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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση της έννοιας 

της µικρής οµάδας στα πλαίσια λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισµών. Αρχικά 

διευκρινίζεται η έννοια της µικρής οµάδας καθώς και η συµβολή της στην 

οργανωσιακή αλλαγή, και στη συνέχεια γίνεται µια αναφορά στους τύπους των οµάδων 

και τους ρόλους των προσώπων που την απαρτίζουν. Στη συνέχεια προχωρούµε στο 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη των οµάδων. Επίσης γίνεται παρουσίαση των τρόπων µε 

τους οποίους τα διευθυντικά στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού (οι manages) 

θα κατορθώσουν να µετατρέψουν τα άτοµα σε µέλη µιας οµάδας έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι  στόχοι τους. Η προσπάθειά µας ολοκληρώνεται µε αναφορά στα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται στις οµάδες και στην αντιµετώπιση των συγκρούσεων 

µέσα σ’ αυτές.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Στο ξεκίνηµα του 21ου 

αιώνα το επιχειρησιακό περιβάλλον όπως διαµορφώνεται 

από τις παγκόσµιες οικονοµίες και κοινωνικές εξελίξεις, χαρακτηρίζεται από τον 

ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισµό και τις νέες τάσεις και φιλοσοφίες σχετικά µε την 

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 στο σχεδιασµό, τη 

δηµιουργία και τη λειτουργία µικρών οµάδων µέσα στις επιχειρήσεις και τους 

οργανισµούς. Με αυτό το θέµα ασχολείται η παρούσα διπλωµατική εργασία, η οποία 

εκπονήθηκε στα πλαίσια της εξειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του 

διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.   
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2 ΟΜΑ∆ΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

2.1 Ορισµός της οµάδας 

Μια οµάδα αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα που αλληλεπιδρούν για 

την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του ορισµού είναι οι άνθρωποι, η επικοινωνία 

πρόσωπο µε πρόσωπο και ο τουλάχιστον ένας κοινός στόχος. Ένα σύνολο ανθρώπων 

που χρησιµοποιούν ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα δεν αποτελεί οµάδα, παρόλο που έχουν 

επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο, γιατί δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Τα µέλη µιας 

οµάδας γνωρίζουν ότι ανήκουν στην οµάδα, µοιράζονται κοινά πιστεύω και στάσεις και 

αποδέχονται συγκεκριµένους κανόνες. 

Το άτοµο από τη γέννησή του µετέχει σε διάφορες οµάδες ανάλογα µε την 

ηλικία του, τα ενδιαφέροντά 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. 

Στη βιβλιογραφία συναντάµε διάφορους ορισµούς για το τι είναι οµάδα. Από 

τους πιο γνωστούς είναι αυτός που έδωσαν οι Katzenbach και Smith (1993)1, 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)2, καθώς στα 

στοιχεία του τελευταίου προστίθεται η ευθύνη των µελών. Ένα σηµαντικό 

                                                 
1 Katzenbach J., Smith D., 1993, The Wisdom of Teams, Harvard Business School Press , United States of 
America, McKinsey & Company, Inc   
2 Adair, J., 1986, Effective Teambuilding, Gower, Aldershot. 
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χαρακτηριστικό των οµάδων που προσθέτουν οι Mankin, Cohen και Bikson (1996)3 

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)4 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. Ακόµα νωρίτερα οι Francis και Young (1979)5 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)6 ο οποίος θεωρεί ότι η οµάδα είναι 

“ένα ανοικτό, µε σκοπό, κοινωνικοτεχνικό σύστηµα σε µία κατάσταση έντασης µεταξύ 

αλλαγής και σταθερότητας”.  

Όσον αφορά τις µικρές οµάδες κατά την G.C. Homans, «µε τον όρο µικρή 

οµάδα εννοούµε έναν αριθµό ατόµων που επικοινωνούν µεταξύ τους συχνά στη 

διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος και είναι αρκετά λίγα, ώστε κάθε πρόσωπο να 

µπορεί να επικοινωνεί µε όλα τα άλλα και όχι έµµεσα, µέσω κάποιου άλλου ατόµου. 

Κατά τον Davis «µικρή οµάδα είναι σύνολο ατόµων που διατηρούν µεταξύ τους 

καθορισµένες ή φανερές σχέσεις». Τέλος, σύµφωνα µε  τον E.Schein, «µια µικρή οµάδα 

είναι οποιοσδήποτε αριθµός ατόµων τα οποία αλληλεπιδρούν, συναισθάνονται το ένα 

το άλλο, αισθάνονται ότι αποτελούν µέλη µιας οµάδας.7  

 

 

                                                 
3 Mankin D., Cohen S., Bikson T., 1996, Teams & technology, Harvard Business School Press, United 
States of America 
4 Larson, C., LaFasto, F.,1989, Teamwork, Sage Publications, Newbury Park, CA  
5 Francis, D., Young D., 1979, Improving Work Groups. A Practical Manual for Teambuilding, 
University Associates, La Jolla, CA. 
6 Kur, E., 1996, The faces model of high performing team development, Leadership & Organizational 
Development Journal, 17, 1, 32-41. 
7 Ξηροτύρη –Κουφίδου Στέλα, 1998, Οργανωσιακή Θεωρία, Έκδοση Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  
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2.2 Γιατί δηµιουργούνται οι οµάδες 

Όταν ένα άτοµο εντάσσεται σε µια οµάδα παραχωρεί µέρος της προσωπικής του 

ελευθερίας, αφού θα πρέπει να αποδεχθεί συγκεκριµένους όρους συµπεριφοράς που 

µερικές φορές είναι πολύ περιοριστικοί. Τα άτοµα συγκροτούν οµάδες για να πετύχουν 

κάτι που αδυνατούν να πετύχουν µόνοι τους. Έτσι αναπτύσσουν µια συνεργατική 

συµπεριφορά. Συνεργατική Συµπεριφορά είναι η συµπεριφορά που υιοθετούν µέλη µιας 

οµάδας για να κερδίσουν ανατροφοδότηση από αυτή. Η ανατροφοδότηση που 

συνεπάγεται µια τέτοιου είδους συµπεριφορά µπορεί να είναι η επίτευξη στόχων, η 

ανάπτυξη σχέσεων, η συναισθηµατική κάλυψη και η κοινωνική επιβεβαίωση 

 
Επίτευξη στόχου. Οι άνθρωποι δουλεύουν µαζί γιατί χρειάζονται τη βοήθεια 

των άλλων για να πετύχουν τους στόχους τους. Έτσι, το να χτίσεις έναν πύργο, να 

σβήσει µια πυρκαγιά σε ένα δάσος, να γίνει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, να αναπτυχθεί 

ένα νέο προϊόν,  χρειάζονται κοινές προσπάθειες από πολλά άτοµα για το συµφέρον 

όλων.  

Πολλές φορές οι στόχοι αυτοί µπορεί να είναι οικονοµικοί. Μια οργανωµένη 

οµάδα µε άτοµα που ειδικεύονται µπορούν να πετύχουν καλύτερο οικονοµικό 

αποτέλεσµα από ότι αν εργαζόταν ο κάθε ένας µόνος του. 

 
Ανάπτυξη σχέσεων. Τα µέλη µιας οµάδας ικανοποιούνται από την επαφή τους 

µε τα άλλα µέλη και ειδικά στα πλαίσια της οµάδας όπου έχουν κοινούς στόχους και 

ενδιαφέροντα. Απλά και µόνο η παρουσία των άλλων παρέχει φιλία, προσωπική 

αποδοχή και ερεθισµό για κοινωνικότητα. Η συµµετοχή στις διαδικασίες της οµάδας 

συχνά οδηγεί στην επέκταση του εγώ. Το να είµαστε µέρος µιας µονάδας πέραν του 

εαυτού µας δίνει µια αίσθηση ότι ανήκουµε και συµµετέχουµε σε κάτι πέρα από τις 

προσωπικές µας δυνάµεις. 
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Συναισθηµατική κάλυψη. Όταν η κατάσταση είναι απειλητική ή αβέβαιη, οι 

άνθρωποι βασίζονται στους άλλους για συναισθηµατική κάλυψη. Οι έρευνες δείχνουν 

ότι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν µια αγχογόνο κατάσταση θέλουν να 

συναναστρέφονται µε άτοµα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Το άτοµο λοιπόν 

εντάσσεται στην οµάδα για να αισθανθεί συναισθηµατική ασφάλεια και να 

προστατευθεί ψυχολογικά από µια ενδεχόµενη καταστροφή. 

 
Κοινωνική επιβεβαίωση. Τα άτοµα εντάσσονται σε οµάδες για λόγους 

αυτοπροσδιορισµού της ταυτότητάς τους. Θέλουµε να ξέρουµε ποιοι είµαστε και το 

µαθαίνουµε αυτό από την ανατροφοδότηση των άλλων. Τα σχόλια των ανθρώπων του 

περιβάλλοντός µας έχουν επίπτωση στην αυτοεκτίµησή µας, ακριβώς γιατί προέρχονται 

από ανθρώπους που σεβόµαστε. 

 
Φυσικοί λόγοι. Η φυσική εγγύτητα είναι σηµαντική για τη συνοχή της οµάδας 

και την ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος. Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα τείνουν να έλκονται αµοιβαία και να δηµιουργούν οµάδες. 

Και µόνον η πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή δηµιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη φιλίας και οικειότητας. Φυσικά ή αρχιτεκτονικά εµπόδια έχει αποδειχθεί ότι 

µπορεί να επηρεάσουν το αίσθηµα της µορφοποιηµένης οµάδας. 

 

2.3 Ψυχολογία των οµάδων 

Όπως υπάρχει και µελετάται η ατοµική ψυχή και η συµπεριφορά του προσώπου, 

κατ' αντιστοιχία υπάρχει και µελετάται η οµαδική ψυχή και η συµπεριφορά της οµάδας 

ως συλλογικού προσώπου, θέµα µε τo οποίο κατ' εξοχήν ασχολείται η Κοινωνική 

Ψυχολογία. Πιο συγκεκριµένα θα ασχοληθούµε µε την οµάδα η οποία αναπτύσσεται 

και δραστηριοποιείται µέσα σ' έναν εργασιακό χώρο. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι η 

συµµετοχή σε οµάδες έχει ποικίλες επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση του ατόµου. Τα µέλη 
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µε τη συµπεριφορά τους αλληλοεπηρεάζονται και υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις, οι 

σηµαντικότερες από τις οποίες είναι8: 

 
• Η µίµηση: Πολλές φορές το µέλος µιας οµάδας τείνει να µιµείται τα άλλα, 

ιδιαίτερα αυτά που θεωρούνται επιτυχηµένα.  

 
• Η υποβολή: Άτοµα µε ισχυρή προσωπικότητα και επιρροή τείνουν να 

τροποποιούν απόψεις και στάσεις σύµφωνα µε τις δικές τους. 

 
• Το κοινωνικό κέρδος: Πολλά άτοµα αποδίδουν καλύτερα δουλεύοντας µέσα σε 

µια οµάδα απ’ ότι όταν είναι µόνα. Σ’ αυτό βοηθά και το συναίσθηµα 

συναγωνισµού. Το άτοµο καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να µη φανεί 

κατώτερο από τα άλλα µέλη της οµάδας. 

 
Το άτοµο µέσα από την εργασιακή οµάδα µπορεί να ικανοποιήσει τις παρακάτω 

ανάγκες του9: 

 
1. Ανάγκες ασφάλειας: Η συµµετοχή σε οµάδες παρέχει στο άτοµο την 

αίσθηση της δύναµης και της προστασίας. Αντιλαµβάνεται ότι µε τη 

βοήθεια και άλλων ατόµων µπορεί πιο εύκολα να επηρεάσει τις 

συνθήκες του περιβάλλοντός του. 

 
2. Κοινωνικές ανάγκες: Μέσα σε µια οµάδα αισθάνεται κανείς ότι ανήκει 

κάπου, έχει την ευκαιρία να δηµιουργεί φιλίες, συνεργασίες και να 

ανταλλάσει απόψεις. ∆ηµιουργώντας τέτοιες κοινωνικές σχέσεις αποκτά 

τη δυνατότητα να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες από τα άλλα 

µέλη, να συζητά µαζί τους τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και έτσι να 

καταλήγει να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις. 

                                                 
8 Ξηροτύρη –Κουφίδου Στέλα, 1998, Οργανωσιακή Θεωρία, Έκδοση Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
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3. Ανάγκες για αυτοεκτίµηση και αυτοεκπλήρωση: Η συµµετοχή στην 

οµάδα παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να επιδείξει τις ικανότητές του 

και να τύχει αναγνώρισης και αποδοχής, δυνατότητα που ενδεχοµένως 

δε θα είχε διαφορετικά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξει τις 

γνώσεις και δεξιότητές του και να βελτιώσει τα 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 

                                                                                                                                               
9 Montana P., Charnov B., 1993, Μανατζµεντ, Σειρά Οικονοµία & Επιχείρηση, Κλειδάριθµος 
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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 αλληλοϋποστήριξη 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. 
 
 

2.4 Επιτυχηµένη οµάδα 

Υπάρχουν κάποια αντικειµενικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν µια επιτυχηµένη 

οµάδα που λειτουργεί αποδοτικά. Ξεχωρίζουµε 11 σηµεία που αποτελούν 

χαρακτηριστικά µιας τέτοιας οµάδας 10. 

 
Αρνητικό Θετικό 

1. Κλίµα και σχέσεις 

Τυπικό και επίσηµο Άνετο και φιλικό 

2. Συµµετοχή µελών 

Κάποιοι συµµετέχουν περισσότερο από 

άλλους 

Όλοι συµµετέχουν το ίδιο 

3. Κατανόηση στόχων, αποδοχή και δέσµευση σε αυτούς 

Καθόλου δέσµευση Απόλυτη δέσµευση – αφοσίωση 

                                                 
10 Thomas L. Quick, 1992, Successful Team Building (The WorkSmart series), American Management 
Association, New York, AMACON 
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4. Επικοινωνία και διαµοιρασµός πληροφοριών 

∆εν υπάρχει επικοινωνία και οι 

πληροφορίες δε µοιράζονται 

Τα µέλη συνοµιλούν και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες 

5. Αντιµετώπιση συγκρούσεων και διαφωνιών 

Τα προβλήµατα αγνοούνται Τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται και 

επιλύονται 

6. Λήψη αποφάσεων 

Αυτοκρατορικά Συναινετικά 

7. Αξιολόγηση της απόδοσης των µελών 

Κριτική και προσωπικές επιθέσεις Συχνή, ειλικρινής και αντικειµενική 

ανατροφοδότηση 

8. Έκφραση συναισθηµάτων 

Τα πραγµατικά αισθήµατα πρέπει να 

µένουν κρυφά 

Η ανοιχτή έκφραση είναι ευπρόσδεκτη 

9. Καταµερισµός εργασίας 

Ανάθεση εργασιών χωρίς οργάνωση Αποτελεσµατική εξειδίκευση 

10. Ηγεσία 

∆εν υπάρχει ηγεσία ή µονοπωλείται από 

ένα άτοµο 

Η ηγεσία είναι σαφής και καταµερισµένη 

11. Γνώση των λειτουργιών 

Τα µέλη δεν γνωρίζουν τις λειτουργίες 

της οµάδας 

Η λειτουργίες είναι γνωστές και 

παρακολουθούνται 
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2.5 Η ηγεσία στην Οµάδα  

Η ηγεσία σε έναν Οργανισµό που Μαθαίνει είναι πολύ διαφορετική από το 

µοντέλο της ηγεσίας που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω. Ο ηγέτης  πρέπει να έχει 

ως πρώτο του µέληµα να ενθαρρύνει τη µάθηση- κάτι που ίσως αποτελεί µοναδικό 

τρόπο για να επιδράσει θετικά ή να εµπνεύσει τους άλλους. 

Η ηγεσία στην οµάδα ακολουθεί τον ίδιο δρόµο. Οι οµάδες διαφέρουν µεταξύ 

τους αφού κάθε µία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Καµιά δεν έχει την ίδια σύνθεση 

ανθρώπων, τους ίδιους στόχους, την ίδια δυναµική. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν 

συνταγές για την επιτυχηµένη ηγεσία. Υπάρχουν µόνο κάποια µονοπάτια µέσα από τα 

οποία ο ηγέτης µαθαίνει. Ακόµα και στην ίδια οµάδα ο ρόλος του ηγέτη δεν τελειώνει 

µε τον ίδιο τρόπο που άρχισε. Καθώς η πιθανή οµάδα εξελίσσεται σε αληθινή ή ακόµα 

και σε οµάδα υψηλής απόδοσης, ο ρόλος του ηγέτη της αλλάζει συνεχώς. Το κλειδί 

βρίσκεται στο να  κατανοήσει τι χρειάζεται η οµάδα και τι όχι και να επέµβει µόνο όταν 

είναι απαραίτητο. Και είναι η ίδια η οµάδα που τον καθοδηγεί. 

     Σε µια τέτοια οµάδα οι αποφάσεις για τους στόχους και τους τρόπους δράσης 

παίρνονται από κοινού. ∆εν είναι ο ηγέτης αυτός που αποφασίζει. Από αυτόν 

περιµένουν να έχει πίστη στην οµάδα και να την ενδυναµώνει.  

 Οι αρχές που ένας επιτυχηµένος ηγέτης οµάδας πρέπει να ακολουθήσει είναι: 

• Να φροντίζει ώστε οι στόχοι να είναι ξεκάθαροι και αποδεκτοί από όλους 

• Να χτίσει αφοσίωση και αυτοπεποίθηση στην οµάδα του 

• Να ενδυναµώνει τους ανθρώπους της οµάδας και να αυξάνει το επίπεδο των 

δεξιοτήτων τους 

• Να διαχειρίζεται τις εξωτερικές σχέσεις  

• Να διώχνει τα εµπόδια που εµφανίζονται 

• Να δηµιουργεί ευκαιρίες για τους άλλους 

• Να εργάζεται κι αυτός το ίδιο σκληρά µε τα µέλη της οµάδας 
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     Καταλήγοντας θα αναφέρουµε ένα ρητό του κινέζου φιλόσοφου Lao-Tzu, σχετικά 

µε το πώς πρέπει να είναι ο επιτυχηµένος ηγέτης µιας οµάδας: «Όσο για τον καλύτερο 

ηγέτη, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την ύπαρξή του. Τον αµέσως καλύτερο τον 

επευφηµούν και τον δοξάζουν. Τον επόµενο καλύτερο, οι άνθρωποι τον φοβούνται, και 

τον επόµενο τον µισούν. Όταν όµως τελειώσει το έργο του άριστου ηγέτη, τότε οι 

άνθρωποι λένε: «Το καταφέραµε εµείς, µόνοι µας». 

 

2.6 Οφέλη από τη χρήση των οµάδων 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον σήµερα είναι γεµάτο προκλήσεις: τα όριά 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 ανταπεξέλθουν 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, τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και την 

εύρεση των βέλτιστων για την επιχείρηση λύσεων. Όπως αναλύουν οι Scholtes et al 

(1998) 11, 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 

                                                 
11 Scholtes P., Joiner B., Streibel B., 2003, The Team Handbook, Third Edition, Oriel Incorporated 
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� είναι απαραίτητη η γρήγορη µάθηση 

� είναι επιθυµητή ισχυρή δέσµευση 

� η αποστολή ή η διαδικασία είναι διαλειτουργική (cross-functional) 

Τα πιο συχνά αναφερόµενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 

οµάδες είναι 12: 

� 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 δίνονται η εξουσία, οι 

πόροι, οι πληροφορίες αλλά και η ευθύνη που απαιτεί η εκτέλεση µιας εργασίας13. 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 

                                                 
12 Recardo R., Wade D., 1996, Teams: Who needs them and why, Gulf Publishing Company, Houston, 
Texas 
13 Fisher K.,1993, Leading self-directed work teams: A guide to developing new team leadership skills, 
New York, NY: McGraw-Hill 
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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. 

 

2.7 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 πράξη, η χρήση οµάδων αποτελεί 

ένα από τα βασικά στοιχεία διοίκησης αυτής της αλλαγής.  

Αναπτύσσοντας τις ιδέες των Argyris και Schon14 που αναφέρθηκαν στους 

τρόπους οµαδικής και οργανωσιακής µάθησης, οι Peters και Waterman15 και ο Kanter16 

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 τον 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 

                                                 
14 Argyris C. – Schon D., 1978, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison 
Wesley, Reading, MA 
15 Peters T. – Waterman R.H., 1982, In Search of  Excellence, Harper & Row, New York, NY 
16 Kanter R.M., 1983, The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work, Routledge, London 
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τον 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)17, 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 τη 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 

                                                 
17 Senge P.M., 1990, The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organisation, Century 
Business, London 
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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. 

Team learning: Οι οµάδες και τα οργανωσιακά τους µέλη θεωρούνται γενικά τα κύρια 

συστατικά µάθησης των σύγχρονων επιχειρήσεων18 και του οργανισµού που µαθαίνει19. 

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. 

 

 

                                                 
18 Hastings C., 1993, The New Organization: Growing the Culture of Organisational Networking, 
McGrew-Hill, London/  Morgan G., 1986, Images of Organisations, Sage, London 
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3 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

3.1 Γενικός διαχωρισµός 

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. Ένας πρώτος γενικός διαχωρισµός των οµάδων είναι αυτός που 

τις διακρίνει σε επίσηµες και ανεπίσηµες οµάδες. 20 

3.1.1 Επίσηµες Οµάδες (Formal Teams) 

Οι οµάδες που δηµιουργούνται από τον οργανισµό µε σκοπό να εκπληρώσουν 

κάποιον στόχο του. Οι πιο κοινοί τύποι επίσηµης οµάδας είναι η διατεταγµένη οµάδα 

και η οµάδα εργασίας. Η διατεταγµένη οµάδα είναι µια οµάδα που έχει έναν 

συντονιστή (supervisor) που εποπτεύει και συντονίζει και πολλούς υφισταµένους που 

αναφέρονται σε αυτόν. Ένα πανεπιστηµιακό τµήµα είναι µια διατεταγµένη επίσηµη 

οµάδα. Η οµάδα εργασίας αντιθέτως έχει µέλη που µπορεί να δίνουν αναφορά σε 

διαφορετικούς συντονιστές.  

Άλλου είδους οµάδες είναι οι οµάδες δράσης (task force), που συντίθενται 

προσωρινά για να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα, µια κατάσταση, οι οµάδες εκτέλεσης 

έργου (project team) που έχουν στόχο να εκτελέσουν ένα έργο και όταν αυτό εκτελεστεί 

διαλύονται. Επίσης, υπάρχουν οι επιτροπές οι οποίες συντίθενται έξω από τα πλαίσια 

                                                                                                                                               
19 Watkins K.E. – Marsick V.J., Sculpting the Learning Organization, San Francisco, Jossey Bass 
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µιας διατεταγµένης οµάδας συνήθως µε στόχο να συντονίσουν τη λειτουργία πολλών 

οµάδων. 

3.1.2 Ανεπίσηµες Οµάδες (Informal Τeams) 

Πολλές µορφές οµάδων δε δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία του οργανισµού, 

αλλά φτιάχνονται φυσικά από άτοµα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αξίες κτλ. Τέτοιες 

οµάδες είναι: 

Οι Φιλικές Οµάδες είναι οµάδες που αποτελούνται από ανθρώπους που 

συµπαθούν ο ένας τον άλλο, αρέσκονται στο να περνούν χρόνο µαζί και έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα, ασχολίες, ιδεολογίες, θρησκεία. 

Οι Οµάδες Ενδιαφερόντων είναι οµάδες ατόµων που έχουν κοινό ενδιαφέρον 

για κάτι, όπως επιστήµονες που ενδιαφέρονται για έρευνα σε ένα συγκεκριµένο τοµέα ή 

ακόµα και οι υπάλληλοι διαφορετικών γραφείων που µοιράζονται ένα ψυγείο µε 

αναψυκτικά. 

Οι Οµάδες Αναφοράς που είναι ειδικές οµάδες που χρησιµοποιούµε για να 

αυτοπροσδιοριστούµε και να αποτιµήσουµε τον εαυτό µας. Οι οµάδες αναφοράς 

εξυπηρετούν δύο στόχους: κοινωνική επιβεβαίωση, που µας βοηθά να δικαιολογήσουµε 

και να νοµιµοποιήσουµε τις στάσεις και τις αξίες µας και την κοινωνική σύγκριση που 

µας βοηθά να αποτιµήσουµε τον εαυτό µας σε σχέση µε τους άλλους. 

 

3.2 Τύποι οµάδων στον εργασιακό χώρο (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)21. Σύµφωνα µε αυτούς οι τύποι οµάδων που µπορούν να συναντηθούν στις 

                                                                                                                                               
20 Dalf R., Marcic D., 2008, Understanding Management 6e, United States /  Robbins S., 1989, 
Organizational Behaviour, Concepts, Controversies, and Applications, Fourth Edition, Prentice-Hall 
International,Inc 
21 Mankin D., Cohen S., Bikson T., 1996, Teams & Technology, Fulfilling the Promise of the new 
organization, Harvard Business School Press  
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σύγχρονες επιχειρήσεις είναι  πέντε: 1) οι µόνιµες οµάδες (work teams) – 

αυτοδιοικούµενες οµάδες (self-directed ή self-managed teams), 2) οι οµάδες έργου και 

ανάπτυξης (project and development teams), 3) οι παράλληλες οµάδες (parallel ή 

taskforce/cross-functional  teams), 4) οι οµάδες διοίκησης (management teams) και 5) 

τα ad hoc δίκτυα (ad hoc networks). 

3.2.1 Μόνιµες – Αυτοδιοικούµενες  οµάδες 

Οι µόνιµες οµάδες, 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 αυτοδιοικούµενες οµάδες (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 το ρόλο του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων, ως υπεύθυνο 

σχεδιασµού του αντίστοιχου προγράµµατος.  Χρήση των αυτοδιοικούµενων οµάδων 

γίνεται σε πολλούς τοµείς όπως σχεδιασµός προϊόντων, (assembly), πωλήσεις, service, 
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υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών κ.α.22 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.  

3.2.2 Οµάδες έργου και ανάπτυξης 

Οι οµάδες έργου 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 τη 

λειτουργική δοµή τους. Ο τύπος αυτός χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην αεροπορική 

βιοµηχανία και την άµυνα των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου 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 πρόγραµµά 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 τη σύνδεση των τµηµάτων της. 

                                                 
22 Harrington-Mackin, D.,1994, The Team Building Tool Kit, Amer. Mngt Association, New York, NY 
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3.2.3 Παράλληλες οµάδες 

Οι παράλληλες οµάδες 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 το 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 υπαρχουσών διαδικασιών. 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 όρια του 

τµήµατος. Η σχετικά απλή λειτουργία τους, η έλλειψη “απειλής” για την ανώτερη 

διοίκηση και η δυνατότητα συνύπαρξής τους µε την υπόλοιπη επιχείρηση οδήγησαν 

πολλές επιχειρήσεις στη χρήση τέτοιων οµάδων µε θετικά αποτελέσµατα.  

3.2.4 Οµάδες διοίκησης 

Οι οµάδες διοίκησης 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. 

3.2.5 Αd hoc δίκτυα 

Τα ad hoc δίκτυα ξεφεύγουν από την κλασσική µορφή της οµάδας γιατί 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαλαρή δοµή. Τα µέλη τους είναι µεµονωµένα άτοµα ή σύνολο 
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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 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. 
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4 ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

Η έννοια του ρόλου είναι σηµαντική για την κατανόηση της συµπεριφοράς του 

ατόµου στα πλαίσια της οµάδας ή του οργανισµού. Ένας ρόλος καθορίζει την 

αναµενόµενη συµπεριφορά του ατόµου που έχει αναλάβει µια συγκεκριµένη εργασία. 

Σε έναν οργανισµό ο ρόλος ενός εργαζόµενου καταδεικνύεται από έναν τίτλο και 

περιγράφεται αναλυτικά από µια περιγραφή εργασίας. Σε ανεπίσηµες οµάδες ο ρόλος 

του κάθε µέλους δεν είναι σαφώς καθορισµένος, ένα άτοµο µπορεί να έχει πολλούς 

ρόλους όπως και πολλά άτοµα µπορεί να έχουν τον ίδιο ρόλο. Οι επιχειρήσεις 

αναθέτουν ρόλους στους εργαζοµένους τους. Αυτοί λέγονται ανατεθειµένοι ρόλοι. 

Αντίθετα επιπλέον εργασίες που αναλαµβάνει από µόνος του ένας εργαζόµενος για να 

συµπληρωθεί η επίτευξη των στόχων της οµάδας ή να καλυφθούν ανάγκες των µελών 

λέγονται έκτακτοι ρόλοι. 

 

4.1 Τυπικοί ρόλοι 

Ένα µέλος µιας οµάδας µπορεί να υιοθετεί πολλούς ρόλους και συµπεριφορές. 

Ένας πλήρης κατάλογος των ρόλων αυτών θα ήταν πολύ µακρύς. Υπάρχουν όµως δύο 

πολύ γνωστές κατηγοριοποιήσεις. Και οι δύο κάνουν διαχωρισµό ανάµεσα σε ρόλους 

προσανατολισµένους στην εργασία και κοινωνικούς-συναισθηµατικούς ρόλους. 

 

4.2 Ρόλοι εργασίας και Υποστηρικτικοί ρόλοι.  

Στην κατηγοριοποίηση αυτή υπάρχουν τρεις κατηγορίες: ρόλοι εργασίας, 

υποστηρικτικοί ρόλοι και ρόλοι εµπέδησης.  

Οι ρόλοι εργασίας είναι δραστηριότητες που αφορούν την διεκπεραίωση µιας 

εργασίας προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της οµάδας. Σε αυτό 

συµπεριλαµβάνονται η ανάπτυξη µιας στρατηγικής για την επίτευξη της εργασίας, 

ανάληψη της ευθύνης της εργασίας καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Οι υποστηρικτικοί ρόλοι είναι κοινωνικές – συναισθηµατικές δραστηριότητες 

που στόχο έχουν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των µελών στους 

στόχους της οµάδας. Αυτό περιλαµβάνει την ενθάρρυνση νέων µελών να συµµετέχουν, 

τον έπαινο και την ανταµοιβή των µελών για τη συνεισφορά τους, την επίλυση 

διαφωνιών και συγκρούσεων και άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν για να 

διατηρήσουν ένα φιλικό κλίµα στην οµάδα. 

Οι ρόλοι εµπέδησης αφορούν δραστηριότητες που διασπούν την οµάδα και τις 

λειτουργίες της. Περιλαµβάνονται οι διακοπές µιας συζήτησης, οι προσωπικές 

επιθέσεις, αναίτιες αντιπαραθέσεις, ακόµη και αποσπώντας την οµάδα µε άσχετα 

θέµατα και περιττό χιούµορ. Ο χαρακτηρισµός του ρόλου ενός µέλους ως ρόλου 

εµπέδησης είναι δύσκολος και εξαρτάται από τις προθέσεις του ατόµου αυτού.  

 

4.3 Ρόλοι βάσει αλληλεπίδρασης.  

Η κατηγοριοποίηση αυτή αναπτύχθηκε από τον R.F. Bales (1950) 23 και λέγεται 

(Interaction Process Analysis – IPA). Σύµφωνα µε αυτή υπάρχουν 12 είδη 

αλληλεπίδρασης που µπορεί να παρατηρηθούν σε µια οµάδα. 

Οι 12 κατηγορίες διαιρούνται σε έξι κοινωνικές-συναισθηµατικές 

συµπεριφορές, τρεις θετικές και τρεις αρνητικές και έξι συµπεριφορές 

προσανατολισµένες στην εργασία ή την επίλυση προβληµάτων, τρεις ερωτήσεις και 

τρεις απαντήσεις.  

∆είχνει αλληλεγγύη 

Ανεβάζει το κύρος των άλλων, προσφέρει βοήθεια, επιβραβεύει. 

Μειώνει την ένταση 

Αστειεύεται, γελάει, δείχνει ικανοποίηση 

 

Θετικοί 

Κοινωνικοί - 

Συναισθηµατικοί 

Συµφωνεί 

Αποδέχεται παθητικά, κατανοεί, εγκρίνει, συµµορφώνεται 

                                                 
23 Bales R.F., 1950, Interaction Process analysis, Cambridge, Addison, Wesley 
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Προτείνει 

∆ίνει κατεύθυνση, εκπροσωπεί τις δραστηριότητες της εργασίας 

Καταθέτει τη γνώµη του 

Αξιολογεί δεδοµένα, αναλύει προβλήµατα, εκφράζει 

συναισθήµατα. 

Προσανατολίζει 

Πληροφορεί, επαναλαµβάνει, ξεκαθαρίζει, επιβεβαιώνει 

Ζητά προσανατολισµό 

Πληροφορεί, επαναλαµβάνει, επιβεβαιώνει 

Ζητά απόψεις 

Αξιολόγηση, ανάλυση, έκφραση συναισθηµάτων 

 

 

 

 

 

Ρόλοι εργασίας 

Απαντήσεις - 

ερωτήσεις 

Ζητά προτάσεις 

Κατεύθυνση, πιθανούς τρόπους δράσης 

∆ιαφωνεί 

Απορρίπτει παθητικά, τυπολάτρης, αρνείται βοήθεια 

Εκφράζει ένταση 

Προκαλεί τους άλλους, αποσύρεται από τη διαδικασία 

 

Αρνητικοί 

Κοινωνικοί - 

Συναισθηµατικοί 

Ανταγωνίζεται 

Υποτιµά το κύρος των άλλων, υπερασπίζεται τον εαυτό του 

 

4.4 Επεισόδιο ρόλων 

Ο αναµενόµενος ρόλος του κάθε µέλους µεταδίδεται µε ένα επεισόδιο ρόλου, 

που είναι µια αλληλεπίδραση µεταξύ του αποστολέα του ρόλου και του αποδέκτη. 

Κάθε µέλος της οµάδας συµµετέχει στην αποστολή και λήψη ρόλων. Παρόλα αυτά σε 

επίσηµες οµάδες ο αποστολέας του ρόλου είναι συνήθως ο συντονιστής. Συνήθως, 

µεταδίδεται ένα τµήµα των προσδοκιών για το ρόλο κάποιου. Άλλες φορές δε 

µεταδίδεται καθόλου κάποια πτυχή του ρόλου µιας και θεωρείται αυτονόητη, όπως π.χ. 

το να σηκώσει κάποιος ένα τηλέφωνο που χτυπάει.  

 Ο αποδέκτης µπορεί να ανταποκριθεί ή να µην ανταποκριθεί στο ρόλο που του 

αποστέλλεται. Προβλήµατα επικοινωνίας µπορεί να δηµιουργήσουν διαφωνίες ανάµεσα 
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στον απεσταλµένο και τον παραληφθέντα ρόλο. Αλλά και αν ακόµη ο ρόλος 

παραληφθεί επακριβώς ο αποδέκτης µπορεί να µην ανταποκριθεί στο ρόλο λόγω 

έλλειψης κινήτρων ή ανικανότητας. Η ανάδραση του αποδέκτη στον αποστολέα θα 

προκαλέσει νέα σαφέστερη αποστολή ρόλου. 

 

4.5 Ασάφεια ρόλων 

 Η ασάφεια ρόλων είναι η ασυµφωνία ανάµεσα στον απεσταλµένο και τον 

παραληφθέντα ρόλο. Η ασάφεια αυτή συνήθως προκαλείται από σύγχυση στην 

ανάθεση των ευθυνών. Πολλές δουλειές δεν έχουν γραπτές περιγραφές και όταν τους 

εξηγείται τι θα κάνουν αυτό δε γίνεται σαφές. Οι συντονιστές µπορεί να µην κατανοούν 

πως πρέπει να γίνει η εργασία, πως θα αξιολογηθεί η απόδοση, ποια είναι τα 

“standards” της καλής απόδοσης ή τα όρια της δικαιοδοσίας των εργαζοµένων. Ακόµα 

και όταν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές στον συντονιστή η αδόµητη κατατόπιση 

του εργαζοµένου συνήθως τον κάνει να ασφυκτιά. 

 Οι συνέπειες της ασάφειας ρόλων είναι ο θυµός, η έλλειψη ικανοποίησης και το 

άγχος. Κάποια µέτρια επίπεδα ασάφειας µπορεί να είναι ανεκτά ή ακόµη και επιθυµητά 

µιας και δίνουν στον εργαζόµενο χώρο για διαµόρφωση της εργασίας του µε το δικό 

του τρόπο. Πάντως, η υπερβολική ασάφεια ρόλων µπορεί να δηµιουργήσει µη υγιές 

κλίµα µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποίηση και την παραίτηση από την οµάδα. 

 

4.6 Σύγκρουση ρόλων 

 Η σύγκρουση ρόλων είναι η ασυνέπεια µεταξύ του παραληφθέντος ρόλου και 

της συµπεριφοράς, όπως φαίνεται και στο σχήµα. Η διαφορά από την ασάφεια ρόλων 
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είναι ότι εδώ ο παραληφθέντας ρόλος είναι σαφής και ξεκάθαρος. Ξεχωρίζουµε 

τέσσερις τύπους σύγκρουσης ρόλων. 24 

 
 Εσωτερική σύγκρουση ρόλων.  Εδώ ένας συντονιστής αποστέλλει ένα ρόλο 

που ενέχει κάποια αντίφαση. Για παράδειγµα ένας συντονιστής µπορεί να προωθεί 

στους εργαζοµένούς του τον ανταγωνισµό αλλά να απαιτεί και συνεργασία και οµαδική 

δουλειά. 

 
 Εξωτερική σύγκρουση ρόλων.  Σε αυτήν την περίπτωση δύο αποστολείς 

ρόλων αναµένουν διαφορετική συµπεριφορά από το µέλος της οµάδας. Τέτοιου είδους 

συγκρούσεις αντιµετωπίζουν συχνά τα στελέχη πρώτης γραµµής. Από την ανώτερη 

διοίκηση τους αποστέλλονται ρόλοι για εντατικοποίηση της δουλειάς, µείωση των 

σφαλµάτων, µείωση του σπαταλούµενου χρόνου. Αντίθετα από τους υφισταµένους 

παίρνουν µηνύµατα χαλάρωσης της έντασης, µείωση των ελέγχων για παραγωγικότητα 

και χαµένο χρόνο. 

 
 Σύγκρουση Προσωπικών ρόλων.  Η σύγκρουση αυτή παρατηρείται όταν στο 

µέλος της οµάδας ανατίθεται ένας ρόλος που έρχεται σε αντίθεση µε τις προσωπικές 

αξίες του εργαζοµένου. Τέτοιες συγκρούσεις παρουσιάζονται όταν ζητείται από το 

µέλος της οµάδας να κάνει κάτι παράνοµο ή ανήθικο. 

 
 Υπερφόρτωση ρόλων.  Η ανάθεση πολλών  ρόλων δηµιουργεί αυτού του 

είδους τη σύγκρουση. Οι άνθρωποι έχουν µια ποικιλία ρόλων τόσο µέσα στην  οµάδα 

όσο και στην προσωπική τους ζωή. ∆εν µπορούµε να είµαστε σε πολλά µέρη την ίδια 

στιγµή και έτσι οι συγκρούσεις προγραµµάτων δραστηριοτήτων µπορεί να καταλήξει 

σε υπερφόρτωση ρόλων. Αυτό µπορεί να γίνει από διάφορες απαιτήσεις από 

προϊστάµενους, υπευθύνους ασφαλείας, ελεγκτές ποιότητας, συµβούλους καριέρας κλπ. 

                                                 
24 Robbins S., 1989, Organizational Behaviour, Concepts, Controversies, and Applications, Fourth 
Edition, Prentice-Hall International,Inc 
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Επιπρόσθετα υπάρχουν ρόλοι έξω από τις απαιτήσεις της οµάδας, σαν συζύγου, 

µητέρας, κοινωνικά σωµατεία κτλ. Αυτοί οι πολλαπλοί ρόλοι φέρνουν συγκρούσεις 

χρόνου, ενδιαφερόντων, αφοσίωσης γιατί δεν µπορούν να εκπληρωθούν ταυτόχρονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

5 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

5.1 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 το λόγο στο σχεδιασµό 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: 

� ανώτερα κλιµάκια της διοίκησης µε τα οποία θα έχουν τη µεγαλύτερη επαφή και 

συνεργασία οι οµάδες (διοικητική υποστήριξη) 

� προϊστάµενοι τµηµάτων στους οποίους θα υπάγονται οι οµάδες 

� 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) 

� τµήµα ανθρωπίνων πόρων 

� πελάτες και προµηθευτές, εσωτερικοί και εξωτερικοί, οι οποίοι θα συνεργάζονται 

περισσότερο µε τις οµάδες και θα χρησιµοποιούν τα ίδια συστήµατα 
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� εξωτερικοί σύµβουλοι, ιδίως όταν η επιχείρηση δε διαθέτει κατάλληλα 

εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό, από εταιρείες που εξειδικεύονται στη 

διοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού και διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα οµάδων 

� τα ίδια τα µέλη των οµάδων που ήδη λειτουργούν στην επιχείρηση 

� το σωµατείο των εργαζοµένων 

 

5.2 Ορισµός υπευθύνων σχεδιασµού 

Υπεύθυνοι για το σχεδιασµό µιας οµάδας και τοv τρόπο 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. 
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5.3 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. 

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 



 35 

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 επίτευξή 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 στόχους25, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να δηµιουργεί την εντύπωση ότι η 

ατοµική ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει την επιχείρηση και να αναιρεί το 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 να µην αλληλοσυγκρούονται. 

 

5.4 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 

                                                 
25 Johnson D. – Johnson F., 1994, Joining together: Group theory and group skills, Needham Heights, 
MA: Allyn and Bacon / Zander, Alvin F., 1974, Productivity and group success: Team spirit vs. the 
individual achiever, Psychology Today, 8 
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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 (team leader) και ο εµψυχωτής (coatch) της οµάδας, οι οποίοι 

συµµετέχουν στη συνέχεια στην επιλογή των υπολοίπων µελών. Στην ιδανική 

περίπτωση τα µέλη προέρχονται από κάθε περιοχή της επιχείρησης 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.  

 

5.5 Οργάνωση συναντήσεων 

Η οργάνωση των συναντήσεων των οµάδων είναι µία κρίσιµη για την 

αποτελεσµατικότητά 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: 
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ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ 

Σχεδιασµός Εκκίνηση 
Κύριο 

µέρος 
Κλείσιµο 

Μεταξύ 

των 

συναντήσε

ων 

� Αποσαφήνιση 

σκοπού της 

συνάντησης και 

ζητούµενων 

αποτελεσµάτων 

� Προσδιορισµός 

συµµετεχόντων 

� Επιλογή 

µεθόδων 

αντιµετώπισης 

ζητηµάτων 

� ∆ηµιουργία και 

διανοµή 

θεµατολογίας 

� Ετοιµασία 

χώρου 

� Συγκέντρωση 

µελών 

� Ανασκόπηση 

θεµατολογίας 

� Ορισµός ή 

ανακεφαλαίωση 

βασικών 

κανόνων 

� Προσδιορισµός 

ρόλων 

συνάντησης 

� Κάλυψη 

θεµάτων ένα 

προς ένα 

� ∆ιεξαγωγή 

συζητήσεων 

� ∆ιατήρηση 

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 

� ∆ιανοµή 

πρακτικών 

της 

συνάντησης 

� Ενηµέρωση 

των αρχείων 

της οµάδας 

� Εκτέλεση 

εργασιών 

Πηγή: Scholtes P. R.  – Joiner B. L. – Streibel B. J., The team handbook, 

Second Edition, Oriel Incorporated, 1996 
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5.6 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 πηγές
26 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 196527 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 

                                                 
26 Kur E.,1996, The faces model of high performing team development, Leadership & Organizational 
Development Journal, 17(1) / Katzenbach J.- Smith D., 1993, The Wisdom of Teams. Creating the High-
Performance Organisation, McGraw-Hill, New York, NY / Rickards T.- Moger S., 1999, Handbook for 
Creative Team Leaders, Gower Publishing, Aldershot / Robbins H. - Finley M., 1996, Why Teams Don't 
Work. What Went Wrong and How to Make it Right, Orion Publishing Group / Stott K. - Walker A., 1995 
Teams, Teamwork & Teambuilding, Prentice-Hall, London 
27 Bennis W.G.- Shepard H.S., 1965 : “A theory of group development”, Human Relations,  / Tuckman 
B.W., “Developmental sequence in small groups”, Psychological Bulletin, 1965 
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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.  

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 

εξισορροπητικός 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 – κανόνες (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 
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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. 

∆ιαφωνίες υπάρχουν µόνο πάνω σε σηµαντικά θέµατα και συµβάλλουν στη 

σφαιρικότερη αντιµετώπισή 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.  

 

5.7 Κανόνες οµάδας (Νόρµες) 

Οι κανόνες της οµάδας είναι τα «πιστεύω» των µελών όσον αφορά τo 

“standard”  µε βάσει το οποίο αξιολογείται το κάθε µέλος. 

Μέσα στο χρόνο οι οµάδες διαµορφώνουν κανόνες. Στα θέµατα που είναι 

βασικά για τη λειτουργία της οµάδας οι κανόνες αυτοί είναι συγκεκριµένοι και 

δεσµευτικοί. Σε άλλα οι κανόνες είναι λιγότερο αυστηροί και περιλαµβάνουν ένα εύρος 

αποδεκτών συµπεριφορών. Τυπικά, οι κανόνες υπάρχουν για τέσσερις λόγους: α) 

διευκολύνουν την επιβίωση της οµάδας, β) απλοποιούν τις απαιτήσεις της οµάδας και 

κάνουν την συµπεριφορά των µελών πιο προβλέψιµη, γ) βοηθά την οµάδα να αποφύγει 
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ανεπιθύµητες καταστάσεις εξ αιτίας µιας ατοµικής συµπεριφοράς και δ) εκφράζουν τις 

κεντρικές αξίες της οµάδας που διευκρινίζουν την ταυτότητα της οµάδας. 

Οι κανόνες καθορίζονται συνήθως µε δύο, κατά βάση αντίθετους, τρόπους. Στη 

µία περίπτωση τα µέλη της οµάδας εµφανίζουν µια συµπεριφορά που αργότερα την 

τυποποιούν σε κανόνα. Στην δεύτερη περίπτωση µια συµπεριφορά επιβάλλεται από 

αναγνώριση µιας ανάγκης ή από µια κοινή πίστη για τη λειτουργία της οµάδας28. 

 

5.8 Στοιχεία ενίσχυσης της απόδοσης των οµάδων 

Πέρα από τον σωστό σχεδιασµό,  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)29, οι κυριότερες από αυτές είναι: 

 
• ∆ηµιουργία 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 ενεργειών των οµάδων µε ιδιαίτερη 

προσοχή: 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 

                                                 
28  Robbins S., 1989, Organizational Behaviour, Concepts, Controversies, and Applications, Fourth 
Edition, Prentice-Hall International,Inc 
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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 ορισµένων άµεσα πραγµατοποιήσεων εργασιών και στόχων: Η 

διαδικασία αυτή στα πρώτα βήµατα των οµάδων ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση και 

το δέσιµο των µελών. 

 
• Τακτικός έλεγχος 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 χρόνου µαζί: 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.   

 

 

 

                                                                                                                                               
29 Katzenbach – Smith d., 1993, The Wisdom of Teams, Creating the High-Performance Organization, 
Harvard Business School Press 
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6 ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

Παρά την αναγνώριση της αξίας και της αύξησης της δηµοτικότητας που 

απολαµβάνουν σήµερα οι οµάδες δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν άνθρωποι 

χωρίς οµαδικό πνεύµα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι εσωστρεφείς καθώς και όσοι 

επιδιώκουν την αναγνώριση και καταξίωση για τα προσωπικά τους επιτεύγµατα. 

Αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση η επιτυχής δηµιουργία οµάδων όταν (1) η εθνική 

κουλτούρα είναι ατοµική και όχι συλλογική π.χ. Η.Π.Α και (2) όταν η εταιρική 

κουλτούρα ιστορικά προωθούσε και επιβράβευε την ατοµική επιτυχία. Αντίθετα σε 

χώρες όπως το Μεξικό ή η Ιαπωνία όπου η συλλογικότητα και η οµαδικότητα 

βρίσκονται σε υψηλή θέση στην κλίµακα αξιών, είναι ευκολότερο να δηµιουργηθούν 

αποτελεσµατικές οµάδες. Το ίδιο ισχύει και για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που 

διευκρινίζουν από την αρχή ότι θα στηρίξουν τη λειτουργία τους στις οµάδες και 

αναζητούν οµαδικό πνεύµα στους εργαζοµένους που προσλαµβάνουν. 

6.1  Τι µπορούν να κάνουν οι managers για να µετατρέψουν τα άτοµα σε µέλη 

µιας οµάδας 

Τρεις είναι οι κύριες επιλογές που έχουν στη διάθεση τους οι managers: 

6.1.1 Επιλογή 

Ορισµένα άτοµα έχουν συλλογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν την ένταξη και 

λειτουργία τους σε οµαδικά πλαίσια. Όταν λοιπόν προσλαµβάνονται άτοµα που θα 

εργαστούν σε οµάδες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα οµαδικά προσόντα πέρα 

από τις τεχνικές γνώσεις. Σε περιπτώσεις υποψηφίων χωρίς οµαδικό πνεύµα τρεις 

επιλογές έχει ο manager. 

� Να προσλάβει το άτοµο και στη συνέχεια να το εκπαιδεύσει. 

� Να τοποθετήσει το νεοπροσληφθέν άτοµο σε τµήµα που δεν λειτουργεί σε 

οµάδες. 
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� Να µην προβεί στην πρόσληψη του εν λόγω υποψηφίου. 

Σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης ενός οργανισµού που λειτουργούσε ως σύνολο 

ατόµων και όχι ως σύνολο οµάδων είναι αναµενόµενο, ακόµα και έπειτα από την 

κατάλληλη εκπαίδευση, να υπάρχουν εργαζόµενοι που δε θα µπορέσουν να 

λειτουργήσουν ως µέλη µιας οµάδας. 

6.1.2 Εκπαίδευση 

Υπάρχουν σύµβουλοι εκπαίδευσης που µπορούν να βοηθήσουν τους 

εργαζόµενους µιας επιχείρησης να µάθουν να λειτουργούν ως µέλη µιας οµάδας. Με 

οµαδικά εργαστήρια και παιχνίδια µαθαίνουν στους εργαζόµενους να απολαµβάνουν 

την ικανοποίηση που προσφέρει η συλλογική εργασία. Τους βοηθούν να αναπτύξουν τα 

επικοινωνιακά και διαπραγµατευτικά προσόντα τους. Επίσης τους µαθαίνουν τεχνικές 

επίλυσης προβληµάτων και χειρισµού συγκρούσεων. Ταυτόχρονα τους υπενθυµίζουν 

ότι χρειάζεται υποµονή γιατί µια οµάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 

αποφασίσει από ένα άτοµο. 

6.1.3 Το σύστηµα αξιολόγησης και ανταµοιβών 

Το σύστηµα αµοιβών θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να προάγει τη 

συλλογική έναντι της ατοµικής επιτυχίας. Για παράδειγµα πέρα από τα ατοµικά µπορεί 

να θεσπιστεί και ένα ετήσιο bonus για την επίτευξη των οµαδικών στόχων. Οι 

προαγωγές, οι αυξήσεις στον µισθό καθώς και άλλες µορφές αναγνώρισης των 

εργαζοµένων θα πρέπει να γίνονται µε βάση το πόσο αποτελεσµατικά είναι τα άτοµα ως 

µέλη της οµάδας τους. ∆ηλαδή για παράδειγµα µε το αν εκπαιδεύουν νέους 

συναδέρφους, αν µοιράζονται τις πληροφορίες µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας τους 

καθώς και µε το αν προσπαθούν να αναπτύξουν εκείνα τα προσόντα που χρειάζεται η 

οµάδα τους. Φυσικά δε θα αγνοούνται τα ατοµικά επιτεύγµατα αλλά θα συνδυάζονται 

µε τα συλλογικά. 
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Τέλος οι managers πρέπει να θυµούνται ότι για τους εργαζόµενους η αίσθηση 

του να ανήκουν σε µια οµάδα και η ικανοποίηση που παρέχεται από αυτήν µπορεί να 

είναι η καλύτερη υποκίνηση για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των οµάδων. 

 

6.2 Τα στάδια εκπαίδευσης µιας οµάδας ώστε να αποκτήσει συλλογική 

συνείδηση 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εκπαιδευθούν κατάλληλα τα µέλη της οµάδας 

ώστε να αποκτήσουν τα προσόντα που χρειάζονται. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να 

γίνει µε µέτρο για να µην κουράσει τα άτοµα και τη σωστή χρονική στιγµή. 

∆ιακρίνουµε τα ακόλουθα πέντε στάδια εκπαίδευσης30 

6.2.1 Στάδιο 1: Έναρξη (Start up) 

Η πρόκληση του σταδίου αυτού είναι να προετοιµαστούν οι επιλεχθέντες υπάλληλοι 

για να συµµετάσχουν στην οµάδα και να νιώσουν δέσµευση προς το όλο εγχείρηµα. Η 

εκπαίδευση επικεντρώνεται σε: 

• Γνώση του τι είναι οι οµάδες εργασίας, γιατί είναι σηµαντικές και πώς τα µέλη της 

οµάδας µπορούν να ωφεληθούν από αυτήν. 

• Βασικά διαπροσωπικά προσόντα (δόσιµο και λήψη ανατροφοδότησης). 

• Βασικές διοικητικές διαδικασίες (ενηµέρωση αρχείων, παραγγελία υλικών). 

• Τεχνική εκπαίδευση για όλα τα καθήκοντα της οµάδας. 

6.2.2 Στάδιο 2: Κατάσταση σύγχυσης (State of Confusion) 

Η πρόκληση στο στάδιο αυτό είναι να βοηθήσουν τα άτοµα να ξεπεράσουν την 

προσωπική σύγχυση και την ανυποµονησία τους χωρίς να αποθαρρυνθούν τόσο ώστε 

να εγκαταλείψουν την οµάδα. Η εκπαίδευση των µελών της οµάδας εστιάζεται: 

                                                 
30 Orsburn J., Moran L., Musselwhite E., Zenger J., 1990, Self –Directed Work Teams, The new American 
Challenge, The Book Press Inc. 
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• Να µάθουν να κάνουν πράγµατα οµαδικά- να επικοινωνούν προσδοκίες τους, να 

αναλαµβάνουν την ανάθεση µιας νέας εργασίας, να καθορίζουν τις απαιτήσεις ενός 

έργου και να µάθουν να ζητούν βοήθεια. 

• Να αναπτύξουν διοικητικές ικανότητες. 

• Να επεκταθεί η τεχνική εκπαίδευσης έτσι ώστε να µάθουν τα µέλη της οµάδας και 

τα καθήκοντα άλλων µελών για να µπορούν να τους αντικαθιστούν όποτε 

χρειάζεται. 

6.2.3 Στάδιο 3: Leader-Centered Teams 

Η πρόκληση στο στάδιο αυτό είναι να ενθαρρύνουµε την ανάπτυξη της οµάδας 

όχι όµως εις βάρος της αύξησης της παραγωγικότητας. Η εκπαίδευση των µελών της 

οµάδας εστιάζεται στο: 

• Πώς να καθοδηγούν και να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις επίλυσης προβληµάτων. 

• Πώς να αποτιµούν την απόδοση της οµάδας 

• Πώς να γίνουν κάτοχοι προχωρηµένων τεχνικών προσόντων. 

6.2.4 Στάδιο 4: Συµπαγείς οµάδες (Tightly Formed Teams) 

Η πρόκληση στο στάδιο αυτό είναι να διευρύνουµε τους στόχους της οµάδας 

ώστε να περιλαµβάνουν και τους οργανωσιακούς στόχους χωρίς όµως να χαθεί το 

οµαδικό πνεύµα. Η εκπαίδευση των µελών της οµάδας εστιάζεται στο: 

• Να µάθουν να εργάζονται πέρα από τα όρια της οµάδας δηµιουργώντας 

συναδερφικές σχέσεις, κερδίζοντας υποστήριξη και επιλύοντας συγκρούσεις. 

• Να εφαρµόσουν τη διοικητική εκπαίδευση που έλαβαν για να υπολογίσουν το 

κόστος της ποιότητας και να καθορίσουν τις προδιαγραφές µε τους πωλητές. 

• Να εφαρµόσουν την τεχνική εκπαίδευση που έλαβαν έτσι ώστε να εκτελούν 

καθήκοντα υποστήριξης των καθηκόντων της οµάδας. 
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6.2.5 Στάδιο 5: Αυτοδιοικούµενες οµάδες (Self – Directed Teams) 

Η πρόκληση του σταδίου αυτού είναι να αποφύγουµε την επανάπαυση για όσα 

πετύχαµε θέτοντας νέους στόχους. Η εκπαίδευση των µελών εστιάζεται : 

• Στη διεύθυνση της σχέσεις πελατών-προµηθευτών τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά. Κατανόηση των προσδοκιών των πελατών. Ενασχόληση µε 

δυσαρεστηµένους πελάτες. 

• Στην κατανόηση της αγοράς. 

• Στην εκµάθηση λογιστικών διαδικασιών όπως ανάγνωση οικονοµικών αναφορών ή 

υπολογισµός του ROI. 

• Στην εφαρµογή της διοικητικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην 

ανατροφοδότηση που παίρνουν από τους πελάτες τους. 

 

6.3 ∆ιάλογος και εποικοδοµητική συζήτηση 

Οι δύο αποτελεσµατικότερες τεχνικές για την απόκτηση οµαδικών τρόπων 

συµπεριφοράς είναι ο διάλογος και η εποικοδοµητική συζήτηση31. 

Ο διάλογος είναι µια σύνθετη λέξη του προθέµατος δια που σηµαίνει διαµέσου 

και της λέξης λόγος που σηµαίνει κόσµος (µε την αρχαιοελληνική σηµασία). Ως 

διάλογος µπορεί να οριστεί η παρατεινόµενη συλλογική συστηµατική έρευνα γύρω από 

την καθηµερινή εµπειρία και ότι θεωρούµε ως δεδοµένο. Σκοπός του διαλόγου είναι να 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για το σχηµατισµό ενός πεδίου συστηµατικής έρευνας. 

Όσο περισσότερο εξασκούµαστε στο διάλογο τόσο περισσότερο δίνουµε σηµασία στα 

κενά ανάµεσα στις λέξεις και όχι µόνο στις λέξεις, στο χρόνο που έγιναν κάποιες 

πράξεις και όχι µόνο στις πράξεις, στη χροιά και στον τόνο της φωνής και όχι µόνο στα 

λεγόµενα. ∆ηλαδή µαθαίνουµε να ακούµε το σύνολο όσων λέχθηκαν και όσων δε 

λέχθηκαν και όχι µόνο τα επιµέρους σηµεία. 
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Η λέξη discussion (συζήτηση) προέρχεται από το λατινικό ρήµα discutere που 

σηµαίνει τεµαχίζω. Η συζήτηση είναι µια µορφή συµπεριφοράς που ευνοεί την 

αποσπασµατικότητα. Αντίθετα η εποικοδοµητική συζήτηση διαφέρει µε τη µη 

παραγωγική συζήτηση γιατί οι συµµετέχοντες δεν ευνοούν τη θέση κάποιου αλλά 

προσπαθούν να συνθέσουν τις επιµέρους απόψεις και να αποκτήσουν µια πιο 

διεισδυτική µατιά στο θέµα που συζητούν. 

6.3.1 ∆ιαφορές διαλόγου και εποικοδοµητικής συζήτησης 

Μια βασική διαφορά ανάµεσα στον διάλογο και την εποικοδοµητική συζήτηση 

αφορά στην πρόθεση. Στην εποικοδοµητική συζήτηση η οµάδα στοχεύει να φτάσει σε 

κάποιο αποτέλεσµα – να λάβει µια απόφαση, να επιτύχει µια συµφωνία ή να καθορίσει 

προτεραιότητες. Στην πορεία η οµάδα µπορεί να εξερευνήσει νέα θέµατα. Στόχος της 

όµως είναι η συγκλίνουσα σκέψη. 

Στο διάλογο στόχος είναι η εξερεύνηση, η ανακάλυψη και η διορατικότητα. 

Μπορεί κάποιες φορές να συµφωνήσουν οι απόψεις τους όµως αυτός δεν είναι ο 

στόχος. 

Αναµφισβήτητα οι οµάδες ωφελούνται από τον διάλογο εξερευνώντας το κοινό 

νόηµα αλλά ταυτόχρονα πιέζονται καθηµερινά να φτάσουν σε συµπεράσµατα, να 

πάρουν αποφάσεις και να σχεδιάσουν. Η εποικοδοµητική συζήτηση ενσωµατώνει 

χαρακτηριστικά του διαλόγου, προσανατολισµένα όµως πάντα σε συγκεκριµένα 

καθήκοντα. Οι συναντήσεις έχουν ηµερήσια διάταξη και τα άτοµα φεύγουν µε 

προτεραιότητες και αναθέσεις συγκεκριµένων εργασιών. 

Συµπερασµατικά τόσο ο διάλογος όσο και η εποικοδοµητική συζήτηση είναι 

δύο συµπληρωµατικές τεχνικές µάθησης χρήσιµες για την οµάδα που µαθαίνει. 

                                                                                                                                               
31 Senge P., Kleiner A., Roberts C., Ross R., Smith B., 1994, The Fifth Discipline fieldfbook, Random 
House Inc., United States of America  
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6.3.2 Πρωτόκολλα που βελτιώνουν τη συµπεριφορά και απόδοση της 

οµάδας 

Σύµφωνα µε τον Rick Ross είναι εξαιρετικά χρήσιµο για µια οµάδα να τυπώσει κάρτες 

για τα µέλη της που θα αναγράφουν τις ακόλουθες πέντε αρχές: 

1. Να προσέξω τους σκοπούς µου 

Τι θέλω από αυτή τη συζήτηση; Είµαι διατεθειµένος να επηρεαστώ; 

2. Να εξισορροπήσω τη συνηγορία µε τη διερεύνηση 

«Τι σε οδήγησε σε αυτήν την άποψη;» «Τι εννοείς µε αυτήν την άποψη;» 

1. Να κτίσω κοινά νοήµατα 

«Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο ………….τι εννοούµε;» 

2. Να χρησιµοποιήσω την αυτογνωσία ως πόρο 

Τι σκέφτοµαι; Τι νιώθω; Τι θέλω αυτή τη στιγµή; 

3. Να ερευνήσω τα αδιέξοδα.  

Σε τι συµφωνούµε και σε τι διαφωνούµε; 

∆εν είναι δύσκολο για τα µέλη της οµάδας να ακολουθήσουν αυτά τα πέντε 

πρωτόκολλα απαιτείται όµως εξάσκηση. Όποια οµάδα ακολουθήσει αυτά τα 

πρωτόκολλα θα παρατηρήσει βελτίωση της συµπεριφοράς της και αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της. 

 

6.4 ∆ιευκόλυνση Οµάδας (Team Facilitator) 

∆ιευκόλυνση οµάδας σύµφωνα µε τον Schwarz Roger (1994) 32 είναι η 

διαδικασία κατά την οποία ένα άτοµο αποδεκτό από όλα τα µέλη της οµάδας, 

ουσιαστικά ουδέτερο και χωρίς εξουσία, παίρνει αποφάσεις για να βοηθήσει την οµάδα 

να βελτιώσει τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζει και επιλύει τα προβλήµατα καθώς και 

                                                 
32 Schwarz R., 1994, The Skillled Facilitator: Practical wisdom for developing effective groups,  Jossey 
Bass, San Francisco 
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τον τρόπο που παίρνει αποφάσεις. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της οµάδας. 

Το άτοµο που πραγµατοποιεί την παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται team 

facilitator. Το άτοµο αυτό θα πρέπει να είναι ουδέτερο, δηλαδή να µην είναι υπέρ 

κάποιας προτεινόµενης λύσης, αποδεκτό από όλα τα µέλη της οµάδας και να µην έχει 

εξουσία να αποφασίζει. Συνεπώς πρακτικά και εξ’ ορισµού ένα µέλος της οµάδας, 

ανεξάρτητα από το πόσο καλά εκπαιδευµένο είναι, δεν µπορεί να είναι team facilitator. 

Αν όµως συντρέχει οικονοµική στενότητα ή προσδοκάται ότι η διαδικασία θα διαρκέσει 

πολύ, τότε κάποιο µέλος της οµάδας µπορεί να αναλάβει αυτόν το ρόλο. Το άτοµο αυτό 

θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα, κατά προτίµηση κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, από εξωτερικό facilitator. 

Για να κατορθώσει η οµάδα να διατηρήσει την αυτονοµία της και 

µακροπρόθεσµα να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της, οι παρεµβάσεις του 

facilitator θα πρέπει σταδιακά να µειώνουν την εξάρτηση της οµάδας από αυτόν. Ιδεατά 

αυτό επιτυγχάνεται µε παρεµβάσεις του facilitator που διδάσκουν στα µέλη της οµάδας 

τις ικανότητες της διευκόλυνσης διαλόγου. 

Ο facilitator θα πρέπει συνεχώς να ενθαρρύνει και να φέρνει στο προσκήνιο 

εκείνα τα µέλη της οµάδας που δεν έχουν καταθέσει τις απόψεις τους. Θα πρέπει να 

ρυθµίζει τη ροή της συζήτησης, ακολουθώντας ένα µοντέλο διαλόγου όπου θα 

προσκαλεί τους ανθρώπους να σταµατήσουν να έχουν δεδοµένα και να 

συµπεριφερθούν σα συνάδερφοι. Επίσης θα πρέπει συνεχώς να παρακινεί τους 

ανθρώπους να εξηγήσουν γιατί είπαν αυτά που µόλις είπαν έτσι ώστε να τους πείσει να 

περιγράψουν τι βρίσκεται πίσω από τις σκέψεις τους. 

Πελάτες του facilitator είναι όλη η οµάδα και όχι συγκεκριµένα µέλη της. Κύριο 

καθήκον του είναι να βοηθήσει την οµάδα να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της 
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βελτιώνοντας τη διαδικασία που ακολουθεί. Λέγοντας διαδικασία εννοούµε το πως 

λειτουργούν µαζί τα µέλη της οµάδας. Η διαδικασία περιλαµβάνει το  

• Πώς µιλούν τα µέλη µεταξύ τους 

• Πώς προσδιορίζουν και επιλύουν τα προβλήµατα 

• Πώς αποφασίζουν 

• Πώς χειρίζονται τις µεταξύ τους συγκρούσεις 

6.4.1 Βασική και αναπτυξιακή διευκόλυνση 

Η διευκόλυνση διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: τη βασική και την 

αναπτυξιακή. 

 
Στη βασική διευκόλυνση παρόλο που η οµάδα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να 

επηρεάσει τη διαδικασία, γενικά περιµένει τον facilitator να την καθοδηγήσει 

χρησιµοποιώντας εκείνη τη διαδικασία που αυτός θεωρεί αποτελεσµατικότερη. 

 
Στην αναπτυξιακή διευκόλυνση τα µέλη της οµάδας περιµένουν να ελέγχουν 

και να καθοδηγούν τα ίδια τη διαδικασία µε την βοήθεια του facilitator που θα τους 

βοηθήσει να πετύχουν το στόχο τους. 

Παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας των δύο κατηγοριών διευκόλυνσης 

 (Basic and Developmental Facilitation): 

Χαρακτηριστικά Βασική ∆ιευκόλυνση Αναπτυξιακή ∆ιευκόλυνση 

Σκοπός οµάδας Επίλυση ενός πραγµατικού 

προβλήµατος 

Επίλυση ενός πραγµατικού 

προβλήµατος ενώ µαθαίνει να 

βελτιώνει τη διαδικασία 

Ρόλος του facilitator • Να βοηθήσει προσωρινά 

την οµάδα να βελτιώσει τη 

διαδικασία της 

• Να έχει την κύρια ευθύνη 

διεύθυνσης της διαδικασίας 

της οµάδας. 

• Να βοηθήσει µόνιµα την 

οµάδα να βελτιώσει τη 

διαδικασία της 

• Να µοιραστεί την ευθύνη 

διεύθυνσης της διαδικασίας 

µε την οµάδας 
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Αποτέλεσµα για την 

οµάδα 

Εξάρτηση από τον facilitator 

για την επίλυση µελλοντικών 

προβληµάτων 

Μειωµένη εξάρτηση από τον 

facilitator για την επίλυση 

µελλοντικών προβληµάτων 

 

6.4.2 Οι βασικές αξίες που διέπουν τη διευκόλυνση 

Τρεις είναι οι θεµελιώδεις αξίες που διέπουν τη διευκόλυνση: έγκυρη 

πληροφόρηση, ελεύθερη επιλογή µετά από πληροφόρηση και εσωτερική δέσµευση σ’ 

αυτές τις επιλογές. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι περιγραφές αυτών των αξιών 

(Core Values Guiding Facilitation). 

 
Θεµελιώδης αξία Περιγραφή 

Έγκυρη πληροφόρηση • Οι άνθρωποι µοιράζονται όλες τις σχετικές 

πληροφορίες 

• Οι άνθρωποι µοιράζονται έτσι τις πληροφορίες 

ώστε οι άλλοι να τις καταλαβαίνουν. 

• Οι άνθρωποι µοιράζονται έτσι τις πληροφορίες 

ώστε οι άλλοι να µπορούν ανεξάρτητα να τις 

επαληθεύσουν. 

• Οι άνθρωποι συνεχώς αναζητούν νέες πληροφορίες 

για να καθορίσουν κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουν 

προηγούµενες αποφάσεις τους. 

Ελεύθερη επιλογή µετά 

από πληροφόρηση 

• Οι άνθρωποι καθορίζουν τους στόχους τους και τις 

δικές τους µεθόδους για να τους πετύχουν. 

• Οι άνθρωποι δεν χειραγωγούνται 

• Οι άνθρωποι στηρίζουν τις επιλογές τους σε 

έγκυρες πληροφορίες 

 

Εσωτερική δέσµευση 

αυτής της επιλογής 

•  Οι άνθρωποι νιώθουν προσωπικά υπεύθυνοι 

για τις αποφάσεις τους 

•  Οι άνθρωποι θεωρούν τις αποφάσεις τους  

ικανοποιητικές  
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Συνεπώς ο facilitator δεν αλλάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Απλά 

παρέχει πληροφορίες που δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν 

θα αλλάξουν τη συµπεριφορά τους ή όχι. Αν τελικά οι άνθρωποι αποφασίσουν να 

αλλάξουν τη συµπεριφορά τους, τότε ο facilitator τους βοηθά να µάθουν πως θα 

πραγµατοποιήσουν αυτή την αλλαγή. 
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7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΩΝ 

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 
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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 

οµάδων
33. 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 
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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 οµάδας34.  Το δεύτερο 

είδος συναντάται µε τους όρους 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 οµοφωνίας
35. Τέτοιες συγκρούσεις πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να µειώνονται µέσω συζήτησης πριν βρεθούν εκτός ελέγχου36. 

                                                                                                                                               
33 Harrington-Mackin, D., 1994, The Team Building Tool Kit, American Management Association, New 
York, NY 
34 Amason A. C. – Thompson K. R. – Hochwarter W. A. – Harrison, A. W., 1995, Conflict: An important 
dimension in successful management teams, Organizational Dynamics/ Capozzoli T. K., Conflict 
resolution: A key ingredient in successful teams, Supervision, 56(12), 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 
35 Amason et al, 1995, ο.π./ Amason, 1996, ο.π. / Eisenhardt K. M.- Kahwajy J. L. -  Bourgeois L. J., 
Conflict and strategic choice: How top management teams disagree, California Management Review, 
39(2), 1997 
36 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 
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Πολλές φορές οι συγκρούσεις οφείλονται σε άτοµα ασυµβίβαστα µε τη 

λειτουργία οµάδων (“mavericks”). Τα άτοµα αυτά ενδιαφέρονται 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 µέλη37. 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. ∆ιαφωνίες 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 Weiss38 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 λεγόµενα και σε στοιχεία όπως χειρονοµίες, στάση σώµατος, 

τόνο φωνής που δίνουν επιπλέον πληροφορίες 

• ικανότητα κατανόησης της θέσης και των αισθηµάτων των άλλων (η κατανόηση δεν 

                                                 
37 Summers L. – Rosen B., 1994, Mavericks ride again, Training and Development 
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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 Bryant39 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.  

                                                                                                                                               
38 Weiss D. H., 1997, “Four steps for managing team storms”, Getting Results For the Hands-On 
Manager 
39 Rayeski E. – 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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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.  
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η χρήση οµάδων αποτελεί ένα σηµαντικό ¨εργαλείο¨ για την επίτευξη 

οργανωσιακών στόχων. Η συµβολή τους στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, 

ταχύτητας και  επίλυσης προβληµάτων θεωρείται σηµαντική. 

Οι οµάδες εργασίας συχνά αναπτύσσουν και εφαρµόζουν αλλαγές που 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Αποτελούν 

το µεταφορικό µέσο που συνδυάζει τη σιωπηρή γνώση µε σκοπό την καινοτοµία και 

βοηθά µια επιχείρηση να ευηµερήσει µέσα σε µια απαιτητική αγορά. Θεωρούνται ο 

εύχρηστος τρόπος να αναπτύξει και να κατευθύνει κανείς τη διανοητική σύγκρουση 

µεταξύ διαφορετικών θέσεων και προτάσεων, δηµιουργώντας µια ενέργεια που 

καταλήγει σε νέες ιδέες και προϊόντα και σε µια αποτελεσµατική, στρατηγικής 

σηµασίας εφαρµογή. Και αυτό γιατί οι οµάδες έχουν το έµφυτο προνόµιο, να 

αποτελούνται από άτοµα που συχνά διαφέρουν ως προς την επιστηµονική και 

επαγγελµατική τους προέλευση, την προσωπικότητα, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες 

και εµπειρίες τους, έστω και αν η διαφορά αυτή παρατηρείται σε µία και µόνο 

παράµετρο. Οι διαφορές τους επιτρέπουν να εισφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις και 

τρόπους σκέψης, ικανά στοιχεία για να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότητα και την 

καινοτόµο συµπεριφορά των οµάδων. Γι’ αυτό και η ποικιλοµορφία, ως προς τα 

προσωπικά αυτά χαρακτηριστικά, έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές και 

επαγγελµατίες HR ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη λήψη υψηλής 

ποιότητας αποφάσεων. Η δηµιουργία και η παραγωγή νέων και καινοτόµων προϊόντων 

- υπηρεσιών, ως παράγωγα των αποφάσεων αυτών, µπορούν στη συνέχεια να 

ωφελήσουν το άτοµο, την οµάδα, την επιχείρηση αλλά και την κοινωνία στο σύνολό 

της, διότι διευκολύνουν την ευέλικτη αντιµετώπιση της οργανωσιακής και κοινωνικής 

καθηµερινότητας. 
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Οι οµάδες λοιπόν δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση της επιχείρησης και των εργαζοµένων τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια 

ενίσχυσής τους θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτήν την πρόταση, όπως έδειξε και 

συνεχίζει να δείχνει η διεθνής επιχειρησιακή πραγµατικότητα. Οι επιχειρήσεις 

καλούνται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες των οµάδων ώστε να καταφέρουν να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δυναµική τους.  

Παρόλ’ αυτά λίγα γίνονται για να µάθουµε πως να συνεργαζόµαστε και να 

λειτουργούµε σαν οµάδα. ∆υστυχώς, η συλλογικότητα και η συνεργασία είναι έννοιες 

που πολύ δύσκολα εφαρµόζονται στη χώρα µας όπου η καχυποψία και οι συνεχείς 

διαφωνίες φαίνεται να κυριαρχούν. Όπως είχε αναφέρει και ο πασίγνωστος ελληνικής 

καταγωγής γκουρού της Πληροφορικής, Νίκολας Νεγρεπόντε σε µια οµιλία του στην 

Αθήνα, «οι Έλληνες δεν είναι και πολύ συνεργάσιµος λαός». Γι' αυτό το λόγο αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση τόσο των µάνατζερ όσο και των διαφόρων στελεχών 

των επιχειρήσεων ώστε να µάθουν να λειτουργούν σαν οµάδα, να γνωρίσουν τα οφέλη 

που µπορούν να αποκοµίσουν µέσα από µια ειλικρινή συνεργασία µέσα από το διάλογο 

και να µπορέσουν να καταστήσουν έτσι την ελληνική επιχείρηση ανταγωνιστική στην 

αυγή του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να δοθεί µια µεγαλύτερη σηµασία στο θέµα και να 

σκεφτεί κανείς τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από µια τέτοια αντιµετώπιση. 
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