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Abstract:The present articlerefers to the topic of inside-the-school conflicts among teachers
of the same school. More specifically, itsmain purpose is to illustrate the secondary-education
teachers’ opinions regarding the causes ofthe inside-the-school conflicts. The article
showsaquantitative research employed in order to elaborate on this topic. An online
questionnaire was completed by 126 secondary school teachers in the prefecture of Karditsa.
The findings of the survey revealed that the teachers-participants consider the inside-theschool conflicts possible both among colleagues and between each individual and the head
teacher. The most salient causes of those conflicts could be the time allocation within the
timetable, the distribution of the teaching subjects, the assumption of responsibilities and
duties, the negative atmosphere in the school and the managerial strategies followed. Extra
emphasis was placed on the parameter of the financial crisis, which seemed to deteriorate the
situation by reinforcing this type of conflicts. Both teachers and school principals can take
into consideration the findings of the research in order to find out how they can be more
effective at their work and achieve their professional goals.
Keywords: school organization, conflicts,causes, teachers, principal.
Πεπίλητη: Σν παξόλ άξζξν παξνπζηάδεη ην ζέκα ησλ ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, βαζηθόο ζθνπόο ηνπ είλαη ν
πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα αίηηα
ησλ ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Σν άξζξν παξνπζηάδεη ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο
ησλελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ, ε νπνία πινπνηήζεθε κε πνζνηηθή έξεπλα, κε εξγαιείν ην
ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ 126 εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ θαη
Λπθείσλ ηνπ λνκνύ Καξδίηζαο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο ζεσξνύλ πσο νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαη κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Από
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε όηη ηα ζεκαληηθόηεξα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθώλ
ζπγθξνύζεσλ εληνπίζηεθαλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα, ζηνλ ηξόπν θαηαλνκήο ησλ
καζεκάησλ δηδαζθαιίαο, ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε θαζεθόλησλ, αιιά ζην αξλεηηθό
ζρνιηθό θιίκα θαη ζην ζηπι εγεζίαο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε θαη ζηνλ παξάγνληα ηεο
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νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν νπνίνο απνδείρζεθε όηη εληζρύεη ηελ εθδήισζε ησλ ελδνζρνιηθώλ
ζπγθξνύζεσλ. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ηόζν από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, όζν θαη από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Λέξειρ-κλειδιά: εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ζπγθξνύζεηο, εθπαηδεπηηθνί, δηεύζπλζε ζρνιηθήο
κνλάδαο.

Διζαγυγή
«Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε θάπνηεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο» (Κνπηνύδεο, 2008: 30). Η παξνρή
εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη ζε θνηλνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνύλ από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη ζπρλά δε ζπλεξγάδνληαη πνιύ νκαιά ζην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ
νξγαληζκνύ.Οη ζπγθξνύζεηο ηνπο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη
ζηε δσή ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο αλαπόθεπθηα από ζηνηρεία-αίηηα πνπ ελππάξρνπλ
ηόζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (αηνκηθέο δηαθνξέο, λννηξνπία, γλώζεηο, πνιηηηθέο
θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο) (Αζαλαζνύια-Ρέππα, 2012:
184∙Βειεγξάθε, Πέηζηνπ, Λαπνύζεο&Σζόγιεο, 2016: 233) όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό
νξγαληζκό θαη ζηνληξόπν ηεο δηνίθεζήο ηνπ(Αξγπξίνπ, Αλδξεάδνπ&Αζαλαζνύια-Ρέππα,
2013: 125-126∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙
Robbins&Judge, 2013: 448∙ Saiti, 2015: 584).
Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε,πνπ θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα, έθεξε
αιιαγέο θαη ζηε ζρνιηθή δσή, πνπ ζπρλά νδεγνύλ ζε ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο,ζύκθσλα κε
κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο (Απγεηίδνπ, Κνκίληα, Λπθνκήηξνπ, Αιεμίνπ, Αλδξνύζνπ, Καθαλά,
Σζάθνο&Κνπζαμίδεο, 2016: 178∙ Καθαλά, Γθαξαγθνύλε-Αξαίνπ, Θενδνζίνπ, Μαλώιε,
Μαβίδνπ, Ρνύζε-Βέξγνπ, Χαηδνπνύινπ, Αλδξνύζνπ, Απγεηίδνπ&Σζάθνο, 2016: 84∙
Κνληνγεσξγίνπ, Κνινθνηξώλε &Λαπνύζε, 2015: 183-187).
Σν παξόλ άξζξν, κεηά ηε ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, παξνπζηάδεη ηα αίηηα ησλ
ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ, όπσο απηά εληνπίζηεθαλ ζε επξύηεξε έξεπλα,ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ηηο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ εξγάδνληαη ζε
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μαπξνγεώξγνπ, 2019).

Κεθάλαιο 1ο.Θευπηηική πποζέγγιζη
1.1. Οι ζςγκπούζειρ
ηε βηβιηνγξαθία, ειιεληθή θαη δηεζλή, νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε
ζύγθξνπζε σο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ππάξρεη κεηαμύ αηόκσλ ή θαη νκάδσλ, όηαλ νη
απόςεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιεινζπγθξνπόκελεο θαη ιεηηνπξγνύλ ε κία εηο βάξνο ησλ
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άιισλ (Achinstein, 2002: 425∙ Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 232∙ Catana, 2015: 1∙
Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Καξάκελαο, 2010: 25∙ Wall&Callister, 1995: 517). ύκθσλα δε
κε ηνπο Everard&Morris (1999: 119) «ε απνπζία ζύγθξνπζεο κπνξεί λα ζεκαίλεη απνηίλαμε
επζπλώλ, αδηαθνξία ή λσζξόηεηα» θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζύγθξνπζε κε ηελ έλλνηα ηεο
δηάζηαζεο απόςεσλ, είλαη ίζσο έλα πνιύηηκν θνκκάηη ηεο δσήο καο.
1.2. Τύποι ζςγκπούζευν
Οη ζπγθξνύζεηο έρνπλ πνιιέο κνξθέο αλάινγα κε ην πνύ εμειίζζνληαη, κε ηνπο ζθνπνύο πνπ
δηεθδηθνύληαη θαη αλάινγα κε ηα εκπιεθόκελα κέιε. ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηα είδε ησλ
ζπγθξνύζεσλ είλαη δύζθνιν λα δηαρσξηζηνύλ, δηόηη ζπρλά κία ζύγθξνπζε μεθηλά κε κία
κνξθή θαη ιήγεη κε κία άιιε. Παξόια απηά, νη ηύπνη ησλ ζπγθξνύζεσλ ζα κπνξνύζαλ λα
πξνζδηνξηζζνύλ ζενξγαλσζηαθέο (κέιε ελόο νξγαληζκνύ ελεξγνύλ ή πηνζεηνύλ ζηάζεηο πνπ
είλαη αζπκβίβαζηεο κε απηέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο) θαη ζε ζπγθξνύζεηο
νκάδαο(ελδννκαδηθέο,δηανκαδηθέο, κεηαμύ αηόκσλ θαη νκάδσλ, ηεξαξρηθέο, κεηαμύ αηόκνπ
θαη δηεύζπλζεο) (Αξγπξίνπ θ. ζπλ., 2013: 125-126∙Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 233∙ Bondesio,
1992: 4∙ Γηαλλίθαο, 2014: 137∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Everard&Morris, 1999: 121∙
Msila, 2012: 25∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1478-1479∙ Robbins&Judge, 2013:
448∙Σέθνο& Ινξδαλίδεο, 2011: 201∙Φαζνύιεο, 2006: 520).
1.2.1.Τύποι ζςγκπούζευν ζε ζσολικούρ σώποςρ
Μέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό δξνπλ νκάδεο, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ,
όπσο νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη δηεπζπληέο, κε ζηόρνπο πνπ ζπρλά δελ ηαπηίδνληαη ή είλαη
θαη αληηθξνπόκελνη κεηαμύ ηνπο (Κνπηνύδεο, 2008: 46). Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ ζηνλ
ζρνιηθό νξγαληζκό, κε βάζε ζεηξά κειεηεηώλ, δελ είλαη πάληνηε νη θαιύηεξεο.
Καηά ηνπο Αζαλαζνύια-Ρέππα (2012: 184), Βειεγξάθε θ. ζπλ. (2016: 233),Γεσξγηάδνπ,
Καξακηηζόγινπ, Λέθθα, Μνπιάθε, Μπνπηδηινύδε&αξηθά (2011: 21) θαη ηνλΚαξάκελα
(2010: 26) νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο:
1.Γηαπξνζσπηθέο, αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
2.Γηνκαδηθέο, αλάκεζα ζε ππννκάδεο ηνπ ζρνιείνπ, όπσο ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ κε
δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο ή ελδηαθέξνληα, ή αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο
3.Μεηαμύ αηόκσλ θαη νκάδαο, όπσο αλάκεζα ζηε δηεύζπλζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή
αλάκεζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθό θαη ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ.
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1.3. Αίηια ζςγκπούζευν
1.3.1.Αίηια ζςγκπούζευν μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών μιαρ ζσολικήρ μονάδαρ
Ωο πεγέο ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηε
βηβιηνγξαθία,αλαθέξνληαη:
1.Σν επίπεδν επηθνηλσλίαοησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αζαθέο ή ειιηπέο)
(Αζαλαζνύια-Ρέππα, 2012: 185∙Βειεγξάθε
θ. ζπλ.,2016: 233∙Bondesio, 1992:
3∙Jarzabkowski, 2002: 5∙ Κόθθνο, 1998: 91∙Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Patsy,
2003:43∙Saiti, 2015: 584∙Wall&Callister, 1995: 518).
2.Η πινπνίεζε ζπκθεξόλησλ θαη ζηόρσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλγηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
ρσξηζκό ησλ ηκεκάησλ, ηελ θαηαλνκή καζεκάησλ, ην πξόγξακκα, ηηο ππεξσξίεο, ηα
θαζήθνληα (Λεπίδαο, ηαπξόπνπινο &Σεληδέξεο, 2015: 130∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ,
2016: 1479∙Somech, 2008: 362∙Σέθνο& Ινξδαλίδεο, 2011: 200-201).
3.Οη αηνκηθέο δηαθνξέοησλ εθπαηδεπηηθώλ,θαζώο νη εθπαηδεπηηθνί «είλαη αλνκνηνγελείο
νκάδεο αηόκσλ, σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ εζληθόηεηα, ην επίπεδν πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, ην
βαζκό εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, ηελ εμνπζία, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
σξηκόηεηα»(Μεηζαξά& Ινξδαλίδεο, 2015: 58).
4.Οη πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεόηππα, ηα πηζηεύσησλ εθπαηδεπηηθώλ (Achinstein, 2002: 426∙
Μπξνύδνο&Κνπδνύλε, 2003: 133∙ Saiti, 2015: 585∙Wall&Callister, 1995: 518∙Φαζνύιεο,
2006: 520).
5.Η θνπιηνύξα ηεο απνκόλσζεο ή θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ζε αληηηηζέκελεο νκάδεο
εθπαηδεπηηθώλ (balkanization) (Fullan&Hargreaves, 1991: 67),ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ησλ
ζπγθξνύζεσλ γηα ξόινπο θαη επζύλεο, γηα αηνκηθή εμέιημε θαη αηνκηθή αλάπηπμε ησλ
επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήησλ(Barth, 2006: 2-3∙Catana, 2015: 3∙Fullan&Hargreaves, 1991:
19∙Morton, 1993: 2∙ Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙ αΐηεο, 2008: 31∙ Somech,
2008: 360).
6. Σν εξγαζηαθό θαζεζηώοησλ εθπαηδεπηηθώλ (αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, απνζπαζκέλνη,
κεηαθηλνύκελνη
γηα
ζπκπιήξσζε
σξαξίνπ
ζε
ζρνιεία)πνπ
δεκηνπξγεί
δπζθνιίεοελζσκάησζεοησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ζπγθξνύζεηο
(Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1478-1479).
1.3.2.Αίηια ζςγκπούζευν μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών και ηηρ διεύθςνζηρ μιαρ
ζσολικήρ μονάδαρ
Ωο πεγέο ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηε δηεύζπλζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο
αλαθέξνληαη:
1. Ηκε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλίακεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεύζπλζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο (Βειεγξάθε
θ. ζπλ., 2016: 233∙Bondesio, 1992: 3∙ Jarzabkowski, 2002:
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5∙Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Patsy, 2003:43∙ Wall&Callister, 1995: 518).
2.Σν ζηπι εγεζίαο, απηαξρηθό ή ζπγθεληξσηηθό, ηεο δηεύζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Μαπξνγηώξγνο, 2008: 121∙ Msila, 2012: 28∙ Saphier&King, 1985: 85).
3.Η απνπζία εκπηζηνζύλεο κεηαμύ πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ αλάινγα θαη κε ην
επίπεδν επηθνηλσλίαο, πνπ αλαπηύζζεηαη, θπξίσο από ηε κεξηά ηεο δηεύζπλζεο (ΑζαλαζνύιαΡέππα, 1999: 160).
4.Ηαπνπζία ηεο ζσζηήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (ελζάξξπλζε, ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε,
αλάζεζε θαζεθόλησλ) ηεο δηεύζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο(Jarzabkowski, 2002: 6∙ Καηζνπιάθεο, 1999: 250∙Κνπηνύδεο, 1999:
140∙Saphier&King, 1985: 67∙Χαηδεπαλαγηώηνπ, 2008: 223).
5.Η ηερλεηή ζπλαδειθηθόηεηα κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεύζπλζεο, πνπ επηβάιιεη ε
γξαθεηνθξαηηθή, δηεπζπληνθεληξηθή δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαπξνγηώξγνο, 2008:
151).
6.Η θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ από ηελ θξαηηθήνηθνλνκηθή ελίζρπζε
πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςειεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(δηακόξθσζε γξαθείσλ θαη ρώξσλ, επθαηξίεο γηα έξγα) (Βειεγξάθεθ. ζπλ., 2016: 234∙
Παπαγεσξγάθεο&ηζκαλίδνπ, 2016: 1479∙Saiti, 2015: 585).
1.4. Η οικονομική κπίζη υρ αίηιο ενδοζσολικών ζςγκπούζευν
Η θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα δέρεηαη επηδξάζεηο από θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο
είηε ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία αλήθεη, είηε ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Η νηθνλνκηθή
θξίζε, ιόγσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ξηδηθώλ αιιαγώλ, ηηο νπνίεο, ζπλήζσο,
επηθέξεη σο παξεπόκελά ηεο, επηδξά ζηε ιεηηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, θαζώο,
πιένλ, ε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ζηαδηαθά, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνξέα δηακόξθσζεο θαη
άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε
δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηε δηακόξθσζε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ
(Μαπξνγηώξγνο, 2008: 132-133).
Η νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη επηδξάζεηο ζε
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο.Ο εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί
κηα ζεηξά από δύζθνιεο θαηαζηάζεηο όρη κόλν ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, πνπ επεξεάδνπλ θαη
ηελ εξγαζία ηνπ,αιιά θαηζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό εξγαζηαθό ηνπ ρώξν.Αιιαγέο, όπσο νη
δξαζηηθέο πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αλεξγία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ή θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο πξνζιήςεσλ ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε
έιιεηςε πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ, ε
έιιεηςε εηδώλ θαζεκεξηλήο αλάγθεο, νη ζπγρσλεύζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη εαύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζηηο ηάμεηο,ε κείσζε επθαηξηώλ γηα επηκόξθσζε,ε αύμεζε ηνπ
σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλαθόινπζαε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαζεγεηώλ πνπ
θξίλνληαη σο ππεξάξηζκνη ζηηο νξγαληθέο ηνποζέζεηονδεγνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε
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αξλεηηθή ζηάζε,ζε απνγνήηεπζε, άγρνο ή θαη ζιίςε γηα ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ ζηα
ζρνιεία,ζε αδηαθνξία γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν, ζεδηεθπεξαησηηθήιεηηνπξγία ηνπ ξόινπ ηνπο
θαη ζε ζπγθξνύζεηο(Απγεηίδνπ θ. ζπλ., 2016: 178∙Ziontaki&Vissariou, 2014: 69-70∙Καθαλά
θ. ζπλ., 2016: 84∙Κνληνγεσξγίνπ θ. ζπλ., 2015: 183-187∙ηάγηα& Ινξδαλίδεο, 2014: 60-61).

Κεθάλαιο 2ο.Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
2.1.Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ
θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε λα δηεξεπλεζνύλ όρη κόλν νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ
εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνκνύ Καξδίηζαο, αιιά
θαη ησλ δηεπζπληώλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ ζπγθξνύζεσλ, πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ
ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα από
ηα επξήκαηα, πνπ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηέδεημε σο αίηηα ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ,
ζεσξνύλ θαη νη ίδηνη σο ηα ζεκαληηθόηεξα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ.
2.2.Τα επεςνηηικά επυηήμαηα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη:
1.Πνηνη είλαη νη ηύπνη ησλ ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο;
1.α. Πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ
δηδαζθόλησλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα;
1.β. Πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο εγεζίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο;
2.Δπηδεηλώζεθαλ νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηα
ηειεπηαία ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλύνπκε;
2.α. Πνηα ζηνηρεία,ηανπνία εκθαλίζζεθαλ ζηε ζρνιηθή δσή ιόγσ ηεονηθνλνκηθήο
θξίζεο, απνηεινύλ αίηηα ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ;
2.3.Η επεςνηηική ζηπαηηγική
Η έξεπλα αθνινύζεζε ηελ πνζνηηθή κέζνδν, ε νπνίααλαιύεη ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηώληαο
ζηαηηζηηθή κέζνδν θαη γεληθά δηεμάγεη έξεπλα κε ακεξόιεπην θαη αληηθεηκεληθό ηξόπν, κε ηε
γιώζζα ησλ αξηζκώλ ζπκβάιινληαο πεξηζζόηεξν ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ
(Creswell, 2011: 86∙ Robson, 2010: 102).
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2.4.Δπιλογή ηος δείγμαηορ
Η έξεπλα εθαξκόδνληαο ηπραία δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλόηεηα απεπζύλζεθε ζε έλα βνιηθό
δείγκα 126 εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ
Καξδίηζαο, πνπ ππήξμαλ δηαζέζηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά(άλδξεο θαη γπλαίθεο,
δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ).
2.5.Το επεςνηηικό επγαλείο
ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ
αλώλπκα νη κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.Οη εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, κε νλνκαζηηθέο
θιίκαθεο, κε ηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη επηιέγνπλ από πνιιά ην έλα ζηνηρείν σο απάληεζε, κε
θιίκαθεο ζπλερείο, ησλ ίζσλ δηαζηεκάησλ,όπσο επεληάβαζκεθιίκαθα Likert, κε ηηο νπνίεο νη
εξσηώκελνη δειώλνπλ όρη κόλν αλ ζπκθσλνύλ ή όρη κε ην εξώηεκα, αιιά θαη ην βαζκό
ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο (1-δηαθσλώέληνλα σο 5-ζπκθσλώ έληνλα), αιιά θαη εξσηήζεηο
κε δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθεο, ζηηο νπνίεο νη εξσηώκελνη αμηνινγνύλ ηε ζεκαζία ελόο ζέκαηνο
από ην 1-θαζόινπ σο ην 5-πάξα πνιύ.Η δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ζηεξίρζεθε ζηα επξήκαηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο
ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πόζν
ζπκθσλνύλ ή δηαθσλνύλ κε ηα επξήκαηα δηεζλώλ εξεπλώλγηα ηα αίηηα ησλ ελδνζρνιηθώλ
ζπγθξνύζεσλ. Ιδηαίηεξα βνεζεηηθό ππήξμε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Μεηζαξά&
Ινξδαλίδε(2015).
2.6.Σηαηιζηική ανάλςζη, αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα ηηρ έπεςναρ
Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα, έγηλε κε πξόγξακκα
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS.24, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ πνζνηηθώλ
ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ελώ εληνπίζηεθαλ κε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε
αξηζκεηηθά δεδνκέλα (πνζνζηά, κέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο). Έγηλε αλάιπζε κέζσ ηνπ
ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2 ζηα εξσηήκαηα, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο
απαληήζεηο,γηα λα θαλεί από ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο,αλ ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ
ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλεμαξηάηαη από ην θύιν ή από ηε ζέζε επζύλεο πνπ θαηείραλ νη
εξσηώκελνη εθπαηδεπηηθνί. Από ηελ αλάιπζε κέζσ ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2, δελ
πξνέθπςε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ ηξόπν ζεώξεζεο ησλ ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ
αλάινγα κε ην θύιν ή ηε ζέζε επζύλεο, πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζώο όιεο νη ηηκέο
pήηαλ κεγαιύηεξεο από ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0.05 (p>0.05).
Η αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα κηαο έξεπλαο εμαξηώληαη θαη από ην εξσηεκαηνιόγην ηεο
έξεπλαο (Ίζεξεο, 2016: 180).Έλαο από ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο
είλαη νCronbach’s α (alpha) ή δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internalconsistencycoefficient)
(Creswell, 2011: 197). Η εθηίκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ items
ηεο θιίκαθαο θαη ζεσξεηηθά κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ην – άπεηξν έσο ην 1 (κόλν νη ζεηηθέο
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ηηκέο έρνπλ λόεκα). Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο άλσ ηνπ 0.7 είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη
απνδεθηέο, όπσο ηζρύεη θαη γηα ηελ παξνύζα έξεπλα (Πίλαθαο 1).
Πίνακαρ 1. Έλεγσορ αξιοπιζηίαρ

Κλίμακα

Γείκηηρ
Cronbach

1. πγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελόο ζπιιόγνπ
δηδαζθόλησλ

0.854

2. πγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο

0.895

3. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο

0.813

Η εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ (constructvalidity)πξνζδηνξίζηεθε
κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Βαζηθώλ πληζησζώλ
(PrincipalComponentAnalysis), όπνπ παξαηεξήζεθε όηη όιεο νη θνξηίζεηο είλαηαπνδεθηέο σο
κεγαιύηεξεο ηνπ 0.6 (Πίλαθαο 2).
Πίνακαρ 2. Έλεγσορ εγκςπόηηηαρ
Παπάγονηερ πος πποκαλούν ηιρ ζςγκπούζειρ μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών ενόρ ζςλλόγος διδαζκόνηυν

Δπυηήζειρ

Φοπηίζειρ

1. Η θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο

0.792

2. Σν σξνιόγην πξόγξακκα

0.815

3. Η αλάιεςε θαζεθόλησλ

0.808

4. Σν αξλεηηθό ζρνιηθό θιίκα

0.601

5. Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα

0.603

6. Ο εξγαζηαθόο αληαγσληζκόο

0.712

7. Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά / αηνκηθέο δηαθνξέο

0.715

8. Η αδπλακία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ζρνιηθώλ
ζεκάησλ

0.671

9. Οη πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο
εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ

0.686

10. Η αληηπαιόηεηα κεηαμύ κηθξόηεξσλ ππννκάδσλ ζηνλ
ζύιινγν δηδαζθόλησλ

0.848

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Παπάγονηερ πος πποκαλούν ηιρ ζςγκπούζειρ μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών και ηηρ διεύθςνζηρ μιαρ ζσολικήρ
μονάδαρ

Δπυηήζειρ

Φοπηίζειρ

1. Η αζάθεηα ζηελ αλάζεζε θαζεθόλησλ

0.709

2. Η έιιεηςε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηεο δηεύζπλζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ

0.834

3. Η έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο

0.760

4. Η άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο

0.804

5. Ο ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο

0.606

6. Η απνπζία νπζηαζηηθήο θαζνδήγεζεο από ηε κεξηά ηεο
δηεύζπλζεο

0.777

7. Η αζπκθσλία ζηόρσλ θαη επηδηώμεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ
θαη δηεύζπλζεο

0.741

8. Η έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό από ηε δηεύζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο

0.845

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Οικονομική κπίζη και ενδοζσολικέρ ζςγκπούζειρ

Δπυηήζειρ

Φοπηίζειρ

1. Οη πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ

0.852

2. Η αύμεζε ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ
καζεηώλ αλά ηκήκα

0.783

3. Ο πεξηνξηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ

0.611

4. Η επαγγεικαηηθή αβεβαηόηεηα/αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ

0.712

5. Οη απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ππνρξεώζεηο ζε δηνηθεηηθό επίπεδν

0.616

6. Η απνπζία επηκνξθσηηθώλ επθαηξηώλ

0.607

7. Οη ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ

0.874

8. Σν θαζεζηώο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθώλ
κεηαθηλήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ

0.839

9.Σν γεληθόηεξν άγρνο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εμσζρνιηθώλ (αηνκηθώλ ή
νηθνγελεηαθώλ) ζεκάησλ
0.674
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Κεθάλαιο 3ο.Δςπήμαηα
3.1.Δςπήμαηα ηηρ έπεςναρ
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο εξσηήζεθαλ γηα ηνπο ηύπνπο ησλ ζπγθξνύζεσλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ εξγάδνληαη. Σν 54.8% (λ=69) ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί όηη νη πεξηζζόηεξεο
ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο εθδειώλνληαη ηόζν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζπιιόγνπ όζν
θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηνίθεζεο αλάινγα κε ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ην
38.1% (λ=48) ησλ εθπαηδεπηηθώλ δήισζε όηη νη πεξηζζόηεξεο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο
εθδειώλνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ελώ κόλν ην 7.1%
(λ=9) εζηηάδεη ηηο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηνίθεζεο κηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο(Γξάθεκα 1).

Γπάθημα 1. Τύποιενδοζσολικών ζςγκπούζευν

Ωο πξνο ηα αίηηα ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε έξεπλα έδεημε όηη νη 4
ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο, πνπ πξνθαινύλ απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο, είλαη ην σξνιόγην
πξόγξακκα (κ.ν.=4.2, η.α.=0.7), ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά/αηνκηθέο δηαθνξέο (κ.ν.=3.9,
η.α.=1.0), ε αλάιεςε θαζεθόλησλ (κ.ν.=3.9, η.α.=0.8) θαη ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ
δηδαζθαιίαο (κ.ν.=3.9, η.α.=0.7).εκαληηθνί παξάγνληεοείλαη, αθόκε, ε αληηπαιόηεηα κεηαμύ
κηθξόηεξσλ ππννκάδσλ ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ(κ.ν.=3.7, η.α.=1.1), ην αξλεηηθό
θιίκα(κ.ν.=3.7, η.α.=1.0), νη πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα
ζπκπιήξσζε σξαξίνπ (κ.ν.=3.5, η.α.=1.0)θαη ε αδπλακία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε
ζρνιηθώλ ζεκάησλ (κ.ν.=3.5, η.α.=1.0). Ληγόηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (κ.ν.=3.2, η.α.=0.9) θαη ν εξγαζηαθόο
αληαγσληζκόο (κ.ν.=3.1, η.α.=1.0) (Γξάθεκα 2).
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Το ωρολόγιο πρόγραμμα
Τα προςωπικά χαρακτηριςτικά / ατομικζσ διαφορζσ
Η ανάληψη καθηκόντων
Η κατανομή των μαθημάτων διδαςκαλίασ
Η αντιπαλότητα μεταξφ μικρότερων υποομάδων…
Το αρνητικό ςχολικό κλίμα
Οι προςωρινζσ τοποθετήςεισ και οι μετακινήςεισ …
Η αδυναμία ςυνεργαςίασ για την ολοκλήρωςη…
Η υλοποίηςη προγραμμάτων, δράςεων ςτη…
Ο εργαςιακόσ ανταγωνιςμόσ

4,2
3,9
3,9
3,9
3,7
3,7
3,5
3,5
3,2
3,1
0
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2

3

4
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Γπάθημα 2. Αίηια ζςγκπούζευν μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών

Ωο πξνο ηα αίηηα ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό
από ηε δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (κ.ν.=4.0, η.α.=1.0), ε άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο
(κ.ν.=4.0, η.α.=1.0) θαη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (κ.ν.=3.9, η.α.=0.8).
εκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηεο δηεύζπλζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ(κ.ν.=3.8, η.α.=0.9), ε αζπκθσλία ζηόρσλ θαη επηδηώμεσλ κεηαμύ
εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεύζπλζεο (κ.ν.=3.7, η.α.=0.8), ε απνπζία νπζηαζηηθήο θαζνδήγεζεο από
ηε κεξηά ηεο δηεύζπλζεο (κ.ν.=3.7, η.α.=0.9) θαη ε αζάθεηα ζηελ αλάζεζε θαζεθόλησλ
(κ.ν.=3.6, η.α.=0.9).Ο ιηγόηεξν ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ν ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο (κ.ν.=2.9,
η.α.=0.9) (Γξάθεκα 3).
Η ζλλειψη ςτήριξησ ςτον εκπαιδευτικό από τη…
Η άςκηςη αυταρχικήσ ηγεςίασ
Η ζλλειψη αποτελεςματικήσ επικοινωνίασ
Η ζλλειψη εμπιςτοςφνησ μεταξφ τησ διεφθυνςησ …
Η αςυμφωνία ςτόχων και επιδιϊξεων μεταξφ …
Η απουςία ουςιαςτικήσ καθοδήγηςησ από τη…
Η αςάφεια ςτην ανάθεςη καθηκόντων
Ο τρόποσ αξιοποίηςησ των οικονομικϊν πόρων τησ …
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Γπάθημα 3. Αίηια ζςγκπούζευν ηυν εκπαιδεςηικών με ηη διεύθςνζη ζσολικήρ μονάδαρ

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο από ηελ έξεπλα
πξνέθπςε όηη ην 84.1% (λ=106) ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπκθσλνύλ κε ην όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε
επηδείλσζε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ.Οη ζεκαληηθόηεξεο δε
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο, είλαη ην γεληθόηεξν άγρνο
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εμσζρνιηθώλ
ζεκάησλ (κ.ν.=4.3, η.α.=0.9) θαη ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ
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καζεηώλ αλά ηκήκα (κ.ν.=4.0, η.α.=0.8). Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ αλαγλώξηζε
σο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ην θαζεζηώο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθώλ
κεηαθηλήζεσλ
ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
(κ.ν.=3.8,
η.α.=1.0),
ηελ
επαγγεικαηηθή
αβεβαηόηεηα/αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (κ.ν.=3.8, η.α.=0.9), ηηο απμεκέλεο
εθπαηδεπηηθέο ππνρξεώζεηο ζε δηνηθεηηθό επίπεδν (κ.ν.=3.7, η.α.=1.0), ηηο πεξηθνπέο ησλ
κηζζώλ (κ.ν.=3.7, η.α.=1.0) θαη ηηο ζπγρσλεύζεηο ησλ ζρνιείσλ (κ.ν.=3.6, η.α.=1.0).Ληγόηεξν
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
(κ.ν=3.3, η.α.=0.8) θαη ε απνπζία επηκνξθσηηθώλ επθαηξηώλ (κ.ν.=3.1, η.α.=0.9) (Γξάθεκα
4).
Το γενικότερο άγχοσ και η ςυναςθηματική…

4,3

Η αφξηςη του ωραρίου διδαςκαλίασ και του…
Το

καθεςτϊσ

τησ

υπεραριθμίασ

και

4

των…

3,8

Η επαγγελματική αβεβαιότητα/αναςφάλεια των…

3,8

Οι αυξημζνεσ εκπαιδευτικζσ υποχρεϊςεισ ςε…

3,7

Οι περικοπζσ των μιςθϊν

3,7

Οι ςυγχωνεφςεισ ςχολείων

3,6

Ο περιοριςμόσ τησ οικονομικήσ ενίςχυςησ των…

3,3

Η απουςία επιμορφωτικϊν ευκαιριϊν

3,1
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Γπάθημα 4. Η οικονομική κπίζη υρ αίηιο ενδοζσολικών ζςγκπούζευν

Κεθάλαιο 4ο.Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηαπηίδνληαη κε ηα επξήκαηα εξεπλώλ, πνπ
πινπνηήζεθαλ ηόζν ζε ειιεληθά ζρνιεία, όζν θαη ζε ζρνιεία άιισλ ρσξώλ.
Οη ηύπνη ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ε ύπαξμε ησλ ζπγθξνύζεσλ, όπσο απνηππώζεθαλ ζηελ
παξνύζα έξεπλα, απνηππώλνληαη θαη ζηηο δηεζλείο έξεπλεο ζηεξίδνληαο ηνπο γεληθνύο
θαλόλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, όηη νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο
αλάινγα κε ηε ζρνιηθή κνλάδα κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ εμ ίζνπ θαη κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Αξγπξίνπ
θ. ζπλ., 2013: 125-126∙ Bondesio, 1992: 4∙ Dechurch&Marks, 2001: 5∙ Wall&Callister, 1995:
516-517).
Σα αίηηα, πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο ελδνζρνιηθέο ζπγθξνύζεηο, δελ δηαθέξνπλ από ρώξα ζε ρώξα,
από ζρνιηθή κνλάδα ζε ζρνιηθή κνλάδα, δείρλνληαο ηελ νκνηόηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηε
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή-επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, είηε
πξόθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνύο, πνπ αλήθνπλ ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
είηε γηα εθπαηδεπηηθνύο, πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζύλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δηεύζπλζεο ή
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ππνδηεύζπλζεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη, αξρηθά, ζηα αίηηα ησλ ζπγθξνύζεσλ
κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ
πσο νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπο πξνθαινύληαη γηα ην σξνιόγην πξόγξακκα, γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ, ελώ πνιινί, επίζεο,
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ αηηία ζύγθξνπζεο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αηνκηθέο
δηαθνξέο θαη ην αξλεηηθό ζρνιηθό θιίκα, ζπκθσλώληαο κε ηα πνξίζκαηα έγθπξσλ εξεπλώλ
(Achinstein, 2002: 425-6∙Barth, 2006: 2-3∙ Βειεγξάθε θ. ζπλ., 2016: 234∙Catana, 2015: 3∙
Λεπίδαο θ. ζπλ., 2015: 130∙ Μεηζαξά& Ινξδαλίδεο, 2015: 58).
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απόςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα αίηηα, πνπ πξνθαινύλ ηηο
ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη
πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη σο θπξηόηεξα αίηηα απηώλ ησλ ζπγθξνύζεσλ ηελ
άζθεζε απηαξρηθήο εγεζίαο, ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεύζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ έιιεηςε ζηήξημεο ζηνλ
εθπαηδεπηηθό από ηε δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηαπηίδνληαη κε απόςεηο εξεπλεηώλ, όπσο ηεοΑζαλαζνύιαΡέππα(1999: 161), όηη «ηα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε πηνζεηνύλ ην απηαξρηθό ζηπι δηνίθεζεο,
δειαδή επηβάιινπλ απόςεηο, θαηαζηάζεηο θαη ελέξγεηεο αγλνώληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ»θαη ηεοΑλζνπνύινπ (1999: 23-24) όηη, όηαλ ε δηεύζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρεη ηελ ίδηα λννηξνπία κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηόηε
επηρεηξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε αξλεηηθόηαηεο ζπρλά
ζπλέπεηεο γηα ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,αιιά θαηησλPatsy (2003:43),Saiti (2015:
584) θαη Wall&Callister (1995: 518) γηα ηελ αμία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, θαη
ηνπΚαηζνπιάθε (1999: 250) γηα ηελ ζηήξημε ζηνλ εθπαηδεπηηθό από ηε δηεύζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
ηελ παξνύζα έξεπλα, ζεσξήζεθε θαιό λα δηεξεπλεζεί σο αίηην ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ
θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Φάλεθε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επέδξαζε θαζνξηζηηθά ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα δεκηνπξγώληαο επηπιένλ πξνζηξηβέο.
Αξρηθά, νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο ζπκθσλνύλ όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επηβάξπλε ην
γεληθόηεξν άγρνο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
εμσζρνιηθώλ (αηνκηθώλ ή νηθνγελεηαθώλ) ζεκάησλ, θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο, ζπρλά,
κεηαθέξνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηνλ ζρνιηθό, εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. Η άπνςε απηή
επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνπο Ziontaki&Vissariou (2014: 69-70) θαη ηάγηα& Ινξδαλίδε
(2014: 60-61). Αξθεηνί εξσηεζέληεο, επίζεο, αλαγλσξίδνπλ σο απόηνθν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, πνπ πξνθαιεί ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ αύμεζε ηνπ σξαξίνπ
δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα, ηελ αύμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο αβεβαηόηεηαο, πνπ ελίζρπζε ην θαζεζηώο ηεο ππεξαξηζκίαο θαη ησλ αλαγθαζηηθώλ
κεηαθηλήζεσλ ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο, ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλύνπλ θαη
ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ ησλ Απγεηίδνπ θ. ζπλ. (2016: 178), Καθαλά θ. ζπλ. (2016: 84)
θαη Κνληνγεσξγίνπ θ. ζπλ. (2015: 183-187).Η απνπζία επηκνξθσηηθώλ επθαηξηώλ απνηειεί
έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνιύ ιίγν θαη σο εθ ηνύηνπ δελ νδεγεί ζε
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πνιιέο κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεηο.
εκαληηθό ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη όηη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ
δηαθνξνπνηνύληαη από ην θύιν ή ηε ζέζε επζύλεο πνπ θαηέρνπλ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζπκθσλνύλ σο πξνο ηα αίηηα πνπ
ππξνδνηνύλ ζπγθξνύζεηο εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, επνκέλσο, ζπκπιεξώλνπλ ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή, ζηελ νπνία ην
ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο,ελώ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ είηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζέκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνύ
ηνπο ρώξνπ, είηε από αλώηεξα ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα, αιιά θαη ηελ επζύλε είηε ξπζκηζηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πνηνηηθόηεξε
ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο καο, είηε νξγάλσζεο επηκνξθσηηθώλ
πξνγξακκάησλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γηα ηνπο θαηέρνληεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη όηη απεπζύλζεθε ζε κηθξό, βνιηθό δείγκα
εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απαξαίηεην είλαη, κειινληηθά, θπξίσο γηα ηε
ζπκπιήξσζε θαη ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ζην ζέκα ησλ ελδνζρνιηθώλ
ζπγθξνύζεσλ, λα γίλνπλ θαη άιιεο έξεπλεο είηε ζε κεγαιύηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθώλ είηε ζε
πεξηζζόηεξνπο λνκνύο ή θαη ζε παλειιαδηθό επίπεδν, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ζύγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο.
Δπηπιένλ, ην ίδην εξσηεκαηνιόγην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη από ηε δηεύζπλζε θαη ππνδηεύζπλζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζηνηρείν,
πνπ νδεγεί ζηε δηακόξθσζε κηαο πξώηεο εηθόλαο γηα ηηο απόςεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ εκβάζπλζε ζηα αίηηα ησλ
ελδνζρνιηθώλ ζπγθξνύζεσλ ζεσξείηαη θαιό λα δηακνξθσζνύλ δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιόγηα
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, κε πην
εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα απαληεζνύλ από ηνλ θάζε εξσηώκελν κε βάζε ηε
ζέζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ από ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Ιδαληθό ζα ήηαλ λα πινπνηεζνύλ
έξεπλεο ζπλδπάδνληαο πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κέζνδν (εξσηεκαηνιόγην, ζπλέληεπμε), ώζηε
λα απνηππσζνύλ πην αμηόπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα.
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