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Πίνακας Περιεχομένων 6ου Τεύχους – Σεπτέμβριος 2015

Σελ.

5 Γέφυρα επικοινωνίας και ανατροφοδότησης. Ανίχνευση και σκιαγράφηση προφίλ συμμετεχόντων στο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή
των Τ.Π.E».

Σελ.

47 Η επιλογή Διευθυντών για τη σχολική χρονιά 2015-16 ως διαδικασία αποτίμησής τους από το Σύλλογο Διδασκόντων: Μελέτη περίπτωσης.

Σελ.

75 Ηγεσία και Διοίκηση στις Σχολικές Μονάδες: Μια συμβολή στη σχετική
συζήτηση.

Σελ.

84 Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης
σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σελ.

95 Εργονομικά προβλήματα και επαγγελματική εξουθένωση στην προσχολική εκπαίδευση

Σελ. 107 Ικανοποίηση εκπαιδευτικών & εργασιακή εξουθένωση
Σελ. 121 Εργασιακή κινητικότητα των εκπαιδευτικών: Θεωρητικές προσεγγίσεις,
ερευνητικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο
Σελ. 129 Το συνεργατικό και ανταγωνιστικό προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου.
Σελ. 138 Η ενδοσχολική επιμόρφωση και οι μέντορες στη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού
Σελ. 147 Σώματα με σημασία: Διαμόρφωση σεξουαλικότητας εντός του σχολικού
πλαισίου.
Σελ. 154 Σεξουαλική παρενόχληση στην εκπαίδευση. Μύθος ή πραγματικότητα;
Σελ. 165 Ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας στις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών.
Σελ. 176 Συμβουλευτική ψυχολογία: Η προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers
Σελ. 184 Το προφίλ των διδασκαλισσών μέσα από τον φεμινιστικό λόγο: "Εφημερίς των Κυριών" (1887-1917).
Σελ. 193 Εκπαιδεύοντας μαθητές διαμεσολαβητές.
Σελ. 202 Πολιτισμική - εθνοτική ετερότητα και βία στα σχολεία της Ροδόπης. Οι
αντιστάσεις των εκπαιδευτικών
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Σελ. 211 Η ηλεκτρονική τάξη (e-class) ως μέσο εκπαιδευτικού σχεδιασμού
(instructional design) και οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος Σπουδών
Σελ. 244 Η διδακτική του πολιτισμικού και πολιτικού τοπίου
Σελ. 253 Ο Όμιλος Ρομποτικής στο πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων: Σχεδιασμός και κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος με τη χρήση της πλατφόρμας εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo
και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch
Σελ. 264 Δημιουργώντας κοινότητες ανάγνωσης στο Σχολείο: Από τη θεωρία
στην πράξη.
Σελ. 271 Τεχνολογικά υποστηριζόμενο διερευνητικό σενάριο μάθησης για την έννοια της συμπίεσης και της εκτόνωσης εμπλουτισμένο με σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών
Σελ. 279 H σωκρατική διαλεκτική και η μαιευτική μέθοδος στην εκπαίδευση των
νέων στην ενεργή πολιτότητα: Ερευνητικά ευρήματα και παιδαγωγικές
προκλήσεις
Σελ. 288 Οι απόψεις του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και του Dewey περί παιδείας
Σελ. 297 Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά
(1939) και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944)
Σελ. 307 Όταν οι γονείς γίνονται δάσκαλοι: Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της
τοπικής κουλτούρας μέσα από τη δημιουργία σχολικού κήπου
Σελ. 317 Από την απόκτηση προσοχής μέχρι τη μεταφορά και τη γενίκευση. Μια
προσχεδιασμένη, διδακτική ακολουθία εννέα βημάτων: Το θεμελιώδες
θεώρημα της Αριθμητικής και οι εφαρμογές του.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό που υιοθετούν
αναφορικά με τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου. Για τη διερεύνηση των στάσεων
των εκπαιδευτικών απέναντι στις συγκρούσεις χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο
προσανατολισμού των συγκρούσεων των Everard και Morris (1999) με τις πέντε
πιθανές στάσεις που είναι δυνατόν να υιοθετηθούν (μάχη, αποφυγή, κατευνασμός,
συμβιβασμός, επίλυση προβλημάτων), ενώ για τη διερεύνηση του ανταγωνιστικού και
συνεργατικού προφίλ η κλίμακα συνεργατικού-ανταγωνιστικού προσανατολισμού των
Stapel και Koomen (2005). Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν το
συνεργατικό προφίλ των εκπαιδευτικών το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην
υιοθέτηση στάσεων επίλυσης προβλημάτων, κατευνασμού και συμβιβασμού.
Λέξεις - Κλειδιά: Συγκρούσεις, ανταγωνιστικότητα, συνεργατικότητα, στάσεις
απέναντι στις συγκρούσεις
Εισαγωγή
Η μελέτη των συγκρούσεων σε κοινωνικούς οργανισμούς έγκειται στα ενδιαφέροντα
πολλών μελετητών (Deutsch, 1990∙ Pondy, 1967∙ Thomas, 1992). Ειδικότερα, οι συγκρούσεις αποτελούν σύνηθες και αναμενόμενο φαινόμενο για τον σχολικό χώρο, όπου
«ζουν και συναναστρέφονται άτομα διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφορετικού φύλου, διαφορετικής ηλικίας και με διαφορετικά ενδιαφέροντα,
όπως εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, διευθυντικά στελέχη, παράγοντες της τοπικής
κοινωνίας» (Φασούλης, 2006, σελ. 1). Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, είτε ως
έννοια ειλικρινούς διάστασης απόψεων η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως γνήσια αντιπαράθεση συμφερόντων ή προσωπικοτήτων,
αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της σχολικής ζωής (Everard & Morris, 1999, σελ. 119). Το
θέμα των συγκρούσεων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών οργανισμών και η συνακόλουθη
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διευθέτησή τους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον χώρο της οργανωσιακής επιστήμης γενικά και ειδικότερα στο πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης.
Συχνά στο χώρο των σχολικών μονάδων δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, όπου κάθε εργαζόμενος ορίζει το συμφέρον του για
θέματα, λόγου χάρη, σχετικά με τον χωρισμό των τμημάτων, τις υπερωρίες, τις επιπλέον αμοιβές, τα καθήκοντα ή τις άδειες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να
παρουσιάζονται συμπτώματα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τα οποία εκδηλώνονται κυρίως με την έλλειψη επικοινωνίας, την αύξηση της ζηλοτυπίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών, την καταπάτηση κανόνων και κανονισμών, την «αυθαίρετη» αντιμετώπιση των άλλων, το χαμηλό ηθικό και την πτώση της απόδοσης (Σαΐτης, Δάρρα, &
Ψαρρή, 1996).
Ο Παρασκευόπουλος (2006, σελ. 37-39) με βάση το μοντέλο του προσανατολισμού
των συγκρούσεων των (Everard & Morris, 1999), παραθέτει και αναλύει συνοπτικά
πέντε στάσεις απέναντι στις συγκρούσεις, όπως προκύπτουν από ανάλογες έρευνες: 1.
Αποφυγή: Σε αυτή την περίπτωση παρακάμπτεται η σύγκρουση, αναβάλλεται η αντιπαράθεση, προσδοκώντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του ή αγνοείται. Συνήθως αυτό δημιουργεί άγχος σε όλες τις πλευρές και υποδηλώνει προβλήματα επικοινωνίας και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «ερήμην» των εκπαιδευτικών. Έχει, όμως, τις
εξής θετικές πλευρές, όταν: α) Το ζήτημα δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν
αξίζει η αντιπαράθεση. β) Σε περίπτωση που δεν έχουμε τη δύναμη να δώσουμε λύση
ή, αλλιώς, η πιθανή ζημιά από την αντιπαράθεση υπερκεράζει τα οφέλη της λύσης. γ)
Χρειάζεται χρόνος για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να αναδειχτούν οι παράμετροι
του προβλήματος. δ) Κάποιοι άλλοι διαθέτουν καταλληλότερα εφόδια για να λύσουν
το πρόβλημα και είναι προτιμότερο να παρέμβουν αυτοί. 2. Μάχη: Η στάση μάχης υιοθετείται όταν υπερασπιζόμαστε αυτό που θεωρούμε σωστό ή, απλώς, προσπαθούμε να
πετύχουμε μια προσωπική νίκη. Εκμεταλλευόμαστε οποιαδήποτε μορφή ισχύος διαθέτουμε - συναισθηματική, διανοητική, ιεραρχική κλπ. - για να καταφέρουμε αυτό που
θέλουμε και δεν σεβόμαστε τα συμφέροντα των άλλων. Αυτή η στάση προκαλεί συχνά
μνησικακία, έχθρα, «πισώπλατα μαχαιρώματα» και πλάγια μέσα ή, αν ο αντίπαλος είναι ισοδύναμος, έντονη λογομαχία. Ωστόσο, αποδεικνύεται χρήσιμη όταν: α) Είναι επείγουσα η ανάγκη και πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. β) Πρέπει
να ληφθούν δυσάρεστα μέτρα. γ) Γνωρίζουμε ότι έχουμε δίκιο και η άλλη πλευρά δεν
είναι πρόθυμη να λογικευτεί ή περιμένει πώς και πώς να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε
απόπειρα να συμβιβαστούμε ή να λύσουμε το πρόβλημα. 3. Εξομάλυνση προβλημάτων
– Κατευνασμός: Αυτή η προσέγγιση είναι υποχωρητική και συνεργατική. Βάζει πάνω
απ' όλα τα συμφέροντα των άλλων και μπορεί να οδηγήσει στην χαλάρωση της πειθαρχίας. Ωστόσο, η προσέγγιση ενδείκνυται όταν: α) Καταλαβαίνουμε ότι το δίκιο είναι
από την άλλη πλευρά. β) Θέλουμε να τους δείξουμε ότι σεβόμαστε τις απόψεις των
άλλων και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. γ) Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για
τον άλλο και θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. 4. Συμβιβασμός: Συχνά,
αυτό που ενδιαφέρει εδώ δεν είναι μια λύση ποιοτική ή δημιουργική, αλλά η μέση οδός.
Οι αρνητικές συνέπειες είναι ότι το συμβιβαστικό κλίμα οδηγεί σε αμφιταλάντευση και
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σε «παζάρια», τα οποία μπορεί να αποβούν εις βάρος των αρχών και αξιών. Ο συμβιβασμός είναι χρήσιμος όταν: α) Δύο αντίπαλοι με ίση δύναμη επιδιώκουν αλληλαποκλειόμενους στόχους. β) Τα ζητήματα είναι μέσης σπουδαιότητας, αλλά δεν έχουμε
χρόνο να ακολουθήσουμε την επιλυτική προσέγγιση. Συχνά ο συμβιβασμός χρησιμεύει
ως προσωρινή λύση. 5. Επίλυση προβλημάτων: Συνεργασία με το άλλο μέρος ή με τα
άλλα μέρη για να βρεθεί μια λύση η οποία, στο μέτρο του δυνατού, τους ικανοποιεί
όλους. Απαιτεί προσεκτική μελέτη των απόψεων και των συμφερόντων της άλλης
πλευράς και αναζήτηση δημιουργικών εναλλακτικών τρόπων δράσης. Το πρόβλημα είναι ότι καταναλώνει χρόνο και ενέργεια και ότι μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για
αναβολή αποφάσεων που επείγουν. Η επιλυτική προσέγγιση πρέπει να εφαρμόζεται
όταν: α) Τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και δεν επιδέχονται συμβιβασμό. β) Πρέπει
να επιλυθεί οπωσδήποτε μια παρατεταμένη σύγκρουση. γ) Απαιτείται υψηλή αφοσίωση και κατανόηση. δ) Έχει σημασία η ποιότητα της απόφασης και πρέπει να συνεκτιμηθούν όλες οι σκέψεις, απόψεις και ιδέες ώστε να παραχθούν και να δοκιμαστούν
δημιουργικές λύσεις. H συνεργασία των μελών μιας ομάδας στον εργασιακό χώρο είναι
επιδιωκόμενη, ώστε να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και την απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, νεώτερες θεωρίες
στο θέμα της διαχείρισης των συγκρούσεων αποδέχονται ή καλλιεργούν σε έναν βαθμό
τις συγκρούσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικών σχέσεων, την προαγωγή καινοτομιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Για τους υποστηρικτές αυτής
της προσέγγισης (προαγωγή καινοτομιών και αύξηση παραγωγικότητας) οι συγκρούσεις ταυτίζονται με την καινοτομία και αποτελούν το μέσο για να μην παραμείνει ο
οργανισμός στην αδράνεια και τη στερεοτυπία αλλά να ανοιχτεί προς την καινοτομία
και τη δημιουργικότητα (Jaya, 2002, σελ. 27).
Αρκετές διεθνείς έρευνες εστιάζουν στα αίτια, τις διαφοροποιήσεις και τους τρόπους
διαχείρισης των συγκρούσεων, ώστε να εντοπιστεί η κατάλληλη, για κάθε περίσταση,
προσέγγιση (Everard & Morris, 1999∙ Thomas, 1992). Αναφορικά με τις συγκρούσεις
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και στον ελλαδικό χώρο (Παρασκευόπουλος, 2006∙ Tέκος 2009∙ Tσιόπα 2010). Ενώ
λοιπόν προβάλλεται η ανάγκη για συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και
η ανάγκη να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο
και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες (Θεριανός, 2004) και στα προσόντα του εκπαιδευτικού θεωρούνται γνωρίσματα αντίθετα προς την ανταγωνιστικότητα και συγκλίνοντα
στη συνεργατικότητα όπως το ομαδικό πνεύμα, ο αλτρουισμός και η διάθεση προσφοράς, η ερευνητική αρθρογραφία που εξετάζει τη διαχείριση των συγκρούσεων υπό το
πρίσμα του ανταγωνιστικού ή συνεργατικού προφίλ των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί, λοιπόν, να διερευνήσει το φαινόμενο των συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό το πρίσμα του συνεργατικού και ανταγωνιστικού προφίλ
των εκπαιδευτικών. Ο προσδιορισμός του ρόλου της ανταγωνιστικότητας και της συνεργατικότητας των εκπαιδευτικών ως παραγόντων που επηρεάζουν ή όχι τις συγκρούσεις ενδέχεται να προσφέρει ένα εργαλείο στους εκπαιδευτικούς και διευθυντές για την
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καλύτερη αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η συμβολή του συνεργατικού και ανταγωνιστικού προφίλ
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις στάσεις που διαμορφώνουν απέναντι
στις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου με βάση το μοντέλο προσανατολισμού των
συγκρούσεων των Everard και Morris (1999).
Με βάση τον παραπάνω σκοπό, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις:
• Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργατικό προφίλ συγκριτικά με
το ανταγωνιστικό
• Οι εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται σε συνεργατικές πρακτικές αντιμετώπισης των
συγκρούσεων (επίλυση προβλημάτων, κατευνασμός)
• Το ανταγωνιστικό προφίλ σχετίζεται με τον προσανατολισμό των συγκρούσεων που
αφορά σε μάχη και αποφυγή
• Το συνεργατικό προφίλ σχετίζεται με τον προσανατολισμό των συγκρούσεων που
αφορά σε επίλυση προβλημάτων και κατευνασμό.
Η έρευνα
Δείγμα-Διαδικασία
Στην έρευνα συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
Μαγνησίας σε σύνολο 1688 εκπαιδευτικών (ποσοστό δείγματος 7,4%) με τις
ακόλουθες αναλογίες: 74% από τον κλάδο των δασκάλων, 17% από τον κλάδο
νηπιαγωγών και 9% από επιμέρους ειδικότητες. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 65% του
συνολικού δείγματος και οι άντρες το 35%. Το 38% των συμμετεχόντων ανήκε στην
ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Το 33% των συμμετεχόντων είχε συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία 6 έως 11 χρόνια, ενώ αναφορικά με τον τύπο σχολείου υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών το 31% υπηρετούσε σε 6/θέσιες σχολικές μονάδες. Η έρευνα διεξήχθη
το διάστημα Δεκεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012 και η συλλογή των δεδομένων έγινε
μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Εργαλεία
Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν αποτελούνταν από δύο κλίμακες:
1. «Κλίμακα προσανατολισμού συγκρούσεων» των Everard και Morris (1999). Η κλίμακα μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο στην έρευνα του Παρασκευόπουλου (2006). Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) προτάσεις-δηλώσεις δομημένες σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1 = Σπάνια, 4 = Πολύ συχνά), οι οποίες περι-
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γράφουν στάσεις απέναντι στις συγκρούσεις, οι οποίες δημιουργούνται μέσα στον επαγγελματικό χώρo. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση το μοντέλο πέντε παραγόντων που προτείνουν οι Everard και Morris. Κάθε παράγοντας από αυτούς προκύπτει
από τις αντίστοιχες ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και είναι οι
εξής: α) Αποφυγή, με ερωτήσεις όπως: «Αποφεύγετε να συναντήσετε την άλλη
πλευρά;». β) Κατευνασμός με ερωτήσεις όπως: «Αρχίζετε ρωτώντας την άλλη πλευρά
τι έχετε κάνει λάθος;». γ) Μάχη, με ερωτήσεις του τύπου: «Προσπαθείτε να περάσετε
το δικό σας;». δ) Συμβιβασμός, που περιλαμβάνει ερωτήσεις, όπως: «Προσπαθείτε να
μοιράσετε τη διαφορά;». ε) Λύση προβλημάτων, με ερωτήσεις του τύπου: «Ακούτε
προσεκτικά τι λέει η άλλη πλευρά;». Οι παραπάνω στάσεις απέναντι στις συγκρούσεις
διακρίνονται σε επιλυτικές (επίλυση, εξομάλυνση, μάχη) και διαχειριστικές (αποφυγή,
συμβιβασμός).
2. «Κλίμακα συνεργατικού-ανταγωνιστικού προσανατολισμού» Cooperative–
competitive orientation (Stapel & Koomen, 2005). Μεταφράστηκε από την αγγλική
στην ελληνική γλώσσα με τη μέθοδο της διπλής μετάφρασης (back-translation). Η κλίμακα αποτελείται από 12 ερωτήσεις (καθώς παραλείφθηκε η μία από τις αρχικές 13 για
να είναι ισοδύναμες οι δύο διαστάσεις που διερευνώνται), δομημένες σε 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1 = Αναληθές για εμένα, 5 = Αληθές για μένα). Οι έξι από αυτές
διερευνούν τον συνεργατικό προσανατολισμό και οι άλλες έξι τον ανταγωνιστικό. Τον
συνεργατικό προσανατολισμό διερευνούν ερωτήσεις του τύπου: «H ομαδική εργασία
είναι πιο σημαντική από το ποιoς κερδίζει τελικά». Tον ανταγωνιστικό προσανατολισμό διερευνούν ερωτήσεις του τύπου: «Θέλω να είμαι πετυχημένος, ακόμα και αν αυτό
αποβαίνει εις βάρος των άλλων».
Για την εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics 19.0 for Windows.
Αποτελέσματα
Από τον υπολογισμό των Μέσων Τιμών (Μ.Τ.) των μεταβλητών της έρευνας (Πίνακας
1), όπως προέκυψαν από τη βαθμολογία στα ερωτήματα (items) που αντιστοιχούν στις
κλίμακες συνεργατικού και ανταγωνιστικού προφίλ καθώς και στις 5 υποκλίμακες που
συνιστούν τις διαστάσεις του προσανατολισμού των συγκρούσεων, βρέθηκε ότι οι
εκπαιδευτικοί της μελέτης προσανατολίζονται ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων
κυρίως στη λύση προβλημάτων (Μ.Τ.=16,08, Τ.Α.=2,20) και ακολουθούν με τη σειρά
ο κατευνασμός (Μ.Τ.=14,05, Τ.Α.=2,24), ο συμβιβασμός (Μ.Τ.=13,92, Τ.Α.=1,97), η
μάχη (Μ.Τ.=11,59, Τ.Α.=2,08) και η αποφυγή (Μ.Τ.=9,62, Τ.Α.=2,03). Επίσης, οι
εκπαιδευτικοί της μελέτης δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργατικό προφίλ
(Μ.Τ.=25,18, Τ.Α.=3,42) συγκριτικά με το ανταγωνιστικό (Μ.Τ.=15,02, Τ.Α.=3,41).
Από τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων του προσανατολισμού των
συγκρούσεων και του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ (Πίνακας 2), σύμφωνα
με το Συντελεστή Συσχέτισης Pearson (r) , προέκυψε ότι η διάσταση της αποφυγής
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σχετίζεται αρνητικά με το συνεργατικό (r=-0,186, p<0,05) και θετικά με το
ανταγωνιστικό προφίλ (r=0,236, p<0,001). Επίσης, η διάσταση του κατευνασμού
βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με το συνεργατικό προφίλ (r=0,269, p<0,001) ενώ το ίδιο
ισχύει και με τη διάσταση της λύσης προβλημάτων (r=0,383, p<0,001), η οποία
ταυτόχρονα βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με το ανταγωνιστικό προφίλ (r=-0,264,
p<0,001).
Πίνακας 1
Μέσες Τιμές (Μ.Τ.) και Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α.) των μεταβλητών της έρευνας
Μεταβλητές

Προσανατολισμός των
συγκρούσεων

N=125

Λύση προβλημάτων
Κατευνασμός
Συμβιβασμός
Μάχη
Αποφυγή

Συνεργατικό προφίλ
Ανταγωνιστικό προφίλ

Μ.Τ.
16,08
14,05
13,92
11,59
9,62

Τ.Α
2,20
2,24
1,97
2,08
2,03

25,18
15,02

3,42
3,41

Πίνακας 2
Συσχετίσεις διαστάσεων προσανατολισμού των συγκρούσεων με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές

Μεταβλητές

Συνεργατικό
προφίλ

Ανταγωνιστικό
προφίλ

Αποφυγή

-0,186*

0,236**

Κατευνασμός

0,269**

-0,057

Μάχη

-0,009

0,074

Συμβιβασμός

0,139

0,060

Λύση προβλημάτων

0,383**

-0,264**

*p<0,05, **p<0,001
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Συζήτηση
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος προσανατολίζονται ιεραρχικά στις ακόλουθες
πρακτικές όσο αφορά τον προσανατολισμό των συγκρούσεων: α) λύση-επίλυση
προβλημάτων, β) κατευνασμό, γ) συμβιβασμό, δ) μάχη, ε) αποφυγή. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας και έχοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο, είναι δυνατόν να
εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα: H υιοθέτηση της στάσης επίλυσης
προβλημάτων από το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δείχνει ότι έχουν διάθεση
να λάβουν υπόψη τις ανάγκες του άλλου, να διαπραγματευτούν και να βρουν μια λύση
σε θέματα που προκύπτουν μέσω της ανάδειξης του προβλήματος και της συζήτησης
σχετικά με αυτό. Ακολουθεί η στάση του κατευνασμού και του συμβιβασμού και στο
τέλος οι στάσεις μάχης και αποφυγής. Η τοποθέτηση της στάσης της μάχης και της
αποφυγής στις τελευταίες θέσεις της παραπάνω ιεραρχικής κατάταξης επιβεβαιώνει τη
διάθεση των εκπαιδευτικών να αποφύγουν ατομικιστικές συμπεριφορές και έντονες
συγκρουσιακές καταστάσεις, χωρίς, όμως, να αποφεύγουν να αναδείξουν τα όποια
προβλήματα και να τα διαπραγματευτούν. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τα
αντίστοιχα αποτελέσματα στην αντίστοιχη έρευνα του Παρασκευόπουλου (2006).
Σύμφωνα με τους Desivilya και Yagil (2005, όπως αναφέρεται από την Τσιόπα, 2010),
η υιοθέτηση της στρατηγικής της αποφυγής μπορεί να υπονοεί αδιαφορία,
περιφρόνηση αλλά και αφοσίωση στον άλλον, με την έννοια της αναγνώρισης του
κύρους και της πρόθεσης για διατήρηση της σχέσης και συγκαταλέγεται στις μη
συνεργατικές στάσεις.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό το συνεργατικό προφίλ
και λιγότερο το ανταγωνιστικό προφίλ. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την αρχική
υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν περισσότερο το συνεργατικό προφίλ παρά το
ανταγωνιστικό. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το αποτέλεσμα δικαιολογείται μέσα
από το πλαίσιο που γίνεται η επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Πολύ λίγοι
είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που εισέρχονται στο επάγγελμα ορμώμενοι από
εξωτερικές αμοιβές, όπως ο μισθός, τα προνόμια, οι παροχές και το κύρος (Dinham &
Scott, 1998, 2000). Ενδεχόμενο είναι, επίσης, ότι καθώς την περίοδο της έρευνας δεν
είχε εφαρμοστεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδεόμενη με κριτήρια εξέλιξης
και δεν είχαν ανατεθεί επιπλέον αρμοδιότητες στο διευθυντή, να είναι πιο αυθόρμητη
η δήλωση συνεργατικής διάθεσης που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας.
Το συνεργατικό προφίλ βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με πρακτικές κατευνασμού και
λύσης προβλημάτων (όσο μεγαλύτερος ο βαθμός του συνεργατικού προφίλ τόσο
μεγαλύτερος ο προσανατολισμός προς τον κατευνασμό και τη λύση προβλημάτων),
επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της έρευνας. Διαφάνηκε, επίσης, μια τάση αρνητικής
σχέσης της συνεργατικότητας με την αποφυγή (όσο μεγαλύτερος ο βαθμός του
συνεργατικού προφίλ τόσο μικρότερος ο βαθμός της αποφυγής των συγκρούσεων).
Αντίθετα, το ανταγωνιστικό προφίλ βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την αποφυγή της
σύγκρουσης (όσο μεγαλύτερος ο βαθμός ανταγωνιστικότητας τόσο μεγαλύτερος ο
βαθμός αποφυγής) και αρνητικά με τη λύση προβλημάτων. Επιπλέον, δεν βρέθηκε
κάποια σχέση του ανταγωνιστικού προφίλ με πρακτικές κατευνασμού των
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συγκρούσεων. Η στρατηγική της αποφυγής σχετίζεται με την αγνόηση των
διαφορετικών απόψεων, την αποσιώπηση συναισθημάτων και πεποιθήσεων. Η επιλογή
αυτού του στυλ σημαίνει αναβολή της αντιπαράθεσης για μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς
να ικανοποιείται κανένα από τα δύο μέρη και μικρό ενδιαφέρον για τα επιχειρήματα
του άλλου (Τσιόπα, 2010). Αναδεικνύεται ότι το ανταγωνιστικό προφίλ συνδέεται με
την υιοθέτηση της στάσης της αποφυγής απέναντι στις συγκρούσεις. Ενδεχομένως μια
στάση αποφυγής να μην ευνοεί την άμεση επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με
βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Από την άλλη πλευρά, το συνεργατικό
προφίλ ευνοεί πρακτικές κατευνασμού και συνακόλουθης επίλυσης προβλημάτων πρoς
όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
αρνητική σχέση του ανταγωνιστικού προφίλ με τον προσανατολισμό της επίλυσης
προβλημάτων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συνεργασίας, τόσο ως ζητούμενο για
την προαγωγή ενός ευνοϊκού παιδαγωγικού κλίματος στο χώρο του σχολείου, όσο και
ως κριτήριο αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας
γενικότερα.
Συγκεφαλαιώνοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η συνεργατικότητα χαρακτηρίζει τους
εκπαιδευτικούς της έρευνας, κάτι που κρίνεται θετικά σύμφωνα με το σκεπτικό της
παρούσας μελέτης. Η θετική επίδραση του συνεργατικού προφίλ των εκπαιδευτικών
στη διαχείριση των συγκρούσεων ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της
εθνογραφικής έρευνας του Θεριανού (2004) για την κουλτούρα του συλλόγου
διδασκόντων. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχτηκε η υπεροχή της συνεργατικής
κουλτούρας, η συνολική αποτελεσματικότητά της και η δυνατότητα να αποτελέσει
βάση οικοδόμησης της κουλτούρας αντίστασης απέναντι στην προλεταριοποίηση του
εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Μελλοντικές έρευνες μπορούν αφενός να εστιάσουν σε
ευρύτερο και οπωσδήποτε πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της επικράτειας και,
αφετέρου, να περιλαμβάνουν δείγμα εκπαιδευτικών και από τις δύο βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Eπιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η επανάληψη της έρευνας σε περίοδο
εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές
και διαφοροποιήσεις του ανταγωνιστικού και συνεργατικού πνεύματος και των
στάσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις συγκρούσεις.
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