεηα 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ-θαζεγεηψλ ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηε 

ζπκβνιή ηνπο ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζή ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο ζηφρεπαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Fraser and Deer, 1983; Fraser et al., 

1982; Fraser and O΄ Brien, 1985). Οη εξγαζίεο απηέο δείρλνπλ πψο ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ην καζεζηαθφ θιίκα εθνδηάδεη κε μεθάζαξε θαη 

απιή γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηάμεο θαη βνεζά ζηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Άιιεο 

εξγαζίεο ζηφρεπαλ ζηε γλψζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Haertel et al.,1981; Fraser 

et al., 1987). χκθσλα κε ηνπο Fraser θαη Fisher (1983), ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη νη ζηάζεηο 

ηνπο δείρλνπλ λα βειηηψλνληαη φηαλ ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ζπκπίπηεη κε απηφ πνπ 

νη καζεηέο πξνηηκνχλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα αθνινχζεζε ςπρνινγηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο ηάμεο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο (Fraser,1991). Σα επξήκαηα ησλ κειεηψλ πνπ ζπλέδεζαλ ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο κε ηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζρέζε είλαη ζεηηθή. 

Παξάγνληεο ηνπ θιίκαηνο, φπσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο κειεηήζεθαλ είηε σο κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο (Johnson and Johnson, 1993) 
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είηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, δειαδή ηε δηδαζθαιία πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πςειά γλσζηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε, δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο πνπ 

ζηνρεχεη ζην λα αηζζάλνληαη θαιά (well being). Άιιεο έξεπλεο εμέηαζαλ ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ην αλ αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζην 

ζρνιείν (belongingness/connectedness). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φηαλ νη καζεηέο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεζηνχο 

απέλαληί ηνπο θαη δηαηεζεηκέλνπο λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ, ηφηε παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Booker, 2004). 

Οη Furrer θαη Skinner (2003) εξεπλψληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην αλ αηζζάλνληαη φηη 

αλήθνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, βξήθαλ φηη νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο 

άιινπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ηνπο ζην 

ζρνιείν θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ καθξφρξνλα θαιή επίδνζε. Δπίζεο, νη McNeely 

et al. (2002) θαη Whitlock (2006) βξήθαλ φηη ε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν 

(connectedness) επηδξά ζεηηθά ζηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα. 

Σέινο, ε έξεπλα, φζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

καζεηψλ, ζπκπεξαίλεη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αζθνχλ ηζρπξέο θαη δηαξθείο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ καζεηψλ (Cassidy & 

Shaver, 1999) θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ αίζζεζε αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπο ζην ζρνιείν 

(Pianta 1999), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Birch and Ladd (1997) νη καζεηέο πνπ δηαηεξνχλ ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έρνπλ κεγαιχηεξε επίδνζε ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη απηνεθηίκεζε 

Η απηνεθηίκεζε (self-esteem) έρεη λα θάλεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο αηφκνπ (Μαθξή- Μπφηζαξε, 2001). Η 

ζεηηθή απηνεθηίκεζε ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη βνεζάεη ην άηνκν κα αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 

άιινπο, λα δέρεηαη λέεο πξνθιήζεηο, λα ρεηξίδεηαη κε ςπρξαηκία ηηο απνηπρίεο ηνπ, λα γλσξίδεη 

ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη. 
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Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ καζεηή ζηελ απφθηεζε ζεηηθήο 

απηνεθηίκεζεο θαη κέζα απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην λα εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Μπξνχδν (2004) απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ ε 

ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηνπο καζεηέο είλαη πξνζσπνθεληξηθή θαη έρεη ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

(1) ελζπλαίζζεζε, δειαδή δηείζδπζε ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ καζεηή γηα θαηαλνήζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα βηψκαηα θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ,  

(2) ηελ απνδνρή άλεπ φξσλ, δειαδή απνδνρή ησλ ζθέςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ 

ηνπ καζεηή ρσξίο θξίζεηο, επαίλνπο ή λνπζεζίεο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη αλαγλψξηζε θαη 

απνδνρή απφ ηνπο άιινπο, θαη 

(3) γλεζηφηεηα, δειαδή εηιηθξηλή ζηάζε θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Η δηεζλήο έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζεβαζκφ, απνδνρή, ελζπλαίζζεζε θαη γλεζηφηεηα παξνπζηάδνπλ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, 

εκπηζηνζχλε, επλντθφηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πςειφηεξεο γλσζηηθέο επηδφζεηο θαη 

πςειφηεξν επίπεδν δηαλνεηηθψλ δηεξγαζηψλ (Wittern & Tausch 1983, Tausch & Tausch 1991). 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δηδαζθαιία 

Σα ζχγρξνλα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά κνληέια ζηεξίδνληαη ζην πιαίζην θαηαζθεπήο ηεο 

γλψζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε κάζεζε δελ είλαη κηα παζεηηθή απνδνρή έηνηκεο γλψζεο αιιά 

κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ζηελ νπνία νη ίδηνη νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη νη βαζηθνί 

πξσηαγσληζηέο» (Clasersfeld, 1985). Οη θαηαζθεπαζηηθέο δηδαθηηθέο ζεσξίεο θηλνχληαη κέζα 

ζην πιαίζην ησλ ςπρνγλσζηηθψλ ζεσξηψλ δφκεζεο ηεο γλψζεο. Αλαηξέπνπλ ην κνληέιν ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηηο αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. 

Δπηδηψθνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε θιεηζηήο θαη ζηαηηθήο κάζεζεο, απφ κηα αλνηρηή θαη 

δπλακηθή γλψζε (Bachelard, 1977). 

Ο ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε κάζεζε. Οη καζεηέο παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηε λέα γλψζε κέζα απφ ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

Η θαηαλφεζε δελ εδξαηψλεηαη κέζα απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε εμάζθεζε, αιιά κέζα απφ ηελ 

παξαπέξα επεμεξγαζία θαη θξηηηθή ησλ ηδεψλ πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο. ην πλεχκα απηφ είλαη 
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θαη ηα λέα TΔΠΠ θαη ΑΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πάλσ ζηα νπνία γξάθηεθαλ θαη ηα 

λέα βηβιία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί θαη 

λα δηδάζθνπκε ζχκθσλα κε ηα λέα κνληέια κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε 

έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα αηζζάλνληαη «αζθαιείο» λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη απηφ δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο. 

χκθσλα κε ηνπο Edwards & Mercer (1987) ε κάζεζε είλαη θπξίσο ζπλεξγαζία πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηε δηαδηθαζία δξαζηεξηνηήησλ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. Οη Dunne & Bennet (1990), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αθαδεκατθή κάζεζε θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληζρχνληαη νπζηαζηηθά 

κέζα απφ ηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε κηα ζπλεξγαηηθή δνκή ηεο 

ηάμεο. 

Ο φξνο «νκαδνθεληξηθή» δηδαζθαιία ζεκαίλεη ηε ζθφπηκε νξγάλσζε ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο 

ζε νκάδεο ζρνιηθήο εξγαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαζνξηζκέλσλ παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ 

θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. ’απηφ ην πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο, νηθνδνκεί ηε δηδαζθαιία ηνπ κε 

βάζε ηελ νξγαλσκέλε καζεηηθή νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ εκςπρσηή (Παζηαξδή, 2001). Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν 

απηφ πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ θάζε καζεηή, δειαδή λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ, λα πξνγξακκαηίδεη ηε κάζεζε, λα νξγαλψλεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, λα νξγαλψλεη ηηο 

νκάδεο, λα παξαθνινπζεί ηε κάζεζε, λα θαζνδεγεί, λα εληζρχεη θαη λα αλαηξνθνδνηεί θαη λα 

αμηνινγεί θαη λα απηναμηνινγείηαη (Υαξαιάκπνπο, 2000). 

Η θηιηθή δηάζεζε, ε εθηίκεζε, νη πςειέο πξνζδνθίεο, ε θαηαλφεζε, ε ππνζηήξημε, ε 

ελζάξξπλζε θαη ε απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε 

θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο. 

χκθσλα κε έξεπλεο ζηηο ΗΠΑ, Οιιαλδία θαη Απζηξαιία, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ θηιηθφηεηα, θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε, ηφηε ζπλδέεηαη κε 

πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζψο επίζεο θαη κε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην 

ζρνιείν (Fisher & Rickards, 1997; Fisher et al.,1995; Wubbels & Levy 1993). Οη ζεηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα αθαδεκατθή 
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επηηπρία, δηφηη δηακνξθψλνπλ ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Jacobson 2000) θαη ε 

νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ζπκβάιεη ζ’ απηή ηελ επηδίσμε. 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηακόξθσζε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα, νη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

κειψλ ηνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδξά ζηνπο 

καζεηέο θαη αληίζηξνθα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο 

απνηππψλνληαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο θαζνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αηζζεκάησλ ησλ κειψλ ηεο. σζηφζν, ε κεγαιχηεξε επζχλε γηα 

ηελ δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο είλαη ελήιηθαο θαη 

επαγγεικαηίαο παηδαγσγφο, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζηάζεηο ηνπ νπνίνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή (Μπίθνο, 2004). 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί, σο έλα βαζκφ, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο. Η 

δηεζλήο έξεπλα ζπλδέεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην ζηπι δηδαζθαιίαο θαη ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Fraser et 

al., 1991). Σν ζηπι δηδαζθαιίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή. 

Σα ζηπι δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηνπο Lewin et al. (1939) είλαη ηξηψλ εηδψλ: 

(α) ην απηαξρηθφ, 

(β) ην δεκνθξαηηθφ θαη 

(γ) ην ειεχζεξν (Laissez Faire). 

Κάζε έλα απφ απηά ηα ζηπι έρεη επηπηψζεηο ζηελ κάζεζε, ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο 

θαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Ξσρέιιεο, 1999). 

πγθεθξηκέλα: 

α) Ο απηαξρηθφο δάζθαινο απνθαζίδεη εξήκελ ησλ καζεηψλ, επαηλεί ή θαηαθξίλεη αηνκηθά ηνπο 

καζεηέο, απνθεχγεη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. Η παξαγσγηθφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη πνζνηηθά κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλε ζηνλ δεκνθξαηηθφ θαη ηνλ Laissez Faire εθπαηδεπηηθφ, πνηνηηθά φκσο θαηψηεξε. 
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β) Ο δεκνθξαηηθφο δάζθαινο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, 

επαηλεί ή θαηαθξίλεη ηηο νκάδεο θη φρη αηνκηθά. Η κάζεζε γίλεηαη ζπλεξγαηηθά ζε θιίκα φπνπ 

θπξηαξρνχλ ν ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε θηιηθφηεηα. Η παξαγσγηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κε απηαξρηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο, 

δηαθξίλεηαη, φκσο, γηα ηελ πνηφηεηά ηεο. 

γ) Ο Laissez Faire εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο, δελ πξνγξακκαηίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ ζπληνλίδεη ηνπο καζεηέο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ παζεηηθφηεηα θαη 

αδηαθνξία θαη πξαθηηθά δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ ηάμε. (Σζηπιεηάξεο, 2004, Μπίθνο, 

2004). 

Σν θαηαιιειφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζηπι θαίλεηαη λα είλαη ην δεκνθξαηηθφ, δηφηη φηαλ επηθξαηεί 

ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαβηβάδεη έλα κέξνο ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηνπο 

καζεηέο, θαη νη ηειεπηαίνη, κε ηελ θαζνδήγεζή ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ, δηακνξθψλνπλ κέζα απφ 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηελ θνηλή δξάζε ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ην δεκνθξαηηθφ 

ζηπι έρεη ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ κάζεζε θαη εμαζθαιίδεη πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

ησλ καζεηψλ απφ ηε δσή ηεο καζεηηθήο νκάδαο (Μαηζαγγνχξαο, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Wubbels et al. (1987) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο άζθεζεο επηξξνήο (influence) θαη ηεο εγγχηεηαο (proximity). Η δηάζηαζε ηεο 

άζθεζεο επηξξνήο αθνξά ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθνί δηεπζχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ζηελ ηάμε ηνπο, ν νπνίνο ηνπο δηαθξίλεη ζε θπξίαξρνπο (dominant) θαη ελδνηηθνχο/ 

ππνρσξεηηθνχο (submissive). Η δηάζηαζε ηεο εγγχηεηαο αθνξά ηελ απφζηαζε ζηε ζρέζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία (cooperation) ή 

ηελ αληίζεζε (opposition). 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο ησλ 

δχν απηψλ δηαζηάζεσλ: 

α) επηθξάηεζε – ζπλεξγαζία, 

β) ππνρσξεηηθφηεηα – ζπλεξγαζία, 

γ) ππνρσξεηηθφηεηα – αληίζεζε, 

δ) επηθξάηεζε – αληίζεζε. 
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Σν κνληέιν ζπκπεξηθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηθξάηεζε – ζπλεξγαζία ραξαθηεξίδεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ηελ ηάζε λα είλαη εγέηεο ζηελ ηάμε ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη είλαη θηιηθφο καδί ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δείρλεη 

θαηαλφεζε θαη αθήλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηνπο καζεηέο ηνπ πηνζεηεί ην κνληέιν ηεο 

ππνρσξεηηθόηεηαο – ζπλεξγαζίαο. Η ππνρσξεηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζεζε 

ραξαθηεξίδεη ηνπο αβέβαηνπο θαη απνγνεηεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ νη απζηεξνί θαη 

απφιπηνη κε ηάζε πξνο λνπζεζίεο εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο επηθξάηεζεο – 

αληίζεζεο. 

Οη ζεηηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξά 

πνπ επλνεί ηελ ζπλεξγαζία θαη φρη ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνπο καζεηέο. Ο βαζκφο άζθεζεο 

επηξξνήο, δειαδή ε θπξηαξρία ή ε παξαρψξεζε ειεπζεξίαο ζηνπο καζεηέο, θαίλεηαη λα επηδξά 

ζεηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κφλν φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο, 

φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ηξεηο κνξθέο: ηε 

ζπλεξγαηηθή, ηελ αληαγσληζηηθή θαη ηελ αηνκηθή (Υαξαιάκπνπο, 2000). Με ην δεκνθξαηηθφ 

ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβαδίδεη ε επηινγή ηεο ζπλεξγαηηθήο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, ε νπνία 

ζπλδέεη ζεηηθά ηνπο ζηφρνπο ησλ αηφκσλ θαη επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο εηο βάξνο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ αηνκηθηζκνχ. 

Η νξγάλσζε ηεο ηάμεο έρεη ζπλέπεηεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Johnson & Johnson (1992), νη 

νπνίνη εμέηαζαλ ζρεηηθέο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ 90 εηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλεξγαηηθή 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο επλνεί ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε πςειφηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Κεθάιαην 4 

Δπηρεηξηζηαθή θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 

Οη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο κειέηεο ηεο θχζεο θαη ησλ αηηίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο μεθίλεζαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30. Πνιχ πην πξηλ είρε αλαγλσξηζηεί 

απφ ηνλ Taylνr (1947) θαη ηελ Eπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο (Scientific 

Management Movement) ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ «ζηάζεσλ» ηνπ εξγαδνκέλνπ έλαληη ηεο 

εξγαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρεη.  

ηε δεθαεηία ηνπ ’30, κε βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζην εξγνζηάζην Hawthorne, ε ζεσξία 

ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ (Ηoy & Miskel, 2001) δίλεη λέα κνξθή θαη 

ππνβαζκίδεη ηνλ  ξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο εξγαζίαο, . Αληίζεηα, πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, 

ε πξνζνρή αξρίδεη λα ζηξέθεηαη ζηελ παξψζεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ην εζηθφ ηεο νκάδαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ο Hoppock (1935) δεκνζίεπζε ηελ πξψηε κειέηε πνπ επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Η κειέηε απηή θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα  νπνία ηφληδαλ ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη κε ηελ απνπζία ηνπο λα πξνθαιέζνπλ δπζαξέζθεηα. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ε πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ηε ξίδα ηεο ζηελ 

πξσηνπνξηαθή εξγαζία ησλ Herzberg, Mausner θαη Snyderman (1959) πνπ εληφπηζαλ ηνπο 

παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο. O Herzberg et al. (1959) κε ηε 

ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ εηζήγαγε κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζηεξίρηεθε ζηελ 

δηάθξηζε ησλ αηηίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ εθείλα ηεο επαγγεικαηηθήο 

δπζαξέζθεηαο. Η ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg ζπζρεηίδεη ηνπο παξάγνληεο 

ηθαλνπνίεζεο, ηνπο παξσζεηέο (motivators) - θαη ηνπο παξάγνληεο δπζαξέζθεηαο, παξάγνληεο 

πγηεηλήο (hygiene factors) κε ηηο αλάγθεο πςειφηεξεο ηάμεο θαη ρακειφηεξεο ηάμεο αληίζηνηρα 

φπσο απηέο εθθξάδνληαη απφ ηε ζεσξία ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (1970). Με βάζε ηε ζεσξία 

ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg, ε παξνπζία ή ε απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ζα 

επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ θάπνηνο ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Oη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νκαδνπνηνχληαη ζε δχν ηνκείο: ζε εθείλνπο 

πνπ είλαη εζσηεξηθνί θαη ελζσκαησκέλνη κέζα ζηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. επηηπρία) 
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θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη εμσηεξηθνί πξνο ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο εξγαζίαο 

φπσο είλαη νη πεληρξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ν κηζζφο. Oη παξάγνληεο ηνπ ηνκέα απηνχ 

νδεγνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε πεξηνξηζκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελψ ε κε 

εθπιήξσζή ηνπο νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα. Αλ θαη ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ 

ηνπ Herzberg έρεη δερηεί πνιιέο θξηηηθέο, είλαη επξέσο απνδερηή θαη εθαξκφδεηαη ζηε κειέηε 

θαη ηε δηεχζπλζε ησλ νξγαληζκψλ. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο,  

 1. Οη παξάγνληεο πνπ δίλνπλ θίλεηξν ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επραξηζηνχλ. 

Γηακνξθψλνπλ, δειαδή, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

2. Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε δίλνληαο θίλεηξα. 

Γηακνξθψλνπλ, δειαδή, ηελ επαγγεικαηηθή δπζθνξία. 

Η ζεσξία ηνπ Herzberg ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ππνδεηθλχεη φηη φηαλ ην άηνκν δελ έρεη 

θίλεηξα δελ έρεη θαη δηάζεζε λα απνδψζεη, δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Οη παξάγνληεο 

ππνθίλεζεο ή θίλεηξα πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη δηάζεζε γηα αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, δειαδή πξνθαινχλ ‘ππνθίλεζε’. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ηα επηηεχγκαηα, ε 

αλαγλψξηζε, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζχλεο, ε πξναγσγή, ε ίδηα εξγαζία θαη ηα 

θαζήθνληα. Οη παξάγνληεο δηαηήξεζεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα φκσο σο έλα 

βαζκφ, θαη ε πξφηαζή ηνπ ήηαλ λα κεησζνχλ νη εκθαλείο αξλεηηθέο πιεπξέο ησλ παξαγφλησλ 

πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο. 

 

πλεξγαζία θαη αληαγσληζκόο 

 

ήκεξα φζν πνηέ άιινηε, νη νκάδεο θαη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη ηφζν ρξήζηκεο αθνχ φπσο είλαη 

γλσζηφ νη νξγαληζκνί γίλνληαη πνιππινθφηεξνη ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο αλάγθεο γηα επειημία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αθφκα ιφγσ ησλ ζπλερψλ 

αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ ηελ πνηθηιφηεηα ζηηο κηζζνδνζίεο, ζπρλά αλαπηχζζεηαη 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ή κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή εχλνηα. Μηα νκάδα 

ινηπφλ είλαη έλα ζρεηηθά κφληκν ζχλνιν δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ηα νπνία: 

 έρνπλ έλα θνηλφ ζθνπφ, 

 αιιειεπηδξνχλ ην έλα κε ην άιιν, 

 εμαξηψληαη ην έλα απφ ην άιιν θαη 

 αηζζάλνληαη θάπνηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία ηνπο. 
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Γεκηνπξγία νκάδσλ 

 

Μηα πεξηζζφηεξν πξαθηηθή άπνςε γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Μitchell & 

Larson (1987). χκθσλα ινηπφλ κ' απηή, νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία 

κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Έηζη αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθφηεηα θαη ε ζχλαςε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαζψο νη νκάδεο πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζην άηνκν ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

φζν θαη γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε, κέζα ζηηο νκάδεο αλαπηχζζεηαη ε θηιία, ε 

αλαγλψξηζε, ην θχξνο θαη ηα πιηθά αγαζά. Σν άηνκν νδεγείηαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηνπο 

νπνίνπο ζα ήηαλ αδχλαην λα πξνζεγγίζεη κφλν ηνπ. Πνιιέο θνξέο δεηείηαη ζηα άηνκα λα 

εληαρζνχλ ζε κηα νκάδα, ιφγσ πεξηζηάζεσλ, θπξίσο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Πξφθεηηαη γηα 

ηηο απνθαινχκελεο ηππηθέο νκάδεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαζ' ππφδεημε θαη φρη απζφξκεηα, 

φπσο νη ππφινηπεο νκάδεο. 

 

Αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο 

 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθνπνιηηηζηηθά, 

λνκηθά/ξπζκηζηηθά, πεξηβάιινληα αγνξάο, εθπαίδεπζεο θαη  εξγαζίαο, ειέγρνληαη γηα ηνλ 

αληίθηππφ ηνπο ζην αλζξψπηλν θνκκάηη θαη ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη φπνηεο ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο κε ηηο αλζξψπηλεο επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο ππνζηεξίδνπλ 

ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα λα επηηχρνπλ ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δηνηθεηηθνχ θαη ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ. 

 

Η επηθνηλσλία θαη ε ζεκαζία ηεο ζηελ επηρείξεζε 

 

Με ηνλ φξν «νξγάλσζε» ελλννχκε ηε δνκή πνπ ππάξρεη ζε κία επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ (επηρείξεζε) πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ηδέα ηεο νξγάλσζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηνχλ ηα 

ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε, θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο 

ηξία: 

 ε Δξγαζία, δειαδή ην ηη ρξεηάδεηαη λα δηεθπεξαησζεί, ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη, 

 νη Άλζξσπνη πνπ ζηειερψλνπλ ην δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο θα νη νπνίνη, αλάινγα κε 

ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο 

φηη ηνπο έρεη αλαηεζεί, θαη ζ' απηφ ην θνκκάηη θαζνξίδνληαη θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, 

θαη  
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 ε Σνπνζεζία φπνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο, ηνκέαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη φινλ ηνλ 

πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ δειαδή φιν ην ‘άςπρν’ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. 

 

πρλά ην ζρνιείν παξνκνηάδεηαη σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Έηζη ε νκαιή έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζηελ θνηλσλία πξνυπνζέηεη έλα ζρνιείν ειθπζηηθφ, πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο έλα πεξηβάιινλ ραξάο, κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο, εθνδηαζκέλν 

κε κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο εηδηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε ππνεπίδνζε, ε ζρνιηθή 

εγθαηάιεηςε ή ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα (Απ. Αλδξένπ, 2001, ζ. 20). ε έλα ηέηνην ζρνιείν, 

απηφ πνπ δεηνχκε  είλαη λα πξνσζεζνχλ νη θαηλνηνκίεο, λα ππάξμεη ππνδνκή  γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ (Απ. Αλδξένπ - Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζ. 155) αιιά θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο επηκφξθσζεο 

πςεινχ επηπέδνπ, κε ζηφρν ηελ εμέιημε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο εηεξνγελνχο θαη πνιχκνξθνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ην ειιεληθφ θαη θαη’ επέθηαζε ην 

θππξηαθφ ζρνιείν, ζήκεξα, αλαδεηά εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζα ην βνεζήζνπλ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεζίαο λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο. 

Η θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε είδνπο 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ζεσξεί φηη ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί έλα νιφθιεξν θνηλσληθφ 

ζχζηεκα, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ακθίδξνκεο αλάκεζα ζηα κέιε πνπ 

ην απνηεινχλ (δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζρνιείνπ, γνλείο, 

ηνπηθή θνηλσλία). Η ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ «κειψλ» ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη 

ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

Πέξαλ απηνχ, ην κνληέιν ηεο  Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη, θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

ρξήζεο Νέσλ Σερλνινγηψλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ζηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Έιιελεο φζν θαη μέλνη κειεηεηέο ζπγθιίλνπλ ζε έληεθα πιένλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ νιηθή πνηφηεηα θαη θαη' επέθηαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηνί είλαη: 

• Υαξηζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία. 

• Τςειέο πξνζδνθίεο-πκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ. 

• Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. 
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• Μέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

• ρνιηθφ θιίκα-ρνιηθή θνπιηνχξα. 

• Καηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

• Καιά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

• Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο. 

• πλεξγαζία θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο 

ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. 

• Απνθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

• Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλζέηνπλ έλα κνληέιν ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ 

εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ φζν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο κε βάζε ηα πην πάλσ, νη έλλνηεο ηνπ «ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο» ή ηεο «ζρνιηθήο θνπιηνχξαο» ζπλδένληαη άκεζα κε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ απνηεινχλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Έρνπλ λα 

θάλνπλ θπξίσο ζην είδνο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ επηθξαηεί, ζην πιέγκα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ 

θαη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη, ελψ ζπγρξφλσο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε 

γηα πξνβιέςεηο ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην ζρνιηθφ θιίκα ζα ιέγακε φηη 

δηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Η κεηαβιεηή ηεο νηθνινγίαο είλαη 

νξαηή ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα/ηάμε θαη αλαθέξεηαη ζηηο θπζηθέο φςεηο/πιεπξέο. Πεξηιακβάλεη: 

• ηηο αίζνπζεο (άλεηεο, ειθπζηηθέο), ηα εξγαζηήξηα, ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

• ηνλ εμνπιηζκφ, 

• ηα κέζα δηδαζθαιίαο θαη άιιεο πεγέο κάζεζεο, 

• ηνπο ρψξνπο φπνπ εθηίζεληαη εξγαζίεο, δσγξαθηέο θ.η.ι., 

• ην θσηηζκφ, ηνλ θιηκαηηζκφ θ.η.ι. ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ηάμεο. 

 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηνπο άηππνπο θαη ηππηθνχο θαλφλεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε. Πεξηιακβάλεη: 

• ηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

• ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

• ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ σο αηφκσλ αιιά θαη σο νξγαλσκέλσλ κειψλ κηαο 

θνηλφηεηαο. 
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Σέινο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ζηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζηα άιια: 

• ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο (ελέξγεηεο πξηλ, θαηά θαη κεηά ηε δηδαζθαιία), 

• ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο (νκαδηθέο ή αηνκηθέο) πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

• ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

• ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ζε ζέκαηα πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ. 

 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Η ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπο ζπληειεί: 

• ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο. 

• ηε δηαζθάιηζε δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο. 

• ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο. 

• ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο. 

 

Σν ζρνιηθφ θιίκα ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηδαζθαιία θαη 

ζηε κάζεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ θαζήθνλ θαη επζχλε ηνπο λα δηδάμνπλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο κε επηηπρία, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, γηαηί 

πηζηεχνπλ φηη φινη είλαη ηθαλνί λα καζαίλνπλ.  ε έλα ηέηνην θιίκα ζεηηθφ γηα ηε ζρνιηθή 

κάζεζε, θπξηαξρεί ην πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Οη δηεπζπληέο αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, 

αθήλνληαο φκσο αξθεηφ βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. 

-Οη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα 

απηναμηνινγεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαη θπξίσο λα επηκνξθσζνχλ. 

-Η ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Η απνδνρή απηή εθθξάδεηαη 

θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε πξσηνβνπιίεο γηα εθδειψζεηο ή έξγα πνπ αλαιακβάλεη 

απφ κφλν ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. 

Οη ζρνιηθέο ηάμεηο ζηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία έρνπλ ζίγνπξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηθξάηεζεο θιίκαηνο αηζηνδνμίαο θαη πςειψλ πξνζδνθηψλ. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ν ρψξνο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ είλαη ρψξνο πξφθιεζεο, φπνπ ε 
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πξφνδνο θαη ε εμέιημε δηαξθψο εληζρχνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφλ αλαιακβάλνπλ θαη 

απνδέρνληαη ηελ επζχλε λα εξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δεζηνχ, θηιφμελνπ θαη άλεηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα εκπλέεη αηζζήκαηα επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζε φινπο, 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο.  

Πνιινί εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο θαη ζεσξνχλ ηηο δπν έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Η ζρνιηθή θνπιηνχξα 

νξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη, θαη ε εηθφλα πνπ δίλεη ην ζρνιείν πξνο ηα 

έμσ: «είλαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη αμίεο, ηα ζχκβνια, νη παξαδνρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε δηαθξίλνπλ απφ φιεο ηηο άιιεο» (Παζηαξδήο, Π. 2004, 

ζ. 150). Η θνπιηνχξα πξνζζέηεη ζηνλ νξγαληζκφ ην αίζζεκα ηεο ηαπηφηεηαο, εληζρχεη ην 

αίζζεκα αθνζίσζεο πξνο απηφλ, ελδπλακψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ. Η ζρνιηθή θνπιηνχξα δηέπεηαη απφ έλα βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ: κπνξεί λα επηθέξεη ηξνπνπνηεηηθέο αιιαγέο ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο, αιιά θαη ε ίδηα λα δηακνξθσζεί θαη λα αιιάμεη αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

θνηλσληθή αληίιεςε ησλ αηφκσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Μ' άιια ιφγηα δελ είλαη 

ζηαηηθή, αθνχ ιεηηνπξγεί ζπλερψο ζε κηα κεηαβαιιφκελε θνηλσλία. 
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Κεθάιαην 5 

ύγρξνλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ- αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Θεσξίεο αλαγθώλ 

 

Σν ςπρνθνηλσληθό πεξηβάιινλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν 

Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ελψ ζεσξνχληαη ην ππφβαζξν γηα ηε 

κέγηζηε απφδνζε φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ ζηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ. Οη 

ζπληειεζηέο ζπκβνιήο είλαη νη εμήο : 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ (θσηηζκφο)  

Σν πιηθφ πεξηβάιινλ (ε επίπισζε, ν εμνπιηζκφο) 

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ (θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζηνλ ρψξν, ξνή πιηθψλ) 

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ (θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζηνλ ρψξν)  

Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία) 

Η εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (θηλδχλνπο θαη ηηο παγίδεο κέζα ζηελ επηρείξεζε) 

Η πγηεηλή θαη ε θαζαξφηεηα κέζα ζηελ επηρείξεζε 

Ο θάζε κάλαηδεξ, είηε έρεη πξνζιεθζεί γηα απηφλ ην ιφγν, είηε είλαη ν ίδηνο ν ηδηνθηήηεο πξέπεη 

αξρηθά λα θαζνξίζεη ηε ζρέζε απηψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ φινπ δπλακηθνχ. 

Πξψηνο ν Adam Smith (Smith, 1992) αζρνιήζεθε κε ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ ζαλ ηξφπν λα 

κεησζεί ν ρξφλνο θαη λα απμεζεί ε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα απφ πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ν ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο, αλαθάιπςε φηη κηα δνπιεηά κπνξεί λα γίλεη πην γξήγνξα 

θαη πην απνδνηηθά φηαλ ‘ζπάζεη’ ζε θνκκάηηα, ζε ηνκείο, θαη ν θαζέλαο ησλ εξγαδνκέλσλ θάλεη 

κφλν κία δξαζηεξηφηεηα. 

Η ηδέα ηεο εμεηδίθεπζεο κε ηνλ παξειθφκελν θαηακεξηζκφ αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηνο ηνπ 

θαζελφο, πξνψζεζαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη νδήγεζαλ ζε ξαγδαία αλάπηπμε φισλ ησλ 

επηζηεκψλ, αθνχ ζπλδπαζηηθά ν θάζε έλαο επηζηήκνλαο θάλεη ην δηθφ ηνπ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

θαη απηφ ζπλδπαδφκελν κε ησλ άιισλ επηζηεκφλσλ, νδεγεί ζε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Παξά ηελ έληνλε θαηάθξηζε πνπ έρεη ππνζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ θαηακεξηζκνχ απφ ηελ ζπλερή 

θαη κνλφηνλε δνπιεηά ζηελ νπνία ππφθεηηαη θάζε έλαο εξγαδφκελνο, ελ ηνχηνηο, έρεη βνεζήζεη 

πάξα πνιχ ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο θάζε δνπιεηάο 
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Οξηζκόο εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. ηελ πξάμε φιν ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζε φρη κφλν 

ζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

ησλ ζρέζεσλ νη νπνίεο ζηελ νπζία απνηεινχλ πξντφλ ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. 

ε φηη αθνξά ηνπο νξγαληζκνχο νη ζρέζεηο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζχλνια αιιά θαη νκάδεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

ην ζχγρξνλν θφζκν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξμεη ηθαλφ πνζνζηφ κεηαμχ εμεηδίθεπζεο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, κε πξνζπάζεηεο επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ηξφπνπ δνπιεηάο, έηζη ψζηε λα είλαη 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ φιε πνξεία ηεο δνπιεηάο ηνπο, θαη κε ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη 

κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ρσξίο λα επηβαξχλεη, ή λα 

επηβαξχλεη ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηνπο εξγαδφκελνπο. 

πλήζσο φκσο, νη δηαρεηξηζηέο κηαο εηαηξείαο ζέηνπλ νξηζκέλα ζηεγαλά φξηα πξνθεηκέλνπ λα 

δψζνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη έηζη λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

ζν φκσο κεγαιψλεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ ε 

δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο ή κηαο επηρείξεζεο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο. 

ήκεξα ππάξρεη κεγάιν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κεγάιε εμεηδίθεπζε πξάγκα πνπ θαζηζηά ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηειέρε ζε κία εηαηξεία, θαη αλαδηακνξθψλεη θαη ην θιίκα θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ εμνπζία πνπ αλαιακβάλεη θάζε εξγαδφκελνο ζηνλ ηνκέα ηνπ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε. 
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Κεθάιαην 5 

Μεζνδνινγία  

 

Η θηινζνθία ηεο Έξεπλαο  

Η θηινζνθία κηαο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη είηε νληνινγηθή, είηε ζεηηθηζηηθή, είηε ξεαιηζηηθή. Η 

νληνινγία σο θηινζνθία έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνλννχκελεο ή ζαθείο ππνζέζεηο ησλ 

εξεπλεηψλ γηα ην πψο ζηνηρεηνζεηείηαη ε «γλψζε». ηελ νληνινγία επηθξαηεί ε ππφζεζε φηη 

κπνξνχκε λα «κάζνπκε» κφλν κέζα απφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα - «ην απνηέιεζκα ζα θαλεί 

ζηελ πνξεία». Η γλψζε απνηειείηαη απφ ηδέεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, θαη ζπρλά κπνξνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε ηη ιεηηνπξγεί κφλν δνθηκάδνληαο θάπνηα πξάγκαηα θαη θάλνληαο αιιαγέο ζε 

θαηαζηάζεηο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Ο ζεηηθηζκφο, ν νπνίνο απνηειεί θαη ηε 

θηινζνθία έξεπλαο ζηελ παξνχζα κειέηε, εκπεξηθιείεη ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ επαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, φζν θαη απφ ηελ παξαγσγηθή. Γηα κεξηθνχο ζπγγξαθείο, ν ζεηηθηζκφο είλαη κηα 

πεξηγξαθηθή θαηεγνξία - κηα θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεη κηα θηινζνθηθή ζέζε, ε νπνία κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηή ζηελ έξεπλα. Παξάιιεια γίλεηαη κηα αξθεηά ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξίαο 

θαη έξεπλαο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Ο ξφινο ηεο έξεπλαο είλαη λα ειέγρεη ηηο 

ζεσξίεο θαη λα πξνζθέξεη πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λφκσλ. Ο Plugh (1983 νπ. αλ. 

Παξαζθεπφπνπινο, 1993), πεξηγξάθεη φηη απφ ηελ εξγαζία ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψλνληαη 

ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία βαζίδoληαη γεληθεχζηκεο πξνηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. 

Αιιά θαη νη δχν απηέο ζρέζεηο κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο ελέρνπλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηξφπν πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ πξν- 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο. Δπηπιένλ, ζεσξεηηθνί φξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ άκεζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε δελ ζεσξνχληαη πξαγκαηηθά επηζηεκνληθνί (Αζαλαζίνπ, 2000). Γηα λα 

ζπκβαίλεη απηφ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδέρνληαη ηελ αθακςία ηεο παξαηήξεζεο. Η 

θαηλνκελνινγία ηέινο, αζρνιείηαη κε ην εξψηεκα πσο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπο θαη εηδηθφηεξα κε πνην ηξφπν ν θηιφζνθνο απνθιείεη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ζηελ 

αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ θφζκν απηφ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 
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 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 Η εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη είηε παξαγσγηθή είηε επαγσγηθή. ηελ παξαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ε ζεσξία αλαπηχζζεηαη θαη ειέγρεηαη θπξίσο πάλσ θάησ ζηνπο άμνλεο ηεο θπζηθήο 

επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε ηνλ Mingers, (2001, ζει 240 νπ. αλ. Κπξηαδφπνπινο & 

ακαληά, 2011) «νη λφκνη παξέρνπλ ηε βάζε ηεο εμήγεζεο, επηηξέπνπλ ηελ πξφβιεςε 

θαηλνκέλσλ, πξνκαληεχνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο». 

Η άιιε πξνυπφζεζε κηαο παξαγσγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα παξακέλεη 

ακέηνρνο ζε φζα παξαηεξεί - απηφ ιέγεηαη πην εχθνια απ' φηη γίλεηαη, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ 

πνιινί ηξφπνη λα πηνζεηεζεί αζπλαίζζεηα κηα πξνθαηεηιεκκέλε πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα, απφ 

ηζρπξέο πεπνηζήζεηο κέρξη ην πψο δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 

2011). Η επαγσγηθή πξνζέγγηζε ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη ηε ζεσξία 

ή αλαδεηά ηε ζεσξία ζηελ νπνία ηαηξηάδνπλ ηα ζηνηρεία απηά. Δπίζεο ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).  

Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή  

Σα πην ζεκαληηθά είδε έξεπλαο είλαη:  Η Δζλνγξαθία (Ethnography) ε νπνία είλαη κία κέζνδνο 

πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηηο ζηνλ θιάδν ηεο αλζξσπνινγίαο θαη επηρεηξεί λα 

πεξηγξάςεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη γεγνλφηα κέζα ζην 

πιαίζην πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. Απηή ε πξνζέγγηζε πνηνηηθήο έξεπλαο δελ ζέηεη εξσηήζεηο πνπ 

ζα πξνθαζνξίδνπλ ηηο απαληήζεηο αιιά παξάγεη ππνζέζεηο απφ ηηο πινχζηεο πεξηγξαθέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Η εζλνγξαθία σο κεζνδνινγία έξεπλαο 

μεθηλά απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλζξσπνινγίαο, φπνπ 

απαηηείηαη απφ ηνλ εζλνγξάθν λα πεξάζεη θάπνην ζεκαληηθφ ρξφλν ζην πεδίν έξεπλαο 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).  Η Θεκειησκέλε ζεσξία (Grounded theory) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο. Η θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη έλα απφ ηα πην απνθαζηζηηθά ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο. «Κσδηθνπνίεζε 

ζεκαίλεη απφδνζε λνήκαηνο ή πιεξνθνξίαο ζε ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ άξα ζπλδέεηαη άξξεθηα 

κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (data segmentation) (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011)». 

 Η Μειέηε Πεξίπησζεο (Case study research) είλαη έλα άιιν είδνο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο 

φπνπ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011) είηε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελφο ζηνηρείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή αλαιχεηαη πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζεη κηα ζεσξεηηθή άπνςε ή αξρή. Ή κηα 

δηαδηθαζία ή ηζηνξηθφ έξεπλαο ζηελ νπνία γίλεηαη ιεπηνκεξήο κειέηε ηεο εμέιημεο ελφο αηφκνπ, 
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νκάδαο ή θαηάζηαζεο κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν Ο φξνο Μειέηε Πεξίπησζεο έρεη δχν 

λνήκαηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη κηα αλάιπζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα πεξηγξάςεη κηα κεζνδνινγία έξεπλαο.  Η Έξεπλα Γξάζεο (Action research) ε νπνία είηε 

επηρεηξεί λα ιχζεη άκεζα ην πξφβιεκα, είηε απνηειεί κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ζηαδηαθήο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ νπνία εκπεξηθιείνληαη θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ. Τπάξρνπλ 

ινηπφλ δχν ηχπνη έξεπλαο δξάζεο: ε ζπκκεηνρηθή έξεπλα δξάζεο θαη ε πξαθηηθή έξεπλα δξάζεο 

(Atkins & Wallace, 2012).  Μειέηε πεδίνπ (Field study) πνπ  είλαη ε έξεπλα γηα ηα κεγαιχηεξα 

θνκκάηηα πνιηηηζηηθήο γλψζεο. Ο Spradley νξίδεη έλα πεδίν (domain) σο ηελ «ζπκβνιηθή 

θαηεγνξία πνπ πεξηέρεη άιιεο θαηεγνξίεο. Έλα Πεδίν ινηπφλ, είλαη κηα ζπιινγή θαηεγνξηψλ, νη 

νπνίεο κνηξάδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζρέζεο. Ο εξεπλεηήο μεθηλά κε έλα γεληθφ 

πξφβιεκα ή ζεκείν εζηίαζεο θαη αξρίδεη λα καδεχεη ηα δεδνκέλα απφ αλνηθηέο εξσηήζεηο ζε 

ζπλεληεχμεηο πνπ καγλεηνθσλνχληαη θαη κεηαθέξνληαη ιέμε πξνο ιέμε ζην ραξηί κε αληηγξαθή 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).  Η Πεηξακαηηθή Έξεπλα (experimental research) ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, κε επηινγή νκάδσλ νκνίσλ 

ππνθεηκέλσλ, ζπκπεξηθεξφκελνη ζε απηέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ειέγρνληαο ηνπο ζρεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη θαηαγξάθνληαο αληηδξάζεηο ησλ νκάδσλ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).   

Καη ηέινο ε Έξεπλα επηζθφπεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία ν εξεπλεηήο αληιεί πιεξνθνξίεο απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ησλ απφςεσλ, θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζην εμεηαδφκελν ζέκα 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

Δίδνο Έξεπλαο 

 Η έξεπλα κπνξεί λα είλαη είηε δηεξεπλεηηθή, είηε ζπκπεξαζκαηηθή. Η δηεξεπλεηηθή έξεπλα 

δηεμάγεηαη γηα έλα πξφβιεκα πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε έξεπλα 

βνεζά λα θαζνξηζηεί θαιχηεξα ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε 

επηινγή ησλ ζεκάησλ. Θα πξέπεη κφλν λα εμαρζνχλ νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα κε εμαηξεηηθή 

πξνζνρή (Shields & Rangarjan, 2013). Έρνληαο ππφςε ηνλ ζεκειηψδε ραξαθηήξα ηεο, ε 

δηεξεπλεηηθή έξεπλα ζπρλά θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα αληηιεπηφ πξφβιεκα δελ 

ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η δηεξεπλεηηθή έξεπλα ζπρλά βαζίδεηαη ζε δεπηεξνγελή έξεπλα 

φπσο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ή ζε πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο είλαη νη άηππεο 

ζπδεηήζεηο κε ηηο νκάδεο πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηέινο ζε πην επίζεκεο πξνζεγγίζεηο 

κέζα απφ ηηο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο, νκάδεο εζηίαζεο, πξνβνιηθέο κεζφδνπο, πεξίπησζε 

κειεηψλ ή πηινηηθψλ κειεηψλ (Shields & Hassan, 2006). Σν Γηαδίθηπν ηέινο, επηηξέπεη ζηηο 
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δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο λα έρνπλ θαη δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα (Babbie, 2007). Η 

ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα έρεη ζηφρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σείλεη λα είλαη πνζνηηθήο θχζεσο, δειαδή κε ηε 

κνξθή αξηζκψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπλνςηζζνχλ. Η 

ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα ζηεξίδεηαη ηφζν ζε δεπηεξνγελή ζηνηρεία, ηδηαίηεξα ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη φζν θαη ζε πξσηνγελή, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ εηδηθά γηα ηελ κειέηε. 

Η ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηελ πεξηγξαθηθή 

ή ζηαηηζηηθή έξεπλα θαη ηελ αηηηψδε έξεπλα (Neenlankavil, 2007).  

Δξγαιείν έξεπλαο  

Η πνζνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε εξσηεκαηνιφγην. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ηνλ «ζεκέιην ιίζν» ηεο έξεπλαο αθνχ θαζνξίδεη ην είδνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζέινπκε λα απαληήζνπκε θαη ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο πξψηνο θαλφλαο ζην ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη φηη απηφ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Άηνκα πνπ 

απαληνχλ ζε ηαρπδξνκηθέο ή ειεθηξνληθέο έξεπλεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαλννχλ κηα 

εξψηεζε, δελ κπνξνχλ λα ξσηήζνπλ εχθνια, «Ση αθξηβψο ελλνείηε κε απηφ;», ελψ 

εκπηζηεπηηθέο, πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη πνιχ θαιχηεξα κέζσ 

ηαρπδξνκηθψλ ή ειεθηξνληθψλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία.  

Ο εξεπλεηήο ήξζε ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο  θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

ζηνπο νπνίνπο απεχζπλε ζεξκή παξάθιεζε γηα ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ πξψηα ελεκέξσζε αλαιπηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Γελ 

πξνηηκήζεθε ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηφηη, ζχκθσλα κε εκπεηξηθέο 

έξεπλεο, ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεη κεγάιεο απψιεηεο. Η δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνχζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. Ιδηαίηεξεο δπζθνιίεο, φπσο απξνζπκία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο, 

δπζπηζηία θαη πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνλ εξεπλεηή, δε δηαπηζηψζεθαλ εθηφο ειαρίζησλ 

κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην πςειφ επίπεδν 

αληαπφθξηζεο 

Γείγκα  

Αλαθνξηθά κε ηε πεξηγξαθή δείγκαηνο, ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζην κεγαιχηεξν βαζκφ 

ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή ζε φζνπο δελ είραλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Σν δείγκα 
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απνηέιεζαλ 138 άηνκα, ην εξσηεκαηνιφγην φκσο κνηξάζηεθε ζε 150 άηνκα θαη απφ απηά 

ιάβακε πίζσ ζπκπιεξσκέλα ηα 138, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ καο βνήζεζαλ λα θαηαιήμνπκε 

ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην ζέκα. Οη ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο βαζκίδεο, πξνθεηκέλνπ ε άπνςε φισλ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ 

θαηάζηαζε πεξηζζφηεξν ζθαηξηθά θαη αληηθεηκεληθά. Σν ελ ιφγσ δείγκα ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ 

γηαηί ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ ην ρψξν είλαη νη ηδαληθνί λα ζθηαγξαθήζνπλ εθ ησλ έζσ 

ηη επηθξαηεί ζε ζρέζε κε ην ζέκα θαη ηη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί πξνθεηκέλνπ ε νξγάλσζε θαη 

ε επηθνηλσλία λα ιεηηνπξγνχλ φζν πην άξηζηα γίλεηαη. Μέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ ζεκείσλ πνπ 

ρσιαίλνπλ ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ππεξεζίαο.  

θνπόο εξσηεκαηνινγίνπ 

Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα δηαζαθελίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εμεηάδνληαο ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο θαη θαη επέθηαζε ηελ 

εξγαζηαθή επίδνζε. Η θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εξεπλεηή θαη νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο νη νπνίνη είλαη ε κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ε κειέηε ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ε δηεξεχλεζε ησλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, ε επεμήγεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάιπζε ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

Δξεπλεηηθή Μέζνδνο  

Η κέζνδνο κηαο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή πνηνηηθή. Η πνζνηηθή θαηαιήγεη ζε 

πνζνζηά θαη αξηζκνχο. Η πνηνηηθή έξεπλα «δηεξεπλά ηα λνήκαηα θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο». Παξάιιεια ζηνρεχεη «ζηελ 

πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα πψο θαη γηαηί» 

(ηαζαθφπνπινο, 2001). Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

πεξηγξάθνπλ πξψηα ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη ην ππφ κειέηε ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ην θαηλφκελν ή 

ηε ζπκπεξηθνξά (Boland, 1985). Οη πνζνηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ άκεζε επαθή 

αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ έξεπλαο, κε ιεθηηθά δεδνκέλα θαη παξαηήξεζε (Van Maanen, 1979). 

ηαλ ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηελ κειέηε ηνπ πψο νη άλζξσπνη βηψλνπλ κία εκπεηξία θαη πνηεο 

είλαη νη απφςεηο ηνπο, φηαλ θαλείο εμεξεπλά έλα λέν πεδίν φπνπ νη έλλνηεο ηνπ δελ έρνπλ 
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θαηαλνεζεί πιήξσο, φηαλ θαλείο εθηηκά αλ κηα λέα ππεξεζία ή πξντφλ είλαη εθαξκφζηκα, ηφηε 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο (Hancock et al, 2007). Η 

παξνχζα έξεπλα είλαη πνζνηηθή, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπιιερζνχλ πνζνηηθά ζηνηρεία. Η πνζνηηθή 

έξεπλα βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηεο, αξηζκεηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

Η δηακόξθσζε ησλ εξσηήζεσλ 

 Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο λα αλαιπζνχλ πην εχθνια 

Δπίζεο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζχληνκν θαη απιφ. Σν είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ν ηξφπνο 

παξάζεζήο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε αληίζηνηρεο κειέηεο κε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα, ζχκθσλα 

κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).  Πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα ν εξεπλεηήο γξαθψλ απεπζχλζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο κέζεο 

θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηεο επαξρίαο Πάθνπ.   Ο εξεπλεηήο 

επηθνηλψλεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλνκίιεζε καδί 

ηνπο ζε πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν θαη ρξφλν. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο:  

-Πξνζθέξνληαη γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη αλίρλεπζε.  

-Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα επξχ θάζκα απφςεσλ.  

-Δίλαη ζχληνκεο θαη ζπλήζσο είλαη θαηαλνεηέο, ψζηε λα δίλνπλ απαληήζεηο εχθνιεο γηα 

θσδηθνπνίεζε. 

Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο  

Οη ηερληθέο κηαο έξεπλαο αθνξνχλ ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη δεπηεξνγελψλ. Σα 

πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κέζα απφ ηε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε πνηνηηθή, είηε πνζνηηθή. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο (Σνκάξαο, 2000). Σα δεπηεξνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κέζα 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο ηα 

δεπηεξνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κέζα απφ βηβιία, άξζξα ζε πεξηνδηθά, επηζθέςεηο ζε 

νξγαληζκνχο θαη αλαδήηεζε ησλ αξρείσλ ηνπο (Σνκάξαο, 2000). Η έξεπλα ζπλέιιεμε 

πξσηνγελή ζηνηρεία, κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ 

εξγαιείν ηεο ην εξσηεκαηνιφγην. Δπνκέλσο ε έξεπλα είλαη πνζνηηθή. 
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Πεξηνξηζκνί έξεπλαο  

Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλαο πεξηνξηζκφο ήηαλ ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ν 

εξεπλεηήο ηηο επηζπκεηέο απαληήζεηο ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν, παξά ην φηη γλψξηδε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ήηαλ νη αλαζηνιέο θάπνησλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ κέξνο πξνο απνθπγή θνηλνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ. Λχζε ζε απηφ δφζεθε κε ηελ επηβεβαίσζε ηνπ εξεπλεηή φηη πξφθεηηαη γηα αλψλπκε 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Η παξνχζα έξεπλα πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη ηνπο δενληνινγηθνχο 

θαλφλεο κηαο έξεπλαο, λα ζεβαζηεί ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Παξάιιεια επέδεημε ηνλ ίδην ζεβαζκφ ζηα ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ηεξήζεθαλ ηεο αξρέο ηεο αμηνπηζηίαο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 
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Κεθάιαην 7 

Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο , ήηαλ 

λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Πάθνπ αλαθνξηθά κε ηελ απφ θνηλνχ 

δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία ηνπο. πγθεθξηκέλα ε έξεπλά καο επηθεληξψζεθε ζηε 

δηεξεχλεζε ζην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε αιιειεπίδξαζε δηεπζπληή(-ξηαο) θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηα ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ. 

Θειήζακε λα δηαπηζηψζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζεηηθφ θιίκα ζε έλα ζρνιείν 

κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ. Η δηαζηαχξσζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ έδεημαλ φηη παξάγνληεο φπσο: 

νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ηξφπνο κεηαβίβαζεο ησλ εληνιψλ απφ ην δηεπζπληή, παίδνπλ εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο , ην νπνίν φηαλ είλαη ζεηηθφ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έρνπλ σο εμήο:   

Πνηνηηθή αλάιπζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ  

Ωο πξνο ηελ νξγαληθφηεηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο έδεημε φηη ην 38,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δήισζε φηη ππεξεηεί ζε κεγάια (40/ζέζηα- 70/ζέζηα) ζρνιεία θαη ην 

61,5% ζε κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία (20/ζέζηα έσο 40/ζέζηα).Σν εχξεκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν 

αθνχ ε έξεπλα έγηλε ζε λνκφ κε πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη 

κεζαίαο δπλακηθφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ε έξεπλα έδεημε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (75,6%) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

είλαη γπλαίθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ, πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (αΐηεο 

θ.α,1996, Γάξξα θ.α,2010, Σφδηνπ,2012, Σαΐιαρίδεο,2014), θαηαδεηθλχεη φηη ην επάγγεικα ηνπ 

(ηεο) θαζεγεηή (ηξηαο) είλαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθψλ θαη ζεσξείηαη 

«γπλαηθνθξαηνχκελν». Άιισζηε, ζε ζρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη νη γπλαίθεο πξνηηκνχλ λα 

αθνινπζνχλ αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπνπδέο (UNESCO, 1995, Σφδηνπ, 2012). ζνλ 

αθνξά ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη 

ην 52,3% είλαη άλδξεο. ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε έξεπλα έδεημε φηη ην 58,1% είλαη έγγακνη. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη 81,5%. Δθ πξψηεο φςεσο ην απνηέιεζκα απηφ δελ θαίλεηαη λα 
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παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: ε πιεηνςεθία ησλ λενδηνξηδφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ηνπνζεηνχληαη νξγαληθά κε βάζε ηελ πξψηε ή δεχηεξε πξνηίκεζή ηνπο θαη 

ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ζρεηηθήο έξεπλαο νη ζχδπγνη 115 ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο (81%) δεκφζηνη ππάιιεινη (Σζηπιεηάξεο, 1999:11) κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο εμεγεί έκκεζα πιελ ζαθψο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Η 

άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο 5β εξψηεζήο καο , βάζεη ηεο νπνίαο ην 

56,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξακέλεη ζην ίδην ζρνιείν απφ 1 κέρξη 4 ρξφληα. Ωο πξνο ηελ ειηθία 

ε έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία (60,7%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ειηθία κέρξη 40 εηψλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (81,6%) ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη πάλσ 

απφ 41 εηψλ.  

Ηλικία Frequency Percent Valid Percent  Cumulative 
percent 

Μέχρι 30ετών  
31-40 ετών  
41-50 ετών 
51 και πάνω ετών 
Total 

30 
49 
39 
20 
100 

21,5 
39,2 
29,6 
9,7 
100 

21,5 
39,2 
29,6 
9,7 
100 

21,5 
60,7 
90.3 
100 

 

Σν εχξεκα πνπ αθνξά ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε δελ είλαη παξάμελν αθνχ ε κέρξη ηψξα 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία επλνεί ηελ αξραηφηεηα ζηελ επηινγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο ησλ Τπνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (1,9%) έρνπλ 

πηπρίν Μεηεθπαίδεπζεο, ζε πνζνζηφ (8,1%) έρνπλ δεχηεξν πηπρίν, κεηαπηπρηαθφ ηίηιν έρεη ην 

6,3% ελψ δειψλνπλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζε πνζνζηφ 0,6%. Ωο πξνο ηα ζπλνιηθά 

ρξφληα ππεξεζίαο , ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (45%) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη απφ 1 έσο 10 ζπλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα πηζαλή 

εξκελεία γη’ απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ην γεγνλφο φηη: πξψηνλ νη λενδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπνζεηνχληαη, θαηά θαλφλα, ζε ζρνιεία αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαη παξακέλνπλ 

αξθεηά ρξφληα ζηηο πεξηνρέο απηέο κέρξη λα βειηηψζνπλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο ζην θέληξν 

ηεο πφιεο.  

Απφ ηελ άιιε ην 73,8% ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δήισζε φηη έρεη απφ 21 θαη πάλσ ζπλνιηθά 

ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε αθνχ, φπσο 

αλαθέξακε πην πάλσ, ην ζχζηεκα επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ (-ξησλ) ζρνιηθψλ κνλάδσλ επλνεί 
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ηνπο αξραηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο , ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (41,5%) 

ησλ εξσηεζέλησλ ζηειερψλ δήισζε φηη θαηέρεη ηε ζέζε απηή απφ 1 έσο 4 ρξφληα. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη, επίζεο, θαη ην εχξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (70,8% ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππεξεηεί ζην ίδην ζρνιείν κέρξη 4 ρξφληα. πσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, ε νιηγφρξνλε παξακνλή ησλ δηεπζπληψλ (-ξησλ) ζην ίδην ζρνιείν κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ , πνπ 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο (ηδεξνπνχινπ, 2010, Σφδηνπ,2012) επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ αθνχ ε νιηγφρξνλε παξακνλή δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο αζπλέρεηαο, αλαζηάησζε, δηάζπαζε ζπλνρήο θαη ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ θαη αθφκε δελ επλνείηαη ε θαιιηέξγεηα ζπλαηζζήκαηνο επζχλεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηεπζπληή/ξηαο (Πξνθνπηάδνπ, 2009). Ωο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ίδην ζρνιείν, ην δείγκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε πιεηνςεθία (56,6%) ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππεξεηεί ζην ζρνιείν πνπ είλαη ηψξα κέρξη 10 ρξφληα.  

ηνηρεία αιιειεπίδξαζεο δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ 

 ην εξψηεκα (6), αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ 

(ηε) δηεπζπληή(-ξηαο) «γηα κηα εηιηθξηλή θαη αλνηρηή ζπδήηεζε» ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(96,3%) ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε θαηαθαηηθά. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη 100%. ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε (εξ.7) ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημε, απφ «πνιχ» κέρξη «πάξα 

πνιχ», σο πξψην ιφγν ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή θαη 

αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα δηαρεηξίδεηαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ην νηθείν ζηπι ηνπ δηεπζπληή. Απφ ηελ άιιε, νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ έδεημαλ απφ «πνιχ» κέρξη «πάξα πνιχ» , σο πξψην παξάγνληα ην εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ θαη ππνζηήξημεο θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο: ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή 

λα δηαρεηξίδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην νηθείν ζηπι ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο. 

πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ ζην ιφγν 

πξνζέγγηζεο, πνπ είλαη ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή. Σν εχξεκα 

απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε άιιε έξεπλα (ηδεξνπνχινπ, 2010), βάζεη ηεο νπνίαο νη 

πθηζηάκελνη (εθπαηδεπηηθνί) ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο βιέπνπλ ηνλ άλζξσπν εθείλν 

πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ, ην γλήζην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ 

κε ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ θαη ηε δηάζεζε ππνζηήξημεο.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, γηα ηνλ (ηε ) δηεπζπληή (-ξηα) κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη νη πξάμεηο ηνπ (ηεο) λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εληηκφηεηα, δειαδή λα είλαη 

εηιηθξηλήο θαη λα θάλεη πξάμε απηά πνπ ιέγεη. Σα αλσηέξσ επξήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

επξήκαηα απφ ηελ απάληεζε ησλ δηεπζπληψλ ζηελ εξψηεζε 7γ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

«νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ», απνθαιχπηνπλ φηη πεξηζζφηεξν ζηα κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία, 

ζε ζρέζε κε ηα κεγάια ζρνιεία, νη δηεπζπληέο απαληνχλ φηη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο πξνζεγγίδνπλ «πάξα πνιχ» νη εθπαηδεπηηθνί 

(βι.Πηλαθαο 10γ1). Η δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ηα κηθξά θαη 

κεζαία ζρνιεία είλαη ζηειερσκέλα κε ιηγφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια πνπ 

είλαη πνιπδχλακα, θαη , επνκέλσο, είλαη ινγηθφ ζηα κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία λα δηεπθνιχλεηαη 

ε επαθή δηεπζπληή (-ξηαο) θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε λα αλαπηχζζνληαη θαιχηεξεο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (88,1%) θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (96,9%) δειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εθκπζηεξεχνληαη ζηνπο δηεπζπληέο ηνπο πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. Σν εχξεκα απηφ θαηαδεηθλχεη 

φηη ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, παξάγνληαο πνπ 

ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην 

εχξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί εθκπζηεξεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

(ζηε) δηεπζπληή (-ηξηα) ηνπο έλα πξνζσπηθφ ηνπο πξφβιεκα ην νπνίν επεξεάδεη ηελ απφδνζή 

ηνπο ζην ζρνιείν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Μηα εμήγεζε γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε απηή ίζσο λα είλαη ην γεγνλφο φηη νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα (π.ρ. νηθνλνκηθά, θνηλσληθά) απφ ηνπο άγακνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη επνκέλσο 

ζην πξφζσπφ ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) ηνπο βιέπνπλ ηνλ άλζξσπν εθείλν πνπ κπνξεί λα ηνπο 

θαηαλνήζεη θαη λα ηνπο επηιχζεη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. χκθσλα κε ην εχξεκά καο, 

νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ, απφ «πνιχ» κέξρη «πάξα πνιχ», ζηελ εθκπζηήξεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ (ζηε) δηεπζπληή(-ξηαο) ηνπο πξνζσπηθά/νηθνγελεηαθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο είλαη: ν ζεβαζκφο θαη ε εθηίκεζε ζην πξφζσπν ηνπ 

δηεπζπληή, ε δηαθξηηηθφηεηα θαη ε ερεκχζεηα ηνπ δηεπζπληή, ην ελδερφκελν ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο, θαη ε θαηαλφεζε θαη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ (-ξησλ) νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

είλαη: ε βεβαηφηεηα γηα ηε δηαθξηηηθφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηα ηνπο, ην ελδερφκελν 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ηνπο, ε θαηαλφεζε θαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπο θαη ν 

ζεβαζκφο θαη ε εθηίκεζε ζην πξφζσπν ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ηξηαο). Σν απνηέιεζκα απηφ 

δείρλεη φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφζσπν ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) ηνπ 

ζρνιείνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα αηζζήκαηα εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ πνπ ληψζνπλ γηα ηελ 
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αθεξαηφηεηα θαη ην ήζνο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί απνδεηνχλ ζην πξφζσπν ηνπ 

δηεπζπληή έλα θίιν, έλαλ θαζνδεγεηή, ν νπνίνο κε ελζπλαίζζεζε ζα πξνζπαζήζεη λα 

θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

Δμάιινπ, ν απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επεηδή ε δηαηψληζή ηνπο 

ελδερνκέλσο λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ» ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ κηθξφηεξσλ ζρνιείσλ ζπκθσλνχλ φηη νη πξψηνη 

εθκπζηεξεχνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζηνπο πξντζηακέλνπο πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πηζαλφλ, φπσο αλαθέξακε πην 

πάλσ, ε δηαθνξνπνίεζε απηή λα ζπκβαίλεη γηαηί ζηα κηθξά ζρνιεία ππεξεηνχλ ζπλήζσο 

λενδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ή εθπαηδεπηηθνί κε ιίγα ρξφληα θαη αλαδεηνχλ ηελ θαηαλφεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζην πξφζσπν ηνπ(ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) 

ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεξεπλεηηθψλ ζπλαληήζεσλ – ζπδεηήζεσλ ηνπ 

δηεπζπληή «κε θάζε κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο» (εξψηεζε 10) 

ην δείγκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ην 16,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε «πάληα», ην 70,0% 

«κεξηθέο θνξέο», θαη ην 12,5% δήισζε «πνηέ». Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ είλαη 33,8%,55,4% θαη 10,8%. Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ζε έλα ζηα 

δέθα ζρνιεία δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ελψ ζηελ πιεηνλφηεηά (70,0%-55,4%) ησλ ζρνιείσλ νη ζπλαληήζεηο 

απηέο γίλνληαη επηιεθηηθά. Η επηινγή απηή ησλ δηεπζπληψλ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ζεκαηνινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ , 

αθνχ είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη αθνξνχλ δεηήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε (10) απάληεζαλ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο- 

ζπδεηήζεηο πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, δήισζαλ φηη νη ζπλαληήζεηο 

απηέο βνήζεζαλ απφ «πνιχ» κέρξη «πάξα πνιχ» : ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπο (73,7%), ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δηελέμεσλ (61,9%) θαη ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ (62,5%). Σα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη 78,5%, 67,7% θαη 75,4%. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

ζπλαληήζεηο δηεπζπληή(-ξηαο) θαη εθπαηδεπηηθψλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ ζπληεινχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηξηβψλ θαη ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ. 

Μνινλφηη, απφ ηα απνηειέζκαηα απηά θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

ιφγνπο πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ, σζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνηθνχληνο θαη δηνηθνπκέλσλ :  
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 ζπκβάιιεη ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε θαινχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο, 

 πξνζθέξεη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ,  

 δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαη  

 θαηαδεηθλχεη ηε δεκνθξαηηθή κνξθή εγεζίαο ζηα θππξηαθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κέζεο 

εθπαίδεπζεο. 

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ην 36.3% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη «νκφθσλα» θαη ην 44,4% «θαηά 

πιεηνςεθία». Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη 66,2% θαη 20,0%. 

πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα , πνπ δε ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ (Γηαλλαθνπνχινπ 2008, ηδεξνπνχινπ,2010) νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα, παξαηεξνχκε δηαθνξνπνίεζε ζηε κνξθή ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Η δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη 

δηνηθνχληεο θαη νη δηνηθνχκελνη αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθή νπηηθή ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαπάλσ 

επηζήκαλζε κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζ’ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (36,3%-66,2%) ηα 

ζρνιεία θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθφ θιίκα. ε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «νξγαληθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ» ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν φηη νη απνθάζεηο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ είλαη νκφθσλεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ κεγάισλ ζρνιείσλ. Η 

δηαθνξνπνίεζε απηή πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη γηαηί ζηα κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία ππάξρεη ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ, θαιχηεξε επηθνηλσλία , ε νπνία ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε 

θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Αλαθνξηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληεινχλ ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο έδεημε ηα 

εμήο: Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ «ε ζπλνρή ηεο νκάδαο» ζεσξείηαη απφ «πνιχ» κέρξη 

«πάξα πνιχ» σο πξψηνο ιφγνο, θαη αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: ε σξηκφηεηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ «ε ζπλνρή ηεο νκάδαο ζεσξείηαη «πνιχ» κέρξη «πάξα πνιχ» σο 

πξψηε θχξηα πξνυπφζεζε, θαη αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: ε σξηκφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ, 
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ε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνπκε φηη κε θάπνηα δηαθνξά ζηα πνζνζηά, νη νκφθσλεο απνθάζεηο 

θαίλεηαη λα είλαη πξντφλ ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη ηεο σξηκφηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ. Σα 

επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηνλ παξάγνληα «νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ» αθνχ 

φπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ζηα κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία ππάξρεη θαιχηεξε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πνπ ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε θαιψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Πξαγκαηηθά, ζε έλα ζχιινγν δηδαζθφλησλ, πνπ ηα κέιε ηνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ σξηκφηεηά ηνπο (δειαδή ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη δηαζέηνπλ 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο) θπξηαξρεί ην «εκείο» αληί ηνπ «εγψ» θαη επηθξαηεί νκαδηθή 

ζπκπεξηθνξά, ινγηθφ είλαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά, ν βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (αΐηεο,2014β:205). ην εξψηεκα (14) «αλ ν (ε) δηεπζπληήο(-ξηα) 

επηδηψθεη θηιηθέο ζπλαληήζεηο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ» ην 71,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 86,2% ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απάληεζε 

θαηαθαηηθά. Σν απνηέιεζκα απηφ , θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ επηδηψθεη ηέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα κηιήζνπλ ζε κηα αλεπίζεκε, πξνζσπηθή θαη 

θηιηθή βάζε. ΄Η φπσο εηπψζεθε «ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο (δειαδή νη θηιηθέο 

ζπλαληήζεηο) δε βνεζά κφλν ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο αιιά νη εθπαηδεπηηθνί 

εξγαδφκελνη σο κέιε κηαο νκάδαο γίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί» (αΐηε & αΐηεο,2012α :277) ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα «ζπλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο» ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο απαληνχλ πεξηζζφηεξν φηη ν(ε) δηεπζπληήο(-

ξία) ηνπ ζρνιείνπ ηνπο επηδηψθεη θηιηθέο ζπλαληήζεηο κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ εθηφο 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ίζσο ε εμήγεζε λα είλαη πάιη ίδηα, φπσο πξνεγνπκέλσο, αξθεί λα δερζνχκε 

φηη νη λένη εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ θπξίσο ζε κηθξά θαη κεζαία ζρνιεία, φπνπ επηθξαηνχλ 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα άηππεο ζπλεπξέζεηο ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Ωο πξνο ηε ζπκβνιή ησλ θηιηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε , απφ «πνιχ» κέρξη 

«πάξα πνιχ», σο πξψην παξάγνληα ηε κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: ε ζχζθημε ζρέζεσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία θαη ε 

βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ε ζεηξά θαηάηαμεο έρεη σο εμήο: ε 

ζχζθημε ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε 
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απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία. Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε δελ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνπο δχν πξψηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ωζηφζν απφ ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ Τπνθεηκέλσλ ηεο έξεπλάο καο  κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αίζζεζε 

ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ απνπλένπλ απηέο νη ζπλαληήζεηο αζθεί επεξγεηηθή 

επίδξαζε ηφζν ζηε βειηίσζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (αΐηε & αΐηεο,2012α). πλεπψο, δηθαηνινγεκέλα νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξφο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε απνηειεζκαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ην δείγκα έδεημε κε ζπρλφηεηα «πάληα» σο πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) ζηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (58,1%) θαη αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: ζηνλ θαη’ ηδίαλ έπαηλν (38,8%), 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ (36,3%) θαη ζηνλ 

έπαηλν δεκφζηα (32,5%), θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ε ζεηξά θαηάηαμεο έρεη σο εμήο: ν θαη’ ηδίαλ έπαηλνο (75,4%), ε 

ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ (72,3%), ν έπαηλνο δεκφζηα (53,8%) 

θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ(30,8%). Σα επξήκαηα 

απηά πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (ηδεξνπνχινπ, 2010, 

Μπαγηψξγαο,2014), θαηαδεηθλχνπλ φηη πνιιά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ 

Πάθν επηηπγράλνπλ λα κεηαδψζνπλ κε πεηζηηθφ ηξφπν ην φξακά ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Δμάιινπ, ε επηηπρεκέλε 

άζθεζε ησλ εγεηηθψλ θαζεθφλησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (αΐηε & αΐηεο, 2012β). Δπεηδή ε παξαθίλεζε θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ, ηα εγεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα γλσξίδνπλ , ηελ 

ηερληθή ηεο «ζεηηθήο ελίζρπζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν έπαηλνο θαη ε αλαγλψξηζε κπνξνχλ 

λα θαηαθέξνπλ πνιιά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Novack, 2007) θαη βάζεη ηνπ λφκνπ ηνπ 

απνηειέζκαηνο (Laweffect) ε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία θαηαιήγεη ζ’ έλα επράξηζην απνηέιεζκα, 

είλαη πηζαλφλ λα επαλαιεθζεί , ελψ ε ζπκπεξηθνξά ε νπνία θαηαιήγεη ζε έλα δπζάξεζην 

απνηέιεζκα δελ είλαη πηζαλφλ λα επαλαιεθζεί (Thorndike,1911:244)». Βέβαηα, αλ ζπγθξίλνπκε 

ηα πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε εθείλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ηα ζηειέρε παξνπζηάδνπλ κηα «σξαηνπνηεκέλε» θαηάζηαζε, πνπ δε 

ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ηε βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία ηνπο. Η 
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δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζην γεγνλφο φηη νη ίδηνη είλαη επηεηθείο κε ηνπο εαπηνχο ηνπο (ηδεξνπνχινπ,2010). 

ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα «νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ» ην δείγκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη 

πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί ζηα κεζαία θαη κεγάια ζρνιεία, ζε ζρέζε κε ηα κηθξά ζρνιεία, 

απαληνχλ φηη ν (ε) δηεπζπληήο(-ξηα) επαηλεί «πάληα» ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεκφζηα. Η 

δηαθνξνπνίεζε απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα κεζαία θαη κεγάια δεκνηηθά 

ζρνιεία αλαιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηνξγαλψλνληαη 

ζρνιηθέο εθδειψζεηο απ’ φηη ζηα κηθξά ζρνιεία, πνπ αληηκεησπίδνπλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

(Παπαζηακάηεο,1998, αΐηεο,2000), νπφηε νη δηεπζπληέο (-ξηεο) ησλ κεγάισλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επαηλέζνπλ δεκφζηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ γηα ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Καη’ επέθηαζε 

φηαλ ν(ε) δηεπζπληήο(-ξηα) επαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ηφηε θαη νη ηειεπηαίνη 

ληψζνπλ φηη ν(ε) πξντζηάκελνο(-λε) ηνπο αλαγλσξίδνπλ «ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλάςνπλ θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο» (Κνχια,2011:176). Αλαθνξηθά κε ην 

αλ «ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλή ζαο εξγαζίαο ληψζαηε ελνριεκέλνη ζε θάπνηα εληνιή ηνπ (ηεο) 

δηεπζπληή (-ξηαο)» νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ «αξθεηά» κέρξη «πάξα πνιχ» θαηά 

ζεηξά θαηάηαμεο είλαη: ε εληνιή ηνπ δηεπζπληή δφζεθε ζε αθαηάιιειε ζηηγκή (15,0%), ν ηφλνο 

κε ηνλ νπνίν δφζεθε ε εληνιή ήηαλ απηαξρηθφο (13,8%) θαη ε εληνιή δφζεθε ζε ηφπν πνπ δελ 

πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο (10,1%). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη: 

18,5%, 15,3% θαη 9,2%. Σν απνηέιεζκα απηφ, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

(ηδεξνπνχινπ, 2010, Μπαγηψξγαο, 2014) πνπ ππνγξακκίδνπλ φηη ν αθαηάιιεινο ρξφλνο πνπ 

δφζεθε ε εληνιή ήηαλ ν βαζηθφηεξνο ιφγνο ελφριεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εληνιή ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ο ιφγνο απηφο θαζψο θαη νη δχν επφκελνη, δειαδή, ν ηφλνο κεηάδνζεο 

ηεο εληνιήο θαη ν αθαηάιιεινο ηφπνο, απνηεινχλ αηηίεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ελνρινχληαη απφ 

ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ην δηεπζπληή ηνπο. Πξνθαλψο, νη δηεπζπληέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δελ έρνπλ ηχρεη ηεο απαηηνχκελεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Ωο πξνο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν(ε) δηεπζπληήο(-ξηα) 

αληηκεησπίδεη ηα παξάπνλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε, απφ «πνιχ» 

κέρξη «πάξα πνιχ», σο πξψην θχξην ηξφπν «αθνχεη ν δηεπζπληήο κε επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ 

ην ζέκα»(79,4%) θαη αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο: «αλαδεηά ηα βαζχηεξα αίηηα κέζα ζε 

θιίκα ζπλεξγαζίαο» (69,4%) «αλαγλσξίδεη θάπνηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη 

θαηαιήγεη ζε ζρέδην δξάζεο» (65,6%) θαη «αγλνεί ην ζέκα» (1,9%), θαηά ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη: 93,8%, 86,2% 67,7% 

θαη 1,5%. Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα γίλεηαη ζαθέο φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηνηθνχλησλ θαη 
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δηνηθνπκέλσλ ζπκθσλεί , ζε κεγάιν βαζκφ φηη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Πάθν, αληηκεησπίδνπλ κε επαηζζεζία ηα φπνηα 

παξάπνλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπο κέζα 

ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο. Γειαδή, αλαδεηνχλ ιχζεηο, ψζηε λα κε 

δηαηαξάζζεηαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, πνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ζεηηθφ θιίκα 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. χκθσλα κε ην εχξεκά καο, νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη, πνπ «ζπληεινχλ ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν» (εξψηεζε 19) απφ «πνιχ» κέρξη «πάξα πνιχ» , 

θαηά ζεηξά θαηάηαμεο είλαη: ε χπαξμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (90,6%), ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε κεηαμχ δηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθψλ (90,0%), ε επειημία ηνπ δηεπζπληή ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε παξάιιειε αλάπηπμε ειεπζεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(90,0%), ε αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ (80,7%) θαη νη ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή (75,0%) θαηά 

ηελ 126 άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη: 

90,8%,96,9%, 100,0% 86,1% θαη 89,2%. Απφ ην απνηέιεζκα απηφ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ηξεηο 

πξψηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη: ε χπαξμε ζεηηθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

επειημία ηνπ δηεπζπληή ζηελ ηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο κε παξάιιειε αλάπηπμε 

ειεπζεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

κία ζρνιηθή κνλάδα ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ σο ζεκαληηθφ ην ξφιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηε δηακφξθσζε θαιψλ ζρέζεσλ. 

πγθεθξηκέλα «ην πλεπκαηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα απμεκέλα πξνζφληα, ε αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο ε έληνλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή, νη 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη δπλαηφηεηεο 

ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ δηνίθεζεο θαη ην επηζηεκνληθφ ηνπ ππφβαζξν απνηεινχλ 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζσζηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ» (Μπαγηψξγαο, 

2014:35,Πνκάθε,2007, Κνχια,2011). Καη’ επέθηαζε, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο ππνζηεξίδεηαη (αΐηεο, 2014β) « ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζε δηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ ε εκπηζηνζχλε δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

δηνηθνχληνο θαη δηνηθνπκέλσλ θαη εληζρχεη ηε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα, ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηνηρείν πνπ ελδπλακψλεη πεξηζζφηεξν ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ». ζνλ αθνξά, ηέινο, ηελ επειημία ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-
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ξηαο) ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ν ηθαλφο εγέηεο δελ θάλεη 

άκεζα ρξήζε ηεο εμνπζίαο, αιιά κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη ηηο φπνηεο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ζπλαδέιθσλ ηνπ. Γειαδή, ρξεζηκνπνηεί 

σο κέζν πεξηζζφηεξν ηελ «πεηζψ» παξά ηελ εμνπζία ηεο ζέζεο ηνπ (ηεο) θαη ηελ απεηιή ησλ 

θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια 

κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην λα αζθεί ζεηηθή επηξξνή πάλσ ηνπο γηα ην θαιφ φισλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο «ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» (εξψηεζε 20), ην δείγκα ηεο έξεπλαο έδεημε, απφ «πνιχ» κέρξη «πάξα 

πνιχ», σο πξψην θχξην παξάγνληα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (96,9%) θαη αθνινπζνχλ κε ζεηξά θαηάηαμεο : ε άζθεζε ζεηηθήο επηξξνήο ζηελ 

πνηφηεηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (96,3%) , ε δεκηνπξγία θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (94,4%), ε ζπκβνιή ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(89,4%) θαη ε άζθεζε ζεηηθήο επηξξνήο ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (78,2%), θαηά ηελ 

άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ δηεπζπληψλ (-ξησλ) είλαη: 100,0%, 

96,9%, 100,0% 95,4% θαη 84,6%,  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηα αξρηθέο καο ππνζέζεηο, έξρνληαη ζε ζπκθσλία 

κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Αγγειφπνπινο θ.ά,2002, ηδεξνπνχινπ, 2010, Μπαγηψξθαο,2014) 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηνηθνχληεο θαη δηνηθνχκελνη απνδίδνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα κε επλντθφ θιίκα νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνπληαη απφ ηελ αλνηρηή 

επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, ην πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο, ζπλεξγαζάηο θαη 

ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  
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πκπεξάζκαηα 

Η δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αιιειεπίδξαζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Πάθνπ, είρε σο βαζηθφ ζηφρν 

λα πξνβάιιεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ. Σα βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο ζηα 

νπνία απάληεζαλ νη δηεπζπληέο(-ξηεο) θαη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ήηαλ ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηε ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ησλ επηκέξνπο επξεκάησλ πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ δηαπηζηψζεηο:  

Η δηνίθεζε ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία Μέζεο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Πάθνπ αζθείηαη απφ 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο, έζησ θαη αλ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ζηελ 

επαξρία καο. Έηζη, γηα άιιε κία θνξά δηαπηζηψλεηαη ζε έξεπλα ε ρακειή ζπκκεηνρή ηεο 

γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θαηάιεςε εγεηηθψλ ζέζεσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Η πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο έξεπλάο καο ζηεξνχληαη ηεο θαηάιιειεο 

δηνηθεηηθήο επηκφξθσζεο κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε απηά λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζηεξηδφκελα πεξηζζφηεξν ζηελ νπνηαδήπνηε εκπεηξία θαη ηελ θαιή ηνπο δηάζεζε θαη ιηγφηεξν 

ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Η πιεηνλφηεηα ηφζν ησλ δηεπζπληψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ λα 

ρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Ωο βαζηθφηεξνη ιφγνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη 

ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή. 
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Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δειψλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί εθκπζηεξεχνληαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. Σν εχξεκα 

απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηνηθνχληνο θαη δηνηθνπκέλσλ.  

Η εκπηζηνζχλλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφζσπν ηνπ (ηεο) δηεπζπληή(-ξηαο) βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηα αηζζήκαηα εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ πνπ ληψζνπλ γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ην ήζνο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ.  

Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηεο επαξρίαο Πάθνπ ζπκθσλεί φηη νη 

δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο κε θάζε κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 

γίλεηαη επηιεθηηθά , γεγνλφο πνπ δελ βνεζά ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ.  

Η επηδίσμε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα πξνζσπηθή επαθή θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε κηαο 

νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Η ζσζηή επηθνηλσλία απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηεο εχξπζκεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη θηιηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ δηεπζπληή κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ επηδξνχλ ζεηηθά ηφζν ζηε βειηίσζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ φζν θαη ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Η πιεηνλφηεηα δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνπκέλσλ δέρεηαη φηη ε παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ είλαη κία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ν δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σα παξάπνλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ (ηε) δηεπζπληή(- ξηα) ηνπ ζρνιείνπ 

κε επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ. Γειαδή, πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ 

παξαπφλσλ κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο. 

Η αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα εμαξηάηαη θαηά θχξην 

ιφγν, απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα (π.ρ. πλεπκαηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά 

θ.ά) ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ.  

Οη δηεπζπληέο(-ξηεο) θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κηα ζρνιηθή 

κνλάδα κε επλντθφ θιίκα νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία πνπ 
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ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, ην πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο , ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

 

 

 

Πξνηάζεηο  

Η παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο 

Πάθνπ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εθηηκνχκε φηη νη δηαπηζηψζεηο απηέο πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ επηζηακέλσο απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Ηγεηηθψλ ηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ νη ππνςήθηνη 

πξντζηάκελνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ηπγράλνπλ εηδηθήο θαηάξηηζεο ζε ζεσξεηηθή αιιά θαη ζε 

πξαθηηθή βάζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ππνςήθηνη ζα απνθηνχλ, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ φπσο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Αλαγθαία είλαη, επίζεο θαη ε ζέζπηζε θαη ε 

ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα δηνηθνχληεο θαη δηνηθνπκέλνπο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ έηζη ψζηε, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα θαηαξηίδνληαη ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο φπσο είλαη: ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε 

δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε δηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ, ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, 

θ.ά. ια απηά πνπ επηζεκάλζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα καο νδεγνχλ ζε κία αλαδήηεζε ελφο 

ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ κέζα ζην νπνίν νη κηθξνί καζεηέο φισλ ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ζα κπνξνχλ λα κάζνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ θαη πψο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα λα αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη. Η επίηεπμε φκσο ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

δεκηνπξγεί κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηελ πθηζηάκελε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο: 

Πφηε θαη κε πνην ηξφπν ζα πεξηνξηζζεί ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα κεηαμχ αζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο; Μήπσο νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ φξν ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο 

ελλννχλ ην θηιηθά, νηθείν θιίκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φρη κηα πςεινχ επηπέδνπ 

ζπλεξγαζία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμήο ηνπο; Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζε κηα επηθνηλσλία 

νπζηαζηηθή ή ζε κηα επηθαλεηαθή δηαδηθαζία κε ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά; Πφηε, επηηέινπο ν 
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αξκφδηνο θξαηηθφο θνξέαο ζα θαζηεξψζεη έλα ζηαζεξφ θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα επηινγήο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο; Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί θαζψο θαη πνιινί άιινη 

πξνβάιινπλ ηελ αλάγθε θαη άιισλ εκπεξηζηαησκέλσλ εξεπλψλ παλειιαδηθήο θιίκαθαο 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ θαη επηιπζνχλ ρξφληα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε 

ζηειέρσζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε κεηαβίβαζε ζεκαληηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε θαη ε 

αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπζηθά ε αιιαγή 

λννηξνπίαο φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δπίινγνο 

πκπεξαζκαηηθά, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ πεξηγξάθνληαη 

σο ζεηηθέο φηαλ ζ’ απηέο θπξηαξρνχλ ε απηνλνκία, ε ελζάξξπλζε, ε θηιηθή δηάζεζε, ε 

ππνρσξεηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε θαηαλφεζε θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ακνηβαία απνδνρή θαη ζπκπάζεηα. ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ ζ’ έλα πιαίζην φπνπ θπξηαξρνχλ ε ακνηβαία 

δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε, ε αξκνληθή ζπλεξγαζία, ε ηζνδχλακε ζπκκεηνρή 

ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε απνδνρή, ε ελζάξξπλζε, ε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή 

απνγνήηεπζεο, αθφκε θαη ε παηγληψδεο δηάζεζε θαη φπνπ ηζνξξνπνχλ νη αηνκηθέο αλάγθεο θαη 

νη αλάγθεο ηεο νκάδαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005). 

Η πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Οη θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ ζπληεινχλ ζηε κάζεζε, δηακνξθψλνπλ 

ζπλζήθεο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε απνηέιεζκα λα 

εμαζθαιίδεηαη ρξφλνο θαη δηάζεζε γηα ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Thomson, 1997; Adrams, 

1998). Αληίζεηα, ε έιιεηςε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δεκηνπξγεί έληαζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζ’ απηνχο θαη 

ηνπο καζεηέο (Hall & Hall, 1988). 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα δελ αξθεί λα 

είλαη κφλν απνηειεζκαηηθφ. Οθείιεη λα είλαη έλα ζρνιείν πςειψλ ζηφρσλ θαη αλζξσπηζηηθψλ 

αμηψλ θαη λα εκπλέεη κηα ηδέα αξκνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο γχξσ απφ ηελ νπνία λα εθηείλεηαη φιν 

ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Δίλαη νη θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, νη άλζξσπνη πνπ βιέπνπλ ην 

επάγγεικα ηνπο σο ιεηηνχξγεκα, είλαη ηα πςεινχ επηπέδνπ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα 
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πνηνηηθά βηβιία. Δίλαη φιε ε δηαδηθαζία, ε νπνία θηινδνμεί λα παξαγάγεη αλζξψπνπο έηνηκνπο 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηηο επνρήο, ζηα θειεχζκαηα ηνπ αχξην. 

 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1 

(Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ Γ/ληηθά ηειέρε (Γ/ληήο-ηξηα,Πξντζηάκελνο-ε) 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο ζαο ζα θξαηεζνχλ αλψλπκεο θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

λα ζπγθεληξψζεη ηηο απφςεηο ζαο γηα ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο). 

A. Γεληθά ζηνηρεία 

Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ:….../Θέζην 

Β΄ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1. Φύιν: Άλδξαο/ Γπλαίθα 

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο (-ε) ……….   Άγακνο(-ε)………. 

3. Ηιηθία: ………≤ 30 ………..31-40 ……..41-50 ………..51 θαη πάλσ 

4. Σίηινη ζπνπδώλ:(εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ). 

Μεηεθπαίδεπζε /Γεχηεξν Πηπρίν /Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 

5. Υξόληα ππεξεζίαο:  

α. ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε:……… 

β. σο Γ/ληήο:……….. 

γ.σο Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ βξίζθεζηε ζήκεξα:……….. 

Γ ΄  η ν η ρ ε ί α α ι ι ε ι ε π ί δ ξ α ζ ε ο δ η ε π ζ π λ η ή θ α η ε θ π α η δ ε π η η θ ψ λ 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζαο πξνζεγγίζνπλ γηα κηα 

εηιηθξηλή θαη αλνηρηή επηθνηλσλία καδί ζαο ; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

7. Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη ΝΑΙ ζε πνηνπο ιόγνπο απνδίδεηε απηνύ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε :                                                  

                                                                                                                   Πάξα πνιχ  Πνιχ Αξθεηά  Λίγν  Καζφινπ 

α. ζην νηθείν ζηπι ζαο  

 β. ζην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημή ζαο 
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8.Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθκπζηεξεύνληαη έλα πξνζσπηθό/νηθνγελεηαθό ηνπο 

πξόβιεκα, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ απόδνζήηνπο ζην ζρνιείν; 

ΝΑΙ /  ΟΥΙ 

9. Αλ απαληήζαηε «Ναη» ζε πνηνπο ιόγνπο ην απνδίδεηε; 

                                                                                                                                             Πάξα πνιχ    Πνιχ     Αξθεηά    Λίγν         Καζφινπ 

α. ππάξρεη πεξίπησζε θαηαλφεζεο θαη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο;  

β. ππάξρεη ην ελδερφκελν ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημήο ηνπο; 

γ. ππάξρεη ζεβαζκφο θαη εθηίκεζε ζην πξφζσπφ ζαο; 

δ. ππάξρεη βεβαηφηεηα γηα ηε δηαθξηηηθφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηάζαο; 

ε. άιιν ………………………….. 

10.Πξαγκαηνπνηείηεδηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο – ζπδεηήζεηο κε θάζε κέινο ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ πξηλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο; 

Πάληα  …… Μεξηθέο θνξέο……… Πνηέ………. 

11. Όπνηε πξνεγήζεθαλ ηέηνηεο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο απηέο βνήζεζαλ: 

                                                                                                                                                      Πάξα πνιχ   Πνιχ     Αξθεηά    Λίγν    Καζφινπ 

α. ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηελέμεσλ 

β. ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γ. ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ 

δ. άιιν……………………… 

12.Οη απνθάζεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ είλαη; 

                                                                                                                                                                  Ναη    Μεξηθέο θνξέο      ρη 

α. νκφθσλεο 

β. θαηά πιεηνςεθία 

γ. άιιν………………………. 

13. Αλ απαληήζαηε «Ναη», δειαδή νη απνθάζεηο είλαη νκόθσλεο, ζε πνηνπο ιόγνπο ην 

απνδίδεηε: 

                                                                                                                                                          Πάξα πνιχ Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

α. ζηε δηθή ζαο θαζνδήγεζε; 

β. ζηελ σξηκφηεηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ; 

 γ. ζηελ ηθαλφηεηά ζαο γηα δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

δ. άιιν..........................................: 
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γ. ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

δ. ζηε βαξχηεηα ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο; 

ε. άιιν ………………………….. 

14. Δπηδηώθεηε θηιηθέο ζπλαληήζεηο κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθηόο 

ζρνιηθνύ σξαξίνπ; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

 

 

 

15. Αλ απαληήζαηε «Ναη» νη ζπλαληήζεηο απηέο βνήζεζαλ: 

                                                                                                      Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά    Λίγν Καζφινπ 

α. ζηε ζχζθημε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εζάο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

β. ζηε κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

γ.ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία 

δ. ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ε. άιιν, ηη.......................................,  

16. Ωο Γ/ληθό ζηέιερνο (Γ/ληήο- ηξηα, Τπν/ληήο – ηξηα, Πξντζηάκελνο - ε )ηνπ ζρνιείνπ : 

Πάληα    Μεξηθέο θνξέο     Πνηέ 

α.θηλεηνπνηείηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέηνληνο λένπο πςεινχο ζηφρνπο 

β. ηνπο επαηλείηε θαη ηδίαλ 

γ.ηνποεπαηλείηε δεκφζηα 

δ.ηνπο ελζαξξχλεηε γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

ε. άιιν, ηη......................................., . 

17. ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ζαο εξγαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο έλησζαλ 

ελνριεκέλνη ζε θάπνηα εληνιή ζαο, γηαηί: 

Πάξα πνιχ   Πνιχ   Αξθεηά   Λίγν   Καζφινπ 

α. ε εληνιή δφζεθε ζε αθαηάιιειε ζηηγκή 

β. ν ηφλνο κε ηνλ νπνίν δφζεθε ε εληνιή ήηαλ απηαξρηθφο 

γ. ε εληνιή δφζεθε ζε ηφπν πνπ δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ε. άιιν, ηη....................................... 

18.Πώο αληηκεησπίδεηε ηα παξάπνλα ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο; 

Πάξα πνιχ     Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 



69 
 

α. αθνχηε κε επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ ην ζέκα 

β. αλαδεηάηε ηα βαζχηεξα αίηηα κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο 

γ. αλαγλσξίδεηε θάπνηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη θαηαιήγεηε ζε ζρέδην δξάζεο 

δ. αγλνείηε ην ζέκα 

ε. άιιν, ηη……………………....... 

Γ΄ Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ζεηηθνχ θιίκαηνο 

 

 

 

19. ε πνην βαζκό θαηά ηε γλώκε ζαο ζπληεινύλ ζηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν: 

Πάξα πνιχ   Πνιχ   Αξθεηά   Λίγν   Καζφινπ 

α. ε αλάπηπμε θνηλνχ, νξάκαηνο δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ 

β. ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ 

γ. ε χπαξμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

δ. νη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηεπζπληή 

ε. ε επειημία ηνπ δηεπζπληή ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε 

παξάιιειε αλάπηπμε ειεπζεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζη. άιιν, ηη………………........ 

20. Πηζηεύεηε όηη ην ζεηηθό θιίκα ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηαηί: 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν     Καζφινπ 

α.ζπληειεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

β. επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γ. δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δ. δεκηνπξγεί θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ε. επεξεάδεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζη. άιιν………………........ 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2 

(Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο ζαο ζα θξαηεζνχλ αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα ζπγθεληξψζεη ηηο απφςεηο 

ζαο γηα ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο). 

A. Γεληθά ζηνηρεία 

Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ:….../Θέζην 

Β΄ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1. Φύιν: Άλδξαο / Γπλαίθα 

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο (-ε) Άγακνο(-ε) 

3. Ηιηθία:………..≤ 30 ………31-40 ………41-50 ……….51 θαη πάλσ 

4. Σίηινη ζπνπδώλ: (εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ). 

Μεηεθπαίδεπζε /Γεχηεξν Πηπρίν /Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 

5. Υξόληα ππεξεζίαο:  

α. ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε:………….. 

β. ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηψξα:…………. 

Γ ΄  η ν η ρ ε ί α α ι ι ε ι ε π ί δ ξ α ζ ε ο δ η ε π ζ π λ η ή θ α η ε θ π α η δ ε π η η θ ψ λ 

6.Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζεηε ην/ηε δηεπζπληή (-ξηα) ζαο γηα κηα εηιηθξηλή θαη 

αλνηρηή επηθνηλσλία καδί ηνπ (ηεο); 

ΝΑΙ / ΟΥI 

7. Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη ΝΑΙ ζε πνηνπο ιόγνπο απνδίδεηε απηνύ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε : 

Πάξα πνιχ     Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 

α. ζην νηθείν ζηπι ηνπ δηεπζπληή 
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β. ζην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή 

γ. ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δηεπζπληή 

δ. άιιν..........................................: 

8.Μπνξείηε λα εθκπζηεξεπηείηε ζην/ζηε δηεπζπληή (-ξηα) ζαο έλα πξνζσπηθό/νηθνγελεηαθό 

ζαο πξόβιεκα ηα νπνίν επεξεάδεη ηελ απόδνζή ζαο ζην ζρνιείν; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

 

 

 

9. Αλ απαληήζαηε «Ναη» ζε πνηνπο ιόγνπο ην απνδίδεηε; 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά    Λίγν    Καζφινπ 

α. ππάξρεη πεξίπησζε θαηαλφεζεο θαη επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζαο; 

β. ππάξρεη ην ελδερφκελν ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο; 

γ. ππάξρεη ζεβαζκφο θαη εθηίκεζε ζην πξφζσπν ηνπ 

δηεπζπληή; 

δ. ππάξρεη βεβαηφηεηα γηα ηε δηαθξηηηθφηεηα θαη ηελ 

ερεκχζεηα ηνπ δηεπζπληή; 

ε. άιιν ………………………….. 

10.Ο/Η δηεπζπληήο(-ξηα) ζαο πξαγκαηνπνηεί δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο – ζπδεηήζεηο κε 

θάζε κέινο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ πξηλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο; 

Πάληα / Μεξηθέο θνξέο  /  Πνηέ 

11. Όπνηε πξνεγήζεθαλ ηέηνηεο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο απηέο βνήζεζαλ: 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά    Λίγν     Καζφινπ 

α. ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηελέμεσλ 

β. ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γ. ζηε ιήςε νκφθσλσλ απνθάζεσλ 

δ. άιιν……………………… 

12.Οη απνθάζεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ είλαη; 

Ναη    Μεξηθέο θνξέο    ρη 

α. νκφθσλεο 

β. θαηά πιεηνςεθία 
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γ. άιιν………………………. 

13. Αλ απαληήζαηε «Ναη», δειαδή νη απνθάζεηο είλαη νκόθσλεο, ζε πνηνπο ιόγνπο ην 

απνδίδεηε : 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 

α. ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή; 

β. ζηελ σξηκφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ; 

γ. ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

δ. ζηε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο; 

ε. άιιν ………………………….. 

14. Δπηδηώθεη ν/ε δηεπζπληήο ( -ξηα) ζαο θηιηθέο ζπλαληήζεηο κε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ;          ΝΑΙ / ΟΥΙ 

15. Αλ απαληήζαηε «Ναη» νη ζπλαληήζεηο απηέο βνήζεζαλ: 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 

α. ζηε ζχζθημε ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

θαη ηνπ δηεπζπληή 

β. ζηε κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

γ. ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία 

δ. ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ε. άιιν, ηη....................................... 

16. Ο/Η δηεπζπληήο (-ξηα) ηνπ ζρνιείνπ ζαο: 

Πάληα     Μεξηθέο  θνξέο       Πνηέ 

α.θηλεηνπνηεί ζέηνληνο λένπο πςεινχο ζηφρνπο 

β. επαηλεί θαη ηδίαλ 

γ. επαηλεί δεκφζηα 

δ. ελζαξξχλεη γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

17. ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ζαο εξγαζίαο ληώζαηε ελνριεκέλνη ζε θάπνηα εληνιή ηνπ 

/ηεο δηεπζπληή (-ξηαο) ζαο, γηαηί: 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά    Λίγν    Καζφινπ 

α. ε εληνιή δφζεθε ζε αθαηάιιειε ζηηγκή 

β. ν ηφλνο κε ηνλ νπνίν δφζεθε ε εληνιή ήηαλ απηαξρηθφο 

γ. ε εληνιή δφζεθε ζε ηφπν πνπ δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ε. άιιν, ηη....................................... 
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18.Πώο αληηκεησπίδεη ν / ε δηεπζπληήο(-ξηα) ηα παξάπνλα ζαο; 

Πάξα πνιχ    Πνιχ    Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 

α. αθνχεη κε επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ ην ζέκα 

β. αλαδεηά ηα βαζχηεξα αίηηα κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο 

γ. αλαγλσξίδεη θάπνηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη θαηαιήγεη 

ζε ζρέδην δξάζεο 

δ. αγλνεί ην ζέκα 

ε. άιιν, ηη……………………........ 

 

Γ΄ Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ζεηηθνχ θιίκαηνο 

19. ε πνην βαζκό θαηά ηε γλώκε ζαο ζπληεινύλ ζηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν: 

Πάξα πνιχ     Πνιχ    Αξθεηά    Λίγν    Καζφινπ 

α. ε αλάπηπμε θνηλνχ, νξάκαηνο δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ 

β. ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε κεηαμχ δηεπζπληή 

 θαη εθπαηδεπηηθψλ 

γ. ε χπαξμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ  

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

δ. νη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

απφ ην δηεπζπληή 

ε. ε επειημία ηνπ δηεπζπληή ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ  

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε παξάιιειε αλάπηπμε ειεπζεξίαο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζη. άιιν, ηη………………........ 

20. Πηζηεύεηε όηη ην ζεηηθό θιίκα ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηαηί: 

Πάξα πνιχ    Πνιχ   Αξθεηά   Λίγν    Καζφινπ 

α.ζπληειεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

β. επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γ. δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δ. δεκηνπξγεί θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ε. επεξεάδεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζη. άιιν………………........ 
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