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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα το επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται 
από τις παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερα 
έντονο ανταγωνισμό και τις νέες τάσεις και φιλοσοφίες σχετικά με τη αντιμετώπιση των 
υψηλών απαιτήσεων της αγοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται ότι κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ταχύτητα 
και την ευελιξία αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων τους. Η πράξη 
συνεχώς επιβεβαιώνει ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές οργάνωσης και διοίκησης των 
εργαζομένων συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο των εταιριών, αναβαθμίζοντας 
παράλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα και αυξάνοντας την ικανοποίηση των ατομικών 
αναγκών.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που συγκεντρώνει τα 
τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον του χώρου αναφέρεται στον σχεδίασμά, τη δημιουργία και 
τη λειτουργία ομάδων εργασίας. Με αυτό το θέμα ασχολείται η παρούσα διπλωματική 
εργασία, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της εξειδίκευσης στη Διοίκηση ανθρωπίνων 
Πόρων του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυση των ομάδων εργασίας με βάση τη βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία των τελευταίων ετών, των βασικών χαρακτηριστικών τους, του περιβάλλοντος 

που ευνοεί τη λειτουργία τους και των κυριότερων πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που 
αναφέρονται στις ομάδες. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η προσπάθεια διερεύνησης της 
ύπαρξης και αξιοποίησης ομάδων εργασίας που έγινε σε ελληνικές επιχειρήσεις 
πληροφορικής με πιστοποίηση ποιότητας και σχολιάζονται τα αποτελέσματά της.

Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στην επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωματικής, κα 
Στυλιανή Ξηροτύρη - Κουφίδου, πρόεδρο της εξειδίκευσης στη Διοίκηση ανθρωπίνων 
Πόρων του Δ.Π.Μ.Σ., για τις συμβουλές της, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
παρούσας εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κα Ζωή Δημητριάδη, δεύτερη 
αξιολογήτρια της εργασίας, για τον έλεγχο και τις επισημάνσεις της.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002 
Τηλιγάδα Ολυμπία - Άννα
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Κεφάλαιο 1__________________________________
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1 Ορισμός της ομάδας

Το άτομο από τη γέννησή του μετέχει σε διάφορες ομάδες ανάλογα με την ηλικία 
του, τα ενδιαφέροντα του και τους σκοπούς που θέλει να επιτύχει. Η δραστηριότητά του 
αυτή προσφέρει ποικίλα οφέλη όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, λόγω 
των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων του αρμονικού συνδυασμού ατόμων και 
δραστηριοτήτων. Από τις σημαντικότερες κατηγορίες ομάδων στη ζωή του ατόμου είναι 
αυτές που δημιουργούνται στα πλαίσια της δουλειάς του.

Οι ομάδες που συναντιόνται στον εργασιακό χώρο διακρίνονται σε τυπικές και 
άτυπες. Τυπικές είναι αυτές που αποτελούνται από μέλη που έχουν επιλεγεί από την 

επιχείρηση, η οποία τους καθορίζει το πλαίσιο δράσης, τις αρμοδιότητές τους και τις 
ευθύνες τους, με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών και την ικανοποίηση στόχων που 
συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική της επιχείρησης. Οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται από 
τις αμοιβαίες έλξεις μεταξύ των εργαζομένων που εξελίσσονται σε κοινωνικές σχέσεις. Η 
παρούσα εργασία αναφέρεται στις τυπικές ομάδες που στο εξής θα αναφέρονται απλά ως 
ομάδες.

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας ποικίλουν στους διάφορους ορισμούς που 
συναντώνται στη βιβλιογραφία. Από τους πιο γνωστούς είναι αυτός που έδωσαν οι 
Katzenbach και Smith (1993), σύμφωνα με τους οποίους ομάδα είναι ένας μικρός αριθμός 
ατόμων με συμπληρωματικές ικανότητες - δεξιότητες που είναι αφοσιωμένοι σε έναν κοινό 
σκοπό, ένα σύνολο στόχων απόδοσης και μια προσέγγιση για την οποία είναι αμοιβαία 
υπεύθυνοι. Ο ορισμός αυτός αποτελεί προέκταση του ορισμού που έδωσε ο Adair (1986)1, 
καθώς στα στοιχεία του τελευταίου προστίθεται η ευθύνη των μελών. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό των ομάδων που προσθέτουν οι Mankin, Cohen και Bikson (1996)1 2 είναι η 
αλληλοεξάρτηση δραστηριοτήτων των ατόμων, καθώς η εργασία κάθε μέλους είναι 
εξαρτημένη από την εργασία τουλάχιστον κάποιων άλλων μελών. Οι Larson και LaFasto 
(1989)3 είχαν τονίσει επίσης ότι βασικό στοιχείο της ομάδας είναι και ο συντονισμός των 
δραστηριοτήτων των μελών της, που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων.

1 Adair, J., 1986, Effective Teambuilding, Gower, Aldershot.
2 Mankin D., Cohen S., Bikson T., Teams & technology, Harvard Business School Press, Boston, 
MA, 1996.
3 Larson, C., LaFasto, F., Teamwork, Sage Publications, Newbury Park, CA, 1989.
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Ακόμα νωρίτερα οι Francis και Young (1979)4 είχαν μιλήσει για “ενεργητικό σύνολο ατόμων 
που είναι αφοσιωμένοι στη επίτευξη κοινών στόχων, δουλεύουν επιτυχώς μαζί και αντλούν 
ευχαρίστηση από αυτό και παράγουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα", τονίζοντας την 
προσωπική ικανοποίηση του εργαζομένου. Έναν πιο “προχωρημένο" ορισμό δίνει ο Kur 
(1996)5 ο οποίος θεωρεί ότι η ομάδα είναι “ένα ανοικτό, με σκοπό, κοινωνικοτεχνικό 
σύστημα σε μία κατάσταση έντασης μεταξύ αλλαγής και σταθερότητας".

1.2 Ψυχαναλυτική διάσταση των ομάδων στον εργασιακό χώρο

Η συμμετοχή σε ομάδες στα πλαίσια της εργασίας έχει ποικίλες επιδράσεις στην 
ψυχοσύνθεση του ατόμου. Τα μέλη με τη συμπεριφορά τους αλληλοεπηρεάζονται και 
υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

α) Η μίμηση: Το άτομο τείνει να μιμείται τρόπους συμπεριφοράς που θεωρεί
επιτυχημένους και ικανούς να βελτιώσουν τη θέση του στην ομάδα, 

β) Η υποβολή: Άτομα με ισχυρή επιρροή λόγω θέσης, χαρακτήρα ή συνθηκών
μπορούν να τροποποιήσουν απόψεις και στάσεις άλλων μελών 
σύμφωνα με τις δικές τους.

γ) Το κοινωνικό κέρδος: Η παρουσία των υπολοίπων μελών και το συναίσθημα του
συναγωνισμού ενισχύει την προσωπική προσπάθεια.

Το άτομο μέσα στην εργασιακή ομάδα μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες του που 
ανήκουν στις τρεις ανώτερες κατηγορίες του Maslow:

α) Ανάνκεο ασφάλειαο
Η ομάδα δημιουργεί στο άτομο αίσθημα προστασίας και ισχύος, καθώς του προσφέρει 
τη δυνατότητα συνολικής και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης προβλημάτων, ενώ 
ταυτόχρονα επηρεάζει πρόσωπα και καταστάσεις πολύ περισσότερο από 
μεμονωμένους εργαζόμενους. 
β) Κοινωνικέο ανάνκεο
Συμμετέχοντας στην ομάδα το άτομο καλύπτει τη βασική του ανάγκη να ανήκει κάπου, 
ενώ παράλληλα έχει πολλές ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, απόκτηση φίλων, 
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

4 Francis, D., Young D., 1979, Improving Work Groups. A Practical Manual for Teambuilding, 
University Associates, La Jolla, CA.
5 Kur, E., 1996, "The faces model of high performing team development', Leadership & 
Organizational Development Journal, 17, 1, 32-41.
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ν) Ανάνκες νια αυτοεκτίμηση - αυτοεκπλήοωση
Μέσω των λειτουργιών της ομάδας το άτομο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές του και να βελτιώσει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
του. Η πρόοδος αυτή συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησής του και μπορεί να τύχει 
αναγνώρισης και αποδοχής.

Η σημασία της συμμετοχής του ατόμου σε ομάδες στο πλαίσιο της δουλειάς του έχει 
αναλυθεί από κορυφαίους ψυχολόγους ερευνητές. Σύμφωνα με τον Maslow η επιχείρηση 
εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγει, μπορεί μέσα από τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης (προσαρμογή - εκπαίδευση - ένταξη σε ομάδες εργασίας) στο χώρο 
εργασίας να διαμορφώσει ψυχικά υγιείς πολίτες. Ο Likert πίστευε ότι μια επιχείρηση μπορεί 
να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες των εργαζομένων της εάν τους εντάξει σε 
αλληλοεπηρεαζόμενες ομάδες, γι' αυτό και πρότεινε το οργανωτικό μοντέλο συμμετοχικής 
διοίκησης, το οποίο αποτελείται από μερικώς επικαλυπτόμενα τρίγωνα που 
αντιπροσωπεύουν τις ομάδες. Ο Lewin απέδειξε πειραματικά ότι οι μέθοδοι της δυναμικής 
των ομάδων δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για τις απαραίτητες δομικές αλλαγές κάμπτοντας 
σημαντικά τις μεμονωμένες αντιδράσεις.

Το πρώτο πείραμα με ομάδες στο χώρο εργασίας έγινε το 1922 από τους Lang και 
Hellpach, οι οποίοι ανέθεσαν σε μία ομάδα ατόμων να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου έναν 
κινητήρα. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά καθώς τόσο η παραγωγικότητα 
όσο και η ικανοποίηση των εργαζομένων από τη δουλειά τους αυξήθηκαν. Τα θετικά 
αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας αποδεικνύονται και από τις μελέτες διαφόρων 
σύγχρονων ψυχολόγων - ερευνητών του θέματος (ενδεικτικά αναφέρονται: Wall & Clegg 
1981, Wall et al 1986 / 1992, Schmidt et al 1981, Cordery 1991, Dunegan et al., 1992, 

Antoni 1996, Jones and George 1998). Οι κυριότερες επιδράσεις στο άτομο που 
εντοπίστηκαν ήταν

• βελτίωση της προσωπικής ψυχικής διάθεσης

• αυξημένη παραγωγικότητα
• ικανοποίηση από την εργασία

• υψηλός βαθμός συμμετοχής στις δραστηριότητες της ομάδας

• αυξημένη αλληλουποστήριξη και αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών

• τάση υποβιβασμού των ατομικών αναγκών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
της ομάδας

• απροθυμία του ατόμου να επιστρέψει στην παραδοσιακή μορφή της δουλειάς του.
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1.3 Οφέλη από τη χρήση ομάδων

Το επιχειρησιακό περιβάλλον σήμερα είναι γεμάτο προκλήσεις: τα όρια του συνεχώς 
διευρύνονται, η παγκοσμιοποίηση αλλάζει τα χρηματοοικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
δεδομένα και αυξάνει τον ανταγωνισμό, οι απαιτήσεις της αγοράς είναι υψηλότερες από 
ποτέ και οι τεχνολογικές εξελίξεις ραγδαίες. Για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες οι 
επιχειρήσεις καλούνται να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, αξιοποιώντας πλήρως το 
δυναμικό τους και πρώτα απ’ όλα τους ανθρώπους τους. Η χρήση των ομάδων αποτελεί 
έναν από τους τρόπους αύξησης της απόδοσης τόσο ατομικά όσο και συνολικά.

Ο συγκερασμός των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των 
εργαζομένων κρίνεται αναγκαίος για την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
κάθε προβλήματος, την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και την εύρεση των βέλτιστων 
για την επιχείρηση λύσεων. Όπως αναλύουν οι Scholter et al (1998), οι ομάδες 
πλεονεκτούν σε σχέση με τα μεμονωμένα άτομα όταν:

> το θέμα είναι πιο πολύπλοκο
> απαιτείται δημιουργικότητα
> η πορεία δεν είναι ξεκάθαρη
> απαιτείται αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
> είναι απαραίτητη η γρήγορη μάθηση
> είναι επιθυμητή ισχυρή δέσμευση
> για την εφαρμογή ενός σχεδίου χρειάζονται ο συνδυασμός στοιχείων από άλλα
> η αποστολή ή η διαδικασία είναι διαλειτουργική (cross-functional)
Τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ομάδες

είναι:
> Αύξηση παραγωγικότητας
> Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας με ταυτόχρονη κατάργηση 

αντίστοιχων φραγμών
> Αύξηση της ταχύτητας
> Ενίσχυση δημιουργικότητας και καινοτομίας
> Αύξηση αφοσίωσης και ικανοποίησης των εργαζομένων
> Ενίσχυση κουλτούρας εστιασμένης στον πελάτη
> Αύξηση της οργανωσιακής προσαρμοστικότητας και ευελιξίας
> Βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας

> Αποκέντρωση ευθυνών και δημιουργία πιο ευέλικτων και επίπεδων ιεραρχικών 
δομών

Τα οφέλη αυτά και κυρίως το τελευταίο αποτελούν απόρροια της ενδυνάμωσης των 

ομάδων, της διαδικασίας δηλαδή μέσω της οποίας τους δίνεται η εξουσία, οι πόροι, οι
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πληροφορίες αλλά και η ευθύνη που απαιτεί η εκτέλεσης μιας εργασίας1. Οι ομάδες, όσο 
αναπτύσσονται και βελτιώνονται, αναλαμβάνουν επιπλέον καθήκοντα, φτάνοντας μέχρι την 
αυτοδιοίκηση, όπου θέματα όπως προσλήψεις και απολύσεις μελών, οικονομικός 
προγραμματισμός και πολιτικές ανταμοιβών ρυθμίζονται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας. 
Με τον τρόπο αυτό η ανώτερη διοίκηση απαλλάσσεται από μέρος των αποφάσεων που 
πρέπει να λάβει και αποκτά περισσότερο χρόνο για τη διαμόρφωση της εταιρικής 
στρατηγικής και της οργανωσιακής κουλτούρας. Ταυτόχρονα όμως αναβαθμίζεται και ο 
ρόλος των μελών των ομάδων, η ισχυροποίηση των οποίων έχει θετική επίδραση τόσο 
στην εργασία τους όσο και στην ψυχολογία τους.

1.4 Η συμβολή των ομάδων στην οργανωσιακή αλλαγή - Ομάδες και οργανισμός 
που μαθαίνει

Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. 
Στον επιχειρηματικό κόσμο αυτή η πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική θέση 
που κατέχει η γνώση μεταξύ των πόρων του κάθε οργανισμού και στη στροφή που 
παρατηρείται προς τον οργανισμό που μαθαίνει (learning organization). Η μετατροπή μιας 
επιχείρησης σε learning organization συνεπάγεται αλλαγές τόσο στην εταιρική στρατηγική 
και την οργανωσιακή κουλτούρα, όσο και στις εσωτερικές δομές και διαδικασίες που θα 
υποστηρίξουν την οργανωσιακή αλλαγή. Όπως αναλύεται από τους μελετητές του θέματος 
και επιβεβαιώνεται στην πράξη1 2, η χρήση ομάδων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 
διοίκησης αυτής της αλλαγής.

Αναπτύσσοντας τις ιδέες των Argyris και Schon3 που αναφέρθηκαν στους τρόπους 
ομαδικής και οργανωσιακής μάθησης, οι Peters και Waterman4 και ο Kanter5 υποστηρίζουν 
ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να οργανώνονται και να διοικούνται με νέους, 
καινοτόμους τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με τα παλιά πρότυπα σκέψης και 
συμπεριφοράς και συμπληρώνουν ότι για να αυξήσουν το ρυθμό με το οποίο αφομοιώνουν 
την αλλαγή, ανταποκρίνονται σε αυτή και μαθαίνουν να αλλάζουν πρέπει να μετατρέψουν 
τις παραδοσιακές διοικητικές δομές σε περισσότερο ευέλικτες μορφές.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των τελευταίων είναι η ομαδική εργασία. Σύμφωνα με τον

1 Fisher Κ., Leading self-directed work teams: A guide to developing new team leadership skills, New 
York, NY: McGraw-Hill, 1993
2 Η υιοθέτηση της ομαδικής εργασίας ως μοχλού για την οργανωσιακή αλλαγή έχει αναφερθεί 
διεθνώς σε όλους τους κλάδων επιχειρήσεων, όπως οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. J.P. Morgan, 
Chase Manhattan), τηλεπικοινωνίες (Motorola, GTE), χημικά (Monsanto), πετρελαιοειδή (British 
Petroleum), επεξεργασία τροφίμων (Purdue Farms, Johnsonville Foods), προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας (Xerox, IBM, HP), υγεία (Baxter) κλπ.
3 Argyris C. - Schon D., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison Wesley, 
Reading, MA, 1978
4 Peters T. - Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper & Row, New York, NY, 1982
5 Kanter R.M., The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work, Routledge, London, 1983
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Kanter «για να ανταποκριθούν επιτυχώς οι επιχειρήσεις στις προκλήσεις του περιβάλλοντος 
πρέπει να διαμορφώσουν ευέλικτες, μη ιεραρχικές δομές που θα περιλαμβάνουν ομάδες 
έργου (project teams) και άλλες επαγγελματικές ή ημιεπαγγελματικές αυτοδιοικούμενες 
ομάδες εργασίας». «Αυτές οι ομάδες», συνεχίζει ο Kanter, «θα περιλαμβάνουν άτομα από 
διάφορα επίπεδα, η ηγεσία τους θα είναι ανεξάρτητη από επίπεδα (ιεραρχίας) και η 
συμμετοχή θα βασίζεται σε ικανότητες ανεξάρτητες της επίσημης εξουσίας». Γενικά 

καταλήγει ότι οι επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην ομάδα (team-oriented) 
ευνοούν την καινοτομία και εφαρμόζουν “integrative thinking".

Από τις γνωστότερες αναλύσεις του οργανισμού που μαθαίνει κάνει ο Senge 
(1990)6, ο οποίος περιγράφει πέντε “competent technologies” - απαραίτητα στοιχεία για τη 
σωστή λειτουργία αυτού του οργανισμού: systems thinking, personal mastery, mental 
models, building shared vision, team learning. Ενώ η εργασία σε ομάδες αναλύεται 

ξεχωριστά, παίζει κεντρικό ρόλο και σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία:
Systems thinking: Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκε η τάση να θεωρούνται οι 
επιχειρήσεις πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα που λαμβάνουν στοιχεία του περιβάλλοντος 
και τα υποβάλλουν σε διαδικασίες μετατροπής για να παράγουν αποτέλεσμα. Ο οργανισμός 
που μαθαίνει εστιάζει στη μετατροπή, δηλαδή στις οργανωσιακές διαδικασίες που είναι 
σχεδιασμένες να υποκινούν και ενθαρρύνουν τη μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 
κατά την διεκπεραίωση μιας εργασίας. Οι ομάδες εργασίας είναι στοιχεία δομών που 
προωθούν την ευελιξία, τη μάθηση και βελτιώνουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

των μελών τους.
Personal mastery: Ο όρος αυτός αναφέρεται στην προσωπική ανάπτυξη και μάθηση των 
εργαζομένων, χωρίς την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μάθηση σε επίπεδο ομάδας και 
οργανισμού. Καθήκον των επιχειρήσεων είναι να διασφαλίσουν με κατάλληλες διαδικασίες 
και λειτουργικές μορφές την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων τους.
Mental models: Τα διανοητικά μοντέλα αναφέρονται στις βαθύτερα ριζωμένες γενικεύσεις, 

υποθέσεις ή ακόμα και εικόνες που επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται το 
οργανωσιακό περιβάλλον και καθορίζουν την οργανωσιακή συμπεριφορά. Η επαναφορά 
στην επιφάνεια, ο έλεγχος και η βελτίωση αυτών των μοντέλων των επιχειρησιακών 
ομάδων είναι κεντρικό σημείο του σχηματισμού οργανισμού που μαθαίνει.
Building shared vision: Ένα αποδεκτό από όλους τους εργαζόμενους όραμα είναι 
απαραίτητο για την επιχειρησιακή μάθηση και πράξη. Η διαμόρφωση ενός οράματος στο 
οποίο θα είναι αφοσιωμένοι οι εργαζόμενοι επειδή θα αντανακλά τις αξίες και νόρμες τους, 
απαιτεί τη διερεύνηση των απόψεων και των εικόνων που έχουν άτομα και ομάδες για το 

μέλλον της επιχείρησης.

6 Senge Ρ.Μ., The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organisation, Century 
Business, London, 1990
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Team learning: Οι ομάδες και τα οργανωσιακά τους μέλη θεωρούνται γενικά τα κύρια 
συστατικά μάθησης των σύγχρονων επιχειρήσεων7 και του οργανισμού που μαθαίνει8. Οι 
ομάδες καλούνται να βελτιώσουν τις διαδικασίες λειτουργίας τους μέσω της μάθησης και 
του ανοιχτού διαλόγου, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αναπτύξουν ως 
σύνολο ικανότητες που θα ξεπερνούν το άθροισμα των ικανοτήτων των μεμονωμένων 
ατόμων. Η σημασία της χρήσης ομάδων στην οργανωσιακή αλλαγή είναι τριπλή: α) λόγω 
της πολυπλοκότητας του γεγονότος είναι αναγκαίος ο συνδυασμός απόψεων και γνώσεων 
όλου του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, β) μπορεί να υπάρξει ανάγκη για 
συντονισμένη καινοτόμα δράση σε όλο το εύρος της επιχείρησης και γ) ομάδες διαφόρων 
μορφών είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

7 Hastings C., The New Organization: Growing the Culture of Organisational Networking, McGrew- 
Hill, London, 1993 / Morgan G., Images of Organisations, Sage, London, 1986
8 Watkins K.E. - Marsick V.J., Sculpting the Learning Organization, San Francisco, Jossey Bass
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Κεφάλαιο 2__________________________________
ΤΥΠΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

2.1 Γενικοί διαχωρισμοί

Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της ιστορία, κουλτούρα, δομή και μορφή ηγεσίας και τις 
δικές της ιδιαίτερες ανάγκες. Ακόμα και μεταξύ παραρτημάτων ή και τμημάτων της ίδιας 
εταιρίας τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται. Το είδος, συνεπώς, αλλά και ο αριθμός και ο 
τρόπος λειτουργίας των ομάδων που είναι κατάλληλος για κάθε περίπτωση ποικίλουν και οι 
επιχειρήσεις καλούνται να προσδιορίσουν τι τους ταιριάζει.

Αυτό που διαφοροποιεί συνήθως μεταξύ τους τις ομάδες που δημιουργούνται στο 
χώρο εργασίας είναι η δομή που διαμορφώνεται ανάλογα με τους επιθυμητούς στόχους και 
το αντικείμενο εργασίας. Με βάση το τελευταίο οι Katzenbach και Smith (1993) διαχώρισαν 
τις ομάδες δύο μεγάλες κατηγορίες: 1) αυτές που προτείνουν (teams that recommend 
things) και 2) αυτές που κάνουν ποάνυατα (teams that make or do things). Στις τελευταίες 
περιέλαβαν και αυτές που διοικούν (teams that run things).

Οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας ασχολούνται με τη μελέτη και επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων και συνήθως έχουν προκαθορισμένες ημερομηνίες 
ολοκλήρωσης του έργου τους. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι οι ομάδες 
ποιότητας, οι ομάδες έργου (project teams) κ.α.. Οι ομάδες αυτές επηρεάζουν σημαντικά 
της αποφάσεις της διοίκησης, καθώς προσδιορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες για το θέμα 
που έχουν αναλάβει. Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος οι προτάσεις να παραμείνουν στα 
χαρτιά ή να υλοποιηθούν μετ’ εμποδίων, είναι σκόπιμο τα μέλη των ομάδων να έχουν τη 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή στη διαδικασία υλοποίησης. Στην περίπτωση που το βάρος της 
εφαρμογής πέφτει σε στελέχη εκτός ομάδας, η διοίκηση θα πρέπει να φροντίσει για την 
ενημέρωση τους και την ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα αρκετά νωρίτερα από τη 
διαμόρφωση των τελικών προτάσεων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ομάδες που ασχολούνται με την έρευνα και 
ανάπτυξη, τις πωλήσεις, το marketing, το service και άλλες λειτουργίες που προσθέτουν 
αξία στην επιχείρηση, ενώ συναντώνται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, ακόμα και την 

ανώτερη διοίκηση. Με ορισμένες εξαιρέσεις όπως οι ομάδες σχεδιασμού νέου προϊόντος ή 
διαδικασιών, οι ομάδες αυτές δεν λειτουργούν βάση προθεσμιών.

Ένας διαφορετικός διαχωρισμός μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός πίνακα 2x2, 
στον οποίο ο ένας άξονας αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα των εργασιών της ομάδας και ο
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άλλος στην ευρύτητα των στόχων - σκοπών της ομάδας (Σχήμα 1). Δημιουργούνται έτσι 
τέσσερις κατηγορίες ομάδων:

1. ομάδες με αντικείμενο χαμηλής πολυπλοκότητας και τοπικό χαρακτήρα - στόχους, 
π.χ. κύκλοι ποιότητας

2. ομάδες ευρύτερου σκοπού αλλά συγκεκριμένου - απλού αντικειμένου, π.χ. ομάδες 
ανασχεδιασμού διαδικασιών, ομάδες benchmarking

3. ομάδες με πολύπλοκο αντικείμενο αλλά με περιορισμένης έκτασης σκοπούς, π.χ. 
ομάδες έρευνας και ανάπτυξης, ομάδες δημιουργίας προϊόντων νέας τεχνολογίας

4. ομάδες πολύπλοκου αντικειμένου με στόχους που επηρεάζουν ευρέως την 
επιχείρηση, π.χ. ομάδες ανώτατης διοίκησης, ομάδες project σημαντικών 

οργανωσιακών αλλαγών
Τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.
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Ευρύτητα στόχων - σκοπών

Σχήμα 1: Γενικός διαχωρισμός ομάδων

2.2 Αναλυτικός διαχωρισμός

Μία αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση που βασίζεται στη δομή των διάφορων ομάδων 
μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα διατύπωσαν οι Mankin, Cohen και Bikson (1996). 
Σύμφωνα με αυτούς οι τύποι ομάδων που μπορούν να συναντηθούν στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις είναι οι πέντε: 1) υόνιυεο ουάδεο (ο όρος που δίνεται συνήθως στο αγγλικό 
κείμενο είναι “work teams” αλλά για αποφυγή σύγχυσης γίνεται τροποποίησή του. 
Συναντάται επίσης και ως “natural work teams”, “process teams” και “ongoing teams”), 2) 

ουάδες έονου και ανάπτυξης (project and development teams), 3) παοάλληλεο ουάδες
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(parallel teams), 4) ουάδεσ διοίκησησ (management teams) και 5) ad hoc δίκτυα (ad hoc 
networks).1 Ξεκινώντας από τις μόνιμες ομάδες με την πιο επίσημη και σταθερή μορφή και 
φτάνοντας στα ανεπίσημα και ιδιαίτερα χαλαρού δεσμού μεταξύ των μελών ad hoc δίκτυα 
και με την ενδιάμεση παρεμβολή των υπόλοιπων τύπων, παρατηρούμε ότι η 
κατηγοριοποίηση αυτή ορίζει ένα συνεχές (continuum) τύπων.

Οι υόνιυες ουάδες. όπως γίνεται αντιληπτό από τον τίτλο τους, εκτελούν συνεχή, 
καθημερινή εργασία και έχουν γενικά σταθερό αριθμό μελών με συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες και πλήρη απασχόληση. Λόγω της σταθερής δομής τους η λήψη αποφάσεων 
γίνεται τις περισσότερες φορές από τον προϊστάμενο / διευθυντή που διοικεί την ομάδα. Η 
μορφή αυτή συναντάται συνήθως στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εξέλιξη των μόνιμων ομάδων αποτελούν οι αυτοδιοικούυενεο ουάδεο (self-directed / 
self-managed / empowered teams) που κερδίζουν όλο και περισσότερες προτιμήσεις 
στελεχών και συμβούλων. Οι ομάδες αυτές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία κινήσεων 
καθώς μπορούν να θέτουν οι ίδιες στόχους, να ορίζουν τα προβλήματα με τα οποία θα 
ασχοληθούν, να προσλαμβάνουν και να απολύουν μέλη, να καταρτίζουν τον 
προϋπολογισμό τους, να οργανώνουν το πρόγραμμά τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με 
τη συμμετοχή όλων των μελών. Συνέπεια των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους είναι η σαφώς 
μεγαλύτερη ευθύνη που έχουν για τα αποτελέσματά τους. Για να μπορέσουν όμως τα άτομα 
να ανταποκριθούν με επιτυχία στα σύνθετα καθήκοντά τους, απαιτείται αυξημένη 
εκπαίδευση-επιμόρφωση. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο του 
τμήματος ανθρωπίνων πόρων, ως υπεύθυνου σχεδιασμού του αντίστοιχου προγράμματος. 
Χρήση των αυτοδιοικούμενων ομάδων γίνεται σε πολλούς τομείς όπως σχεδιασμός 
προϊόντων, (assembly), πωλήσεις, service, υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών κ.α.1 2 
Επιχειρήσεις όπως οι General Motors, Procter & Gamble, Texas Instruments προχώρησαν 
στη ανάπτυξη τέτοιων ομάδων προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ευελιξία, τη δυνατότητα 
μείωσης των γενικών εξόδων με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων εντός της ομάδας και την 
καλύτερη εκμετάλλευση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των μελών που παρέχουν.

Οι ουάδεο έρνου και ανάπτυξης προκύπτουν από την προσωρινή συνεργασία 
επιστημόνων από διάφορα τμήματα του οργανισμού με σκοπό την παραγωγή ενός νέου 
προϊόντος ή υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής οι ομάδες διαλύονται και τα 
μέλη τους επιστρέφουν στις κανονικές θέσεις εργασίας τους. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
τις ομάδες έργου και ανάπτυξης για να συγκεντρώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες 
που απαιτούν συγκεκριμένα έργα, χωρίς να καταργούν την λειτουργική δομή τους. Ο τύπος 
αυτός χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην αεροπορική βιομηχανία και την άμυνα των Η.Π.Α.

1 Αν εξαιρεθούν τα ad hoc δίκτυα, ως πιο ευμετάβλητη μορφή, οι παράλληλες ομάδες αντιστοιχούν 
στις ομάδες που προτείνουν, ενώ οι υπόλοιπες σε αυτές που κάνουν πράγματα, όπως περιγράφηκε 
στον πρώτο γενικό διαχωρισμό.
2 Harrington-Mackin, D., The Team Building Tool Kit, Amer. Mngt Association, New York, NY, 1994.
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κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ σήμερα έχει εξαπλωθεί σε όλα τα 
είδη επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερα συχνά συναντάται σε επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας, μερικές από τις οποίες έχουν τροποποιήσει πλήρως τη δομή τους ώστε να 
αποτελείται μόνο από τέτοιες ομάδες. Λόγω της πρωτοποριακής εργασίας τους οι ομάδες 
έργου και ανάπτυξης διακρίνονται από μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Τα μέλη τους καλούνται 
να οργανώσουν το πρόγραμμα τους, να ορίσουν τους επιμέρους στόχους και τις μεθόδους 
υλοποίησής τους και να πάρουν αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ομάδας. Είναι 
προφανές ότι το πλαίσιο δραστηριοτήτων τους οριοθετείται από τη στρατηγική της 

επιχείρησης και τις σύνδεση των τμημάτων της.

Οι παοάλληλεο ουάδεο έχουν πολλά κοινά στοιχεία με την προηγούμενη κατηγορία. 
Αποτελούνται από άτομα διαφόρων τμημάτων και λειτουργούν παράλληλα με την υπόλοιπη 
επιχείρηση με αντικείμενο που δεν καλύπτεται από τη δομή της. Η διαφορά έγκειται στη 
φύση των εργασιών και τον βαθμό ενασχόλησης των μελών. Τα θέματά τους είναι λιγότερο 
πολύπλοκα και δεν απαιτούν τη δημιουργία νέων προϊόντων, ενώ αναφέρονται συνήθως 
στην επίλυση προβλημάτων (problem-solving teams) και την ανάπτυξη υπάρχουσων 
διαδικασιών3. Τα μέλη των ομάδων συναντώνται λίγες μόνο ώρες ανά μερικές εβδομάδες 
για να συζητήσουν και έχουν περιορισμένη εξουσία. Ενδέχεται η ομάδα να περιοριστεί μέσα 

σε ένα μόνο τμήμα (departmental teams) εάν το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 
δεν ξεπερνά τα όριά του τμήματος. Ο τύπος αυτός αναπτύχθηκε ιδιαίτερα με την αύξηση 
του ενδιαφέροντος τους επιχειρηματικού κόσμου για την ποιότητα και την επακόλουθη 
δημιουργία των κύκλων ποιότητας (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 4). Η σχετικά απλή λειτουργία 
τους, η έλλειψη “απειλής” για την ανώτερη διοίκηση και η δυνατότητα συνύπαρξής τους με 
την υπόλοιπη επιχείρηση οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στην χρήση τέτοιων ομάδων με 

θετικά αποτελέσματα.
Οι ουάδεο διοίκησηο αποτελούνται από στελέχη της διοίκησης (διευθυντές, 

προϊσταμένους κλπ.) και σκοπό έχουν το συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιμέρους 
τμημάτων της επιχείρησης και την κατάλληλη κατανομή των πόρων. Η σημασία χρήσης 
αυτών των ομάδων, κυρίως στα πιο υψηλά κλιμάκια διοίκησης, αυξάνεται συνεχώς, καθώς 
η άψογη και ολοκληρωμένη συνεργασία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στην ιεραρχία 
συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα ad hoc δίκτυα ξεφεύγουν από την κλασσική μορφή της ομάδας γιατί 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαλαρή δομή. Τα μέλη τους είναι μεμονωμένα άτομα ή σύνολο 
ατόμων με κοινή προέλευση που συνδέονται με κάποιο κοινό ενδιαφέρον και σκοπό. Η 
επαφή τους προκύπτει συνήθως απρογραμμάτιστα λόγω της εμφάνισης κάποιας ανάγκης 

(δουλειές που απαιτούν ανταλλαγή στοιχείων, κοινές αρμοδιότητες) και ενισχύεται από τα

3 Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί και στους αγγλικούς όρους “taskforce / cross-functional teams”
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τεχνολογικά μέσα (τηλέφωνο, fax, intranet, internet, video conferences κλπ.). Ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των ad hoc δικτύων είναι η προέλευση των μελών τους από ένα ιδιαίτερα 
ευρύ περιβάλλον που εκτός από την ίδια την επιχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει πελάτες, 
προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, ακόμα και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα 
πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα όρια του δικτύου συνεχώς μεταβάλλονται, καθώς άτομα 
αποχωρούν και νέα άτομα εισέρχονται λόγω της εξέλιξης των κοινών ενδιαφερόντων. 
Άμεση συνέπεια είναι η αδυναμία κάθε μέλους να γνωρίζει κάθε στιγμή την πλήρη ομάδα. Η 
“ρευστή μορφή” όμως είναι αυτή που προσδίδει στο δίκτυο την ευελιξία και την ταχύτητα 
προσαρμογής σε νέα δεδομένα, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει βάση για την 
ανάπτυξη άλλων τύπων ομάδων. Ο σχηματισμός αυτών των δικτύων γίνεται συνήθως 
εύκολα αποδεκτός από τη διοίκηση της επιχείρησης, επειδή δεν απαιτεί μεταβολές στην 

ιεραρχία ή παραχώρηση περαιτέρω δικαιωμάτων στα μέλη τους και είναι απαλλαγμένος 
από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η δημιουργία μιας περισσότερο 
δομημένης και οργανωμένης μορφής ομάδας. Λόγω της ιδιαίτερα χαλαρής δομής του αυτός 
ο τύπος ομάδας δεν ακολουθεί τις αρχές λειτουργίας και οργάνωσης και το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που περιγράφεται στη συνέχεια.

2.3 Εικονικές ομάδες - διεθνείς ομάδες

Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια προσφέρουν στους 
εργαζόμενους τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με άτομα από όλο 
τον κόσμο ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Απόρροια αυτών των συνθηκών είναι η ανάπτυξη 
ενός νέου τύπου ομάδων, των εικονικών ομάδων (virtual teams). Τα μέλη των οποίων 
έχουν κοινό σκοπό αλλά χωρίζονται από απόσταση, χρόνο και οργανωσιακά όρια και 
συνδέονται μόνο μέσω τεχνολογιών επικοινωνίας4. Τέτοιες ομάδες συναντώνται όλο και 

συχνότερα σε επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της πληροφορικής που έχει άμεση σχέση με 
αυτές τις τεχνολογίες, δραστηριοποιώντας μέλη από διάφορες περιοχές, πόλεις ακόμα και 
από διαφορετικά κράτη, που συνεργάζονται μέσω internet, video conferencing, τηλεφώνου 
κλπ. Βασικά πλεονεκτήματά τους είναι το σχετικά μικρό κόστος εκκίνησης, όταν υπάρχει η 
τεχνολογική υποδομή, και η αυξημένη ευελιξία λόγω της διαφοροποίησης από τις αυστηρά 
δομημένες ομάδες και της έλλειψης άμεσων περιορισμών από σκληρές διοικήσεις.

Αρκετά κοινά στοιχεία με τις εικονικές έχουν οι διεθνείς ομάδες (international teams) 
οι οποίες αποτελούνται από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων που δουλεύουν με στόχο 

έναν κοινό σκοπό. Το αντικείμενό τους είναι συνήθως ιδιαίτερα πολύπλοκο και έχει 

επίδραση πάνω σε περισσότερες από μία χώρες. Οι ομάδες αυτές καλούνται να έχουν 

αποτελέσματα που θα είτε θα εξυπηρετούν ένα ευρύτατο σύνολο πελατών, είτε θα

4 Noble Stu, Starting up a Virtual Team, Teambuilding Inc., 2002
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αποτελούν τη λύση προβλημάτων σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, είτε θα συνδέονται με 
θεαματικά κέρδη για την επιχείρηση. Η λειτουργία τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
επικοινωνία μέσω νέων τεχνολογιών αλλά επειδή περιλαμβάνει και επαφές πρόσωπο με 
πρόσωπο των μελών τους έχει αυξημένο κόστος. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν διεθνείς 
ομάδες έχουν συνήθως παραρτήματα ή θυγατρικές σε πολλές χώρες και επιδιώκουν μέσω 
των ομάδων να έχουν αντίληψη της παγκόσμιας εικόνας και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης που παρέχουν διαφορετικά έθνη και πολιτισμοί5.

Αν και οι γενικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων ισχύουν και σε αυτούς 
τους τύπους, οι εικονικές και οι διεθνείς ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον 
προκλήσεις λόγω της ιδιομορφίας τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η “διατήρηση της 
ροής της συνέργειας και της δημιουργικότητας χωρίς τη συχνή πρόσωπο με πρόσωπο 
επαφή των ατόμων6” με την υπερνίκηση των διαφορών που υπάρχουν κυρίως σε θέματα 
τεχνολογίας και κουλτούρας των μελών. Στοιχεία από κουλτούρες κρατών που επηρεάζουν 
τη λειτουργία εικονικών ομάδων και η στενή τους σχέση με τη χρήση τεχνολογιών 
συνοψίζονται στον πίνακα 1 (επόμενη σελίδα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοιες 
διαφορές αλλά σε μικρότερο βαθμό μπορεί να υπάρχουν και μεταξύ ατόμων που 
προέρχονται από την ίδια χώρα αλλά από διαφορετική περιοχή, ή ακόμα και από την ίδια 

περιοχή αλλά από διαφορετικό τμήμα της επιχείρησης. Αναγκαία για την ομαλή 
αντιμετώπιση των διαφορών αυτών είναι επιπλέον επιμόρφωση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους τύπους ομάδων, τόσο πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών με σεβασμό στις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όσο και στην ανάπτυξη παραγωγικών διαπροσωπικών 
σχέσεων.

5 Ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται διεθνείς ομάδες είναι οι 
Ford Motor Company, Texas Instruments, Unilever κλπ.
6 Henry J.E.- Hartzler M., Tools for Virtual Teams, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wl., 1997
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Cultural
Dimensions Definitions Technological Considerations

Power
Distance

Extend to which the 
less powerful members 
expect that power is 
distributed equally

Members from high-distance cultures may 
participate more freely with technologies that are 
asynchronous and allow asynchronous input. 
These cultures sometimes use techno-logy to 
indicate status differences between team 
members.

Uncertainty
Avoidance

Degree of structure 
required for a task

People from cultures with high uncertainty 
avoidance may be slower adapters of technology. 
They may also prefer technology that is able to 
produce more permanent records of discussions 
and decisions.

Individualism-
Collectivism

Preference to act as 
individuals than as 
members of groups

Members from highly collectivistic cultures may 
prefer face-to-face interactions.

Masculinity-
Femininity

Extend to which 
masculine values are 
given priority over more 
“caring” values

People from cultures with more “feminine” 
orientations are more prone to use technology in a 
nurturing way, especially during team startups.

High or Low 
Context

Amount of sensing and 
extra information 
needed to make 
decisions versus “just 
the facts”

People from high-context cultures may prefer more 
information-rich technologies as well as those that 
offer opportunities for the feeling of social 
presence. They may resist using technology with 
low social presence to commu-nicate with people 
they never met. People from low-context cultures 
may prefer more asynchronous communication.

Long term - 
Short term

Degree of parsimony, 
family orientation, 
virtuous behavior, and 
acquisition of skills and 
knowledge

Πίνακας 1 : National cultural dimension: definition and technological consideration
Πηγή : Mastering Virtual Teams, p. 59-60, Duarte D.L.- Snyder N.T., 1999, 

Jossey-Bass, San Francisco, CA.
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2.4 Ομάδες στη διοίκηση ολικής ποιότητας

2.4.1 Θέση των ομάδων στη φιλοσοφία ολικής ποιότητας
“Quality is above and beyond a team process"

J. T. Scarnati-B.J. Scarnati1

Από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο του management τα τελευταία χρόνια 
είναι η στροφή προς την ποιότητα και η ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 
Quality Management, TQM). Η δημιουργία και λειτουργία ομάδων αποτελεί βασικό στοιχείο 
της εφαρμογής της TQM1 2, καθώς βασίζεται στις αρχές της και προωθεί την εφαρμογή της.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της φιλοσοφίας TQM είναι η αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και η συνεχής ενθάρρυνση της συμμετοχής του στις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας. Η χρήση ομάδων συντελεί στην ανάπτυξη και καλύτερη 
εκμετάλλευση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των μελών τους, ενώ παράλληλα ευνοεί τη 
συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου σε όλες τις δραστηριότητες, από τις τεχνικές εφαρμογές 
μέχρι τη λήψη αποφάσεων. Οι ομάδες βελτιώνουν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 
παράγοντας αποτελέσματα γρήγορα και οικονομικά3. Μέσω των ομάδων και ιδιαίτερα των 
διατμηματικών επιτυγχάνεται πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του πελάτη, ζητούμενο που 
αποτελεί τον βασικό στόχο της TQM. Ο συνδυασμός ιδεών, γνώσεων και εμπειρίας από 
άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ταχύτερη αντίδραση στις 
μεταβολές των απαιτήσεων του πελάτη και γενικά του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ενδεικτική της καίριας θέσης των ομάδων στη φιλοσοφία ποιότητας είναι η 
παρουσία τους στα κριτήρια που αφορούν στην οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού σε 
διεθνείς διαγωνισμούς ποιότητας (π.χ. Malcolm Baldrige Award, European Foundation for 
Quality Management), καθώς και η καθιέρωση ειδικών βραβείων που αφορούν στη 
συμβολή των ομάδων στη βελτίωση της ποιότητας (π.χ. National Society for Quality 
through Teamwork (NSQT) / Michelin Excellence Awards (U.K.), NSQT/ Perkins European 
Quality Award (U.K.), Missouri Team Quality Awards (USA) κλπ.)

2.4.2 Τύποι ουάδων ποιότηταο
Στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας υπάρχουν γενικά δύο τύποι ομάδων: οι ομάδες 

ανάπτυξης πολιτικής και οι ομάδες εργασίας3. Οι πρώτες ασχολούνται με τη διαμόρφωση, 
σχεδίασμά και εφαρμογή στόχων, πολιτικών και στρατηγικών ποιότητας και τον καθορισμό 
της σύνδεσης κάθε λειτουργίας και καθημερινής εργασίας με τους επιχειρησιακούς στόχους

1 Από το άρθρο "Empowerment: the key to quality", J.T.S.carnati - B.J.Scarnati, The TQM Magazine, 
14(2), 2002
2,3 Oakland, J.S, Total Quality Management, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1989.
3 Wilkinson, A, - Marchington M, - Goodman J. - Ackers P, “Total quality management and employee 
involvement", Human Resource Management Journal, 2, 1992
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ποιότητας και τα σχετικά πλάνα δράσης. Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η 
αναθεώρηση και βελτίωση του οράματος ποιότητας της διοίκησης, συνήθως με τη 
δημιουργία της δήλωσης αποστολής ποιότητας (quality mission statement). Τέτοιες ομάδες 
είναι τα συμβούλια ποιότητας, οι ομάδες ποιότητας διαδικασιών (process quality teams) και 
οι ομάδες βελτίωσης ποιότητας (quality improvement teams). Οι ομάδες εργασίας 
περιλαμβάνουν τις ομάδες επίλυσης προβλημάτων και τις αυτοδιοικούμενες ομάδες4. Η 

βασική διαφορά τους είναι ότι οι δεύτερες γενικά αντικαθιστούν αντί να συμπληρώνουν την 
υπάρχουσα οργάνωση της εργασίας. Ομάδες επίλυσης προβλημάτων είναι οι ομάδες έργου 
ποιότητας (quality project teams) και οι κύκλοι ποιότητας που παρουσιάζονται αναλυτικά 
στη συνέχεια. Τα χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω κατηγοριών συνοψίζονται στον 
πίνακα 2.

2,4.3 Κύκλοι Ποιότητας
Η πιο διαδεδομένη μορφή ομάδων ποιότητας είναι οι κύκλοι ποιότητας. Η θεωρία 

των κύκλων ποιότητας πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Dr. Κ. Ishikawa το 1962 στην 
Ιαπωνία5. Στη χώρα αυτή οι κύκλοι γνώρισαν αμέσως μεγάλη άνθηση6, ενώ στις Η.Π.Α. 
εξαπλώθηκαν μετά το 1973. Σήμερα χρησιμοποιούνται σε πάνω από 130 κράτη με 
μεγαλύτερα ποσοστά στα ασιατικά (Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Κίνα, Ταϊβάν κλπ.).

Σκοπός τους είναι η επίλυση προβλημάτων και η βελτίωση διαδικασιών που 
σχετίζονται με την ποιότητα και την παραγωγικότητα, ενώ σύνηθες χαρακτηριστικό τους 

είναι η εθελοντική συμμετοχή των μελών τους. Επικεφαλής του κύκλου είναι ένα στέλεχος 
της ανώτερης διοίκησης (προϊστάμενος κλπ.), ο οποίος ενθαρρύνει την ανάπτυξη και 
λειτουργία τέτοιων ομάδων. Η δράση τους δεν ξεπερνά συνήθως τα όρια ενός τομέα 
εργασίας, καθώς τα θέματα που τους απασχολούν είναι μικρής εμβέλειας. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στους κύκλους δεν έχουν την δυνατότητα 
να ασκήσουν επιρροή στη στρατηγική της επιχείρησης. Οι δραστηριότητές τους 
περιλαμβάνουν τον εντοπισμό της ρίζας ενός προβλήματος, την εύρεση και καταγραφή της 
λύσης του και την εφαρμογή και έλεγχό της.

Στις μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις η παρουσία των κύκλων ποιότητας συνοδεύεται 
από την ύπαρξη ανώτερων διοικητικών επιτροπών (steering committees), οι οποίες 
αποτελούνται από ανώτερα στελέχη της επιχείρησης και σκοπός τους είναι η επίβλεψη, 
καθοδήγηση και βελτίωση της λειτουργίας των κύκλων.

4 Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες έχουν αναλυθεί ως εξέλιξη των μόνιμων ομάδων στην παρ. 3.3.
5 Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι κύκλοι ποιότητας πρωτοεμφανίστηκαν στον στρατό των Η.Π.Α. μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια τους υιοθέτησαν οι Ιάπωνες
6 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ένωσης των Γιαπωνέζων Επιστημόνων και Μηχανικών (JUSE) τα μέλη 
κύκλων ποιότητας στην Ιαπωνία από 400 το 1962 έφτασαν τα 400.000 το 1968 και τα 700.000 το 
1978.
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Πέρα από τη συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας, οι κύκλοι μπορούν να 
προωθήσουν την ανάπτυξη ομαδικού ήθους στις επιχειρήσεις και να χρησιμοποιηθούν στη 
φάση μετάβασης σε πιο πολύπλοκες μορφές ομάδων, όπως διατμηματικές και 
αυτοδιοικούμενες ομάδες7.
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Πίνακας 2 : "A comparison of teams in TQM"
Πηγή: Δημητριάδη Σ. Ζωή, “Total involvement in quality management”, Team Performance 

Management: An International Journal, Volume 6, No 7/8, 2000

7 Sims, H.P. - Dean, J.W., "Beyond quality circles: self-managing teams", Personnel, January 1985 / 
Lawler E.E.- Mohrman, S.A., "Quality circles after the fad”, Harvard Business Review, Jan-Febr.1985
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Κεφάλαιο 3__________________________________
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

3.1 Γενικοί ρόλοι

Ένα από τα βασικότερα στάδια σχηματισμού μιας ομάδας είναι η κατανομή 
διαφόρων ρόλων που απαιτούνται για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των μελών. 
Μαζί με την κατανομή γίνεται και επεξήγηση των καθηκόντων που περιλαμβάνει κάθε 
ρόλος, ώστε τα μέλη να είναι ενήμερα για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν. Σε αρκετές 
περιπτώσεις ομάδων δύο ή περισσότεροι ρόλοι είναι συγκεντρωμένοι σε ένα άτομο. 
Σημασία δεν έχουν τόσο πολύ οι τίτλοι, όσο το να διασφαλιστεί η ύπαρξη του κατάλληλου 
ανθρώπινου δυναμικού που θα φέρει εις πέρας το έργο της ομάδας. Οι συνηθέστεροι ρόλοι 
είναι οι εξής:

3.1.1 Επικεφαλής (team leader)

Ο επικεφαλής είναι το πρόσωπο που οργανώνει και διοικεί την ομάδα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από τα ανώτερα κλιμάκια διοίκησης της 
επιχείρησης, ενώ συχνά είναι ο προϊστάμενος του τμήματος που καλείται να εκτελέσει ένα 
project. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:
> εστίαση της ομάδας στο αντικείμενό της
> βασική ευθύνη για τα αρχεία της ομάδας (αλληλογραφία, χρονοδιαγράμματα κλπ.)
> συνεργασία με τον εμψυχωτή για επίλυση προβλημάτων και εξεύρεση πόρων
> προετοιμασία μαζί με τον εμψυχωτή (βλ. παρακάτω) των συναντήσεων της ομάδας
> σύγκληση των συναντήσεων
> παρακολούθηση - επίβλεψη της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της ομάδας
> ενθάρρυνση των μελών σε θέματα συμμετοχής, ανάληψης πρωτοβουλιών, ελεύθερης 

έκφρασης
> αντιμετώπιση προβλημάτων σε χαμηλούς τόνους
> δράση συνδέσμου μεταξύ της ομάδας, του εμψυχωτή και των τμημάτων της 

επιχείρησης, κυρίως της διοίκησης

> συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας ως ισότιμο μέλος

Όπως είναι προφανές, ο επικεφαλής πρέπει να έχει πολύπλευρα προσόντα και κυρίως 
ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο και αρμονικές 
σχέσεις με τους συνεργάτες του. Μεγάλη σημασία επίσης έχουν η συνέπειά του και ο

22



Ομάδες εργασίας Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

τρόπος χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, καθώς επηρεάζουν άμεσα την υπόλοιπη 
ομάδα.

3.1.2 Ευαιυνωπίς (team facilitator)
Ο ρόλος του εμψυχωτή συμπίπτει στην πλειοψηφία των χαρακτηριστικών του με 

τους ρόλους που στη βιβλιογραφία αποδίδονται με τους όρους προπονητής (coach), 
εσωτερικός σύμβουλος (internal consultant) και σύμβουλος ποιότητας (quality advisor). 
Ανεξαρτήτως ονομασίας το άτομο αυτό κατέχει εμπειρία και γνώσεις σχετικές με τη 
δημιουργία και λειτουργία ομάδων, τις αρχές ποιότητας, τη στατιστική ανάλυση και τη 
μεθοδολογία βελτίωσης διαδικασιών και παρακολουθεί τις συναντήσεις ως ουδέτερος 
παρατηρητής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εμψυχωτής δεν αναλαμβάνει εργασίες (tasks) 
όπως τα υπόλοιπα μέλη, ούτε σχετίζεται με διοικητικές και λογιστικές λεπτομέρειες. Οι 
αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

> διατήρηση ευνοϊκού κλίματος εντός της ομάδας
> εντοπισμός των αναγκών / αδυναμιών της ομάδας
> παροχή τεχνικών συμβουλών, ή εκπαίδευσης αν χρειαστεί, πάνω σε εργαλεία, 

μεθόδους και στρατηγικές με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας (κυρίως σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και συλλογής 
δεδομένων)

> αρχική επεξήγηση των υπολοίπων ρόλων στα μέλη
> επίβλεψη της τήρησης των κανόνων της ομάδας
> υποστήριξη των διαδικασιών αναθεώρησης κανόνων
> ενθάρρυνση των μελών να προσπαθούν να εντοπίζουν τις βαθύτερες ρίζες κάθε 

προβλήματος και να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους
Γενικά κύριο μέλημά του είναι η ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη των διαδικασιών και όχι 
τόσο το αποτέλεσμα.

Ο εμψυχωτής πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τον επικεφαλή σε θέματα 
οργάνωσης συναντήσεων και δραστηριοτήτων, επίλυσης προβλημάτων και τήρησης 
χρονοδιαγραμμάτων και κανόνων. Ειδικά σε περιπτώσεις που ο επικεφαλής είναι σχετικά 
άπειρος ο ρόλος του εμψυχωτή εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος κατά τη αρχική φάση 
ύπαρξης της ομάδας. Ορισμένες επιχειρήσεις συνδυάζουν τους δύο αυτούς ρόλους σε ένα 
άτομο. Δε θα πρέπει όμως να αγνοείται η σημασία της παρουσίας ενός “εξωτερικού” 
προσώπου που θα είναι σε θέση να παρέχει αντικειμενικότερες κρίσεις και να επέμβει σε 
περιπτώσεις έντασης.

Το άτομο που αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή πρέπει να συγκεντρώνει 

ικανότητες-δεξιότητες διαπροσωπικές (επικοινωνίας, συνεργασίας, ανατροφοδότησης, 

καθοδήγησης, εξομάλυνσης συγκρούσεων κλπ.), τεχνικές - αναλυτικές και εκπαιδευτικές.
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Συχνά οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν ένα σύνολο ατόμων πάνω σε αυτά τα θέματα, ώστε 
αυτά με τη σειρά τους να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους υπόλοιπους συναδέλφους - 
μέλη ομάδων.

3.1.3 Μέλη (team members)
Τα μέλη της ομάδας είναι αυτά που εκτελούν τη δουλειά που απαιτείται για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Οι αρμοδιότητες - ευθύνες τους περιλαμβάνουν:
> αφοσίωση στην αποστολή και τους στόχους της ομάδας
> συνεπή παρακολούθηση των συναντήσεων
> συνεπή εκτέλεση των εργασιών τους
> τήρηση των κανόνων της ομάδας
> μέγιστη δυνατή συνεισφορά - εφαρμογή των γνώσεων και εμπειριών τους, καθώς 

και των νέων τεχνικών και αρχών που θα μάθουν κατά τη διάρκεια

> συνεργασία με τους συναδέλφους τους
> αλληλοϋποστήριξη (και ψυχολογική) μεταξύ τους
> αντιμετώπιση της συμμετοχής τους στην ομάδα ως μέρος της δουλειάς τους και ως 

προτεραιότητα στα εργασιακά τους καθήκοντα

3.2 Ρόλοι συναντήσεων

Βασικό μέρος της ομαδικής δουλειάς καλύπτεται στις συναντήσεις της ομάδας. Για 
να γίνουν οι συγκεντρώσεις αυτές παραγωγικές και συγχρόνως να αποτελέσουν βάση για 
τις δραστηριότητες των ατόμων στα ενδιάμεσα διαστήματα, απαιτείται οργάνωση και 
κατανομή πρόσθετων αρμοδιοτήτων στα μέλη, καθώς και ορισμένων ρόλων συναντήσεων. 
Οι ρόλοι αυτοί είναι επικεφαλής-εμψυχωτής (meeting leader or facilitator), χρονομέτρης 

(timekeeper) και καταγραφέας (team recorder / notekeeper-scribe), Κάθε ρόλος είναι 
σκόπιμο να ανατίθεται σε διαφορετικό άτομο κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται η ρουτίνα, 
να αποκτούν τα μέλη σφαιρική εμπειρία από τις συναντήσεις, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή 
όλων και να προωθούνται οι αρχές της ισοτιμίας και της συνεργασίας.

Όπως και στη γενική λειτουργία της ομάδας, απαραίτητος στις συναντήσεις είναι 
ένας επικεωαλήοευωυγωτΓκ. Αρχικά τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει ο επικεφαλής της 
ομάδας, αλλά μόλις ομαλοποιηθεί η ροή των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει αλλαγή 
προσώπου. Οι κύριες αρμοδιότητές του είναι:

> Έναρξη της συνάντησης

> Παρουσίαση των θεμάτων της συνάντησης
> Έλεγχος ύπαρξης χρονομέτρη και καταγραφέα

> Επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού μετάβασης από το ένα θέμα στο άλλο
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> Ενθάρρυνση και οργάνωση της συζήτησης
> Βοήθεια της ομάδας να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο λήψης αποφάσεων
> Βοήθεια της ομάδας να αξιολογήσει τη συνάντηση
> Κλείσιμο της συνάντησης

Ο γοονουέτοηο είναι υπεύθυνος για τη βελτιστοποίηση της κατανομής του χρόνου 
των συναντήσεων στις δραστηριότητες του προγράμματος τους. Καθήκοντά του είναι η 
παρακολούθηση και καταγραφή του χρόνου που αναλώνεται σε δραστηριότητα της 
συνάντησης, η πρόληψη πιθανής σπατάλης χρόνου στην αρχή της συζήτησης ή σε κάποιο 

φλέγον θέμα και η ενημέρωση της ομάδας όταν ο προκαθορισμένος για κάθε θέμα χρόνος 
πλησιάζει στο τέλος του. Στην τελευταία περίπτωση αποφασίζεται αν θα προχωρήσει η 
ομάδα στο επόμενο θέμα ή αν θα γίνει ανακατανομή του διαθέσιμου χρόνου.

Τον ρόλο του κατανοαφέα μπορούν να έχουν ένα ή περισσότερα άτομα. Κύρια 
αρμοδιότητά τους είναι να κρατούν πρακτικά κάθε συνάντησης, ώστε να μπορεί κάθε μέλος 
να ανατρέξει στις προτάσεις που συζητήθηκαν, τις αποφάσεις που πάρθηκαν, τις εργασίες 
που ανατέθηκαν και τα σχέδια που έγιναν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο καταγραφέας 
σημειώνει με μεγάλα και καθαρά γράμματα σε έναν πίνακα που μπορούν να βλέπουν όλοι 

τις ιδέες που παρουσιάζονται, ώστε να κρατά τα μέλη εστιασμένα στο θέμα και να δείχνει ότι 

όλες οι απόψεις τίθενται προς συζήτηση. Επειδή όμως παράλληλα θα πρέπει να κρατά 
σημειώσεις για τη μετέπειτα σύνταξη των πρακτικών, είναι σκόπιμο να υπάρχει δεύτερος 
καταγραφέας με αυτό το καθήκον.
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Κεφάλαιο 4__________________________________
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

4.1 Το ξεκίνημα

Η χρήση ομάδων πρέπει να εντάσσεται σε μία γενικότερη στροφή της επιχείρησης 
προς σύγχρονους τρόπους διοίκησης και να συνδέεται με ανάλογες τροποποιήσεις σε όλο 
το φάσμα λειτουργίας της. Πριν από την έναρξη διαδικασιών που σχετίζονται με τη 
λειτουργία ομάδων απαιτείται ενημέρωση των εργαζομένων και των σωματείων τους πάνω 
στις ενέργειες που προτίθεται να ακολουθήσει η επιχείρηση. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο 
για να μειωθεί η αναταραχή που εκ των πραγμάτων δημιουργείται σε κάθε προσπάθεια 
αλλαγής, αλλά και η σύγχυση και ένταση που προκαλεί η άγνοια της προοπτικής.

Για την πληρέστερη αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης ή προβλήματος θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι ιδέες εκπροσώπων διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης 

αλλά και ατόμων εκτός αυτής που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της. Για 
αυτόν τον λόγο στον σχεδίασμά των ομάδων, την αναπροσαρμογή των υπαρχόντων 
συστημάτων (π.χ. εκπαίδευση, αξιολόγηση, ανταμοιβές κλπ.) σύμφωνα τις αρχές διοίκησης 
με βάση τις ομάδες, αλλά και στη φάση της λειτουργίας των ομάδων είναι σκόπιμο να 
συμμετέχουν άτομα από τους παρακάτω τομείς:
ν' ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης με τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη επαφή και 

συνεργασία οι ομάδες (διοικητική υποστήριξη) 
ν' προϊστάμενοι τμημάτων στους οποίους θα υπάγονται οι ομάδες 
ν' άτομα με ειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα υπολογιστών, δικτύων, ανάπτυξης 

και εφαρμογής ηλεκτρονικών προγραμμάτων και συστημάτων και γενικά νέων 
τεχνολογιών που εφαρμόζει η επιχείρηση (τεχνική υποστήριξη) 

ν' τμήμα ανθρωπίνων πόρων
ν' πελάτες και προμηθευτές, εσωτερικοί και εξωτερικοί, οι οποίοι θα συνεργάζονται 

περισσότερο με τις ομάδες και θα χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα 

ν' εξωτερικοί σύμβουλοι, ιδίως όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο 

και έμπειρο προσωπικό, από εταιρείες που εξειδικεύονται στη διοίκηση ανθρωπίνου 
δυναμικού και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ομάδων 

ν' τα ίδια τα μέλη των ομάδων που ήδη λειτουργούν στην επιχείρηση 
ν' το σωματείο των εργαζομένων
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4.2 Ορισμός υπευθύνων σχεδιασμού

Υπεύθυνοι για τον σχεδίασμά μιας ομάδας και του τρόπου λειτουργίας της στον 
εργασιακό χώρο είναι ένα ή περισσότερα άτομα με αυξημένη εξουσία (προϊστάμενοι, 
managers κλπ.), που καλούνται συνήθως σπόνσορες (sponsors), όταν πρόκειται για 
μεμονωμένα στελέχη, ή ομάδα καθοδήγησης (guidance team), όταν πρόκειται για δύο ή 
περισσότερα στελέχη. Οι αρμοδιότητες της ομάδας καθοδήγησης χωρίζονται σε τρεις 
φάσεις: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας. Στην 
πρώτη φάση τα στελέχη αυτά καλούνται να αναλύσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές 

ανάγκες της επιχείρησης και να προσδιορίσουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα, 
την αποστολή, τον κανονισμό λειτουργίας της και τους διαθέσιμους πόρους και να 
επιλέξουν τα μέλη της. Κατά τη δεύτερη φάση επιβλέπουν την πορεία της ομάδας, ενώ στην 
τρίτη φροντίζουν για την αξιοποίηση των προϊόντων της ομάδας και την παροχή 
ανατροφοδότησης στην επιχείρηση για μελλοντικές βελτιώσεις της διαδικασίας. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει η συνεργασία τους με την ανώτερη διοίκηση, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
και τα υπόλοιπα στελέχη γραμμής, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη ενημέρωση για τις 
προτεραιότητες της επιχείρησης και να εξασφαλιστεί η γενική υποστήριξη της ομάδας σε 
όλα τα βήματά της.

4.3 Επιλογή αντικειμένου - στόχων ομάδας

Μία ομάδα συστήνεται όταν υπάρχει ένα (πολύπλοκο) έργο προς διεκπεραίωση, ένα 
πρόβλημα προς αντιμετώπιση, μια διαδικασία προς αναπροσαρμογή - βελτίωση. Η 
ακριβής επιλογή του αντικειμένου με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί μια ομάδα είναι 
καθοριστική για την επιτυχία των προσπαθειών της. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία 
σχεδιασμού μπορούν να προτείνουν θέματα που κρίνουν ότι απαιτούν τη χρήση ομάδων. 
Για την τελική επιλογή θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το θέμα:
> είναι σημαντικό για την επιχείρηση και τους πελάτες της και συνδέεται με την 

οργανωσιακή αποστολή και στρατηγική
> υπάγεται σε μια περιοχή που λόγω ενδιαφέροντος θα ευνοεί τη συνεργασία όλων των 

κλιμακίων ιεραρχίας της επιχείρησης
> δεν αφορά σε κάποια διαδικασία υπό μεταβολή και δεν μελετάται από άλλη ομάδα
> είναι σχετικά απλό και έχει ξεκάθαρη αρχή και τέλος - η υπερβολική αισιοδοξία για τις 

ικανότητες της ομάδας και η επιβάρυνσή της με δυσβάσταχτο όγκο δουλειάς έχει μόνο 
αρνητικά αποτελέσματα. Γενικά είναι προτιμότερη η διάσπαση ιδιαίτερα μεγάλων και 
πολύπλοκων αντικειμένων σε μικρότερα κομμάτια.

> Συμπληρώνει ένα κύκλο (λειτουργίας κλπ.) σε σύντομο χρονικό διάστημα - με αυτόν 

τον τρόπο θα είναι πιο γρήγορα ορατά τα αποτελέσματα από την εργασία της ομάδας.
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Στη συνέχεια θα πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια των αρμοδιοτήτων και των 
δραστηριοτήτων της ομάδας (π.χ. πιθανές παραμέτρους του αντικειμένου της που δεν 
περιλαμβάνονται στο έργο της) και οι πόροι που θα έχει στη διάθεσή της (εκπαίδευση, 
χρήμα, χρόνος, χώρος, εξωτερικοί σύμβουλοι κλπ.)

Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των στόχων της ομάδας. Πρώτη 
προτεραιότητα και σε αυτή τη φάση είναι η σύνδεσή τους με τους επιχειρησιακούς στόχους 
και η σύμπνοιά τους με την οργανωσιακή κουλτούρα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο 
καθοδηγητικός και υποκινητικός ρόλος των στόχων. Η παρουσία τους δημιουργεί στα μέλη 
της την αίσθηση της κατεύθυνσης και κρατά εστιασμένες τις προσπάθειές τους στον κοινό 
σκοπό, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη που απαιτείται για την 
επίτευξής τους. Παράλληλα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για την πορεία της ομάδας 
και αποτελούν βασικά στοιχεία για μέτρηση της απόδοσής της. Λόγω της σύνδεσής τους με 
τα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και ανταμοιβών, αλλά και για την αποφυγή 
παρερμηνεύσεων και διαφωνιών μεταξύ των μελών, οι στόχοι θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο σαφείς και ποσοτικοποιημένοι. Οι στόχοι των ομάδων θεωρούνται 
γενικά σημαντικότεροι από τους ατομικούς στόχους1, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί την εντύπωση ότι η ατομική ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει την επιχείρηση και να 
αναιρεί τον σεβασμό στη προσωπικότητα των εργαζομένων. Ειδικά σε περιπτώσεις που η 
εργασία σε ομάδες αποτελεί μόνο ένα μέρος του καθημερινού προγράμματος των 
εργαζομένων, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση ισορροπίας 
μεταξύ ομαδικών και ατομικών στόχων, ώστε μην αλληλοσυγκρούονται.

4.4 Επιλογή μελών

Η επιλογή των μελών μιας ομάδας απαιτεί εμπειρία, διορατικότητα, οργανωτικότητα 
και βαθύτερη γνώση τόσο των αναγκών της επιχείρησης όσο και των δυνατοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού της. Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού καλούνται να συνθέσουν μια ομάδα 
που να διαθέτει πληθώρα ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων και να μπορεί να 
συνεργαστεί αρμονικά με οποιονδήποτε απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της αποστολής της. 
Η σωστή επιλογή ατόμων είναι ο υπ’ αριθμόν ένα καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας 
της ομάδας, γι’ αυτό και θα πρέπει να αποτελεί απόρροια συστηματικής μελέτης της 
επιχείρησης και προσεκτικού σχεδιασμού. Αρχικά επιλέγονται ο επικεφαλής και ο 
εμψυχωτής της ομάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνέχεια στην επιλογή των υπολοίπων 

μελών. Στην ιδανική περίπτωση τα μέλη προέρχονται από κάθε περιοχή της επιχείρησης

1 Johnson D. - Johnson F., Joining together: Group theory and group skills, Needham Heights, MA: 
Allyn and Bacon, 1994 / Zander, Alvin F., “Productivity and group success: Team spirit vs. the 
individual achiever”, Psychology Today, 8, 1974
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και επίπεδο της ιεραρχίας που θα επηρεαστεί από το έργο της ομάδας. Το μέγεθος της 
ομάδας όμως θα πρέπει να παραμείνει σε λογικά πλαίσια, γιατί αυξημένος αριθμός μελών 
σημαίνει μεγαλύτερη δυσκολία στη διοίκησή τους, την οργάνωσή τους και τη λήψη 
αποφάσεων και απορρόφηση δυνάμεων από την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης, 
χωρίς να συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τουλάχιστον ορισμένα 
από τα μέλη θα πρέπει να έχουν γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ομάδας, ενώ 
χρειάζονται και κάποια με αυξημένη τεχνική κατάρτιση. Για την ανάπτυξη βέβαια και τη 
βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ομάδες εργασίας είναι 

απαραίτητη η επιμόρφωση της ομάδας που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.

4.4 Οργάνωση συναντήσεων

Η οργάνωση των συναντήσεων των ομάδων είναι μία κρίσιμη για την 
αποτελεσματικότητα τους διαδικασία. Γενικές κατευθύνσεις για τις συναντήσεις θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα ομάδων, ενώ η κάθε ομάδα 
ανάλογα με την εμπειρία και το αντικείμενό της μπορεί να τροποποιεί την εφαρμογή αυτών 
των αρχών για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της. Ένα συνοπτικό διάγραμμα της 
διαδικασίας συναντήσεων των ομάδων είναι το ακόλουθο:

ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ

Σχεδιασμός Εκκίνηση Κύριο μέρος Κλείσιμο Μεταξύ των 
συναντήσεων

> Αποσαφήνιση 
σκοπού της 
συνάντησης και 
ζητούμενων 
αποτελεσμάτων

> Προσδιορισμός 
συμμετεχόντων

> Επιλογή 
μεθόδων 
αντιμετώπισης 
ζητημάτων

> Δημιουργία και 
διανομή 
θεματολογίας

> Ετοιμασία 
χώρου

> Συγκέντρωση 
μελών

> Ανασκόπηση 
θεματολογίας

> Ορισμός ή 
ανακεφαλαίωση 
βασικών 
κανόνων

> Προσδιορισμός 
ρόλων 
συνάντησης

>Κάλυψη 
θεμάτων ένα 
προς ένα

> Διεξαγωγή 
συζητήσεων

> Διατήρηση 
εστίασης και 
ρυθμού

> Σύνοψη 
αποφάσεων

> Ανακεφαλαίωση 
ενεργειών που 
απαιτούνται

> Συλλογή 
προτάσεων για τη 
θεματολογία της 
επόμενης 
συνάντησης

> Καθορισμός 
χρόνου και χώρου 
της επόμενης 
συνάντησης

> Αξιολόγηση
> Ευχαρίστηση 

συμμετεχόντων

> Διανομή 
πρακτικών
της
συνάντησης

> Ενημέρωση 
των αρχείων 
της ομάδας

> Εκτέλεση 
εργασιών

Πηγή: Scholtes Ρ. R. - Joiner Β. L - Streibel Β. J., The team handbook, 

Second Edition, Oriel Incorporated, 1996
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4.5 Στάδια ανάπτυξης ομάδων

Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα μιας 
ομάδας είναι η “ωριμότητά” της. Σε αντιστοιχία με το άτομο που ωριμάζει, δηλαδή 
εξελίσσεται, βελτιώνεται και αποκτά αυτοπεποίθηση και σταθερότητα απόψεων με το 
πέρασμα του χρόνου, έτσι και οι ομάδες ωριμάζουν με διαφορετικούς ρυθμούς η καθεμία. 

Όπως συμφωνούν οι περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές2 οι ομάδες αναπτύσσονται σε 
στάδια. Τα στάδια αυτά καθορίζονται σύμφωνα με το μοντέλο "form-storm-norm-perform" 
(FSNP model) που το πρωτοπαρουσίασαν οι Bennis & Shepard και ο Tuckman το 19653 
και περιγράφουν τις φάσεις που περνάει μία ομάδα από τη στιγμή της δημιουργίας της 
μέχρι να ωριμάσει σε μία ομάδα υψηλής απόδοσης.

Η περίοδος που ακολουθεί τη σύσταση μιας ομάδας ονομάζεται στάδιο σχηματισμού 
(forming). Κατά τη διάρκειά της τα μέλη της ομάδας έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με 
τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιλαμβάνει η λειτουργία της και αρχίζουν να 
εξερευνούν τους τρόπους με τους οποίους θα συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους. Σε 
αυτή τη φάση οι περισσότερες συζητήσεις αφορούν στους στόχους της ομάδας και τους 
πιθανούς ρόλους που θα αναλάβουν τα μέλη. Τα άτομα διακατέχονται συνήθως από 
περηφάνια για την επιλογή τους, ενθουσιασμό για τη νέα μορφή εργασίας, αλλά και 
σύγχυση, άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον της προσπάθειας. Μεγάλο βάρος πέφτει στο 
πρόσωπο που θα οριστεί επικεφαλής της ομάδας, το οποίο καλείται να προωθήσει τις 
γνωριμίες μεταξύ των μελών, να διαλευκάνει τις απορίες τους, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
τους στα πρώτα καθήκοντα και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το ξεκίνημα. 
Όπως είναι λογικό, η απόδοση της ομάδας είναι χαμηλή και όλες οι εργασίες εκτελούνται με 
βραδείς ρυθμούς.

Ενώ κατά το πρώτο στάδιο σπάνια δίνεται αφορμή για διαφωνίες, όταν στόχοι, 
σκοποί, κανόνες και ρόλοι αρχίζουν να καθορίζουν κάθε επόμενη κίνηση παρουσιάζονται τα 
πρώτα προβλήματα. Ο αγγλικός όρος storm που χρησιμοποιείται για το δεύτερο αυτό 

στάδιο σημαίνει κρίση, έντονη διαταραχή, καταιγίδα, υποδηλώνοντας τη δυσκολία του. 
Καθώς τα άτομα συνειδητοποιούν ότι η όλη διαδικασία δεν είναι τόσο απλή, κυριεύονται 
από αισθήματα αμφισβήτησης ή ακόμα και ζήλειας που οδηγούν σε αντιδράσεις πάνω σε 
θέματα ηγεσίας, καθηκόντων και προτεραιοτήτων. Στόχοι και κανόνες επανεξετάζονται.

2 Kur Ε., "The faces model of high performing team development', Leadership & Organizational 
Development Journal, 17(1), 1996 / Katzenbach J.- Smith D., The Wisdom of Teams. Creating the 
High-Performance Organisation, McGraw-Hill, New York, NY, 1993 / Rickards T.- Moger S., 
Handbook for Creative Team Leaders, Gower Publishing, Aldershot, 1999 / Robbins H. - Finley M., 
Why Teams Don’t Work. What Went Wrong and How to Make it Right, Orion Publishing Group, 1996 
/ Stott K. - Walker A., Teams, Teamwork & Teambuilding, Prentice-Hall, London, 1995
3 Bennis W.G.- Shepard H.S.: “A theory of group development”, Human Relations, 9, 1965 / 
Tuckman B.W., “Developmental sequence in small groups”. Psychological Bulletin, 63, 1965
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Η πιθανή άρνηση συμβιβασμού με πρόσωπα και καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει στο 
σχηματισμό υποομάδων - κλικών και στην προσπάθεια των πιο ισχυρών να επιβάλλουν τις 
θέσεις τους. Ο ρόλος του επικεφαλή σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι εξισορροπιστικός με 
έμφαση στη αρχή της ισοτιμίας των μελών, γιατί η συνέχιση συγκρούσεων σε θέματα 
εξουσίας και αρμοδιοτήτων μπορεί να προκαλέσει από αρνητική ψυχολογία έως 
αποχωρήσεις ατόμων και να αποβεί καταστροφική για την πορεία της ομάδας. Η γενική 
απόδοση της ομάδας παραμένει χαμηλή.

Εφόσον οι πρώτες εντάσεις αντιμετωπιστούν επιτυχώς η ομάδα μεταβαίνει στο 

επόμενο στάδιο, όπου αναπτύσσονται οι “νόρμες" της ομάδας, δηλαδή οι βάσεις, τα όρια 
της λειτουργίας της και οι αποδεκτές συμπεριφορές (norming stage). Η εξάλειψη των 
αντιδράσεων και η επίτευξη ομοφωνίας σε θέματα στόχων και κανόνων δημιουργεί στα 
μέλη αισθήματα εμπιστοσύνης, συνοχής και αισιοδοξίας. Η αντικατάσταση των 
ανταγωνιστικών σχέσεων με σχέσεις συνεργασίας έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην 
απόδοση της ομάδας, καθώς επιτρέπει στα άτομα να χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά το 
χρόνο και την ενέργειά τους. Ο επικεφαλής θα πρέπει σε αυτή τη φάση να δώσει βάρος 
στην αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών ενθαρρύνοντας την 
ενεργητική συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας.

Το τελικό στάδιο ωρίμανσης των ομάδων χαρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοση 
τους, στην οποία οφείλει και το όνομά του (performing). Τα μέλη έχουν αφομοιώσει τον 
τρόπο λειτουργίας της ομάδας και έχουν αποδεχτεί τις δυνάμεις και τα ελαττώματα των 
συναδέλφων τους. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους έχει βελτιστοποιηθεί, ενώ η 
κατανομή αρμοδιοτήτων είναι πιο ευέλικτη από ποτέ. Διαφωνίες υπάρχουν μόνο πάνω σε 

σημαντικά θέματα και συμβάλλουν στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση τους. Η ομάδα είναι 
πλέον σε θέση να διαγνώσει και να επιλύσει προβλήματα, να επιλέξει και να εφαρμόσει 
αλλαγές.

Η διάρκεια και η ένταση κάθε φάσης ποικίλει από ομάδα σε ομάδα. Το τελευταίο 
στάδιο επιτυγχάνεται σπάνια, καθώς απαιτεί προικισμένα άτομα και χαρισματικό ηγέτη με 
εμπειρία πάνω στη λειτουργία ομάδων. Η κατανόηση πάντως αυτών των φάσεων 
διευκολύνει τα μέλη να αντιληφθούν τις επιμέρους δυσκολίες και να είναι διαλλακτικότερα 
στις αντιδράσεις τους.

4.6 Στοιχεία ενίσχυσης της απόδοσης των ομάδων

Πέρα από τον σωστό σχεδίασμά, υπάρχουν διάφορες πρακτικές που είναι σκόπιμο 
να υιοθετούν οι ομάδες κατά τη λειτουργία τους για την ανάπτυξή τους και την εξασφάλιση 
υψηλής απόδοσης. Σύμφωνα με όσα αναλύουν οι Katzenbach και Smith (1993), οι 

κυριότερες από αυτές είναι:
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• Δηυιουονία κατεύθυνσης και αίσθησης επείγοντος: Τα μέλη των ομάδων πρέπει να 
πιστεύουν ότι ο σκοπός των ομάδων είναι επείγων και άξιος σημασίας, ενώ πρέπει επίσης 
να γνωρίζουν ποιες είναι οι προσδοκίες της επιχείρησης.

• Αντιμετώπιση των πρώτων συναντήσεων και ενεονειών των ουάδων υε ιδιαίτερη 
προσονή: Οι αρχικές εντυπώσεις πάντα παίζουν καθοριστικό ρόλο και θέτουν τις βάσεις για 
τη δημιουργία εποικοδομητικών διαπροσωπικών σχέσεων. Κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
ατόμων με αυξημένη εξουσία (επικεφαλής, υπεύθυνοι σχεδιασμού) λόγω της μεγαλύτερης 
επιρροής κυρίως σε αυτή τη φάση

• Καθορισμός ξεκάθαρων κανόνων συμπεριφοράς: Για την ομαλή λειτουργία των ομάδων 
χρειάζεται η διαμόρφωση κανόνων σύμφωνα με τους οποίους θα προχωρήσουν τα μέλη 
προς την επίτευξη των στόχων τους. Τα πρώτα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν είναι η 
παρακολούθηση των συναντήσεων (π.χ. απαγόρευση λήψης τηλεφωνημάτων), η 
οργάνωση των συζητήσεων, η εχεμύθεια, η αναλυτική προσέγγιση (βάσει γεγονότων), η 
πραγματοποίηση των εργασιών και η αντιπαράθεση.

• Προσδιορισμός οοισυένων άυεσα ποανυατοποιήσεων εονασιών και στόγων: Η 
διαδικασία αυτή στα πρώτα βήματα των ομάδων ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση και το 
δέσιμο των μελών.

• Τακτικός έλενγος βάσει δεδομένων: Νέες πληροφορίες και συνθήκες θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για την αναθεώρηση κανόνων, στόχων και διαδικασιών, ώστε να 
βελτιώνεται συνεχώς η απόδοση των ομάδων

• Κατανάλωση αρκετού γρόνου υαΕί: Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι τα μέλη των ομάδων 
πρέπει να περνάνε αρκετό χρόνο μαζί, ιδιαίτερα στην αρχή, τόσο επίσημα όσο και 
ανεπίσημα. Η επαφή αυτή βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας και 
προωθεί τη δημιουργικότητα.

• Χρήση θετικής ανατροφοδότησης, αναγνώρισης και ανταμοιβής: Η ενθάρρυνση και η 
στήριξη των μελών μεταξύ τους, η αναγνώριση των προσπαθειών τους και η ανταμοιβή των 
εξαιρετικών προσπαθειών λειτουργεί υποκινητικά και προωθεί την ατομική απόδοση στα 
πλαίσια της ομάδας.
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Κεφάλαιο 5__________________________________
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

5.1 Γενικές αρχές επιμόρφωσης ομάδων

Βασικό στοιχείο υποστήριξης της ομαδικής κουλτούρας στην επιχείρηση και της 
προώθησης κάθε προσπάθειας διοίκησης με βάση τις ομάδες είναι η συνεχής επιμόρφωση 
του ανθρώπινου δυναμικού πάνω σε θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας ομάδων, αλλά και 
της σημασίας ύπαρξής τους στην επιχείρηση. Η επιμορφωτική διαδικασία θα πρέπει να 
κινείται γύρω από τους εξής άξονες:
1) Κατανόηση της ανάγκης για συνεχή βελτίωση και των αλλαγών που απαιτούνται για την 
επίτευξή της, καθώς και της θέσης των ομάδων σε αυτές τις προσπάθειες
2) Ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας που σχετίζονται με 
την εργασία σε ομάδες αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή1:

s διαπροσωπικές ικανότητες: αντιμετώπιση εντάσεων, δυναμική ομάδων, τρόποι 
διεξαγωγής συναντήσεων, ικανότητα επικοινωνίας, αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και κράτηση πρακτικών / αρχείων 

ν' αναλυτικές και στατιστικές ικανότητες: μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές 
βελτίωσης, εργαλεία ελέγχου ποιότητας 

ν' τεχνικές ανάπτυξης, δημιουργικότητα, systems thinking
ν' τεχνικές ικανότητες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη θέση ή / και με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών
Η επιμόρφωση θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί α) 

ομάδες δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, β) για τη βέλτιστη λειτουργία 
τους απαιτείται καθολική στήριξή τους και γ) για τη διαμόρφωση ομαδικής κουλτούρας και 
τη μετάβαση σε οργανισμό που μαθαίνει (βλ. παρ. 2.2) χρειάζονται η συμμετοχή, οι 
εμπειρίες και οι ικανότητες κάθε εργαζόμενου.

Η διαδικασία είναι σκόπιμο να ξεκινά με ένα στάδιο προετοιμασίας των εργαζομένων 
πριν τον ορισμό της ομάδας καθοδήγησης και της ανάλυσης του περιβάλλοντος (παρ. 6.2), 
ώστε να επιτυγχάνεται γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προγράμματα ομάδων που 
σχεδιάζονται και να υπάρχει μια πρώτη επαφή με τις αρχές λειτουργίας τους. Σκοπός αυτού 
του σταδίου είναι ακόμα η υπερνίκηση ψυχολογικών εμποδίων, όπως η αντίδραση στην

1 Katzenbach - Smith, 1993 / Robbins, Η.- Finley, Μ., Why Teams Don’t Work. What Went Wrong 
and How to Make it Right, Orion Publishing Group, 1996 / Scholtes et al., 1996
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αλλαγή και η ανασφάλεια του καινούριου, γι' αυτό και για την πραγματοποίησή του 
απαιτείται η συμβολή εξειδικευμένων στελεχών - ψυχολόγων - κοινωνιολόγων.

Οι πρώτοι που πρέπει να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα είναι τα 
στελέχη της ανώτερης διοίκησης, προκειμένου να αποκτήσουν μια άποψη του πώς θα 
έπρεπε να είναι οργανωμένες οι ομάδες στην επιχείρησή τους και να βοηθηθούν στον 
εντοπισμό των ενδεχόμενων προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στην πορεία 
εφαρμογής τους. Τυχόν άρνηση της διοίκησης να συμμετάσχει στην επιμορφωτική 
διαδικασία είναι ένδειξη αδιαφορίας για τη διοίκηση με βάση τις ομάδες και αποτελεί 
τροχοπέδη για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια. Απαραίτητη να γίνει σε αρχικό στάδιο είναι 
επίσης η επιμόρφωση των ατόμων που θα αναλάβουν τον ρόλο του εμψυχωτή (facilitator) 
και των στελεχών που προορίζονται για τη θέση του επικεφαλή (team leader) των ομάδων, 
ώστε να σχηματιστεί στην επιχείρηση ένας κορμός εργαζομένων, ο οποίος θα καθοδηγεί και 
θα μεταδίδει γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη των ομάδων.

Μία βασική αρχή, τέλος, που δεν θα πρέπει να λησμονούν οι επιχειρήσεις είναι ότι η 
επιμόρφωση απαιτεί χρόνο και κόπο και έχει αποτελέσματα μόνο όταν αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους λειτουργίας και αναπροσαρμόζεται συνεχώς με 
βάση την ανατροφοδότηση από όλα τα τμήματά της.

5.2 Χρήσιμα εργαλεία

Τα μέλη των ομάδων κατά τη συνεργασία τους χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους 
και εργαλεία για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο εργαλείο είναι το 
καταλληλότερο κάθε φορά καλείται να το επιλέξει βάσει γνώσεων και εμπειριών, ή και της 
βοήθειας του εμψυχωτή, η ίδια η ομάδα. Καθώς δεν είναι δυνατή η πλήρης παρουσίασή 
τους, ακολουθεί η συνοπτική αναφορά στα πιο διαδεδομένα.

5.2.1 Εοναλεία συλλονήο δεδουένων
Για να μπορέσουν οι ομάδες να μελετήσουν το αντικείμενό τους και να κατανοήσουν 

όλους τους παράγοντες που το επηρεάζουν χρειάζονται δεδομένα. Κάθε σχετική 
πληροφορία μπορεί να δημιουργήσει νέες ιδέες ή να αποκαλύψει κάποιο κρυμμένο 
εμπόδιο. Εργαλεία που είναι σκόπιμο να γνωρίζουν τα μέλη των ομάδων για τη συλλογή 
δεδομένων είναι τα εξής:

1) Φύλλα ελένγου (checksheets): είναι κάθε δομημένη φόρμα που επιτρέπει τη 
σημείωση κάθε φοράς εμφάνισης ενός στοιχείου. Στο τέλος της διαδικασίας 
εντοπίζονται τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης.

2) Διανοάυυατα πυκνότηταο (concentration diagrams): σε μια εικόνα της περιοχής που 
μελετάται σημειώνονται τα γεγονότα που ενδιαφέρουν και η θέση όπου συνέβησαν.
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Με αυτά τα διαγράμματα παρέχεται άμεσα μια εικόνα της κατανομής των γεγονότων 
ανά μέρος.

3) Διανοάμματα oofic (work-flow diagrams): είναι διαγράμματα που δείχνουν τη ροή ή 
κίνηση ανθρώπων, αντικειμένων ή πληροφοριών σε κάποιο χώρο. Μπορούν να 
αποκαλύψουν προβλήματα χωροθέτησης, χάσιμο χρόνου, περίπλοκες διαδρομές 
κλπ.

5.2.2 Εοναλεία νια εύρεση ανέσεων υετα£ύ των δεδομένων
Μετά τη συλλογή των δεδομένων οι ομάδες καλούνται να αναζητήσουν κάθε πιθανή 

σύνδεση μεταξύ των στοιχείων που θα τους βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων, την 
βελτίωση διαδικασιών και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται συνήθως:
1) Διανοάυυατα Pareto2: αποτελούνται από μία σειρά ράβδων, τα ύψη των οποίων είναι 

ανάλογα της συχνότητάς ή της επίδρασης προβλημάτων. Οι ράβδοι τοποθετούνται με 
φθίνουσα σειρά, ώστε να εντοπίζεται άμεσα η σοβαρότητα του κάθε προβλήματος.

2) Διανοάυυατα γοόνου (time plots / run charts): Γραφήματα που παρουσιάζουν τα 
δεδομένα με χρονική σειρά. Δείχνουν αν και πότε εμφανίζονται προβλήματα, τάσεις 
που διαμορφώνονται με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και αν η απόκλιση ενός 
στοιχείου οφείλεται σε συνήθεις ή έκτακτες αιτίες. Το τελευταίο δείχνεται πιο 
παραστατικά με τη χρήση μίας μορφής διαγράμματος χρόνου, τα διαγράμματα 
ελέγχου (control charts) που δείχνουν το εύρος της απόκλισης του συστήματος 
(σημειώνεται με τα άνω και κάτω όρια στατιστικού ελέγχου).

3) Διανοάυυατα συννότηπκ ή ιστονοάυυατα (frequency plots / histograms): 
Παρουσιάζουν το σχήμα ή την κατανομή των δεδομένων με χρήση ένος άξονα τιμών 
για τα δεδομένα, πάνω από τον οποίο σημειώνεται ένα σύμβολο για κάθε φορά που 
εμφάνισής τους με συγκεκριμένη τιμή3.

5.2.3 Τεγνικέο συδήτησηο
Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των 

συναντήσεων της ομάδας και είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των 
προσπαθειών της. Οι κυριότερες τεχνικές συζήτησης είναι:
1) “brainstorming”: οι παρευρισκόμενοι εκφράζουν τις ιδέες τους με πλήρως ανοικτό και 
ελεύθερο τρόπο, χωρίς να ασκούν κριτική μεταξύ τους4. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται

2 Το όνομα αυτών των διαγραμμάτων βασίζεται από την αρχή Pareto: “το 80% των βλαβών 
προκύπτει από το 20% των προβλημάτων"
3 Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε προβλήματα που έχουν σχέση με τον χρόνο γιατί 
δημιουργείται σύγχυση
4 Schermerhorn J.R. - Hunt J.G. - Osborn R., Managing Organizational Behavior, John Wiley and 
Sons, New York, NY, 1994
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συχνά μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (e-mail κλπ.) και συνεπώς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
σε εικονικές ομάδες.
2) πολλαπλή ωηωοφοοία (multivotina): οι αρχικές ιδέες-απόψεις (συχνά αποτέλεσμα του 
brainstorming) μειώνονται μέχρι που να φτάσουν το επιθυμητό αριθμό μέσω διαδοχικών 
ψηφοφοριών, καθεμία από τις οποίες ξεκινάει με τις μισές ιδέες που συγκέντρωσαν τους 
περισσότερους ψήφους στην προηγούμενη.
3) τεγνική "nominal group": η τεχνική αυτή αποτελεί έναν δομημένο και πιο επίσημο 
συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Αρχικά συγκεντρώνονται οι ιδέες, χωρίς όμως 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας (π.χ. γράφονται σιωπηρά σε χαρτί), και στη 
συνέχεια καθένας βαθμολογεί τις σημαντικότερες κατά τη γνώμη του με μία κλίμακα 
βαθμών. Λόγω της αυστηρής δομής και των κανόνων της που ελαχιστοποιούν τις 
αλληλεπιδράσεις των μελών, η τεχνική “nominal group” είναι η καταλληλότερη για 

περιπτώσεις έντασης5.
4) τεννική των Δελφών: μέσω μιας σειράς ερωτηματολογίων γίνεται ανταλλαγή απόψεων 
μέχρι που να βγει το τελικό συμπέρασμα, κυρίως μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

5.2.4 Μέθοδοι λήωηο αποφάσεων
Τα μέλη των ομάδων λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις, άλλες από τις οποίες είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ατόμων και άλλες μικρότερης 
σημασίας. Οι σωστές αποφάσεις στηρίζονται στην κατανόηση του περιεχομένου τους 
(αντικείμενο, αναγκαιότητα απόφασης, πιθανές επιδράσεις της εντός και εκτός ομάδας, 
σχετικές αποφάσεις και πληροφορίες για αυτές κλπ.) και στη σωστή επιλογή ατόμων που 
θα αποφασίσουν και τρόπου λήψης της απόφασης. Οι πιο γνωστές μέθοδοι λήψης 
αποφάσεων είναι η ομοφωνία (“consensus”: μέσω διεξοδικής ανάλυσης όλων των 
απόψεων όλα τα μέλη της ομάδας κατανοούν ότι μία από τις απόψεις είναι η καταλληλότερη 

δεδομένων των συνθηκών και την επιλέγουν), η ψηφοφορία, η ανάθεση της λήψης 
απόφασης σε μια υποομάδα (η οποία αποφασίζει με ομοφωνία) και ο καθορισμός ενός 
ατόμου που αναλαμβάνει να πάρει την απόφαση. Η επίτευξη ομοφωνίας προτιμάται όταν α) 
όταν οι αποφάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, πολύπλοκες ή επηρεάζουν πληθώρα ατόμων, 
β) όταν οι ομάδες είναι σχετικά μικρές, γ) όταν υπάρχουν χρονικά περιθώρια και δ) όταν η 
συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη. Η ψηφοφορία είναι χρησιμότερη όταν α) η 
επίτευξη ομοφωνίας δεν είναι δυνατή στον διαθέσιμο χρόνο, β) είναι σίγουρο ότι η 
πλειοψηφία μπορεί να φέρει το βάρος της απόφασης χωρίς να θιγούν τα μέλη που οι 

απόψεις τους μειοψήφησαν. Η λήψη της απόφασης από υποομάδα ή από ένα άτομο

5 Schermerhorn J.R. - Hunt J.G. - Osborn R., Managing Organizational Behavior, John Wiley and 
Sons, New York, NY, 1994. / Scholtes etal, 1996
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συστήνεται μόνο όταν κατέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή είναι οι μόνοι που 
επηρεάζονται από αυτή, με την προϋπόθεση όμως ότι χαίρουν εμπιστοσύνης και αποδοχής 
από όλα τα υπόλοιπα μέλη. Η λύση του ενός ατόμου είναι συχνά λύση ανάγκης.

5.3 Νέες τεχνολογίες και ομάδες

Τα μέλη των σύγχρονων ομάδων έχουν τη δυνατότητα να προωθούν και να 
βελτιώνουν τη συνεργασία τους μέσω της εκμάθησης και χρήσης διαφόρων τεχνολογικών 
επιτευγμάτων. Εκτός από το διαδίκτυο που τείνει να γίνει απαραίτητο στοιχείο για τις 
επιχειρήσεις, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μία μορφή πληροφορικής τεχνολογίας 
που απευθύνεται σε ομάδες (τυπικές και άτυπες) και αποδίδεται με τον αγγλικό όρο 
groupware. Οι κυριότερες εφαρμογές της είναι:

• Ηλεκτρονικό τανυδοουείο (e-mail): υπάρχει το εσωτερικό και το εξωτερικό για 
επικοινωνία εντός της επιχείρησης ή μέσω του διαδικτύου αντίστοιχα.

• Ηλεκτρονικά συστήματα διάσκευηο: υπάρχουν διάφορες μορφές: computer 
conferencing (e-mail meeting), desktop conferencing, teleconferencing, video 
conferencing, multimedia conferencing που επιτρέπουν στα μέλη των ομάδων να 
ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες (ακόμα και με ζωντανή εικόνα σε μερικές από 
αυτές), υπερνικώντας τα εμπόδια του χώρου και του χρόνου.

• Συνεονατικό νοάυιυο / ποονοαυυατισυόο / σγεδιασυόο: συστήματα που επιτρέπουν 
την παράλληλη δημιουργία κειμένων / προγραμμάτων / σχεδίων από τα μέλη της 
ομάδας, με το καθένα να δημιουργεί από μία ενότητα.

• Ηλεκτρονικά συστήματα υποστήοιΕηο λήωηο αποφάσεων (group decision support 
systems, GDSS): συστήματα βασισμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την 
οργάνωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από ομάδες με δυνατότητα επιλογών 
όπως ψηφοφορία, κατάταξη εναλλακτικών προτάσεων, ιδεών κάθε συμμετέχοντα 
κλπ.

• Ηλεκτρονικά συστήυατα υποστήοιΕηο λειτoupvίαc ουάδων (group support systems,
GSS): περιλαμβάνουν την υποστήριξη των δραστηριοτήτων επικοινωνίας,
διαμοιρασμού και ανάκτησης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων των ομάδων.
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Κεφάλαιο 6__________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

6.1 Αξιολόγηση ομάδων

Η επιτακτική ανάγκη για υψηλή απόδοση στις σύγχρονες επιχειρήσεις καθιστά τη 
μέτρηση - αξιολόγηση της απόδοσης απαραίτητο εργαλείο για την αναγνώριση αδυναμιών, 
τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη λήψη αποφάσεων σχετικών με 
εισροές-εκροές και εσωτερικές μετακινήσεις ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και θέματα 
ανταμοιβών και γενικά για τη καλύτερη οργάνωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάγκη για αξιολόγηση των ομάδων 
που δραστηριοποιούνται στον εργασιακό χώρο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
λειτουργία τους και η συμβολή τους στο ολικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση των ομάδων είναι περισσότερο πολύπλοκη από την παραδοσιακή 
μορφή αξιολόγησης του ατόμου, καθώς πρέπει να συμπεριλάβει τόσο την ομάδα ως 
συνόλου όσο και τη συνεισφορά του κάθε μέλους ξεχωριστά. Υπάρχουν τουλάχιστον 
τέσσερις τρόποι προσέγγισης της αξιολόγησης ομάδων: δύο σε ατομικό και δύο σε ομαδικό 
επίπεδο, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Behaviors / Process Measures Results Measures

Individual Level:
An employee’s 
contribution to the 
team

Whether or how well the 
employee: cooperates with team 
members, communicates ideas 
during meetings, participates in 
the team’s decision-making 
processes.

The quality of the written report, 
the turnaround time for the 
individual’s product, the 
accuracy of the advice supplied 
to the team, the status of the 
employee’s case backlog.

Team Level:
The team’s 
performance

Whether or how well the team: 
runs effective meetings, 
communicates well as a group; 
allows all opinions to be heard, 
comes to consensus on decisions.

The customer satisfaction rate 
with the team’s product, the 
percent decline of the case 
backlog, the cycle time for the 
team’s entire work process.

Πίνακας 3 : Team-Related Measures Matrix
Πηγή: “Performance Appraisal for Teams: An Overview", United States Office of Personnel 

Management, Workforce Compensation and Performance Service, August 1998
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Οι συμπεριφορές και τα αποτελέσματα μπορούν είτε να μετρηθούν είτε να κριθούν. 
Η μέτρηση προϋποθέτει ποσοτικοποίηση της απόδοσης και ξεπερνά την κρίση σε 
αξιοπιστία, καθώς μετριάζει την επίδραση του υποκειμενικού στοιχείου. Αν και γενικά οι 
επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα, η αξιολόγηση των συμπεριφορών είναι 
απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν παράνομες ή ανήθικες συμπεριφορές ατόμων 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους1. Όπως σημειώνει ο Daniel (1989)1 2 εστίαση στις 
συμπεριφορές πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις όπου:
α) η αξιολογούμενη συμπεριφορά απέχει χρονικά από την επίτευξη των τελικών στόχων 

β) δεν υπάρχει σαφής σύνδεση συμπεριφοράς - αποτελεσμάτων 

γ) οι σχετικές συμπεριφορές είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας
δ) τυχόν αποτυχημένα αποτελέσματα οφείλονται σε παράγοντες έξω από τη σφαίρα 

επιρροής της ομάδας και των μελών της.
Αντίθετα η εστίαση της αξιολόγησης στα αποτελέσματα της ομάδας προτιμάται όταν τα μέλη 
της έχουν αφομοιώσει και ακολουθούν τους ενδεδειγμένους τρόπους συμπεριφοράς ή/και 
όταν η σύνδεση συμπεριφοράς - αποτελεσμάτων είναι ξεκάθαρη.

Για την οργάνωση της αξιολόγησης της απόδοσης των ομάδων ο Zigon3 προτείνει 

έξι βήματα:
1) Ανασκόπηση των οργανωσιακών κρπηρίων, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι 

εργαζόμενοι γνωρίζουν αυτά τα κριτήρια και να μπορέσει να γίνει η σύνδεσή τους με τη 
λειτουργία των ομάδων

2) Ορισμός των σημείων εκκίνησης για τις μετρήσεις - με τη βοήθεια πέντε εργαλείων 
(customer diagram, results which support organizational measures, results pyramid, 
work process mapping, role-result matrix)4 προσδιορίζονται τα αποτελέσματα σε 
επίπεδο ατόμου και ομάδας που θα αποτελέσουν τη βάση για τις μετρήσεις.

3) Απόδοση βαρύτητας στα αποτελέσματα - στάδιο κατά το οποίο συμφωνείται η σχετική 
βαρύτητα κάθε αποτελέσματος για την επιχείρηση και συνεπώς για την αξιολόγηση

4) Δημιουργία κριτηρίων μέτρησης - προσδιορισμός αριθμητικών και περιγραφικών 
κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσης ομάδων και μελών 
τους (αν και προτιμότερη, η ποσοτικοποίηση δεν είναι πάντα εφικτή)

1 Με την αξιολόγηση τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των συμπεριφορών συμφωνούν αρκετοί 
ερευνητές, π.χ. Gross S.E., Compensation for Teams: How to Design and Implement Team-based 
Reward Systems, American Management Association, New York, NY, 1995 / Shaw D.G.- Schneier 
C.E., "Team measurement and rewards: how some companies are getting it right", Human Resource 
Planning, 18(3), 1995 / Zingheim, P.K. - Schuster J.R., "Best practices for small-team pay", 
American Compensation Association Journal, 6, 1997
2 Daniels, A. C., “Performance Management: Improving Quality and Productivity Through Positive 
Reinforcement”, Tucker, GA: Performance Management, 1989
3 Zigon Jack, President of the “Zigon Performance Group: Resources for Measuring, Managing and 
Improving Employee Performance”, www.zigonperf.com
4 παρουσιάζονται αναλυτικά στο “Measuring the Hard Stuff: Teams and Other Hard-to-Measure 
Work”, Zigon J„ 1998
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5) Δημιουργία προτύπων απόδοσης - προσδιορισμός της απόδοσης σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο που φτάνει και ξεπερνά τις προσδοκίες της επιχείρησης

6) Καθορισμός του τρόπου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης των ομάδων και των ατόμων

Σύμφωνα με τον Meyer5 η αξιολόγηση ομάδων θα πρέπει να διέπεται από τις εξής τέσσερις 
αρχές ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους:
(1) ο κύριος σκοπός του συστήματος αξιολόγησης θα πρέπει να είναι να βοηθήσει την 
ομάδα, και όχι την ανώτερη διοίκηση, να κρίνει την πρόοδό της
(2) μία πραγματικά ενδυναμωμένη (empowered) ομάδα θα πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο 
στο σχεδίασμά του συστήματος αξιολόγησή της
(3) επειδή κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορες 
λειτουργίες θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια μέτρησης αυτής της διαδικασίας και
(4) κάθε ομάδα θα πρέπει να υιοθετεί τέτοιο αριθμό κριτηρίων που να μπορεί να 
αντιμετωπίσει.
Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης ομάδων είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από κατάλληλη 
επιμόρφωση αξιολογητών και αξιολογούμενων, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι αρχές, 
τα βήματα και οι στόχοι της διαδικασίας και να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η συμμετοχή 
όλων. Μία ομάδα ατόμων με περισσότερες και βαθύτερες γνώσεις τους θέματος θα πρέπει 
να υπάρχει μόνιμα στην επιχείρηση, για να επιλύει απορίες, να παρέχει ανατροφοδότηση 

και να βοηθά κάθε νέα ομάδα να κατανοήσει το σύστημα αξιολόγησής της.

6.2 Ανταμοιβές ομάδων

6.2.1 Ανανκαιότητα ε<ραουονήο Touc

Καθώς οι δραστηριότητες ομάδων καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνολικού χρόνου εργασίας των μελών τους, αρκετές επιχειρήσεις προχωρούν σε 
αναπροσαρμογή του συστήματος αμοιβών τους, αντικαθιστώντας την ανταμοιβή με βάση 
την προσωπική απόδοση με την ανταμοιβή με βάση την απόδοση των ομάδων (team- 
based rewards ή team-based pay). Δημιουργούνται έτσι τα συστήματα ανταμοιβών ομάδων 
(team reward systems) που διεθνώς χαρακτηρίζονται ως οι νεώτερες και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στρατηγικές ανταμοιβών6. Σε αυτά τα συστήματα τουλάχιστον ένα μέρος 
της αμοιβής των μελών ομάδων βασίζεται στην συνολική απόδοση της ομάδας.

Η αναπροσαρμογή του συστήματος αμοιβών κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της

5 Meyer, C., 1998, "How the right measures help teams excel", Katzenbach, J., The Work of Team, 
Harvard Business Review Books, Cambridge, MA, 1998.
6 DeMatteo J.S. - Eby L.T. - Sundstrom E., Team-based rewards: Current empirical evidence and 
directions for future research, In B.M. Staw & L.L. Cummings (Eds.), Research in Org. Behavior: An 
Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews: Vol. 20, Greenwich, CT JAI Press Inc, 1998
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ομαδικής κουλτούρας και των αρχών της λειτουργίας ομάδων7, ενώ επανειλημμένα οι 
ειδικοί έχουν αναγνωρίσει τη σύνδεση της αποτελεσματικότητας των ομάδων με πρακτικές 
ανταμοιβών8. Όπως σημειώνει ο Caudron (1994) οι άνθρωποι μαθαίνουν να 
συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους ανάλογα με τον τρόπο ανταμοιβής τους. Για 
την αύξηση συνεπώς της παραγωγικότητας των ομάδων, απαιτείται η ενίσχυση 
συμπεριφορών που οδηγούν στην επίτευξη και διατήρηση υψηλής ομαδικής απόδοσης. Η 
εφαρμογή ενός ιδεατού συστήματος ανταμοιβών ομάδων συνδέεται με αυξημένο επίπεδο 
υποκίνησης9, οδηγεί σε αύξηση της συνοχής και της συνεργασίας των μελών τους και 
προωθεί την ατομική απόδοση εντός της ομάδας, καθώς στέλνει στους εργαζόμενους το 
μήνυμα ότι η επιχείρηση αξιολογεί το αποτέλεσμα των ομάδων και την απόδοσή τους10 11. 
Αντίθετα η ανταμοιβή με βάση μόνο την ατομική απόδοση σε περιβάλλον ομάδων 
αποδυναμώνει το ομαδικό πνεύμα και μπορεί να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σχετικά με τη χρονική στιγμή της εφαρμογής ανταμοιβών ομάδων οι απόψεις 
διίστανται. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η πρόωρη εφαρμογή δείχνει τον τόνο, την 
εστίαση και την ταχύτητα μετάβασης σε ομάδες11. Αρκετοί όμως θεωρούν ότι δεν θα πρέπει 
να συμπίπτει χρονικά με την δημιουργία των πρώτων ομάδων, γιατί προαπαιτεί την 
αποδοχή και ενσωμάτωση των ομάδων και των σχετικών στρατηγικών και διαδικασιών στη 
γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης12, αλλά και την ύπαρξη διαδικασίας και δεδομένων 
αξιολόγησης τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο για τα μέλη τους13. Τυχόν 
πρόωρες αλλαγές στο σύστημα ανταμοιβών πιθανότατα θα προκαλέσουν σύγχυση στους 
εργαζόμενους λόγω των πολλαπλών μεταβολών, με αρνητική επίδραση στην 
παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των πελατών14.

Ομάδες εργασίας___________________________________________ M B.Α - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

7 Gross S.E., 1995, ο.π. / Lawler Ε.Ε., The New Pay: A Strategic Approach, University of Southern 
California, Center for Effective Organizations-School of Business Administration, Los Angles, CA,
1995 / McAdams J., "Team design of a group incentive plan brief overview of the model of 
reinforcement, Moses J.L.-Byham W.C., Handbook of Best Practices for Teams, 1, HRD Press, 
Amherst, MA, 1996 / Zingheim, P.K. - Schuster J.R., 1997. ο.π.
8 Gladstein D.L., "Groups in context: a model of task group effectiveness", Administrative Science 
Quarterly, 29, 1984 / Cohen S.G.- Beyerlein M. - Johnson, D., "Designing effective self-managing 
work teams", Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams, 1, 1994 / Majchrzak, A. - 
Qianwei, W., "Breaking the functional mind-set in process organizations", Harvard Business Review,
1996 / Morhman S.A. - Cohen S.G. - Morhman Jr A.M., “Designing Team-based Organizations: New 
Forms for Knowledge Work”, Jossey-Bass Inc., San Francisco, CA, 1995 / Shea, G.P. - Guzzo, R.A., 
"Group effectiveness: what really matters?’’, Sloan Management Review, 1987, κ.α.
9 Oliver J., “Cash on delivery”, Management Today, 1996 / Sheridan J.H., "Yes to team incentives", 
Industry Week, 245 (5), 1996 / Verespej M.A., “More value for compensation”. Industry Week, 245 
(12), 1996, κ.α.
0 Englander, T. J., 1993, "Casey at the bank", Incentive, 167, 2(20) / HRFocus, 1993, "Work teams 

have their work cut out for them", 70(2) / Pritchard R. D.- Roth P. L.- Galgay-Roth P. - Watson D. M. - 
Jones S. D., "Incentive systems: Success by design", Personnel, 5, 63-8, 1989
11 π.χ. McAdams J., 1996, ο.π.
12 Cleland D.I., Strategic Management of Teams, New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
13 Mohrman S. A. - Cohen S. G. - Mohrman Jr. A. Μ., ο.π.
14 Hitchcock D. - Willard M., Why Teams Can Fail and What to Do About It: Essential Tools for 
Anyone Implementing Self-Directed Work Teams, Chicago, IL: Inwin Professional Publishing, 1995
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6.2.2 Τύποι συστημάτων ανταμοιβών ομάδων
Όπως αναλύουν οι J.R.Hoffman - S.G.Rogelberg (1998), τα συστήματα ανταμοιβών 

ομάδων μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά μεγάλες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά των 
οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά στο διάγραμμα 1.

What is evaluated Reward Recipient System Type Reward Type

organizational
outcome all teams 1. Team Profit- 

Sharing/Gainsharing monetary

monetary
teams that 2. Team Goal-Based
meet goals W Incentive Systems nonmonetary

outstanding 3. Discretionary Team
teams ---- ► Bonus Systems

monetary

nonmonetary

team skilled 4. Team Skill
skills teams -----► Incentive Systems <:

monetary

nonmonetary

team members 
skills

skilled team 
members

5. Team Member Skill 
Incentive Systems

monetary

nonmonetary

team members 
outcomes

team member 
who meets 
individual 

goals

outstanding 
contributors to 

team 
outcomes

6. Team Member 
Goal-Based 

Incentive Systems
W

7. Team Member 
Merit Incentive 

Systems
W

<:
monetary

nonmonetary

monetary

nonmonetary

Διάγραμμα 1: Κατηγορίες συστημάτων ανταμοιβών ομάδων
Πηγή: “A guide to team incentive systems”, J. R. Hoffman - S. G. Rogelberg, Team 

Performance Management: An International Journal, Volume 4, No 1, 1998
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Η πρώτη κατηγορία (Team Profit-Sharing/Gainsharing Systems) αναφέρεται στα 
συστήματα στα οποία οι ανταμοιβές των ομάδων συνδέονται με επιχειρησιακά 
αποτελέσματα (τζίρος, ολικό κέρδος, παραγωγικότητα κλπ). Στα Profit-Sharing συστήματα, 
ένα χρηματικό ποσό μοιράζεται εξίσου σε όλες τις ομάδες της επιχείρησης όταν ξεπεραστεί 
μία συγκεκριμένη τιμή κέρδους15, ενώ στα Gainsharing συστήματα οι ομάδες ανταμείβονται 
συναρτήσει μη χρηματικών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, όπως βελτιώσεις στην 
παραγωγικότητα, την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών16. Κατά την εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο η βάση των ανταμοιβών 
απομακρύνεται από τη σφαίρα επηρεασμού της ομάδας, τόσο μικρότερη είναι η επίδρασή 
τους στην ομαδική απόδοση. Τέτοιες ανταμοιβές είναι σκόπιμο να είναι συχνές ώστε να 
τονίζεται η σχέση μεταξύ απόδοσης-αμοιβής. Από έρευνες προκύπτει ότι τα συστήματα 
τέτοιου τύπου που παρέχουν ίσες ανταμοιβές σε όλες τις ομάδες ενδείκνυνται για 
επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν ομάδες με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης και 
συνεργασίας. Στη περίπτωση που οι ομάδες είναι αρκετά αυτόνομες, είναι σκόπιμο να 
υπάρχει διαφοροποίηση του ύψους της ανταμοιβής ανάλογα με την απόδοση της ομάδας, 
πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι μια συγκεκριμένη απόδοση ανταμείβεται πάντα το ίδιο.

Στη δεύτερη κατηγορία (Team Goal-Based Incentive Systems) εντάσσονται 
συστήματα στα οποία η επιχείρηση, συνήθως σε συνεργασία με τις ομάδες, θέτει 
μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους στόχους για κάθε ομάδα, που πιστεύεται ότι 
αντικατοπτρίζουν αποτελέσματα υψηλής απόδοσης. Η επίτευξη των στόχων συνδέεται με 
ανταμοιβές είτε χρηματικές, όπως bonus ή ποσοστό του μισθού του εργαζόμενου, είτε μη 
χρηματικές, όπως βραβεία. Οι πρώτες μπορεί να μην είναι ίδιες για όλα τα μέλη (π.χ. όταν 
είναι ποσοστό μισθού για άτομα με διαφορετικό ύψος μισθού), ενώ οι δεύτερες 
διαμοιράζονται εξίσου σε αυτά. Στα συστήματα της τρίτης κατηγορίας (Discretionary Team 
Bonus Systems) η διοίκηση είναι αυτή που αποφασίζει να ανταμείψει ομάδα που έχει 
παρουσιάσει εξαιρετική δουλειά σε κάποιον τομέα, χωρίς όμως να έχει προκαθορίσει 
πρότυπα απόδοσης. Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ενδείκνυται σε επιχειρήσεις που οι 
ομάδες δεν έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η 
ανταμοιβή μόνο μιας ομάδας μπορεί να δυσαρεστήσει τις υπόλοιπες. Τα συστήματα της 
δεύτερης και τρίτης θεωρούνται καταλληλότερα για μόνιμες ομάδες με συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, γιατί σε part-time ομάδες ενδέχεται να στρέψουν την προσοχή των μελών 
τους στα ομαδικά αποτελέσματα εις βάρος της υπόλοιπης εργασίας τους.

Η τέταρτη και η πέμπτη κατηγορία συστημάτων (Team & Team Member Skill

15 McNerney D. J., "Team compensation: Simple, profitable and variable", HRFocus, 71(9), 1994 / 
O'Neill D., "Blending the best of profit sharing and gainsharing', HRMagazine, 39(3), 1994 / 
Swinehart D. P., "A guide to more productive team incentive programs", Personnel Journal, 65(7), 
1986
16 Miller C. S. - Schuster Μ. H., "Gainsharing plans: A comparative analysis", Sloan Management 
Review, 34,1993 / Swinehart, 1986, ο.π.
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Incentive Systems) ανταμείβουν τη βελτίωση ικανοτήτων-δεξιοτήτων της ομάδας (4η 
κατηγορία) ή των μελών της (5η κατηγορία) και όχι τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Η 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζονται είναι ότι εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, η ομάδα 
που διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά (π.χ. συνεργασία, αλληλοκατανόηση των μελών 
κλπ.) θα επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα17. Οι ικανότητες που ανταμείβονται είναι 
αυτές που σχετίζονται με τη λειτουργία της ομάδας, όπως ικανότητα εκμάθησης εργαλείων 
ή εργασιών της ομάδας, προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, αφοσίωσης και 
ηγεσίας. Και αυτά τα συστήματα είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται σε μόνιμες ομάδες, όπου 
τα άτομα μπορούν να διαθέσουν όλο το χρόνο και την προσοχή τους στην ανάπτυξη των 
απαιτούμενων ικανοτήτων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Τα συστήματα της έκτης κατηγορίας (Team Member Goal-Based Incentive Systems) 
προϋποθέτουν τον καθορισμό στόχων, για κάθε μέλος της ομάδας, που προωθούν τη 

λειτουργία και τα αποτελέσματα της ομάδας. Τους στόχους τους θέτει η διοίκηση σε 
συνεργασία με τα μέλη και τους επιβλέποντες των ομάδων και η επίτευξή τους συνοδεύεται 
από χρηματικές ή μη ανταμοιβές.

Η έβδομη τέλος κατηγορία (Team Member Merit Incentive Systems) επιβραβεύει τα 
μέλη των ομάδων που παρουσίασαν εξαιρετική απόδοση στα πλαίσια της ομαδικής τους 
εργασίας, όπως αυτή αναγνωρίστηκε μέσω αξιολόγησης από τα υπόλοιπα μέλη και τους 
επιβλέποντες - προϊσταμένους. Συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης που ανταμείβονται δεν 
υπάρχουν. Τέτοιες ανταμοιβές ενισχύουν την ατομική συμβολή στα επιτεύγματα της ομάδας 

και είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους ομάδων στις οποίες τα άτομα έχουν ένα βαθμό 
ανεξαρτησίας στις εργασίες τους.

6.2.3 Στοιγεία σνεδιασυού συστηυάτων ανταυοιβών ουάδων
Όπως αναφέρει ο Gross (1995)18 οι αμοιβές στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στους 

εργαζόμενους για το τι θεωρεί σημαντικό η επιχείρηση. Τα πρώτα στοιχεία συνεπώς που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδίασμά του συστήματος αμοιβών ομάδων είναι η 

επιχειρησιακή κουλτούρα και στρατηγική, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι 
εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία και την επιθυμητή πορεία της επιχείρησης.

Καθοριστικό στοιχείο προσδιορισμού των ανταμοιβών είναι οι τύποι των ομάδων 
που δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση και κυρίως η χρονική τους διάρκεια και ο βαθμός 
αλληλεξάρτησης με άλλες ομάδες. Διαφορετικά συστήματα αμοιβών ενδείκνυνται για 
μόνιμες ή προσωρινές ομάδες, για ομάδες που συνεργάζονται στενά μεταξύ τους ή όχι κλπ. 
(βλ. παρ. 9.2.2). Η βάση μισθού για κάθε θέση και οι κατηγορίες θέσεων εργασίας (ομάδες 
θέσεων με ίδια βάση μισθού) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς ορίζουν το εύρος 

αμοιβής για κάθε εργαζόμενο και επηρεάζουν το ποσοστό του μισθού που μπορεί να

17 Geber Β., "The bugaboo of team pay", Training, 32(8), 1995 / Musselwhite W. C., "Knowledge, pay 
and performance". Training and Development Journal, 42(1), 1988
18 Gross S. J., 1995, ο.π.
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αντιστοιχισθεί με την ομαδική εργασία.
Στοιχεία που πρέπει ακόμα να ληφθούν υπόψη είναι η φάση ανάπτυξης κάθε 

ομάδας αλλά και η γενικότερη πορεία της επιχείρησης. Η απόδοση των ομάδων 
μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο ωριμότητάς τους (βλ. παρ. 8.1) και παράλληλα 
επηρεάζεται από τη τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης (ενδεχόμενα προβλήματα της 
επιχείρησης ως συνόλου έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία των ομάδων κλπ.). Ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης ομάδων θα πρέπει να δρα υποκινητικά σε κάθε 
περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ανάπτυξης ομάδων και επιχείρησης.

Το σύστημα ανταμοιβών ομάδων θα πρέπει να ακολουθεί την αξιολόγηση της 
απόδοσης τους τόσο γενικά όσο και ξεχωριστά του κάθε μέλους. Τα κριτήρια με βάση τα 
οποία δίνονται οι ανταμοιβές είναι απαραίτητα για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ 
στρατηγικής και ανταμοιβών19. Η αξιολόγηση σε ομαδικό επίπεδο καθορίζει τις ανταμοιβές 
που διαμοιράζονται εξίσου σε όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ η αξιολόγηση σε ατομικό 
επίπεδο υποδεικνύει τα μέλη που διέπρεψαν και συνεπώς πρέπει να λάβουν επιπλέον 
ανταμοιβές. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαφοροποίηση των ανταμοιβών μεταξύ των 
μελών μιας ομάδας είναι πιθανόν τα άτομα με τη μεγαλύτερη απόδοση (“high-achievers”) να 

νιώσουν αδικημένα και, ελλείψει κινήτρου, να μειώσουν τις προσπάθειές τους.
Ένα ακόμα στοιχείο που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς είναι το είδος των ανταμοιβών 

(χρηματικές ή μη) που θα δίνονται στα μέλη των ομάδων. Αρκετοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι 
είναι προτιμότερες οι μη χρηματικές ανταμοιβές (βραβεία, πλακέτες, ρεπό, διακοπές, μικρά 
δώρα)20, αρκεί να δίνονται με ειλικρινή υποστήριξη από τη διοίκηση. Στην περίπτωση των 
χρηματικών αμοιβών πρέπει να καθοριστεί η μορφή τους (bonus, ποσοστό της βάσης 
μισθού, ποσό ανάλογο του λόγου της βάσης αμοιβής του κάθε μέλους προς τη βάση 
αμοιβής της ομάδας, ποσοστό σχετικό με τα κέρδη της επιχείρησης κλπ) και το ύψος τους, 
που σε συνδυασμό με τη συχνότητα όλων των ανταμοιβών αντικατοπτρίζουν την έμφαση 
που θέλει να δώσει η επιχείρηση στα αποτελέσματα και τη συμβολή των ομάδων. Οι 
Schuster & Zingheim (1992)21 προτείνουν τρεις τρόπους καθορισμού της συχνότητας με την 
οποία θα δίνονται οι ανταμοιβές ομάδων: α) αμέσως μετά την αξιολόγηση, β) στο τέλος του 
έτους με τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου (η επιχείρηση γενικά αναλαμβάνει τη ζημία 
εάν το αποθεματικό κεφάλαιο είναι αρνητικό, αλλιώς το διανέμει στους εργαζόμενους) και γ) 
σε δύο φάσεις, η μία μετά την αξιολόγηση και η δεύτερη σε εύλογο χρονικό διάστημα 
(τρόπος διατήρησης του προσωπικού).

19 Anfuso, D., “Experts recommend team-based incentives and stipends for telecommuters", 
Personnel Journal, 75(1), 1995 / Farrell, J. P. - Pagoaga, J. A., “Making change pay", Hospital & 
Health Networks, 69(17), 1995
20 Nicholas J.M., “Concurrent engineering: Overcoming obstacles to teamwork", Production and 
Inventory Management Journal, 35 (3), p. 18-22, 1994 / Pascarella P., “Compensating teams",
Across the Board, 34 (2), p. 16-22, 1997 κ.α.
21 Schuster, J. - Zingheim, P., The New Pay: Linking Employee and Organizational Performance,
New York, NY: Lexington Books, 1992
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Κεφάλαιο 7__________________________________
ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1 Προβληματικές επιχειρησιακές συνθήκες

Αν και η ανάπτυξη και χρήση ομάδων εργασίας οδήγησε σε εντυπωσιακά 
αποτελέσματα πολλές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, η μετάβαση από τις 
παραδοσιακές δομές λειτουργίας σε δομές βασισμένες στις ομάδες χαρακτηρίζεται αρκετές 
φορές από προβλήματα που οφείλονται στις επιχειρησιακές συνθήκες.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των ομάδων συνδέονται με την υπάρχουσα δομή 
και ιεραρχία της επιχείρησης. Η σταθερή μορφή των θέσεων εργασίας και των 
αρμοδιοτήτων τους, οι αυστηρές περιγραφές καθηκόντων και η διαβάθμιση των 
εργαζομένων σε επίπεδα ιεραρχίας με βάση κριτήρια που δεν έχουν σχέση με την απόδοση 
και την παραγωγικότητα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ευελιξία, την οριζοντιοποίηση 
της δομής και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα των ομάδων. Ανασταλτικό 
στοιχείο είναι επίσης η διατήρηση των παλαιών μορφών των συστημάτων διοίκησης (π.χ. 

αξιολόγησης και αμοιβών) μετά τη δημιουργία ομάδων, γιατί έτσι ελαχιστοποιούνται τα 
κίνητρα των μελών των ομάδων και δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ομάδες δεν είναι 
σημαντικές για την επιχείρηση.

Ένα ακόμα πρόβλημα, που συνδέεται όμως συχνά με τις συνθήκες που 
προαναφέρθηκαν, είναι η αδιαφορία και η έλλειψη υποστήριξης του έργου των ομάδων από 
την ανώτερη διοίκηση. Υπάρχουν στελέχη που νιώθουν να απειλείται η θέση τους από τις 
αλλαγές που φέρνουν οι ομάδες, ενώ άλλα, λόγω έλλειψης γνώσεων και εμπειρίας, δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα συμβολής των ομάδων στην πρόοδο της 
επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα αρνητικό: οι αρμοδιότητες των ομάδων είναι 
περιορισμένες, η συμμετοχή της διοίκησης στις δραστηριότητές τους είναι ελάχιστη και οι 
προσπάθειες ανάπτυξής τους συναντούν διαρκώς εμπόδια. Από πλευράς διοίκησης 
συναντάται, επίσης, αρκετές φορές ιδιαίτερη ανυπομονησία και ενδιαφέρον μόνο για τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των ομάδων, γεγονός που ευνοεί την επιφανειακή 

αντιμετώπιση των πραγμάτων και τη μείωση των προσπαθειών μακροπρόθεσμης 
βελτίωσης από τα μέλη τους.

Η ελλιπής εκπαίδευση είναι από τους πιο συχνούς λόγους αποτυχίας των ομάδων1.

1 Harrington-Mackin, D., The Team Building Tool Kit, American Management Association, New York, 
NY, 1994
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Οι ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αρμονική και αποτελεσματική 
συνεργασία των μελών τους αποκτούνται μόνο με συνεχή επιμόρφωση και πρακτική. Η 
λειτουργία των ατόμων με εργαλεία και στρατηγικές που δεν έχουν κατανοήσει και 
αφομοιώσει μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε λανθασμένες αποφάσεις. Στην έλλειψη 
κατάλληλης επιμόρφωσης οφείλεται και μία σειρά προβλημάτων που σχετίζεται με την 
λανθασμένη οργάνωση και την έλλειψη προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της 
ομάδας, όπως η απουσία ξεκάθαρων στόχων και κανόνων, η κατανομή αρμοδιοτήτων 
ανάλογα μόνο με τη θέση των ατόμων στην ιεραρχία της επιχείρησης, οι αναποτελεσματικές 
συναντήσεις κλπ.

Αρκετές φορές παρατηρείται το φαινόμενο τα μέλη τα ομάδων να μην έχουν αρκετό 
διαθέσιμο χρόνο να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες των ομάδων, καθώς τα καθήκοντα 
της ομάδας απλά προστίθενται στο καθημερινό τους πρόγραμμα, χωρίς να προβλέπεται 
ανάλογη μείωση των υπολοίπων αρμοδιοτήτων τους. Αν και υπάρχει περίπτωση το 
πρόβλημα να οφείλεται σε λανθασμένο προγραμματισμό, τις περισσότερες φορές τα 
βαθύτερα αίτια του προβλήματος εντοπίζονται στην παραδοσιακή αυστηρή οργανωσιακή 
δομή που δίνει έμφαση στα ατομικά καθήκοντα και την απροθυμία της διοίκησης να στηρίξει 
τη δημιουργία ομάδων εργασίας παράλληλα με την υπάρχουσα λειτουργία της επιχείρησης.

7.2 Συγκρούσεις εντός της ομάδας

Ακόμα και όταν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη λειτουργία των ομάδων, 
συναντώνται προβλήματα που πηγάζουν μέσα από αυτές.Η συνεργασία ατόμων, καθένα 
από τα οποία έχει διαφορετική προσωπικότητα, ιδεολογία, απόψεις, εμπειρίες και γνώσεις 
αποτελεί τη βάση των πλεονεκτημάτων των ομάδων, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει 
εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τους.

Αρκετοί ερευνητές σημειώνουν δύο είδη τέτοιων συγκρούσεων. Το πρώτο είδος 
συναντάται με τους όρους cognitive conflict, task-focused conflict και task conflict και 
αναφέρεται σε διαφωνίες μελών που εστιάζονται πάνω σε κοινούς στόχους. Αυτό το είδος 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με συζήτηση και περαιτέρω ανάλυση και όχι να αποφεύγεται ή 
να αγνοείται, γιατί μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητικό και να βοηθήσει στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας των αποφάσεων, της δημιουργικότητας, 
της σύμπνοιας και της απόδοσης της ομάδας2. Το δεύτερο είδος συναντάται με τους όρους

2 Amason A. C. - Thompson K. R. - Hochwarter W. A. - Harrison, A. W., “Conflict: An important 
dimension in successful management teams", Organizational Dynamics, 24(2), 1995 / Capozzoli T.
K., “Conflict resolution: A key ingredient in successful teams", Supervision, 56(12)x 1995 / Amason A. 
C., “Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: 
Resolving a paradox for top management teams”. Academy of Management Journal, 39(1), 1996 / 
Jennsen O. - Van De Vliert E. - Veenstra C., “How task and person conflict shape the role of 
positive interdependence in management teams”. Journal of Management, 25(2), 1999
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affect conflict, relationship conflict και interpersonal conflict και αναφέρεται σε διαφωνίες 
που προκύπτουν από συγκρούσεις προσωπικοτήτων ή συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μελών, συχνά αντιλαμβανόμενες ως προσωπικές επιθέσεις. Σε αντίθεση με το 
πρώτο, αυτό το είδος θεωρείται καταστρεπτικό γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 
δυσπιστία, εχθρότητα, κυνικότητα και απάθεια των μελών, μειώνοντας παράλληλα τη 
συνοχή της ομάδας και την πιθανότητα ομοφωνίας3. Τέτοιες συγκρούσεις πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να μειώνονται μέσω συζήτησης πριν βρεθούν εκτός ελέγχου4.

Πολλές φορές οι συγκρούσεις οφείλονται σε άτομα ασυμβίβαστα με τη λειτουργία 
ομάδων (“mavericks”). Τα άτομα αυτά ενδιαφέροντα! μόνο για τον εαυτό τους και όχι για την 
ομάδα και κάνουν μόνο ότι νομίζουν ότι είναι δουλειά τους, χωρίς να συνεργάζονται και να 
βοηθούν τα υπόλοιπα μέλη5. Η αρνητική συμπεριφορά μπορεί να είναι αποτέλεσμα φόβου 
(π.χ. από στελέχη που θεωρούν τις ομάδες απειλή για τη θέση τους) ή άρνησης ανάληψης 
περαιτέρω καθηκόντων, γι' αυτό και απαιτείται κατάλληλη επιμόρφωση αλλαγής στάσεων 
και ενθαρρυντική αντιμετώπισή τους με κατανόηση και χωρίς πίεση. Εάν όμως οφείλεται σε 
προβληματική προσωπικότητα με εμπάθειες και κακίες, είναι σκόπιμο το άτομο να 
απομακρυνθεί από τη λειτουργία ομάδων και να ασχοληθεί μεμονωμένα με το αντικείμενο 
της ειδικότητάς του.

7.3 Αντιμετώπιση συγκρούσεων

Κλειδιά για την αντιμετώπιση των εσωτερικών συγκρούσεων των ομάδων είναι η 
πρόληψη και η επιμόρφωση. Διαφωνίες πάνω σε θέματα κανονισμών, οργάνωσης και 
λειτουργίας μπορούν να αποφεύγονται ή να επιλύονται άμεσα με την κατάλληλη 
προετοιμασία και ενημέρωση των μελών από την πρώτη συγκέντρωσή τους. Για την 
εξομάλυνση όμως οποιαδήποτε διαμάχης χρειάζονται διαπροσωπικές ικανότητες - 
δεξιότητες που διδάσκονται, αναπτύσσονται και βελτιώνονται μέσω της συνεχούς 
επιμόρφωσης και της εργασίας στα πλαίσια ομάδων. Ο Weiss6 αναφέρει τέσσερις 
ικανότητες που πρέπει να έχουν τα μέλη των ομάδων για να μπορούν να διαφωνούν χωρίς 
να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της ομάδας.

• ικανότητα του να ακούνε τους συνομιλητές τους, συγκεντρώνοντας την προσοχή τους 
εκτός από τα λεγάμενα και σε στοιχεία όπως χειρονομίες, στάση σώματος, τόνο φωνής

3Amason et al, 1995, ο.π./Amason, 1996, ο.π. / Eisenhardt Κ. Μ.- Kahwajy J. L. - Bourgeois L. J., 
“Conflict and strategic choice: How top management teams disagree", California Management 
Review, 39(2), 1997
4 Fisher K. - Rayner S. - Belgard W., Tips for teams: A ready reference for solving common team 
problems, NY, McGraw-Hill Inc., 1995 / Bens I., “Keeping your teams out of trouble". Journal of 
Quality and Participation, 22(4), 1999
5 Summers L. - Rosen B., "Mavericks ride again", Training and Development, May 1994
6 Weiss D. H., “Four steps for managing team storms", Getting Results For the Hands-On Manager, 
42 (7), 1997
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που δίνουν επιπλέον πληροφορίες

• ικανότητα κατανόησης της θέσης και των αισθημάτων των άλλων (η κατανόηση δεν 
σημαίνει απαραίτητα συμφωνία, αλλά αντίληψη της διαφορετικής άποψης της 
επιχειρηματολογίας και αποφυγή παρερμηνεύσεων και παρεξηγήσεων)

• ικανότητα ανταπάντησης με παράθεση νέων εναλλακτικών και αντίστοιχης 
επιχειρηματολογίας με τρόπο που δεν προσβάλει τους υπόλοιπους.

• ικανότητα επίλυσης των διαφορών, με ανάλυση των βαθύτερων αιτιών τους και επιλογή 
της πιο λογικής και αποδεκτής λύσης

Με βάση την ανάλυση των Rayeski and Bryant7 για την κλιμάκωση εντάσεων εντός 
της ομάδας μπορούν να ακολουθηθούν τρία στάδια:
1) Συνεργασία : Μόλις εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να 
επιλυθεί ανεπίσημα μεταξύ των μελών που αφορά, με ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση και 
αποφυγή υπερβολικών αντιδράσεων.
2) Μεσολάβηση: Εάν η κατάσταση εκτραχυνθεί, καλείται ένα τρίτο άτομο που διαθέτει 
μεγαλύτερη πείρα και ικανότητα χειρισμού εντάσεων, όπως ο εμψυχωτής, να μεσολαβήσει 
ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συγκρουόμενων πλευρών. Η αποτελεσματικότητα 
της μεσολάβησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ουδετερότητα του μεσολαβητή και 

την εμπιστοσύνη που του έχουν οι δύο πλευρές.
3) Σύσκεψη της ομάδας: Σε περίπτωση που η συνεργασία και η μεσολάβηση αποτύχουν 
είναι σειρά ολόκληρης της ομάδας να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε 
μία συνάντηση που είναι όλα τα μέλη παρόντα γίνεται ανάλυση της κατάστασης και των 
επιχειρημάτων των δύο πλευρών, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για σύνδεση του 

προβλήματος με τις απαιτήσεις της επιχείρησης ή των πελατών.
Σε τέτοιες συναντήσεις είναι σκόπιμο να τηρούνται επακριβώς οι κανόνες της ομάδας και με 
την καθοδήγηση του επικεφαλή να υπάρχει πλήρης ανατροφοδότηση από όλα τα μέλη 
σχετικά με το θέμα. Ο επικεφαλής θεωρείται γενικά κύριος υπεύθυνος για την διατήρηση της 
ηρεμίας εντός της ομάδας και καλείται να ρυθμίζει την παρέμβασή του ανάλογα με το 
πρόβλημα από μηδαμινή σε αμελητέες αφορμές, έως καταλυτική με την απομάκρυνση 
μέλους από την ομάδα, μόνο όμως σε ακραίες περιπτώσεις.

7 Rayeski Ε. - Bryant J. D., “Team resolution process: A guideline for teams to manage conflict, 
performance, and discipline”, in M. Beyerlein & M. Bullock (Eds.), The International Conference on 
Work Teams Proceedings: Anniversary Collection. The Best of 1990 - 1994, Denton: University of 
North Texas, Center for the Study of Work Teams, 1994
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Β’ ΜΕΡΟΣ : ΕΡΕΥΝΑ
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Κεφάλαιο 8__________________________________
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

8.1 Σκοπός - διερευνώμενη υπόθεση

Όπως έχει αναλυθεί στο πρώτο μέρος, στη ξένη βιβλιογραφία καταγράφεται 
πληθώρα πλεονεκτημάτων από τη χρήση ομάδων στο χώρο εργασίας, τόσο σε 
επιχειρηματικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται και μια 
γενικότερη διεθνής τάση για τροποποίηση της κουλτούρας και των λειτουργιών των 
επιχειρήσεων με εφαρμογή αρχών και πολιτικών διοίκησης βασισμένης σε ομάδες (team- 
based management).

Η ελληνική πραγματικότητα στον τομέα αυτό δεν έχει αποτελέσει προς το παρόν 
ευρύτερο αντικείμενο μελέτης, καθώς η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων μόλις τα 
τελευταία χρόνια κάνει τα πρώτα βήματα από πλευράς υιοθέτησης και εφαρμογής των 
διεθνών τάσεων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. Στο δεύτερο μέρος της 
παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης ομάδων (όπως αυτές 
ορίστηκαν στην παράγραφο 1.1) σε σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
■ των αρχών σχεδιασμού ομάδων

■ της λειτουργίας ομάδων
■ των επιπτώσεων της χρήσης ομάδων σε επιχειρησιακό επίπεδο
■ των επιπτώσεων της χρήσης ομάδων σε ατομικό επίπεδο

Η υπόθεση στην οποία στηρίζεται η έρευνα είναι η εξής:
Η δοαστηοιοποίηση των εοναζουένων σε ουάδες συυβάλει στην επίτευξη ορνανωσιακών 

και ατομικών στόχων και συνδέεται άμεσα υε τη Φιλοσοφία ποιότητας. Για την ενίσνυση 
των ουάδων απαιτούνται τροποποιήσεις των ορνανωσιακών συστηυάτων (π..γ. 
επιυόρφωση, αξιολόγηση, ανταυοιβές) και συυυετοχή στον σγεδιασυό και την οργάνωσή 
Touc εκπροσώπων από διάφορους τουεκ me επιχείρησης.
Πιο αναλυτικά, η χρήση διαφόρων τύπων ομάδων (π.χ. μόνιμες ομάδες, ομάδες έργου, 
κύκλοι ποιότητας κλπ ), είτε εντός ενός τμήματος είτε διατμηματικά, οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγικότητας, βελτίωση της ταχύτητας στην αντιμετώπιση θεμάτων και τη λήψη 
αποφάσεων και αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων. Επίσης βοηθά στη βελτίωση 

της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η 
λειτουργία ομάδων βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και 

αυξάνει τη συνεργασία, ενώ παράλληλα παρέχει επιπλέον δυνατότητες ανάπτυξης
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ικανοτήτων-δεξιοτήτων του ατόμου, καθώς και ευκαιρίες εκδήλωσης ταλέντων που δεν 
είχαν εκδηλωθεί στην αρχική θέση δραστηριοποίησής του, αυξάνοντας έτσι την 
ικανοποίησή του από την εργασία του. Για να μπορέσουν οι ομάδες να εκτελέσουν με 
επιτυχία τα καθήκοντά τους χρειάζεται προσεκτική οργάνωση των δραστηριοτήτων τους 
από άτομα με εμπειρία και γνώσεις πάνω σε θέματα ομάδων και αυξημένη επιμόρφωση του 
προσωπικού πάνω στις αρχές λειτουργία τους. Απαιτείται ακόμα στήριξή τους από τη 
διοίκηση και την οργανωσιακή δομή και λειτουργία, παροχή κινήτρων και συμμετοχή 
ατόμων διαφόρων θέσεων και βαθμιδών ιεραρχίας στον σχεδιασμό και την παρακολούθησή 
της πορείας τους.

8.2 Αποδέκτες της έρευνας

Ως αποδέκτες της έρευνας επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της πληροφορικής, καθώς αναμένεται ότι χρησιμοποιούν συχνά ομάδες στον χώρο 
εργασίας. Ο κλάδος αυτός λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων απαιτεί συνεχή 
αναπροσαρμογή των υπαρχόντων προϊόντων και σχεδίασμά νέων, ενώ χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του κλάδου αναφέρεται 
σε projects, έργα με βάση τις ιδιαιτερότητες των πελατών που πρέπει να παραδοθούν σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. Τα προσόντα που θεωρούνται απαραίτητα για να αντεπεξέλθει η 
επιχείρηση σε αυτές στις συνθήκες είναι καινοτομία, η δημιουργικότητα, η φαντασία αλλά 
και ο συνδυασμός εξειδικευμένων γνώσεων σε διάφορους τομείς (π.χ. προγραμματισμός, 
διαχείριση δικτύων, γραφικά κλπ). Καθώς ένα άτομο δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώνει 
όλες αυτές τις ιδιότητες, καθίσταται αναγκαία η στενή συνεργασία μεταξύ ατόμων από 
διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης που βελτιστοποιείται μέσω της λειτουργίας ομάδων. 
Η διεθνής πραγματικότητα επιβεβαιώνει τον παραπάνω συλλογισμό μέσω του πλήθους 
παραδειγμάτων επιχειρήσεων του κλάδου (ενδεικτικά αναφέρονται οι Xerox, IBM, HP, Sun 
Microsystems) που προχώρησαν με επιτυχία στον σχεδίασμά και λειτουργία διαφόρων 
τύπων ομάδων στο χώρο εργασίας προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που 
παρέχουν.

Από τις επιχειρήσεις πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
επιλέχθηκαν όσες κατέχουν πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9000). Το κριτήριο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου οι μελετώμενες επιχειρήσεις να εμφανίζουν οργανωμένη 
δομή και λειτουργία και ενδιαφέρον για τις πολιτικές ποιότητας, και να ελεγχθεί η συμβολή 
των προσπαθειών ποιότητας στην ανάπτυξη των ομάδων.

Τα άτομα που κλήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα είναι επικεφαλείς - στελέχη 
του τμήματος ανθρωπίνων πόρων ή υπεύθυνοι για το προσωπικό όταν δεν υπάρχει 
αντίστοιχο τμήμα. Η επιλογή αυτών των θέσεων έγινε επειδή η ύπαρξη ομάδων σχετίζεται
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με τις προσπάθειες ανάπτυξης και αξιοποίησης των εργαζομένων που αποτελούν βασικό 
αντικείμενο της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

8.3 Διάρθρωση της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα τέλη Αυγούστου - α’ Ιδθήμερο 
Σεπτεμβρίου 2002 με χρήση του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας, 
πριν από τα παραρτήματα. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο 
αναφέρεται στις προσωπικές απόψεις - στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στην ύπαρξη 
ομάδων στον χώρο εργασίας τους, ενώ το δεύτερο στη λειτουργία ομάδων στην επιχείρησή 
τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Ο διαχωρισμός αυτός αποσκοπεί στη εύρεση τυχόν 
απόψεων-προτάσεων των στελεχών που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και στη 
διερεύνηση των εκτιμήσεών τους για την εξέλιξη της λειτουργίας ομάδων στην επιχείρηση 
τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου, όπου οι απαντήσεις 
επιλέγονται από μία κλίμακα διαβαθμίσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι, 
αλλά και να είναι δυνατή η αριθμητική επεξεργασία τους. Οι ανοικτές ερωτήσεις 
αναφέρονται σε θέματα που απαιτούν περιγραφική απάντηση όπως π.χ. οι πιο 
επιτυχημένες περιπτώσεις ομάδων της επιχείρησης.

Τα στελέχη ανθρωπίνων πόρων ενημερώθηκαν αρχικά τηλεφωνικά για το 
αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνας και στη συνέχεια τους απεστάλη το 
ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με δυνατότητα επιστροφής είτε με τον 
ίδιο τρόπο είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά.
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Κεφάλαιο 9__________________________________
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

9.1 Συμμετέχοντες στην έρευνα

Για την έρευνα ενημερώθηκε το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και ομίλων 

πληροφορικής με πιστοποίηση ποιότητας (50 στον αριθμό) και μετά από επανειλημμένη 

επικοινωνία ανταποκρίθηκαν οι εξής δεκαεπτά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αττασχολ.
προσωπικό

Έτος
πιστοποπ.
ποιότητας

Ύπαρξη
τμήματος
ανθρωπ.
πόρων

1 Delta Singular 1200 1998 ΝΑΙ

2 Altec Α.Β.Ε.Ε. 835 2002 ΝΑΙ

3 Info Quest A.E.BE. 570 1999 ΝΑΙ

4 UNISYSTEMS Συστήματα 
Πληροφορικής A.E.E. 286 1998 ΝΑΙ

5 PC Systems 240 1998 ΝΑΙ

6 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 120 2002 ΝΑΙ

7 DATAMEDIA A.E. 115 2002 ΝΑΙ

8 Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών 
Α.Β.Ε.Ε. 75 2002 ΝΑΙ

9 Prisma Electronics A.E. 67 1998 ΝΑΙ

10 ACE-Hellas A.Τ.Ε.Π.Ε. 55 1998 ΝΑΙ

11 Logismos 50 2000
12 Computer Control Systems A.E. 37 1994

13 ATKOSoft A.E. 32 2000 ΝΑΙ

14 Unibrain A.E. 30 1999

15 Διηνεκής Πληροφορική A.E. 25 2001

16 Archimedia A.E. 12 2001

17 Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε. 12 2001

ΣΥΝΟΛΟ 3.761
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Η κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με το φύλο τους και ανάλογα με την ηλικία 

τους είναι:

1) ΦΥΛΟ

2) ΗΛΙΚΙΑ 12%

47%

□ κάτω από 30

□ 31-40

□ 41-50

□ 51 και άνω

9.2 Τύποι ομάδων - συμμετοχή εργαζομένων

Η ύπαρξη διαφόρων τύπων ομάδων εργασίας στην επιχείρηση θεωρείται γενικά 

πολύ χρήσιμη, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει για συνδυασμό των γνώσεων, 

εμπειριών και ικανοτήτων των μελών τους και αποτελεσματικότερη εκτέλεση καθηκόντων. 

Μεγαλύτερη σημασία έχουν για τις μελετώμενες επιχειρήσεις οι ομάδες έργου, καθώς η 

πλειοψηφία των υπηρεσιών που παρέχουν έχουν τη μορφή project. Αυτό φαίνεται τόσο στις 

απόψεις των ερωτηθέντων, που σε κλίμακα 1 (καθόλου χρήσιμη) έως 5 (πάρα πολύ 

χρήσιμη) βαθμολόγησαν την ύπαρξη των ομάδων έργου με 4,71, όσο και στην πράξη, 

καθώς σχεδόν οι μισές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι 

τέτοιου τύπου. Οι υπόλοιπες μορφές ομάδων θεωρούνται μέτρια έως πολύ σημαντικές 

(βαθμολογία 3,4 η καθεμία στην κλίμακα 1 ως 5), ενώ στην πράξη με μεγαλύτερη 

συχνότητα συναντώνται οι μόνιμες ομάδες (αυτές δηλαδή που καλύπτουν ολόκληρο το 

ωράριο εργασίας των μελών τους).
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Κατανομή διαφόρων τύπων ομάδων στις επιχειρήσεις

50.0 -| 47.4

Μόνιμες Ομάδες Ομάδες Ομάδες Ομάδες
ομάδες έργου επίλυσης ποιότητας διοίκησης

προβλημ.

Το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται 
σε ομάδες είναι στο 70% των μελετώμενων περιπτώσεων μεγαλύτερο του 40%, ενώ 
αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των στελεχών που πιστεύουν ότι ο αριθμός των ομάδων (σε σχέση με το μέγεθος της 
επιχείρησης) θα αυξηθεί και μάλιστα θα συνοδευτεί από οργανωσιακές αλλαγές που θα 
στηρίζουν τη λειτουργία τους.

Ποσοστό συνόλου του προσωπικού που 
συμμετέχει σε ομάδες

81-100 0-20
12% 12%

61-80
29%

41-60
29%
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ποσοστό % συχνής ή μόνιμης εκπροσώπησης διαφόρων

τομέων

100,0

Ανώτατη Προϊστάμενοι Τμήμα Λοιποί Πελάτες- Εξωτερικοί 
διοίκηση ανθρωπίνων εργαζόμενοι προμηθευτές σύμβουλοι

πόρων

□ απόψεις στελεχών □ πραγματικότητα

*ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα

Οι ομάδες στις μελετώμενες επιχειρήσεις στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από 

προϊστάμενους και απλούς εργαζόμενους. Στο 30% των επιχειρήσεων συχνή 

εκπροσώπηση στις ομάδες έχει και η ανώτατη διοίκηση, ενώ γενικά η παρουσία του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων, των πελατών - προμηθευτών και των εξωτερικών 

συμβούλων είναι περιορισμένη. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν γενικά 

απαραίτητη τη παρουσία προϊσταμένων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό τους (κοντά στο 30%) 
πιστεύει ότι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να έχει συχνή παρουσία στις ομάδες. 

Σκόπιμη επίσης κρίνεται η αύξηση της συχνότητας εκπροσώπησης των πελατών - 

προμηθευτών και των εξωτερικών συμβούλων.
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9.3 Σχεδιασμός

Συχνότητα συμμετοχής στον σχεδίασμά των ομάδων 
(ποσοστό επι τοις εκατό)

Ανώτατη διοίκηση 

Εξωτερικοί σύμβουλοι 

Προϊστάμενοι 

Λοιποί εργαζόμενοι 

Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 

Πελάτες-προμηθευτές

93,8
70,6

η 37.5
29,4

82,4
I 94,1

14,3
11,8

18.2*
58,8

I—I 7,1
0,0

□ απόψεις στελεχών □ πραγματικότητα

*ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα

Η παρουσία όλων των επιπέδων της διοίκησης (ανώτατη διοίκηση, προϊστάμενοι) 

στον σχεδίασμά των ομάδων κρίνεται απαραίτητη από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 

ενώ στην πράξη είναι ακόμα μεγαλύτερη σε συχνότητα. Εντύπωση προκαλεί η πολύ μικρή 

συμμετοχή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων (μόλις 18%), γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με τις απόψεις σημαντικού ποσοστού των στελεχών (κοντά στο 60%). Η 

συμμετοχή των πελατών και προμηθευτών στον σχεδίασμά κρίνεται μη απαραίτητη και είναι 

ελάχιστη στην πράξη, Η έλλειψη εργαζομένων με κατάλληλες ικανότητες-δεξιότητες για 

τέτοια καθήκοντα αντισταθμίζεται από τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους σε 

αρκετές περιπτώσεις (37,5%).

9.4 Επιμόρφωση

Ενώ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η επιμορφωτική διαδικασία που σχετίζεται με τη 

λειτουργία ομάδων είναι απαραίτητη για την υποστήριξη και την εδραίωση τους στην 

επιχείρηση και θα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα των εργαζομένων (κεφάλαιο 5), η 

πράξη στις μελετώμενες επιχειρήσεις εμφανίζεται διαφορετική.
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Αποδέκτες επιμόρφωσης πάνω σε θέματα ομάδων

82,4

42,9

Τ

Ανώτατη διοίκηση Προϊστάμενοι Τμήμα
ανθρωπίνων

πόρων

70,6

42,9

Υπόλοιποι
εργαζόμενοι

□ απόψεις στελεχών □ πραγματικότητα 

*ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα

Εννέα από τις δεκαεπτά επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν κανένα επιμορφωτικό 
πρόγραμμα που να σχετίζεται με τις ομάδες και την προετοιμασία των μελών τους, παρ’ 
όλο που στις πέντε από αυτές πάνω από το 40% των εργαζομένων τους συμμετέχει σε 
ομάδες. Στις επιχειρήσεις που υπάρχει τέτοιου είδους επιμόρφωση, οι αποδέκτες είναι κατά 
κύριο λόγο το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, οι προϊστάμενοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών θεωρεί ότι η επιμόρφωση θα πρέπει 
να καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα της επιχείρησης απ’ ότι σήμερα και να απευθύνεται πρώτα 
από όλους στους προϊστάμενους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Πολλοί επίσης είναι 
αυτοί που πιστεύουν ότι και η ανώτατη διοίκηση πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία, 
καθώς αποτελεί τον βασικότερο συντελεστή του σχεδιασμού των ομάδων (προηγούμενο 
διάγραμμα). Εντύπωση προκαλεί το μικρό ποσοστό που συγκεντρώνει το τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων στις απόψεις των στελεχών, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στο ότι τα 

άτομα αυτά κατέχουν (θεωρητικά) επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες, γεγονός που αντιτίθεται 
όμως στη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων σε ποσοστό κοντά στο 40% στον σχεδίασμά 
των ομάδων.
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9.5 Αξιολόγηση

Συχνότητα συμμετοχής στην αξιολόγηση των ομάδων 
(ποσοστό επι τοις εκατό)

Ανώτατη διοίκηση 

Προϊστάμενοι
Bg γ

5 9

Μέλη της ομάδας 

Τμήμα ανθρωπίνων πόρων 

Πελάτες-προμηθευτές 

Συνεργαζόμενοι με την ομάδα

1 68,8
|76,5

82,4
100,0

52,9

Ε3 απόψεις στελεχών □ πραγματικότητα

Οι απόψεις των στελεχών συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με την πράξη σε ότι αφορά 

στην προέλευση των αξιολογητών των ομάδων. Η αξιολόγηση των ομάδων γίνεται πάντα 

από τους προϊσταμένους και τις πιο πολλές φορές και από την ανώτατη διοίκηση. Τα μέλη 

της ομάδας λαμβάνουν σε αρκετές περιπτώσεις μέρος στην αξιολόγησή τους, ενώ 

μικρότερη είναι η συμμετοχή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Μικρή συμμετοχή έχουν 

και οι πελάτες - προμηθευτές, καθώς αυτοί είναι μερικές φορές οι αποδέκτες του έργου των 

ομάδων. Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται είναι στη συμμετοχή του 

υπόλοιπου προσωπικού της επιχείρησης που συνεργάζεται με τις ομάδες στην αξιολόγησή 

τους. Τα στελέχη θεωρούν ότι η συμμετοχή του θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερη απ’ 

ότι είναι στην πράξη, αφού τα άτομα αυτά έχουν άμεση επαφή με την ομάδα καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργία της.
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9.6 Ανταμοιβές

Τροποποιήσεις συστήματος αμοιβών

συχνά

μερικές
φορές

σπάνια

ποτέ

μοίρασμα μέρος χρηματικές μη ανταμοιβές ανταμοιβές
μέρους μισθού αμοιβές για χρηματικές εξαίρετων για
κερδών ανάλογο της επίτευξη αμοιβές για μελών βελτίωση 

επιχείρησης απόδοσης στόχων επίτευξη ικανοτήτων
στις ομάδες της ομάδας στόχων

□ απόψεις στελεχών □πραγματικότητα

Αναπροσαρμογές του συστήματος ανταμοιβών με στόχο την ενίσχυση της ομαδικής 

εργασίας, μέσω της παροχής κινήτρων στα μέλη των ομάδων έχουν γίνει στις δεκαπέντε 

από τις δεκαεπτά μελετώμενες επιχειρήσεις. Στις υπόλοιπες δύο η απουσία αντίστοιχων 

αλλαγών μπορεί να συνδυαστεί με το χαμηλό (μικρότερο του 40%) ποσοστό των 

εργαζομένων που συμμετέχει σε ομάδες.

Οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες πολιτικές ανταμοιβών ομάδων είναι οι χρηματικές 

ανταμοιβές των ομάδων που επιτυγχάνουν τους στόχους τους και οι ανταμοιβές εκείνων 

των μελών που ξεχώρισαν λόγω της εξαιρετικής τους απόδοσης. Ακόμα όμως και αυτές 

εφαρμόζονται με περιορισμένη συχνότητα και δεν αποτελούν πάγια τακτική αντιμετώπισης 

των ομάδων από τις επιχειρήσεις. Αλλαγές που συνδέονται με τη γενικότερη λειτουργία της 

επιχείρησης, όπως μοίρασμα μέρους των κερδών της επιχείρησης στις ομάδες, ή που 

απαιτούν ιδιαίτερη οργάνωση και παρακολούθηση των ομάδων, όπως η εξάρτηση ενός 

μέρος του μισθού των μελών από την απόδοση της ομάδας, εφαρμόζονται σπάνια, γεγονός 

που φανερώνει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει φτάσει ακόμα σε ιδιαίτερα 

υψηλό επίπεδο ομαδικής κουλτούρας.

61



Ομάδες εργασίας___________________________________________M B.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα ερωτηθέντα στελέχη πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συχνότητα 
ανταμοιβών των ομάδων και θεωρούν ως καταλληλότερες πολιτικές για συχνή εφαρμογή 
την απόδοση χρηματικών ανταμοιβών για την επίτευξη ομαδικών στόχων και τις ανταμοιβές 
των μελών που βελτίωσαν τις ικανότητες-δεξιότητές τους που σχετίζονται με την ομαδική 

εργασία.

9.7 Λειτουργία - αποτελέσματα ομάδων

Συνεισφορά παραγόντων 
στην αποτελεσματικότητα των ομάδων

τεχνολογική υποστήριξη 

οργάνωση δραστηριοτήτων 

εκπαίδευση 

προσωπική δέσμευση 

επιλογή μελών 

κατανοητή αποστολή - στόχοι 

στήριξη διοίκησης 

οργανωσιακή κουλτούρα

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ
σημαντική σημαντική σημαντική σημαντική

πάρα
πολύ

σημαντικ

Από τα στοιχεία που οι ερευνητές θεωρούν κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα των 
ομάδων, τα ερωτηθέντα στελέχη δίνουν τη λιγότερη σημασία στην επιμόρφωση και την 
τεχνολογική υποστήριξη. Η απουσία ιδιαίτερης έμφασης στην επιμορφωτική διαδικασία 
φάνηκε άλλωστε από αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης.

Η συμβολή της διαδικασίας πιστοποίησης ποιότητας στην ανάπτυξη των ομάδων 

εργασίας και την προώθηση ομαδικής κουλτούρας θεωρείται από τα στελέχη αρκετά 
σημαντική (βαθμολογία 3,6 σε κλίμακα 1 = καθόλου σημαντική έως 5 = πάρα πολύ 

σημαντική). Οι προσπάθειες που έγιναν στην επιχείρηση για την απόκτηση πιστοποίησης
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είχαν ως αποτέλεσμα την τυποποίηση εργασιών, τη καταγραφή διαδικασιών και την 

βελτίωση της οργάνωσης της λειτουργίας της επιχείρησης, γεγονός που είχε αντίστοιχες 

θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των ομάδων. Ένα στέλεχος επεσήμανε και το 

αντίστροφο, ότι δηλαδή οι ίδιες οι ομάδες με τα θετικά αποτελέσματά τους έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση διασφάλισης ποιότητας.

Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζονται ωφελημένες 

από τη λειτουργία των ομάδων εργασίας. Στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας 

παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των στελεχών ενώ στον παρακάτω πίνακα 

κατατάσσονται οι επιχειρησιακοί στόχοι με βάση το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρεί 

τη συμβολή των ομάδων στην επίτευξή τους σημαντική ή ιδιαίτερα σημαντική.
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Επιχειρησιακός στόχος

Ποσοστό ερωτηθέντων 
που θεωρεί τη συμβολή 

των ομάδων σημαντική ή 
ιδιαίτερα σημαντική

Μέσος όρος βαθμολογίας της 
συμβολής των ομάδων σε 

κλίμακα από 1 (ανύπαρκτη) 
έως 5 (ιδιαίτερα σημαντική)

παραγωγικότητα 88,2 (%) 4,4

ικανοποίηση πελατών 82,4 4,3

βελτίωση συνεργασίας 82,4 4,2

επίλυση προβλημάτων 82,4 4,0

ταχύτητα 76,5 3,9
ποιότητα 76,5 3,8

βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων 64,7 3,8

ευελιξία - οριζοντιοποίηση δομής 64,7 3,5
ανάπτυξη ατομικών ταλέντων 62,5 3,6

ενίσχυση οργανωσιακής κουλτούρας 62,5 3,6
καινοτομία, νέες ιδέες 58,8 3,8
ατομική απόδοση 58,8 3,7
προσωπική ικανοποίηση 58,8 3,6
σύσφιξη σχέσεων με πελάτες - 
προμηθευτές 47,1 3,4

προώθηση επιχείρησης σε learning 
organization 47,1 3,1
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Συμβολή των ομάδων στην επίτευξη επιχειρησιακών στόχων

παραγωγικότητα

ικανοποίηση πελατών

ταχύτητα

αντιμετώπιση
προβλημάτων

ποιότητα

ευελιξία - οριζοντιοποίηση 
δομής

ενίσχυση οργανωσιακής 
κουλτούρας

βελτίωση διαπροσωπικών 
σχέσεων

βελτίωση συνεργασίας 

ατομική απόδοση

ανάπτυξη ατομικών 
ταλέντων

καινοτομία, νέες ιδέες

προσωπική ικανοποίηση

προώθηση επιχείρησης σε 
learning organization

σύσφιξη σχέσεων με 
πελάτες - προμηθευτές

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ ανύπαρκτη □ ελάχιστη □ μέτρια □ σημαντική □ ιδιαίτερα σημαντική
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Η μεγαλύτερη συμβολή των ομάδων εμφανίζεται στην παραγωγικότητα, την 

ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της συνεργασίας εντός της επιχείρησης, ενώ 

ακολουθούν η ταχύτερη αντιμετώπιση θεμάτων και η επίλυση προβλημάτων. Η συνεισφορά 

των ομάδων σε θέματα που αφορούν στον ίδιο τον εργαζόμενο, όπως αύξηση της 

ικανοποίησης και της απόδοσής του και ανάπτυξη ταλέντων εμφανίζεται μικρότερη από ότι 

σε θέματα που αφορούν στην πρόοδο της επιχείρησης. Μικρή διαφοροποίηση από το 

αναμενόμενο συναντάται στη συμβολή των ομάδων στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα 

και την αύξηση νέων ιδεών. Αν και η συνεργασία μέσα στις ομάδες ατόμων με ποικίλες 

γνώσεις, εμπειρίες και προσόντα θα μπορούσε θεωρητικά να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

σε επιχειρήσεις που καλούνται συνεχώς να δημιουργούν και να ανανεώνουν προϊόντα, 

όπως της πληροφορικής, η συμβολή των ομάδων σε αυτόν τον τομέα είναι μικρότερη από 

ότι στην πλειοψηφία των υπόλοιπων επιχειρησιακών στόχων. Σχετικά μειωμένη 

παρουσιάζεται η συνεισφορά των ομάδων στη σύσφιξη σχέσεων με πελάτες και 

προμηθευτές, γεγονός που εμφανίζεται ως λογικό επακόλουθο της περιορισμένης 

συμμετοχή τους τόσο ως μέλη ομάδων, όσο και στις διαδικασίες σχεδιασμού και 

αξιολόγησής τους (όπως περιγράφονται στις προηγούμενες σελίδες). Αντίστοιχη μειωμένη 

συμβολή παρατηρείται και στην προώθηση της επιχείρησης σε οργανισμό που μαθαίνει, αν 

και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές των ομάδων εργασίας αποδίδουν συνήθως 

τέτοια φαινόμενα στην άγνοια της έννοιας και της φιλοσοφίας του “learning organization”.

Οι κυριότεροι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των 

ομάδων είναι η έλλειψη οργάνωσης και η έλλειψη ηγετών, ατόμων δηλαδή με ικανότητες, 

εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και καθοδήγησης ομάδων. 

Αμέσως μετά ακολουθεί ο περιορισμένος χρόνος που έχουν τα μέλη στη διάθεσή τους για 

τις δραστηριότητες της ομάδας, οι λανθασμένοι στόχοι - απουσία στόχων και η έλλειψη 

κατάλληλης επιμόρφωσης που επισημάνθηκε και παραπάνω. Από πλευράς στήριξης της 

διοίκησης και προθυμίας των εργαζομένων να συμμετέχουν σε ομάδες τα προβλήματα είναι 

σπάνια. Τα θέματα οργάνωσης και στόχων ενώ είναι ιδιαίτερα κρίσιμα σύμφωνα με τις 

απόψεις των ερωτηθέντων στελεχών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και 
αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις.
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Περιοριστικοί παράγοντες για τη λειτουργία ομάδων

ποτέ σπάνια μερικές
φορές

συχνά

Αισιόδοξες είναι τέλος οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων στελεχών για τη συμβολή των 

ομάδων στις επιχειρήσεις στο κοντινό μέλλον. Πολύ σημαντική, όπως είναι και σήμερα, 

πιστεύουν ότι θα είναι η συνεισφορά τους στην αύξηση της παραγωγικότητας, της 

ικανοποίησης των πελατών και του οργανωσιακού κλίματος. Αυξημένη σε σχέση με τώρα 

προβλέπουν ότι θα είναι η συνεισφορά των ομάδων στην ατομική ανάπτυξη και 

ικανοποίηση και στην δημιουργία και εδραίωση οργανισμού που μαθαίνει.

Επιχειρησιακός στόχος

Μέσος όρος βαθμολογίας της 
συμβολής των ομάδων σε κλίμακα 
από 1 (ανύπαρκτη) έως 5 (ιδιαίτερα 
σημαντική) σε 5 χρόνια από σήμερα

παραγωγικότητα 4,4

ικανοποίηση πελατών 4,3

βελτίωση οργανωσιακής κουλτούρας και 
διαπροσωπικών σχέσεων 4,2

προσωπική ανάπτυξη και ικανοποίηση 4,0

προώθηση επιχείρησης σε learning organization 3,9
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9.8 Συμπεράσματα

Οι ομάδες εργασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής παρουσιάζονται ως 

μία από τις κύριες μορφές δραστηριοποίησης του προσωπικού τους. Οι μισοί κατά μέσο 

όρο εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ομάδες, ενώ συνηθέστερος τύπος που συναντάται είναι οι 

ομάδες έργου (project teams), σύμφωνα τα πρότυπα επιτυχημένων διεθνών επιχειρήσεων 

του κλάδου που χρησιμοποιούν αυτές τις ομάδες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

τεχνολογίας και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων 

αξιοποιείται επίσης εξ ολοκλήρου σε μόνιμες ομάδες, ενώ μικρότερο ποσοστό απασχολείται 

σε ομάδες διοίκησης και ποιότητας.

Καθοριστικός σε όλο το φάσμα διαδικασιών που σχετίζονται με τις ομάδες είναι ο 

ρόλος της διοίκησης. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η αξιολόγηση των ομάδων βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στους προϊσταμένους και κατά δεύτερο στην ανώτατη διοίκηση. Εκπρόσωποι 

αυτών των κλιμακίων ιεραρχίας συμμετέχουν επίσης σχεδόν πάντα στις ομάδες. Αρκετές 

φορές καλούνται εξωτερικοί σύμβουλοι, ως πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι σε θέματα 

ομάδων, να συμμετέχουν στον σχεδίασμά και πιο σπάνια στη λειτουργία και την αξιολόγησή 

τους.

Η γενική αντιμετώπιση των ομάδων από τη διοίκηση εμφανίζεται θετική, αν και 

απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Στο 

σύστημα ανταμοιβών περιλαμβάνονται ορισμένες τροποποιήσεις - κίνητρα για τις ομάδες, 

με συχνότητα όμως όχι ιδιαίτερα υψηλή. Αρκετά περιορισμένη είναι επίσης η συμμετοχή του 

τμήματος ανθρωπίνων πόρων στις διαδικασίες που αφορούν στις ομάδες, παρά την 

αντίθετη άποψη των στελεχών του. Ένα ακόμα θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει η 

διοίκηση είναι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη των ομάδων για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ο οποίος αρκετές φορές δεν επαρκεί.

Ένας τομέας που δεν αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σοβαρότητα είναι η 

επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία ομάδων. Το 
ποσοστό των εργαζομένων που συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα είναι πολύ χαμηλότερο 

απ’ ότι θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων στελεχών 

ανθρωπίνων πόρων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των ομάδων. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες σχετίζονται με την έλλειψη 

οργάνωσης και ηγετών ομάδων, φαινόμενα που έχουν άμεση σύνδεση με τη απουσία 

κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η σποραδική βοήθεια των εξωτερικών 

συμβούλων δεν φαίνεται να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Παρατηρείται ακόμα ότι η 

σπουδαιότητα της προώθησης των επιχειρήσεων σε οργανισμό που μαθαίνει, τόσο μέσω 

της συνεχούς επιμόρφωσης, όσο και με τη βοήθεια των ομάδων δεν έχει ακόμα αφομοιωθεί 

στη συνείδηση των στελεχών.
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Η χρήση ομάδων αποτελεί ένα σημαντικό “εργαλείο” για την επίτευξη οργανωσιακών 

στόχων. Η συμβολή τους στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, ταχύτητας, επίλυσης 

προβλημάτων θεωρείται σημαντική, ενώ ελαφρώς μικρότερη είναι η συνεισφορά τους σε 

ατομικούς στόχους που αφορούν στην απόδοση, προσωπική ικανοποίηση και ανάπτυξη 

ικανοτήτων και ταλέντων. Άμεση είναι επίσης η σύνδεση τους με την επίτευξη βασικών 

στόχων της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας: την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση 

δεικτών ποιότητας. Η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας φαίνεται να έχει ωφελήσει τη 

λειτουργία τους παρέχοντας ένα πιο συστηματοποιημένο και οργανωμένο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων. Τα παραδείγματα επιτυχούς λειτουργίας ομάδων που ανέφεραν τα 

ερωτηθέντα στελέχη τεκμηριώνουν τα παραπάνω οφέλη και επειδή στην πλειοψηφία τους 

συνδέονται με τη χρήση ομάδων έργου (project), τονίζουν την ιδιαίτερη χρησιμότητα αυτού 

του τύπου ομάδας στον κλάδο της πληροφορικής.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον των ομάδων εργασίας είναι αισιόδοξες. Ο αριθμός τους 

αναμένεται να αυξηθεί, συνοδευόμενος από περαιτέρω οργανωσιακές αλλαγές που 

ευνοούν την ομαδική κουλτούρα, ενώ η συνεισφορά τους στη επίτευξη τόσο επιχειρησιακών 

όσο και ατομικών στόχων προβλέπεται να υπερβαίνει σε γενικές γραμμές τη σημερινή.

Οι ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν και λειτουργούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

της επιχείρησης και των εργαζομένων τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσής τους θα 

πρέπει να στηρίζεται σε αυτή την πρόταση, όπως έδειξε και συνεχίζει να δείχνει η διεθνής 

επιχειρησιακή πραγματικότητα. Οι μελετώμενες επιχειρήσεις πληροφορικής καλούνται να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες των ομάδων και να αυξήσουν τις αρμοδιότητες των μελών 

τους, εκμεταλλευόμενες την τεχνολογική τους κατάρτιση και τις αναπροσαρμογές που 

επιφέρει η διοίκηση ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές οργάνωσης που αναλύθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος, ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δυναμική των 

ομάδων.
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την υπογράφουσα στα πλαίσια 

της διπλωματικής της εργασίας με θέμα τις ομάδες στον εργασιακό χώρο, που 

εντάσσεται στην εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις πληροφορικής που 

κατέχουν πιστοποίηση ποιότητας και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στα στελέχη ανθρωπίνων πόρων.

Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο αναφέρεται στις προσωπικές απόψεις - 

στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στην ύπαρξη ομάδων στον χώρο εργασίας 

τους, ενώ το δεύτερο στη λειτουργία ομάδων στην επιχείρησή τους, όπως 

συμβαίνει σήμερα. Οι ουάδες στις οποίες αναφέρεται η έρευνα αποτελούνται από 

μέλη που έγουν επιλενεί από την επιχείρηση, η οποία touc καθορίζει το πλαίσιο 

δράσης, τις αουοδιόπιτές τους και τις ευθύνες τους, υε στόχο την εξυπηρέτηση 

αναγκών και την ικανοποίηση ςττόχων που συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική της.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το περιεχόμενό του πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου 

στα τηλέφωνα 0972-558400, 0310-446851 (ως τις 2.00 μ.μ.) ή στο e-mail 

olyanna@yahoo. com.

Ευχαριστώ για την συνεργασία σας

Τηλιγάδα Ολυμπία - Άννα 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Γ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

❖ Ονομασία επιχείρησης:..........................................................................................

❖ Αντικείμενο:................................................................................................................

❖ Απασχολούμενο προσωπικό: ...........

❖ Ύπαρξη τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

❖ Πιστοποιητικό ποιότητας - χρονολογία: .....................................................

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ:

Φύλο:

Άνδρας □ Γυναίκα □

Θέση στην εταιρία:

Ηλικία: Έτη στην εταιρία:
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

1) Πόσο χρήσιμη κρίνετε την ύπαρξη των παρακάτω τύπων ομάδων εργασίας στην
επιχείρησής σας;

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα πολύ

Μόνιμες ομάδες □ □ □ □ □

Προσωρινές ομάδες:

Ομάδες έργου (project ίθθπιβ) □ □ □ □ □

Ομάδες επίλυσης προβλημάτων □ □ □ □ □

Ομάδες ποιότητας □ □ □ □ □

Ομάδες διοίκησης □ □ □ □ □

Παρακαλώ εξηγείστε τους λόγους:

2) Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των ομάδων στον 
χώρο εργασίας;

Ανώτατη Διοίκηση □ Οι Προϊστάμενοι □ Τμήμα Ανθρωπ. Πόρων □

Εξωτερικοί Σύμβουλοι □ Λοιποί εργαζόμενοι □ Πελάτες-Προμηθευτές □
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3) Θεωρείτε σκόπιμη την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω σε θέματα 
λειτουργίας ομάδων;

Στην ανώτερη διοίκηση □ Ναι □ Όχι

Στους προϊστάμενους □ Ναι □ Όχι

Στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων □ Ναι □ Όχι

Στους υπόλοιπους εργαζομένους □ Ναι □ Όχι

4) Από πού πιστεύετε ότι πρέπει να προέρχονται τα μέλη των ομάδων;

Ύπαρξη εκπροσώπου

πολύ συχνή- 
μόνιμη συχνή μερικές

φορές
σπάνια

ποτέ

Ανώτατη διοίκηση □ □ □ □

Προϊστάμενοι τμημάτων □ □ □ □

Τμήμα ανθρωπίνων πόρων □ □ □ □

Απλοί εργαζόμενοι □ □ □ □

Πελάτες - Προμηθευτές □ □ □ □

Εξωτερικοί σύμβουλοι □ □ □ □

Άλλοι:..................................... □ □ □ □

76



JL
-Γ'>Λ· Πανεπιστήμιο Α1θίΚε6θνίθ(ζ

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5) Πόσο σημαντική κρίνετε ότι είναι η παρουσία των παρακάτω στοιχείων για την 
αποτελεσματικότητα των ομάδων;

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα πολύ

οργανωσιακή κουλτούρα που 
προωθεί την ομαδική εργασία □ □ □ □ □

στήριξη της ανώτερης διοίκησης □ □ □ □ □

κατανοητή αποστολή - σαφείς, 
μετρήσιμοι στόχοι ομάδας □ □ □ □ □

επιλογή μελών ομάδας με κατάλληλες 
γνώσεις - προσόντα □ □ □ □ □

προσωπική δέσμευση των μελών □ □ □ □ □

εκπαίδευση - επιμόρφωση πάνω σε 
θέματα ομάδων □ □ □ □ □

οργάνωση δραστηριοτήτων της 
ομάδας (π.χ. χρονικός προγρ/σμός, 
κατανομή ρόλων, έλεγχος εργασιών)

□ □ □ □ □

ύπαρξη τεχνολογικών μέσων που 
βοηθούν την ομαδική εργασία 
(groupware, intranets κλπ)

□ □ □ □ □

Άλλο:....................................................
□ □ □ □ □

6) Ποιοι πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των ομάδων 
και του έργου τους;

Ανώτατη Διοίκηση □ Οι Προϊστάμενοι

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων □ Πελάτες - Προμηθευτές

Τα μέλη της ομάδας □ Εξωτερικοί Σύμβουλοι

Εργαζόμενοι που συνεργάζονται με την ομάδα □

□

□
□
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7) Ποιες από τις παρακάτω τροποποιήσεις του συστήματος αμοιβών με βάση τη 
λειτουργία ομάδων θεωρείται σκόπιμες;

πάντα συχνά
μερικές
φορές

σπάνια ποτέ

ένα μέρος των κερδών της επιχείρησης 
μοιράζεται στις ομάδες □ □ □ □ □

ένα μέρος του τακτικού μισθού όλων των 
μελών των ομάδων εξαρτάται από την 
απόδοση της ομάδας

□ □ □ □ □

δίνονται χρηματικές δώρα (bonus) στις 
ομάδες που επιτυγχάνουν τον στόχο τους □ □ □ □ □

δίνονται μη χρηματικές ανταμοιβές (π.χ. 
τιμητικά διπλώματα, πλακέτες, δώρα) στις 
ομάδες που επιτυγχάνουν τον στόχο τους

□ □ □ □ □

τα κορυφαία σε απόδοση μέλη κάθε 
ομάδας λαμβάνουν επιπλέον ανταμοιβή □ □ □ □ □

ανταμείβεται η βελτίωση των ικανοτήτων 
των ατόμων-μελών ομάδων που 
σχετίζονται με την εργασία σε ομάδες

□ □ □ □ □

Άλλο................................................
□ □ □ □ □

8) Ποια πιστεύεται ότι είναι η τάση ανάπτυξης των ομάδων εργασίας στην επιχείρησή
σας τα προσεχή χρόνια;

- Αλματώδης αύξηση του αριθμού τους1 - ανάπτυξη και εδραίωση ομαδικής κουλτούρας Q

- Αύξηση του αριθμού τους - μερικές οργανωσιακές αλλαγές που στηρίζουν τη λειτουργία τους □

- Αύξηση του αριθμού τους χωρίς καμία άλλη σχετική οργανωσιακή αλλαγή □

- Διατήρηση υπάρχουσας κατάστασης □

- Ελάττωση του αριθμού τους - εγκατάλειψη προσπαθειών διοίκησης με βάση τις ομάδες □

1 Σχετική με τη μεταβολή του μεγέθους της επιχείρησης
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9) Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συμβολή των ομάδων στην επίτευξη των παρακάτω 
στόχων στην επιχείρησή σας σε διάστημα πέντε ετών από τώρα;

ανύπαρκτη ελάχιστη μέτρια σημαντική ιδιαίτερα
σημαντική

Ικανοποίηση πελατών □ □ □ □ □

Παραγωγικότητα - ταχύτητα -
αποτελεσματική επίλυση 
προβλημάτων

□ □ □ □ □

Βελτίωση της οργανωσιακής
κουλτούρας και των 
διαπροσωπικών σχέσεων

□ □ □ □ □

Προσωπική ανάπτυξη και 
ικανοποίηση □ □ □ □ □

Προώθηση της επιχείρησης σε 
learning organization

□ □ □ □ □
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

10) Τι ποσοστό του συνόλου των ομάδων στην επιχείρησή σας καλύπτει ο καθένας από 
τους παρακάτω τύπους ομάδων;

Μόνιυες ουάδες ..........%

Προσωρινές οιιάδες:
Ομάδες έργου (project)  %

Ομάδες επίλυσης προβλημάτων  %

Ομάδες ποιότητας  %

Ομάδες διοίκησης  %

100 %

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ομάδες εργασίας στην επιχείρησή σας παρακαλώ 

εξηγείστε τους λόγους και παραλείψτε το υπόλοιπο του ερωτπυατολονίου

11) Ποιο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας συμμετέχει σε ομάδες 
εργασίας;
0-20% □ 21-40% □ 41-60% □ 61-80% □ 81-100% □
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12) Από πού προέρχονται τα μέλη των ομάδων;

Ύπαρξη εκπροσώπου

πολύ συχνή- 
μόνιμη συχνή μερικές

φορές
σπάνια - 

ποτέ

Ανώτατη διοίκηση □ □ □ □

Προϊστάμενοι τμημάτων □ □ □ □

Τμήμα ανθρωπίνων πόρων □ □ □ □

Απλοί εργαζόμενοι □ □ □ □

Πελάτες □ □ □ □

Προμηθευτές □ □ □ □

Εξωτερικοί σύμβουλοι □ □ □ □

Αλλοι:..................................... □ □ □ □

13) Ποιοι συμμετέχουν στον σχεδίασμά των ομάδων στον χώρο εργασίας στην επιχείρησή 
σας;

Ανώτατη Διοίκηση □ Οι Προϊστάμενοι □ Τμήμα Ανθρωπ. Πόρων □

Εξωτερικοί Σύμβουλοι □ Λοιποί εργαζόμενοι □ Πελάτες-Προμηθευτές □

14) Εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε θέματα λειτουργίας ομάδων στην 
επιχείρησή σας;

Στην ανώτερη διοίκηση □ Ναι □ Όχι

Στους προϊστάμενους □ Ναι □ Όχι

Στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων □ Ναι □ Όχι

Στους υπόλοιπους εργαζομένους □ Ναι □ Όχι
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15) Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των ομάδων και του έργου τους;

Ανώτατη Διοίκηση □ Οι Προϊστάμενοι

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων □ Πελάτες - Προμηθευτές

Τα μέλη της ομάδας □ Εξωτερικοί Σύμβουλοι

Εργαζόμενοι που συνεργάζονται με την ομάδα □

Δεν γίνεται αξιολόγηση των ομάδων □

□
□
□

16) Πόσο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη των ομάδων και την προώθηση της ομαδικής 
κουλτούρας η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας;

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα πολύ

□ □ □ □ □

Αν επιλέξατε πολύ ή πάρα πολύ, παρακαλώ αναφέρατε τους λόγους:
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17) Πόσο έχει τροποποιηθεί το σύστημα αμοιβών της επιχείρησής σας ώστε να προωθεί 
τη λειτουργία ομάδων;

πάντα συχνά
μερικές
φορές

σπάνια ποτέ

ένα μέρος των κερδών της επιχείρησης 
μοιράζεται στις ομάδες □ □ □ □ □

ένα μέρος του τακτικού μισθού όλων των 
μελών των ομάδων εξαρτάται από την 
απόδοση της ομάδας

□ □ □ □ □

δίνονται χρηματικές δώρα (bonus) στις 
ομάδες που επιτυγχάνουν τον στόχο τους □ □ □ □ □

δίνονται μη χρηματικές ανταμοιβές (π.χ. 
τιμητικά διπλώματα, πλακέτες, δώρα) στις 
ομάδες που επιτυγχάνουν τον στόχο τους

□ □ □ □ □

τα κορυφαία σε απόδοση μέλη κάθε 
ομάδας λαμβάνουν επιπλέον ανταμοιβή □ □ □ □ □

ανταμείβεται η βελτίωση των ικανοτήτων 
των ατόμων-μελών ομάδων που 
σχετίζονται με την εργασία σε ομάδες

□ □ □ □ □

Άλλο................................................
□ □ □ □ □
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18) Ποια είναι η συμβολή των ομάδων στην επίτευξη των παρακάτω στόχων στην 
επιχείρησή σας;

Αύξηση ικανοποίησης πελατών

Αύξηση παραγωγικότητας 
επιχείρησης

Ταχύτερη αντιμετώπιση θεμάτων

Αποτελεσματικότερη επίλυση 
προβλημάτων

Βελτίωση δεικτών ποιότητας - 
επίτευξη ολικής ποιότητας

Διαμόρφωση πιο ευέλικτης και 
οριζόντιας δομής

Ενίσχυση οργανωσιακής 
κουλτούρας

Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων

Βελτίωση συνεργασίας

Αύξηση ατομικής απόδοσης

Αξιοποίηση ατομικών ταλέντων

Προώθηση δημιουργικότητας, 
καινοτομίας, νέων ιδεών

Προσωπική ικανοποίηση

Προώθηση της επιχείρησης σε 
οργανισμό που μαθαίνει (learning 
organization)

ανύπαρκτη ελάχιστη μέτρια σημαντική ιδιαίτερα
σημαντική

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Σύσφιξη συνεργασίας με πελάτες

και προμηθευτές

Άλλο..............................................
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ -
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19) Ποιοι παράγοντες δρουν περιοριστικά στη λειτουργία ομάδων στην επιχείρησή σας;

πολύ
συχνά συχνά μερικές

φορές σπάνια ποτέ

αρνητική στάση διοίκησης - έλλειψη 
υποστήριξης των ομάδων □ □ □ □ □

ελλιπής επιμόρφωση πάνω σε θέματα 
ομάδων □ □ □ □ □

οργανωσιακή κουλτούρα που 
προωθεί την ατομική έναντι της 
ομαδικής εργασίας

□ □ □ □ □

απουσία σύνδεσης της λειτουργίας 
ομάδων με το σύστημα ανταμοιβών □ □ □ □ □

λανθασμένοι στόχοι - έλλειψη στόχων 
για τις ομάδες □ □ □ □ □

έλλειψη χρόνου ενασχόλησης με 
θέματα ομάδων □ □ □ □ □

έλλειψη καθοδηγητών - ηγετών 
ομάδων (ατόμων με γνώσεις και 
εμπειρία πάνω σε θέματα σχεδιασμού 
και λειτουργίας ομάδων)

□ □ □ □ □

ελλιπής οργάνωση των ομάδων και 
των διαδικασιών λειτουργίας τους □ □ □ □ □

απροθυμία εργαζομένων να 
συμμετάσχουν σε ομάδες □ □ □ □ □

Άλλο................................................
□ □ □ □ □

20) Παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς λειτουργίας 
ομάδων στην επιχείρησή σας

(συνεχίζεται)
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ΤΕΛΟΣ
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Ομάδες εργασίας______________________________________________M B. Α - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Πηγή: Cook S., "The cultural implications of empowerment". Empowerment in Organizations, 21, 1994

2) ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ (TEAM EMPOWERMENT CONTINUUM)
Πηγή: Wellins S. R. - Byham C. W. - Wilson M. J, Empowered teams: Creating self-directed work 

groups that improve quality, productivity, and participation, Jossey-Bass Pubishers, San Francisco, 1991

Amount of empowerement

Making compensation decisions 
Disciplinary process 

Team member performance appraisal 
Product modification and development 

Budgeting
Facility design 

'Equipment purchase 
'Choosing team leaders 

'Hiring team members 
'Vacation scheduling 

'Cross-functional teaming 
'External customer contact 

'Managing suppliers 
'Continuous improvement 

'Quality responsibilities 
'Production scheduling 

'Equipment maintenance and repair 
'Training each other 

'Housekeeping

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
-> Team Level

20% 40% 60% 80%

Responsibility / Authority
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
Πηγή: “Performance Appraisal for Teams: An Overview", United States Office of Personnel 

Management, Workforce Compensation and Performance Service, August 1998

1. INDIVIDUAL LEVEL

1.1 Individual Behaviour.
Employees can be appraised on how well they work with team members. Examples of 

measures used to appraise “team-supportive” behaviour could include the degree to which: 

the employee participates in team meetings, the employee volunteers for team projects, the 

employee communicates with members in a constructive and nonthreatening manner, 

and/or the employee is perceived by other members as pleasant to work with and 

cooperative. Examples of work assignments (elements) and standards (a point or range 

along the measurement yardstick) that represent individual behaviours contributing to good 

team performance include the following:

Element: Interpersonal Skills
Fully Successful Standard:

s with few exceptions, interacts effectively, tactfully, and cooperatively with all levels of 

the organization;

s routinely expresses support for the value of diverse opinions; 

s routinely establishes rapport in initial contacts with others at all levels; 

s routinely gains support for ideas or suggestions through effective negotiation skills;

s spends sufficient time cultivating contacts with peers to get timely information or

resolve issues outside formal channels;
s routinely keeps superiors, team members, and other appropriate parties informed of 

significant developments.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus:

s consistently wins the support and confidence of others in one-on-one as well as group 

situations;

s presents positions with force and diplomacy, achieving agreement despite initial 

opposition;

s handles confrontations and hostile reactions calmly, in a way that defuses the 

situation.
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Element: Ability to Deal with People
Fully Successful Standard:
ν' routinely deals with others in a professional manner;

ν' routinely keeps superiors, team members, and other appropriate parties informed of 

significant developments.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus:

ν' is calm and courteous, even when dealing with irate or rude people;

ν' gets a point across in difficult situations without hurting feelings;

ν' is highly effective in obtaining needed cooperation or support to complete a job; 

ν' negotiates effectively in delicate situations.

Element: Team Participation
Fully Successful Standard:

ν' routinely assumes an appropriate amount of work/responsibility for group projects; 

ν' usually demonstrates a willingness to assume other responsibilities as needed; 

ν' generally shares knowledge of office procedures/equipment with other members of 

the team.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus:

ν' in times of crisis or high workload, is always willing to “jump in” and lend a hand to 

accomplish “must do” work;

ν' in joint efforts, is always available for a full share of the load; 

ν' always insures that appropriate people or offices within the agency are made aware of 

significant changes in procedures.

Element: Oral Communication
Fully Successful Standard:

ν' usually conveys information and ideas understandably; 

ν' routinely asks for clarification if the meaning isn’t clear; 

ν' usually relays telephone messages accurately with few exceptions; 

ν' usually explains any need for information or input from others.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus:

ν' has an excellent command of English, and expresses ideas with ease; 

ν' is highly articulate with all levels of employees; 

ν' is unusually persuasive, one-on-one or with groups.
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1.2 Individual Results
The results of employee work that contribute to the team’s final product or service can be 

assessed and verified. Examples of measures that could be used to assess work results 

include: the ratio of correct to incorrect actions; the timeliness of the employee’s product; 

the number of suggestions for improvement the employee made; or the accuracy of the 

data the employee provided to the team. Examples of elements (work assignments) and 

standards (a point or range along the measurement yardstick) that represent individual 

results contributing to team performance include the following:

Element: Professional Advice and Recommendations 
Fully Successful Standard:

ν' provides expert advice to team members and customers that is usually accurate and 

timely;

ν' advice is usually meaningful and contributes to the success of the team.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus:

ν' advice contains innovative approaches/solutions to problems; 

s improved accomplishment of team objectives results from employee’ s unusual 

initiative and effective work habits;

ν' clients and team members seek out employee for advice and expertise; 

ν' voluntarily completes a significant amount of additional work or special assignments.

Element: Completed Cases 
Fully Successful Standard:

(This type of standard could apply when the case inventory is within the control of the 

employee.)

ν' completes 10-25 cases of simple or average difficulty per month and 2-5 difficult 

cases per month. Cases are completed using established procedures and effective 

case planning, prioritisation and development; 

ν' handles preliminary investigations in a timely manner, with rare exceptions; 

ν' case inventory declines by at least one case per month.

Outstanding Standard:

ν' applies innovative procedures that improve effective case planning, prioritisation and 

development;

ν' teaches innovative casework procedures to other team members; 

ν' completes more that 35 cases of simple or average difficulty per month and completes 

more than 7 difficult cases per month.
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Element: Written Reports.
Fully Successful Standard:
s with few exceptions, written products include accurate data, detailed information, and 

are in the correct format, with only minor errors;

s written reports are produced as requested, usually within the time frames established, 

and routinely meet the customers’ needs.

Outstanding Standard:

Meets Fully Successful standard plus;

S written products are error free, reflect great attention to detail, and completely review 

all aspects of the subject matter.

2. TEAM LEVEL

2.1 The Team's Processes
The team can be appraised on its internal group processes. Work assignments and 

performance measures could include how well: the team works together as a group; 

meetings are planned and run, and if they’ re on time; the team reaches consensus; and/or 

the team uses successful problem-solving techniques. Specific examples of elements (work 

assignments) and standards (specific points or ranges on the measurement yardstick) that 

address the team’s performance on its group processes are listed below.

NOTE: The Outstanding standard for each of the examples below is the same: “The team is 

used as an example for other teams in the organization due to its exceptionally successful 

group work. Because of its outstanding performance as a team, team members are asked 

to assist other developing teams to improve internal group processes.”

Element: Open and Honest Communication 
Fully Successful Standard:

The supervisor, team leader, and team members are generally satisfied that: 

s team members communicate openly and honestly with each other without fear of 

telling the truth;

s team members provide feedback on each other's performance;

■S team members express their opinions and everyone’s opinion is heard; 

s the team works together to solve destructive conflicts rather than ignoring conflicts;

s the team encourages every member to be open and honest, even if people have to

share information that goes against what the team would like to hear; 

s the team recognizes that everyone on the team has something to contribute—such as 

knowledge, skills, abilities, and information—that is of value to all.
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Element: Effective Meetings
Fully Successful Standard:

The supervisor, team leader, and team members are generally satisfied that: 

ν' team meetings are planned and each meeting has an agenda; 

ν' team members are prepared, give the meeting their full attention, and the team 

accomplishes what it set out to accomplish during the meeting; 

ν' meetings have a facilitator who is responsible for keeping the meeting focused and 

moving;

ν' designated team member takes notes of the key subjects, main points raised, and 

action items;

ν' at the end of the meeting, the team sets an agenda for the next meeting and conducts 

a 1-minute evaluation.

Element: Team Mission 
Fully Successful Standard:

The supervisor, team leader, and team members are generally satisfied that: 

ν' each person on the team knows exactly why the team exists and what it contributes to 

the organization;

ν' members understand and can explain how the team fits into the organization; 

ν' members know exactly why the team does what it does and agree on the team’s 

mission, or they work together to resolve disagreement; 

ν' members know and understand the team’s priorities and goals and they progress 

steadily toward those goals;

ν' everyone on the team is working toward accomplishing the same thing.

Element: Clearly Defined Roles
Fully Successful Standard:
The supervisor, team leader, and team members are generally satisfied that: 

ν' team members understand their duties and know who is responsible for specific 

issues and tasks;
ν' team members have the skills they need to accomplish their roles within the team;

ν' each team member’s role is known and makes sense to the whole team;

ν' team members clearly understand the team’ s rules of how to behave within the 

group;

ν' team members understand which roles belong to one person and which are shared, 

and how the shared roles are switched;
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ν' the team uses each member's talents, and involves everyone in team activities so no 

one feels left out or taken advantage of.

Element: Decision-Making Procedures

Fully Successful Standard:

The supervisor, team leader, and team members are generally satisfied that: 

ν' the team discusses how decisions will be made, such as when to take a poll or when 

to decide by consensus;

ν' the team explores important issues by asking members to vote or state an opinion 

verbally or in writing; 

ν' the team tests for a consensus; 

ν' the team uses data as the basis of decisions;

ν' the team can reach a decision and support that decision.

2.2 The Team's Results
The team can be appraised on the results of its work products or services. Measures used 

to appraise the team’ s performance could include: the number of cases completed 

correctly; the ratio of satisfied customers to unsatisfied customers; the number of customer 

requests for a team report; the total cost of a team project; the percent of customer needs 

filled; and/or the subscription rate of a team newsletter. Below are examples of elements 

(work assignments) and standards (specific points or ranges along the measurement 

yardstick) that represent the team’s work results.

Element: Case Backlog 
Fully Successful Standard:

ν' any case backlog decreases from 1 to 9 cases each month during the appraisal 

period.

Outstanding Standard.
ν' any case backlog decreases by 12 or more cases per month.

Element: Customer Service
Fully Successful Standard:

ν' fifty to seventy-five percent of customers say they are "satisfied” or “highly satisfied” 

with the team’s services.

Outstanding Standard:

ν' eighty-five percent or more of the customers say they are “satisfied” or "highly 

satisfied" with the team’s services.
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