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Πεξίιεςε 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί µία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο θαη θπξίσο ησλ ελλνηψλ ηνπ „‟bonding‟‟ θαη „‟bridging‟‟ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειψλ κηαο νκάδαο εξγαζίαο.  Έγηλε ε επηδίσμε λα θαιπθζεί 

ην ζέκα ζθαηξηθά, ρσξίδνληαο ηελ εξγαζία ζε ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο. Η πξψηε 

ελφηεηα, πνπ απνηειείηαη απφ ηα θεθάιαηα έλα θαη δχν, φπνπ δίλεηαη ν νξηζκφο θαη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νκάδεο γεληθφηεξα αιιά θαη ηηο νκάδεο εηδηθφηεξα ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο. Αθνινπζεί ε ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ην „‟bonding‟‟ θαη „‟bridging‟‟. Δθεί 

πεξηγξάθνληαη θπξίσο ν νξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ θαη ζαθψο πξνζπαζεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε ηνπ 

„‟bonding‟‟ θαη „‟bridging‟‟κε ηελ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα . Σέινο, ε ηξίηε 

ελφηεηα θαιχπηεηαη απφ ηελ έξεπλα πνπ ζθνπφ είρε λα επηβεβαηψζεη θαη λα κειεηήζεη 

κέζα απφ ηηο απαληήζεηο δηαθνξψλ κειψλ κηαο νκάδαο αλ ε νκαδηθφηεηα, ε γεθχξσζε 

θαη ην „‟ρηίζηκν‟‟ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαιχηεξε απφδνζε ηεο νκάδαο. 
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Δηζαγσγή 

ε απηή ηελ επνρή απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ, νη εγέηεο (leaders) αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα 

επεθηείλνπλ ηα απνηειέζκαηα/ απφδνζε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο γίλνληαη πξφηππν γηα ηνπο νξγαληζκνχο (Alie, 

Beam & Carey, 1998). Οη νκάδεο είλαη ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη, ελδερνκέλσο, ηεο αχμεζεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ αηφκνπ. Με 

ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηεξνπ επηπέδνπ δηνίθεζε, έλαο εξγαδφκελνο δνπιεχεη κε 

απηνπεπνίζεζε κέζα ζε κηα νκάδα θαη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

ήκεξα, ζην λέν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, νη managers αλαζέηνπλ πεξηζζφηεξα νκαδηθά 

ζρέδηα (project) ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε επθαηξίεο λα εληζρχζνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο (Hartenian, 2003). Πξφζθαηε κειέηε δείρλεη φηη ε 

ππάιιεινο πνπ εξγάδεηαη κέζα ζε κηα νκάδα κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξν πξντφλ ζε 

ζχγθξηζε κε ην αλ δνπιεχεη κεκνλσκέλα (Jones, Richard, Paul, Sloane & Peter, 2007). 

Η εξγαζία απηή κειεηά ηηο επηπηψζεηο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο γεθχξσζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ bonding θαη 

bridging (φξνη πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα). Ο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη λα κάζνπκε αλ ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε γεθχξσζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

ζε κηα νκάδα επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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1. Ο όξνο ‘’νκάδα’’ 

1.1 Οξηζκφο  

Η νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζπλζήθεο αιιειεμάξηεζεο πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. Έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ 

δνπιεχνπλ ζηνλ ίδην ρψξν δελ είλαη απαξαίηεην πσο ζπληεινχλ νκάδα. Όηαλ κία νκάδα 

αλαπηχζζεη πξντφληα γηα παξάδεηγκα, απηφ είλαη απνηέιεζκα νκαδηθήο θαη ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη πξνυπνζέηεη ζπλέξγηα. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλέξγηαο 

είλαη πσο ην ζχλνιν έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ φηη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηνπ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν.  

Γιαμόπθυζη ηηρ ομάδαρ: H δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ κε 

ζθνπφ λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο φθεινο ηνπ project.  

Γιασείπιζη ηηρ ομάδαρ (Team Management): Η θαηεχζπλζε πνπ δίλεηαη ζε κία νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ κνλάδα. Οη επηηπρεκέλεο νκάδεο απνηεινχληαη απφ 

αλζξψπνπο πνπ είλαη  πξνζαλαηνιηζκέλνη θαη δεζκεπκέλνη ζηελ επίηεπμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ project.  

Ρόλορ: Μία κνλάδα κε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ πνπ κπνξεί λα ηηο 

αλαιάβεη έλα ή παξαπάλσ άηνκα.  

Ππόηςπα (Norms): Απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ πνπ είλαη θνηλά γηα φια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα, ππνδεηθλχνπλ ζηα κέιε ηη πξέπεη θαη ηη δελ 

πξέπεη λα θάλνπλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηα πην 

ζεκαληηθά πξφηππα (norms) πξαγκαηεχνληαη θπξίσο ηελ δηαδηθαζία  πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. (WHO, Geneva 2007) 
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1.2 Πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη νη νκάδεο 

ηελ βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη πσο ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη νκάδσλ. Η επηινγή ηνπ 

ηχπνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ (ή ην ζηφρν 

πξνο εθηέιεζε), ην νξγαλσηηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Δπηπιένλ 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά εάλ νξηζκέλεο εξγαζίεο ξνπηίλαο, ζα πξέπεη λα 

εθηεινχληαη ζε ζπλερή βάζε. Μηα νκάδα κε κφληκν θαη δνκεκέλν ππξήλα γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπληνληζηηθή επηηξνπή. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα ππάξρεη 

γηα λα παξέρεη πνηνηηθφ έιεγρν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη  λα παξέρεη ηελ 

ζπλερή ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα έλα ηφζν κεγάιν θαη κε ζπλερή ξνή πξφγξακκα 

( π.ρ. έιεγρνο ηνπ θαξθίλνπ), θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ρξνληθή νινθιήξσζε ησλ project 

κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. (Team Building, WHO, Geneva 2007) 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηχπσλ νκάδσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

Πίνακαρ 1. Παπαδείγμαηα ηςπολογίαρ ομάδυν (Team Typologies Examples) 

Γηάζηαζε Παξαδείγκαηα ηππνινγίαο νκάδσλ 

ηφρνη θαη θαζήθνληα  Δπίιπζε πξνβιεκάησλ / αλαπηπμηαθνί/ 

θ.α. 

Μέιε  Μνλή πεηζαξρηθή  νκάδα/ 

Γηεπηζηεκνληθή πεηζαξρηθή νκάδα 

(Single disciplinary team/ 

multidisciplinary team) 

Λεηηνπξγηθή/ Γηαιεηηνπξγηθή νκάδα 

(Functional / cross-functional team) 

Δλδν-νξγαλσηηθή/ δηα- νξγαλσηηθή 

νκάδα 

(Intra-organizational team/ Inter-

organizational team) 

Μέγεζνο Μηθξή (πεξίπνπ 3-4 κέιε)/ κεζαία/ 

κεγάιε (πεξίπνπ 8 ή παξαπάλσ κέιε) 

Ηγεζία Manager- εγέηεο/ επηθεθαιήο ηεο 

νκάδαο/ απηνθαηεπζπλφκελε νκάδα 

εξγαζίαο 
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Αιιειεπίδξαζε Φπζηθή παξνπζία/ εηθνληθή (κέζσ 

δηαδηθηχνπ) / ζπλδπαζκφο ησλ δχν  

 

 

Υξνληθφ ή θχθινπ εξγαζηψλ Πξνζσξηλφ/ κφληκν 

Σερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ 

 

Οκάδεο αιιειεπίδξαζεο, θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ (brainstorming), nominal group 

(=κηα νκαδηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηε „‟γελεζζε‟‟ ιχζεο, θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ), ειεθηξνληθή 

ζπλεδξίαζε 

 

 

1.3 Πσο επηιέγεηαη ε θαιύηεξε νκάδα γηα έλα project 

Έρνληαο ζπγθξνηεζεί ε θαηάιιειε νκάδα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ή λα δηαιπζεί έλα 

project. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο. Θα είλαη πνιχ ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

Α. Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο 

Σν πξνηεηλφκελν κέγεζνο ηεο νκάδαο είλαη απφ 3 έσο 12 κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία 

νκάδα πνπ απαξηίδεηαη απφ 5-7 κέιε δείρλεη λα είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. Οη κηθξέο 

νκάδεο πνπ αθνξνχλ 3 ή 4 κέιε ιεηηνπξγνχλ πην γξήγνξα θαη ηείλνπλ λα θέξνπλ πην 

γξήγνξα απνηειέζκαηα, ζπρλά φκσο θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζε πνηθηιία απφςεσλ. 

Παξαηεξείηαη πσο ζε νκάδεο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 7 ή 8 άηνκα, είλαη 

ζεκαληηθφ έσο θαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα έκπεηξνο επφπηεο. Δπίζεο, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηθξφηεξσλ ππφ-νκάδσλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Παξφια απηά, κία ηέηνηα νκάδα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ κε κεγαιχηεξε 

πνηθηινκνξθία. (Team Building, WHO, Geneva 2007) 
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Β. Η ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο νκάδαο 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί πσο ε νκάδα αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην project. Μηα θαιά ηζνζηαζκηζκέλε θαη 

ηζνξξνπεκέλε νκάδα θαίλεηαη λα εκπεξηέρεη έλα κείγκα αλζξψπσλ- κειψλ απφ ζρεηηθά 

πεδία θαη ηνκείο ηνπ project, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ έλα επξχ θάζκα 

εκπεηξηψλ θαζψο θαη δεμηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε κέιε ηα νπνία:  

1. Αλήθνπλ ζε ζρεηηθνχο ηνκείο/ νξγαληζκνχο ή άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο 

ηνπ project.  

2. Έρνπλ δηάθνξεο ηθαλφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ηερληθψλ γλψζεσλ-

δεμηνηήησλ, δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ – δεμηνηήησλ (π.ρ. επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ) θαζψο θαη δηαπξνζσπηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο.  

Η νκάδα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη: 

Ανθπώποςρ πος καηανοούν ζε βάθορ ηο project  φπσο γηα παξάδεηγκα αλζξψπνπο πνπ 

ήδε εξγάδνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ (π.ρ. εηδηθνχο ζηε δεκφζηα πγεία, managers 

πξνγξακκάησλ ζε ηλζηηηνχηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαξθίλν, θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαη νκάδεο αλζξψπσλ κε 

θαξθίλν) 

Άνθπυποι πος είναι ηεσνικοί εμπειπογνώμονερ (π.ρ. επαγγεικαηίεο πγείαο απφ ηηο 

ππεξεζίεο νγθνινγίαο) 

Ανθπώποςρ πος μποπούν να εξαζθαλίζοςν ανηικειμενικόηηηα ζηην διαδικαζία και ζηο 

αποηέλεζμα (π.ρ. απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θνηλνηηθνχο εγέηεο, αζζελήο κε 

θαξθίλν απφ νκάδεο απηνβνήζεηαο, κε επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο πγείαο) 

Ππομηθεςηέρ (π.ρ. θαξκαθεπηηθήο ππεξεζίαο ζην ππνπξγείν, θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο).   

(Team Building, WHO, Geneva 2007)  

Η επηινγή ησλ κειψλ κηαο νκάδαο είλαη άθξσο ζεκαληηθή. ε κία νκάδα είλαη ινγηθφ 

λα είλαη επηιέμηκνη „‟νη θαιχηεξνη θαη νη πην ιακπξνί‟‟ άλζξσπνη, αιιά αθφκε θαη νη 

άλζξσπνη κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

θαιά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα επηηχρνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν project θαη ζθνπφ. ηελ 
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επηινγή ησλ κειψλ κίαο νκάδαο, θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ λα πξνηηκεζνχλ άηνκα κε 

ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να ελδηαθέξνληαη θαη λα κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ ζην θνηλφ ζθνπφ θαη 

ζηφρν (project) 

 Δλζνπζηψδεηο 

 Αηζηφδνμνη  

 Γεκηνπξγηθνί, εππξνζάξκνζηνη θαη αλνηρηφκπαινη 

 Πξνλνεηηθνί 

 Καινί ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Να ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο κέιε κηαο νκάδαο 

 Να ζέβνληαη ηηο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη ηελ γλψκε ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

 Να ζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν 

 Πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ θνηλνί ζηφρνη 

 εβαζηνί κεηαμχ ησλ νκφηηκσλ ηνπο θαη ησλ ππνινίπσλ leader 

 Να κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν θαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιία 

αθψο ππάξρνπλ θαη θξηηήξηα απφξξηςεο πηζαλφλ κειψλ γηα δεκηνπξγία ηεο νκάδαο. 

Όζνλ αθνξά απηά, είλαη πνιχ ρξήζηκν λα αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα θαη λα 

βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε project. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ, φινη φζνη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ή 

ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, ή κπνξεί λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

ζρεηηθά κε ην project, ζα ήηαλ σθέιηκν λα απνθιεηζηνχλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ 

πξέπεη λα  επηιέγνληαη κφλν ιφγσ ηεο ήδε πςειήο ζέζεο ηνπο κέζα ζην ζχζηεκα. Τπφ 

ζπλζήθεο, ζα κπνξνχζαλ  ίζσο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο ζχκβνπινη ή σο 

ζπληνληζηέο ζε κηα νκάδα, παξφια απηά είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

αθηεξψζνπλ ρξφλν ζε ηνκείο ηεο δνπιεηάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλσλ ζε κηα νκάδα αμηνιφγεζεο αλαγθψλ.  

Δίλαη ρξήζηκν λα επηιέγνληαη επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ παξαδείγκαηνο 

ράξε λνζειεπηηθήο, γεληθήο ηαηξηθήο, εηδηθφηεηεο φπσο ε γπλαηθνινγία θαη ε 

νγθνινγηθή, ρεηξνπξγηθήο, δεκφζηαο πγείαο, θνηλσληνινγίαο, νηθνλνκηθψλ ή δηνίθεζεο.   
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Αθνχ εληνπηζζνχλ ηα θαηάιιεια κέιε γηα κηα νκάδα είλαη ζεκαληηθή θαη ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο ησλ κειψλ απηψλ. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ην πψο κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 

ηα θαιχηεξα κέιε γηα κηα νκάδα. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζηφρνη ηνπ εθάζηνηε project θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ελφο κέινπο γηα ηελ εθάζηνηε νκάδα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Αξρηθά, εληνπίδνληαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε εηαίξνπο νξγαληζκνχο ή 

κνλάδεο. Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ηαθηηθέο επαθέο κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

ήδε εληνπηζζεί, φπσο επίζεο θαη κε νπνηνλδήπνηε ηνπο γλσξίδεη θαη είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη αθφκε λα ιεθζεί ππφςε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αηφκνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί γηα ην project θαη ν ρξφλνο πνπ 

ζα ρξεηαζηεί γηα λα ην θέξεη εηο πέξαο.  

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα θαζνξηζηεί αλ απηφο ή 

απηή είλαη ην θαηάιιειν άηνκν γηα ηελ ζέζε θαη ζα ζπληειέζνπλ ψζηε απηφ ην άηνκν 

λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα. (Team Building, WHO, Geneva 2007) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πηζαλψλ ππνςεθίσλ γηα κέιε ηεο νκάδαο 

Οξγαληζκφο Πηζαλφ κέινο ηεο 

νκάδαο 

Θέζε Πηζαλφο/νη 

ηνκέαο/εηο ηεο 

ζπκβνιήο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη 

ηερληθψλ γλψζεσλ 

ή πφξσλ  

 

1.4 ηάδηα αλάπηπμεο κηαο νκάδαο 

 

Μηα νκάδα είλαη κηα δσληαλή θαη έληνλε δπλακηθή νληφηεηα. Θα κπνξνχζε λα 

εμειηρζεί απφ έλα πξψηκν ζε έλα ψξηκν ζηάδην, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο νκάδαο 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Σν κνληέιν ηνπ Tuckman (Tuckman, 

B.W. & Jensen, M.A.C. 1977) πξνηείλεη ηα παξαθάησ ηππηθά ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε 

κηαο νκάδαο:   
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Α. Η Γιαμόπθυζη (Forming): Απηή είλαη ε αξρηθή πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ. Η 

νκάδα δελ είλαη αθφκε ζίγνπξε γηα ην ηη πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη. Σα κέιε ηεο νκάδαο 

δελ γλσξίδνληαη αθφκε κεηαμχ ηνπο ή δελ είλαη αθφκε ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο (team leader) θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Απηφ ην ζηάδην νινθιεξψλεηαη φηαλ ηα κέιε αξρίδνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέιε ηεο νκάδαο. 

   

Β. Η ‘’’Έθοδορ’’ (Storming): Απηή είλαη κηα πεξίνδνο δηαινγήο φπνπ ηα κέιε αξρίδνπλ 

λα βξίζθνπλ- αλαγλσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο σο κέιε ηεο νκάδαο. ε απηφ ην ζηάδην 

πιένλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ληψζνπλ πην άλεηα εθθξάδνληαο ηελ γλψκε ηνπο, είηε 

ακθηζβεηψληαο ηελ εμνπζία θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ leader ηεο νκάδαο ηνπο. Μεξηθά 

κέιε κπνξεί λα εθθξάζνπλ ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο, θαζψο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηηο νκάδαο θαη ζην πσο απηέο ζα πξαγκαησζνχλ αιιά θαη ην ξφιν ηνπ 

leader θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγείηαη ηεο νκάδαο. Απηή είλαη ε αξρή ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ νκάδα.   

 

Γ. Η ‘’Σςποποίηζη’’ (Norming): ε απηφ ην ζηάδην ηα κέιε ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο ψζηε λα ιχζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ σο κηα ζπγθξνηεκέλε νκάδα κε ζπλνρή. Απηή ε δηαδηθαζία 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ε νκάδα λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο 

ζπγθξνχζεηο, λα πάξεη απνθάζεηο θαη λα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο  ηα 

νκαδηθά project.  

 

Γ. Η Δκηέλεζη (Performing): ε απηφ ην ζηάδην ε νκάδα πιένλ έρεη πεηχρεη ηελ 

αξκνλία, έρεη ήδε θαζνξίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, έρνπλ ήδε ζρεκαηηζηεί νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ηέινο είλαη πιένλ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη 

επηθέξεη. Η εγεζία παξέρεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζχκθσλα κε ην πψο είλαη 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλε ζην έξγν πνπ είρε λα επηηειέζεη. Σα κέιε έρνπλ βξεη θαη 

θαηαλνήζεη πψο λα δνπιέςνπλ κεηαμχ ηνπο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα 

ζπκβάινπλ κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο.  

 

Δ. Η διάλςζη ή ο επαναπποζδιοπιζμόρ (Dissolving/ Reorientating): Η νκάδα δηαιχεηαη 

φηαλ έρεη νινθιεξψζεη ην project. Μπνξεί φκσο λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ψζηε λα 

ζπλερίζεη ζην επφκελν ζηάδην ηνπ project.  
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1.5 Γηαηί νη νκάδεο απνηπγράλνπλ 

Μεξηθέο νκάδεο απνηπγράλνπλ απφ ηελ αξρή θαη θάπνηεο επηδεηλψλνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα πην ζρεηηθά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 

εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία κηαο νκάδαο. Απηά κπνξεί λα βνεζήζνπλ ψζηε 

λα αλαγλσξηζζεί ε αλάγθε αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ κειψλ, πνπ ελδερνκέλσο 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ησλ νκάδσλ.    

Δμσηεξηθά εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία (Πξνζαξκνζκέλα απφ ην 

Interaction Associates, 2001) 

  

 Ο θφξηνο εξγαζίαο: φπσο παξαηεξείηαη ζπρλά, απαηηείηαη απφ ηα κέιε λα 

εξγαζηνχλ πάλσ ζηα νκαδηθά θαζήθνληα φηαλ ήδε έρνπλ έλα πιήξεο θαη 

ππεξθνξησκέλν θφξην εξγαζίαο θαη πνιιέο θνξέο απηφ, είλαη επηπξφζζεηε 

αξκνδηφηεηα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ.  

 

 Η νκάδα δελ είλαη ζε ζέζε λα πιάζζεη ηα πξφηππα ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα νκάδα ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλε 

 

 Αλεπαξθήο αλαγλψξηζε γηα κεκνλσκέλα κέιε ηεο νκάδαο 

 

 Οη leader ησλ νκάδσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ή λα δψζνπλ επαξθή 

ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο  

 

 Γελ έρνπλ δνζεί ζηα κέιε αξθεηνί δηαζέζηκνη πφξνη 

 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζην δπλακηθφ ηεο νκάδαο 

 

 Σα κέιε δπζθνιεχνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο επζχλε γηα ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί 

 

   Ο νδεγφο αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ δελ είλαη ζαθήο 

Δζσηεξηθά εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία (πξνζαξκνζκέλν απφ ην 

Interaction Associates, 2001) 
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 Με επαξθήο ππνζηήξημε απφ βαζηθνχο εμσηεξηθνχο θνξείο 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ νξίζεη θαηάιιεινπο ζηφρνπο γηα ηελ νκάδα θαη 

δελ εθαξκφδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα λα ηνπο πεηχρνπλ 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ αθηεξψλνπλ ηνλ θαηάιιειν ρξφλν ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ θξνληίδνπλ λα ιχζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο δηαθνξέο 

ηνπο 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ δηεμάγνπλ ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια meetings 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκβαηνχο ηξφπνπο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, αλάιπζεο, ή δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ project 

 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ βξεη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο λα επεξεάζνπλ 

παξαγσγηθά ηελ δνπιεηά ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο 

 

  Τπάξρεη έιιεηςε ζπλνρήο ή δελ είλαη μεθάζαξε ε εγεζία ζηελ νκάδα 

 

 Τπάξρεη αδπλακία παξαγσγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο   

Αθφκα, κεξηθέο νκάδεο έρνπλ πςειφ θίλδπλν δπζιεηηνπξγίαο θαη απηφ δείρλεη λα είλαη 

πνιιέο θνξέο απνηέιεζκα ηνπ groupthink. Απηφ νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ζην ζχλνιν ηεο κία νκάδα κπνξεί λα πξνβεί ζε θαθέο ή θαη παξάινγεο 

απνθάζεηο. ε κία θαηάζηαζε groupthink, θάζε κέινο ηεο νκάδαο επηρεηξεί λα 

επηβεβαηψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

νκνθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ.  

Σα επηά ζπκπηψκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη to groupthinking επεξεάδεη, είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1. Διιηπήο έξεπλα γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

2. Διιηπήο έξεπλα γηα ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ 
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3. Απνηπρία ζην λα εμεηαζηνχλ νη θίλδπλνη ηεο πξνηεηλφκελεο επηινγήο 

4. Απνηπρία ζην λα επαλεθηηκεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο πνπ αξρηθά είραλ απνξξηθηεί 

5. Υακειή- ειιηπήο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

6. Δπηιεθηηθή κεξνιεςία θαηά ηελ εθηίκεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ  

7. Αδπλακία ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ 

Σν groupthink κπνξεί λα ππάξμεη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ή 

πην ζπγθεθξηκέλα κέξα ηε κέξα. Απηφ αλαδχεηαη θπξίσο φηαλ ε νπηηθή ελφο ή δχν 

αηφκσλ (πνπ απνηεινχλ κεηνςεθία) θπξηαξρνχλ ζε κηα ζπδήηεζε. Ο leader ηεο νκάδαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη πφηε κπνξεί λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, θαζψο θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ην απνθχγεη. Απηφ ην θαηλφκελν έρεη ηελ επηθείκελε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηαο ηεο νκάδαο λα αμηνινγεί κε αληηθεηκεληθφηεηα ηα ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζπδεηνχληαη. Δπνκέλσο, ε νκάδα κπνξεί λα πξνβεί 

πξνθαηεηιεκκέλα ζε απνθάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα.  

Γηα λα απνθεπρζεί ή λα ειαηησζεί ην groupthink ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

έρεη δηαβεβαηψζεη φηη ηα παξαθάησ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ: 

 Να έρεη θξαηήζεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο κηθξφ, δειαδή πεξίπνπ 6 έσο 10 άηνκα 

 Με δηαθξηηηθφηεηα θαη επγέλεηα λα απνζαξξχλεη ηελ θπξηαξρία κεκνλσκέλσλ 

αηφκσλ πνπ κπνξεί λα ππεξέρνπλ ηφζν ζηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ φζν θαη ζηελ 

έληαζε ηεο θσλήο ηνπο κέζα ζηελ νκάδα 

 Να ζηγνπξεχεη φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο αλεμάξηεηα θαη ειεχζεξα ρσξίο λα δηζηάδνπλ ή λα 

ληψζνπλ πσο απεηινχληαη 

 Να ελζαξξχλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο λα ακθηζβεηνχλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο απφςεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

 Να νδεγεί ηελ ζπδήηεζε ζε ζπκπεξάζκαηα κφλν πξνο ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, θαη κφλν φηαλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ 

εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο   

(Team Building, WHO, Geneva 2007). 
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2.  Οκαδηθή εξγαζία ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

2.1 Οξίδνληαο ηελ νκάδα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηηο νκάδεο ηνλίδεη πσο ε δνκή κηα νκάδαο κπνξεί λα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη λα 

εθπιεξψζεη, ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ησλ ζπλδπαζκφ ησλ επαγγεικάησλ πνπ ππάξρεη 

ζηελ νκάδα θαζψο θαη ησλ επίζεκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ πγείαο ζηελ 

νκάδα. (Ovretveit J (1997), Devine, D. J. (2002) Δπίζεο αλαθέξεηαη πσο νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, νη εξεπλεηέο θαη νη ππεχζπλνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο κεκνλσκέλεο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ φξν “teamwork”, 

έηζη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλαο νξηζκνί. Παξφια απηά, αλ ε 

νπνηαδήπνηε πξαθηηθή πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε νκάδα αλζξψπσλ πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

θαη λα βαζηζηεί ζε έλαλ θαηάιιειν πιαίζην πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο, είλαη 

αδηακθηζβήηεηα απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ 

«νκάδα», «νκαδηθή εξγαζία» «ζχκπξαμε» θαη « πξαθηηθή ζπλεξγαζίαο».   

ηελ Οξγαλσηηθή βηβιηνγξαθία ε «νκάδα» νξίδεηαη σο κηα ζπιινγή αηφκσλ πνπ είλαη 

αιιεινεμαξηψκελα ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, πνπ κνηξάδνληαη ην θνηλφ αίζζεκα επζχλεο 

γηα ηα απνηειέζκαηα, πνπ αληηιακβάλνληαη ησλ εαπηφ ηνπο θαη γίλνληαη αληηιεπηά απφ 

ηνπο άιινπο σο κηα αθέξαηα θνηλσληθή νληφηεηα ελζσκαησκέλε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα, θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε βάζε ηα νξγαλσηηθά φξηα 

κεηαμχ ηνπο. (Cohen, S. G., Bailey, D. R. 1997) 

 ηε ζπλέρεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη πσο νη εξεπλεηέο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ σο ζεκείν εθθίλεζεο θαη έπεηηα ζχγθξηλαλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νκάδεο νξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ε 

απηφ ην ζεκείν παξαηήξεζαλ, πσο νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο δελ 

ζπλεζίδνπλ λα δνπιεχνπλ πάληα ζε νκάδεο, θαη επηπιένλ νη αληηιήςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αλ αλήθνπλ ζε κία νκάδα ή φρη πνηθίιεη ζε ζρέζε κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ άιισλ. (Schweikhart SB, and Smith-Daniels V. 1996) Γηα παξάδεηγκα,  

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη επαγγεικαηίεο ππεξεζηψλ πγείαο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο εξγαδνκέλνπο κέζα ζε νκνηφκνξθεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (γηα παξάδεηγκα 

ζε κηα νκάδα θξνληίδαο), ελψ θάπνηνη άιινη αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

εξγαδφκελνπο ζε ζεζκνζεηεκέλεο νκάδεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα ηζρπξή νκάδα 

πνπ απνηειείηε απφ κηα πιεζψξα επαγγεικάησλ). Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη πσο αθφκε 
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θαη νη απνδέθηεο θξνληίδαο κεξηθέο θνξέο έρνπλ ηελ δηθή ηνπο αληίιεςε ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα πνπ ηνπο θξφληηζε βαζηδφκελνη ζηα επαγγέικαηα ηνπο.    

ηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη πην θνηλνί ηχπνη νκάδσλ πνπ παξαηεξνχληαη είλαη 

 1. Οη  νκάδεο project (γηα παξάδεηγκα νη νκάδεο πνηνηηθήο βειηίσζεο) θαη  

2. Οη νκάδεο παξνρήο θξνληίδαο θαη νη νκάδεο δηαρείξηζεο.  Απηέο νη νκάδεο κπνξνχλ 

λα δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε:  

 Σνλ πιεζπζκφ ησλ αζζελψλ (π.ρ. γεξηαηξηθέο νκάδεο) 

 Σνλ ηχπνο αζζελείαο (π.ρ. νκάδεο εγθεθαιηθψλ) 

  Σα πιαίζηα παξνρήο θξνληίδαο (π.ρ. πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, λνζνθνκεία, 

καθξνρξφληα πεξίζαιςε). (Perlow LA, Gittell JH amd Katz N 2004) 

 

2.2 Σν έξγν ηεο νκάδαο ζηνπο ηνκείο ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Η πνιππινθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηα ζέκαηα πγείαο νξίδνπλ ην έξγν (ζηφρν), ζην νπνίν 

δεζκεχεηαη έλα group απφ επαγγεικαηίεο πγείαο.  Σν έξγν απηφ κπνξεί λα είλαη κία 

πξάμε, απφθαζε, ή παξνρέο πγείαο πνπ εθηειείηε είηε απφ θάπνηνλ επαγγεικαηία είηε 

απφ κηα νκάδα ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ αζζελνχο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ επαγγεικαηηψλ, ηφζν πην πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα έληνλε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή νκαδηθή δνπιεηά κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηηο ήδε θαζνξηζκέλεο νκάδεο ηφζν ζηα λνζνθνκεία (φπσο νη 

νκάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο) φζν θαη ζηελ θνηλσλία.  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο κε επαξθή ζπλεξγαζία αλαγλσξίδνπλ πφηε ππάξρεη αλάγθε γηα 

νκαδηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηεπθξηληζηεί θαη λα δηεπζεηεζεί έλα (πεξίπινθν) πξφβιεκα 

πγείαο, θαζψο επίζεο γλσξίδνπλ φηη ην άηνκν πνπ δέρεηαη θξνληίδα ζα ηνπο αληηιεθζεί 

σο νκάδα. Η βηβιηνγξαθία επίζεο απνθαιχπηεη πσο ηα φξηα ζηηο νκάδεο είλαη ζπρλά 

ξεπζηά, κε βαζηθά ή πεξηθεξεηαθά κέιε νκάδσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζπρλά είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ βάζε ηνπ έξγνπ πνπ 

πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ κε  θνηλφ ζηφρν ηελ ζπλνιηθή πγεία ηνπ αζζελνχο.  

ε πην πξαθηηθφ επίπεδν, ν νξηζκφο θαηλνχξγησλ ξφισλ γηα ηηο νκάδεο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεηάζνπλ ηα επίκνλα πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα παξνρήο 

πεξίζαιςεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηλνχξγηεο ηαηξηθέο νκάδεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

έρνπλ εθηηκεζεί ζηνλ έξγν ηνπο λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο γηα λα 
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βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ, ηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ.     

 

2.3 Η νκαδηθή εξγαζία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ζπλεξγαζία 

Η νκαδηθή εξγαζία είλαη ε αιιειεπίδξαζε ή ε ζρέζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εξγάδνληαη αιιειεμαξηψκελνη γηα λα παξέρνπλ θξνληίδα 

ζηνπο αζζελείο. Η νκαδηθή εξγαζία ζεκαίλεη πσο ηα κέιε ηεο νκάδαο: 

 Δίλαη ακνηβαία εμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο 

 Αληηιακβάλνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πσο ζπλεξγάδνληαη κε θνηλφ ζηφρν ηελ 

θξνληίδα ηνπ αζζελή 

 Ωθεινχληαη απφ ην λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα παξέρνπλ θξνληίδα ζηνλ αζζελή 

 Μνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θνηλή ιήςε 

απνθάζεσλ 

 Γλσξίδνπλ πφηε ε νκαδηθή ζπλεξγαζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο.  

 (Watkins D, Edwards J, Gastrell P (2003)) 

Οη νκάδεο είλαη έλαο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ζηνλ νπνίν ηα κέιε κνηξάδνληαη θνηλνχο 

ζηφρνπο θαη βαζίδνληαη ακνηβαία ν έλαο ζηνλ άιιν γηα λα εμαζθαιίζνπλ θξνληίδα ζηνλ 

αζζελή. (Όκσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο ρσξίο λα είλαη κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη νξηζκέλεο 

νκάδαο).  

Δπεηδή ε ζπλεξγαζία νξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (ππνλνψληαο ζπιινγηθέο πξάμεηο πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν) είλαη 

ηειηθά νη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θαζνξίδνπλ πφηε θαη αλ ζα πξνθχςεη θάπνηα 

ζπλεξγαζία. (Henneman, E. A., Lee, J. L., & Cohen, J. I. (1995)) 

Απηή ε γξακκή ζπιινγηζκνχ ινηπφλ, πξνηείλεη φηη ε νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα είλαη 

κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο, αιιά ε ζπλεξγαζία δελ ππάξρεη πάληα ζηηο νκάδεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε έλαο νηθνγελεηαθφο παζνιφγνο, 

θπζηνζεξαπεπηήο θαη έλαο νδνληίαηξνο κπνξεί λα παξέρνπλ θξνληίδα ζε έλα άηνκν, 

παξφια απηά δελ κπνξνχλ λα απνθαιέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο νκάδα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ αζζελή.  
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Με άιια ιφγηα, ε νκαδηθή εξγαζία είλαη έλα πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγαζία 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο πνπ δνπιεχνπλ ζε έλα νκαδηθφ πεξηβάιινλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. (Meads, G., 

Ashcroft, J., Barr, H., Scott, R., & Wild, A. (2005)) 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, ε ζπλεξγαζία ελδπλακψλεη ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

πλεξγαζία είλαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αλεμάξηεηα απφ ην αλ αληηιακβάλνληαη ή φρη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

κέινο κηαο νκάδαο. 

Έλα επξχ εχξνο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα πξνθχςεη βαζηδφκελν ζηνλ ηχπν ηεο θξνληίδαο 

πνπ απαηηείηαη. Δλψ νη αλεζπρίεο πνιιψλ αηφκσλ, νηθνγελεηψλ, θαη θνηλσληψλ 

κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πξαθηηθήο ελφο επαγγέικαηνο, 

φηαλ νη ππεξεζίεο πγείαο πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιή ή παξαπνκπή ζε έλαλ άιιν 

επαγγεικαηία ε πξαθηηθή ηξέπεηαη ζε αιιειεμαξηψκελεο θαη δηεπαγγεικαηηθέο 

πξαθηηθέο. Γεληθά , πςειά επίπεδα ζπλεξγαζίαο είλαη απαξαίηεηα φηαλ νη αλάγθεο 

πγείαο είλαη πεξίπινθεο θαη νη αζζελείο πνπ δέρνληαη θξνληίδα απαηηνχλ ηηο δεμηφηεηεο 

πνιιψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.  

Όπσο αλαγξάθεηαη ζην δηάγξακκα παξαθάησ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη δπλακηθή θαη πξνθχπηεη απφ κηα γθάκα ησλ: 

 Αλεμάξηεηε παξάιιειε πξαθηηθή κε απηφλνκνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

δνπιεχνπλ ν έλαο ζην πιεπξφ ηνπ άιινπ. 

 πκβνπιή θαη παξαπνκπή φηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο 

 Αιιειεμάξηεζε παξνρήο θξνληίδαο κε αιιειεμαξηψκελε ιήςε απνθάζεσλ 

(Way, D., Jones, L., & Baskerville, N. B. (2001, March)) 

    

 

Γιάγπαμμα 1. Σο θάζμα ηηρ ζςνεπγαζίαρ (Spectrum of collaboration) 
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Δπαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία δηεπαγγεικαηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία βαζηδφκελνη ζε 

θνηλέο γλψζεηο θαη ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ψζηε λα 

επεξεάζνπλ ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελή, είλαη δεζκεπκέλνη ζηελ πξαθηηθή ζπλεξγαζία.( 

Way, D., Jones, L., & Busing, N. (2000, February)) 

 

2.4 Γηαηί ε νκαδηθή εξγαζία είλαη ζεκαληηθή ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

Η νκαδηθή εξγαζία έγηλε κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηεο πγείαο γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Αξρηθά γηαηί ε θιηληθή θξνληίδα έρεη γίλεη πνιχ πνιχπινθε θαη 

εμηδαληθεπκέλε, αλαγθάδνληαο έηζη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα επηρεηξεί πνιχπινθεο 

παξνρέο πγείαο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θαηλνχξγηεο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο. Η 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ρξφλησλ παζήζεσλ φπσο ν δηαβήηεο, ν θαξθίλνο 

θαη νη θαξδηαθέο παζήζεηο έρνπλ αλαγθάζεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα πξνβεί ζε κηα 

πξνεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. (Mickan, Sharon M. 

2005) ε ρψξεο φπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, νη ηαηξηθέο νκάδεο πξέπεη λα 

δηαρεηξίδνληαη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο. Παξαηεξείηαη 

επίζεο, πσο άιιεο ρψξεο αλεζπρνχλ κε ηελ ζπλερήο απμαλφκελε πξφζβαζε 

δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. ηε Βξαδηιία γηα παξάδεηγκα, νη 

νκάδεο παξνρήο πγείαο εθπαηδεχνληαη ψζηε λα θαηαλννχλ ζε βάζνο ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη πνηθηινκνξθηψλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. (Pinto, Rogério M., 

Melanie Wall, Gary Yu, Cláudia Penido, and Clecy Schmidt, American Journal of 

Public Health) 

Καηά δεχηεξνλ, νη εξεπλεηέο έρνπλ αλαθαιχςεη πσο φηαλ δνπιεχεηο κε άιινπο 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, θαη δείρλεη λα απμάλεηαη ε 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. (Baker, Jeff P, Sigrid Gustafson, Jeff Beaubien, 2005) Αθφκε, 

ε νκαδηθή εξγαζία δείρλεη λα κεηψλεη ηνπο ιφγνπο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ην 

burnout. (Canadian Health Services Research Foundation) Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ 

πσο ε πγεία ηνπ αζζελνχο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ έλαλ επαγγεικαηία, θαζψο πιένλ κηα 

νιφθιεξε νκάδα απφ επαγγεικαηίεο πγείαο δνπιεχνπλ καδί θαη ζπληνλίδνπλ ηελ 

επεκεξία ηνπ. (WHO, 2009) Οη νκάδεο πγείαο βνεζνχλ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ηεξαξρίαο 

θαη ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξε δχλακε απφ ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο, κε απνηέιεζκα 

λα επσθεινχληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο.    
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Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο ιφγνο είλαη πσο ε νκαδηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αθκαία επηθνηλσλία. (Virani, Tazim 2012) Απηφ φπσο ππνγξακκίδεηαη, έρεη σο 

απνηέιεζκα νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο λα  ληψζνπλ αλαθνχθηζε θαη 

αλαθέξνπλ φηη δέρνληαη πην εχθνια ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηνπο 

πξνηείλνληαη, φπσο επίζεο φηη ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θξνληίδα πνπ 

ηνπο παξέρεηαη. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δηαπηζηψζεθε επίζεο λα είλαη 

πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. Μηα κειέηε δηαπίζησζε φηη λνζειεπηέο πνπ 

πεξλνχλ απφ επηηπρείο πξνζπάζεηεο „‟ρηηζίκαηνο‟‟ ηεο νκάδαο ηνπο είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. (Amos, Mary Anne, Jie Hu, and Charlotte A. 

Herrick 2005) 

Αθφκα, ζεκαληηθήο ζεκαζίαο ζηελ είλαη ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε νκαδηθή εθπαίδεπζε 

πνπ απνηεινχλ ζηνηρεηψδε θνκκάηη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ γηαηί ην λα 

καζαίλεη θάπνηνο πψο λα επηθνηλσλεί παξαγσγηθά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κπνξεί λα είλαη 

ρξνλνβφξν έηζη ε νκαδηθή εξγαζία εθκάζεζεο ζην πιαίζην ησλ ηαηξηθψλ ζπνπδψλ, 

δείρλεη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη. (Thomas, 

Eric J. 2011) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο θαη 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο θξνληίδαο, παξαηεξείηαη 

πσο σθεινχληαη θαζψο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ, θαη εηδηθφηεξα ζε ηνκείο φπνπ ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πγείαο 

αθζνλνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πξφγξακκα ζηελ Ιλδία πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε 

λνζειεπηψλ πνπ δνπιεχνπλ κε νξνζεηηθνχο αζζελείο, νη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ψζηε 

λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πνιινχο ξφινπο φπσο, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ ηερληθνχ 

εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ πξψηεο βνήζεηαο.     

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) πξνηείλεη πσο νη καζεηέο πξέπεη λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηηο ζεκειηψδεο αξρέο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηε εθπαίδεπζε ηνπο άκεζα. 

Αθφκε ηνλίδεη πσο ην φθεινο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη πνιιά πξνγξάκκαηα 

δηδάζθνπλ ηελ εθκάζεζε βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα, επηηξέπνληαο έηζη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο θαη λα 

επηιχζνπλ θιηληθά πξνβιήκαηα σο νκάδα.          

 

 

  



 

18 
 

3. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νκάδσλ θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ¨bonding¨ θαη 

¨bridging¨ ηεο νκάδαο 

3.1 Οξίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νκάδσλ 

ε πξνεγνχκελν ζεκείν θξίζεθε απαξαίηεην λα δνζεί έλαο δηαθαλήο νξηζκφο ηεο 

«νκάδαο». Απηφ ην θνκκάηη πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάγθε ελφο νξηζκνχ γηα ηελ 

«απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ» σο κηα πξνυπφζεζε γηα λα θαηαλνεζεί ηη κπνξεί λα 

γίλεη ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ.  

ηελ νξγαλσηηθή βηβιηνγξαθία, ην κνληέιν ηνπ Hackman γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νκάδσλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν. Απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: 

 Σελ παξαγσγή ελφο πνιχ πνηνηηθνχ «πξντφληνο» 

 Σελ ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο λα ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη καδί ζην 

κέιινλ (βησζηκφηεηα) 

 Σελ ζπλεηζθνξά ηεο νκάδαο ζηελ επεκεξία θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

κειψλ ηεο 

Σν κνληέιν ηνπ Hackman ππνδεηθλχεη ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα: 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο νκάδαο ( φπσο ε αιιειεμάξηεζε, ε ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνχ 

ηεο) 

 Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο (φπσο ην κέγεζνο, ε αλάκεημε ησλ δεμηνηήησλ) 

 Οη θαλφλεο ηεο νκάδαο (φπσο ν ζπληνληζκφο) 

Η νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ( φπσο ε αληακνηβή, ε εθπαίδεπζε, νη πιεξνθνξίεο) 

(Hackman, J. R. (1990)) 

 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ζπρλά εξεπλψληαη ρσξίο θαιά αλαπηπγκέλα εξγαιεία κέηξεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο.  Γηα απηφ ην ιφγν, 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ πνηνη ηχπνη νκάδσλ είλαη νη πην απνηειεζκαηηθνί. Οη 

εξεπλεηέο είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ εξσηήζεηο φπσο ¨ζε ηη είλαη απνηειεζκαηηθνί;¨ 

θαη ¨πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο;¨  

Η απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή νκαδηθή 

εξγαζία. Μεξηθέο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ζπλεξγαζία σο απνηέιεζκα (απηφ 
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είλαη δειαδή σο ηειηθφ απνηέιεζκα). ηα κνληέια ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

νκάδσλ, φπνπ ηα απνηειέζκαηα νξίδνληαη σο ε βειηησκέλε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη 

ε ηθαλνπνίεζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, ε ζπλεξγαζία νξίδεηαη σο δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ, ζην νπνίν ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη. Δάλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά, ηφηε αλακέλεηαη 

πσο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα  κπνξεί λα επεξεαζηεί 

ζεηηθά.     

Έλαο θνηλφο ηξφπνο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη κέζσ αληηθεηκεληθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ θιηληθή ζπκπεξηθνξά (φπσο ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ) 

 Σελ νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά (φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, δαπάλεο) 

 Σελ ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ (φπσο ε εκκνλή ζηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο) 

 Σηο ππνθεηκεληθέο κεηξήζεηο έθβαζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

νκάδσλ, νη νπνίεο ζπρλά αθνξνχλ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πηπρέο, πνπ αλαθέξνληαη 

απφ ηα κέιε νκάδσλ (φπσο νη αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ηνπο) 

 

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθώλ νκάδσλ  

 

Η νκαδηθή εξγαζία νξίδεηαη απφ ηνλ Scarnati (2001, p. 5) σο „„κηα δηαδηθαζία 

ζπλεξγαζίαο ε νπνία επηηξέπεη ζε απινχο αλζξψπνπο λα επηηχρνπλ αμηνζεκείσηα 

απνηειέζκαηα‟‟. Οη Harris & Harris (1996) επίζεο εμεγνχλ φηη κηα νκάδα έρεη έλα 

θνηλφ ζθνπφ ή ζηφρν φηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ παξαγσγηθά, 

θνηλέο ζρέζεηο ψζηε λα επηηχρνπλ νκαδηθνχο ζηφρνπο. Η νκαδηθή εξγαζία απαληά ζε 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη καδί ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο γηα λα επηηχρεη ηνπο 

θνηλνχο ζηφρνπο ηεο νκάδαο κέζσ ηεο θνηλήο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ. ηε 

βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία κηαο νκάδαο είλαη ε 

επηθέληξσζε ηεο ζε έλα θνηλφ ζηφρν θαη έλα δηαθαλή ζθνπφ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Fisher, Hunter, & Macrosson, 1997; Johnson & Johnson, 1995, 1999; Parker, 1990; 

Harris & Harris, 1996). Οη νκάδεο είλαη έλα δσηηθφ θνκκάηη ζε πνιινχο νξγαληζκνχο 

θαη πξέπεη λα ελζσκαησζεί σο θνκκάηη ηεο παξάδνζεο ηξηηνγελψλ κνλάδσλ.  

 



 

20 
 

Οη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο βαζίδνληαη ζηε ζπλέξγηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν φινη πξνηίζεληαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαη λα  ζπκκεηέρνπλ κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ έλα 

ζεηηθφ θαη παξαγσγηθφ νκαδηθφ πεξηβάιινλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά εππξνζάξκνζηα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο φπνπ νη 

ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεμάξηεζεο αληί 

ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ, αληαγσληζηηθψλ ζηφρσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Luca & 

Tarricone,2001). Οη έξεπλεο έρνπλ πξνζθέξεη έλαλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα επηηπρεκέλε νκαδηθή εξγαζία. Πνιιά απφ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ ηαπηνπνηεζεί δηαξθψο ζηελ βηβιηνγξαθία. Ο Πίλαθαο 2. παξέρεη 

κηα πεξίιεςε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα επηηπρεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα κηα επηηπρεκέλε νκαδηθή εξγαζία φπσο απηά πνπ αθνινπζνχλ: 

Πίνακαρ 2. Βαζικέρ ιδιόηηηερ ζηιρ αποηελεζμαηικέρ ομάδερ  

Βαζηθέο ηδηφηεηεο Υαξαθηεξηζηηθά 

Γέζμεςζη ζηην επιηςσία και ηοςρ κοινούρ 

ζηόσοςρ ηηρ ομάδαρ 

 Οη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννχλ ηνλ 

ζθνπφ θαη κνηξάδνληαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο- ν ζπλδπαζκφο 

επηηπγράλεη ηελ απνζηνιή 

(Francis & Young, 1979) 

 Σα κέιε πξέπεη λα κνηξάδνληαη 

έλαλ ηζρπξφ θνηλφ ζηφρν (Kets De 

Vries, 1999) 

 Οη νκάδεο πξνζθέξνπλ ζε θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο θχξνο θαη 

αλαγλψξηζε(Scarnati, 2001) 

 Οη επηηπρεκέλεο νκάδεο είλαη 

θηλεηνπνηεκέλεο ζην λα πεηχρνπλ 

(Bradley & Frederic, 1997) 

 Τπάξρεη έληνλε δέζκεπζε ηεο 

νκάδαο ζην λα πεηχρεη (Critchley 

& Casey, 1986) 

 Σα κέιε έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη 

πεπνηζήζεηο (Kets De Vries, 



 

21 
 

1999) 

 Να είλαη δεζκεπκέλνη θαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δνπιεηά 

ηνπο (Wageman, 1997) 

 Η δεκηνπξγία κηαο θηιηθήο, 

ραιαξήο, άλεηεο θαη κε 

επηθξηηηθήο αηκφζθαηξαο (Harris 

& Harris, 1996) 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο ηεο 

νκάδαο (Bradley & Frederic, 

1997) 

 Οη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ηηο 

απιέο αιιειεπηδξάζεηο κε άηνκα 

πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα 

θαη ζηφρνπο (Scarnati, 2001). 

Αλληλεξάπηηζη  Κάπνηνο δελ κπνξεί λα επηηχρεη 

εθηφο θαη αλ θαη ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο 

επηηχρνπλ(Smith, 1996) 

 Η νκάδα κπνξεί λα παξαδψζεη 

πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη ηα 

άηνκα ηα νπνία ζπκβηβάδνληαη 

ζηελ απνκφλσζε (Francis & 

Young, 1979) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

γηα λα παξάγνπλ επηηπρεκέλα 

ζπζηήκαηα(Bradley & Frederic, 

1997) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο 

αιιειεπηδξνχλ ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν θαη λα 

πξνσζήζνπλ ν έλαο ηελ επηηπρία 
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ηνπ άιινπ(Smith, 1996) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο βαζίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο- ν ζπλδπαζκφο 

ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο 

ζπλέξγηαο (Francis & Young, 

1979) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

ελδηαθέξνληαη ηφζν ζηα νκαδηθά 

επηηεχγκαηα φζν θαη ηα αηνκηθά 

(Harris & Harris, 1996) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ πξέπεη 

πνηέ λα απηφ- θαηεπζχλνληαη ή λα 

είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα 

(Johnson, Heimann, & O'Neill, 

2000) 

 Οη νκάδεο ζπρλά εκςπρψλνληαη 

γηα λα επηηχρνπλ αξκνδηφηεηεο 

πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

κεκνλσκέλα άηνκα (Scarnati, 

2001) 

 Οη άλζξσπνη βηψλνπλ έλα επξχ 

θάζκα λέσλ ηδεψλ θαη δεμηνηήησλ 

φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε κέιε κηαο 

νκάδαο (Scarnati, 2001) 

 Σα κέιε κηαο νκάδαο καζαίλνπλ 

καδί ψζηε κεηαγελέζηεξα λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα σο 

κνλάδεο(Smith, 1996) 

Γιαπποζυπικέρ δεξιόηηηερ  Οη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ελδηαθέξνληαη ν έλαο γηα ηνλ 

άιιν(Critchley & Casey, 1986) 

 Σα κέιε πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ 

ν έλαο ηνλ άιιν(Kets De Vries, 
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1999) 

 Σα ζπλαηζζήκαηα πξέπεη λα 

εθθξάδνληαη ειεχζεξα(Critchley 

& Casey, 1986) 

 Σα κέιε (Harris & Harris, 1996) 

 Τπάξρεη έλα πςειφ επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο (Critchley & Casey, 

1986) 

 Σα κέιε ζέβνληαη θαη 

εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιιν 

(Kets De Vries, 1999) 

 Να πξνάγνπλ εκπηζηνζχλε, 

απηνπεπνίζεζε θαη δέζκεπζε 

κεηαμχ ηνπο (Harris & Harris, 

1996) 

Ανοισηή επικοινυνία και θεηική 

αναηποθοδόηηζη 

 Να δίλνπλ θαη λα δέρνληαη 

αλαηξνθνδφηεζε κε έλα κε 

ακπληηθφ ηξφπν(Harris & Harris, 

1996) 

 Σν ηδαληθφ αληηθείκελν ζα πξέπεη 

λα είλαη έληνλα δηαθνξεηηθφ θαη 

λα ζπλεηζθέξεη ζε ηαιέληα θαη 

γλψζεηο, ελψ κεηέρεη ζε αλνηρηέο 

θαη κε απεηιεηηθέο ζπδεηήζεηο 

(Bradley & Frederic, 1997) 

 Να εθηηκά ην απνηειεζκαηηθφ 

listening θαη ηηο επηθνηλσλίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο (Harris & Harris, 1996) 

 Να δεζκεχεηαη ζηνλ αλνηρηφ 

δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία(Kets 

De Vries, 1999) 

 Να θαιιηεξγεί νκαδηθφ πλεχκα 

ηεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο θαη 
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ηεο απζεληηθήο κε θαηαζηξνθηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο (Harris & 

Harris, 1996) 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

είλαη αλνηρηά θαη εηιηθξηλή 

(Critchley & Casey, 1986) 

 Να επηηξέπεη ζηα κέιε λα 

εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ 

νκάδα(Harris & Harris, 1996) 

 Να αθνχγνληαη φιεο νη ηδέεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα (Critchley & 

Casey, 1986) 

 Να αληηκεησπίδεη ηηο δηακάρεο θαη 

λα ηηο δηαρεηξίδεηαη (Critchley & 

Casey, 1986) 

Καηάλληλη ζύνθεζη ηηρ ομάδαρ 

 

 Οη επηηπρεκέλεο νκάδεο είλαη έλα 

πξντφλ κηαο θαηάιιειεο 

ζχλζεζεο ηεο νκάδαο  (Bradley & 

Frederic, 1997) 

 Να μεθαζαξίδεη ηνπο ξφινπο ησλ 

κειψλ, ηηο ζρέζεηο, ηηο εξγαζίεο 

θαη ηηο ππεπζπλφηεηεο (Harris & 

Harris, 1996) 

 Να ζπδεηά ηηο δηαθνξέο, θαζψο 

θαη ζην ηη ην θάζε κέινο ζα 

πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εθάζηνηε εξγαζία (Wageman, 

1997). 
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Γέζμεςζη ζηιρ διαδικαζίερ ηηρ ομάδαρ, 

ζηην ηγεζία και ςπεςθςνόηηηα 

 Να αλέρεηαη ηελ ακθηβνιία, ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ επηθείκελε 

έιιεηςε δνκήο(Harris & Harris, 

1996) 

 Δληππψλεη πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη 

goal- directed, λα κνηξάδεη ηελ 

εξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ θαη λα 

ζπγρξνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο 

(Harris & Harris, 1996) 

 Να απνδέρεηαη ηελ πξνζσπηθή 

επζχλε / αηνκηθή 

ππεπζπλφηεηα(Smith, 1996) 

 Σα κέιε είλαη ππφινγνη γηα ην 

κεξίδην εξγαζίαο ηνπο  (Smith, 

1996) 

 Σα κέιε πξνζππνγξάθνπλ ζηε 

δηαλεκεκέλε εγεζία (Kets De 

Vries, 1999) 

 Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε 

ζπλαίλεζε (Critchley & Casey, 

1986) 

 Η απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη 

απαξαίηεηε (Bradley & Frederic, 

1997) 

 Δλζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηεο νκάδαο, λα ζπλαηλέζνπλ θαη 

λα απνθαζίζνπλ  (Harris & 

Harris, 1996) 

 Να πεηξακαηίδεηαη κε λένπο 

ηξφπνπο γηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί (Wageman, 

1997) 

 Να αλαδεηεί θαιχηεξεο πξαθηηθέο 

απφ άιιεο νκάδεο θαη άιια 
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ηκήκαηα νξγαληζκψλ (Wageman, 

1997) 

 Να είλαη αλνηρηνί ζηελ αιιαγή, 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ 

ζπληνληζκέλε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Harris & Harris, 

1996) 

 Να δξνπλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ρσξίο λα 

πεξηκέλνπλ θαηεπζχλζεηο 

(Wageman, 1997) 

 Να θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηεο 

νκάδαο (Johnson, Heimann, & 

O'Neill, 2000) 

 Να εθηεινχλ ηηο post- project 

αλαιχζεηο γηα λα αλαθαιχπηνπλ ηη 

ιεηηνπξγεί θαη ηη φρη  (Johnson, 

Heimann, & O'Neill, 2000) 

 

3.3 Απνηειεζκαηηθέο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο νκάδεο 

 

Με βάζε ινηπφλ ηα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα, γηα λα κειεηεζνχλ νη 

απνηειεζκαηηθέο (επηηπρεκέλεο) θαη αλαπνηειεζκαηηθέο (απνηπρεκέλεο) νκάδεο ζε 

απηήλ ηελ εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ παξάδεηγκα έλα case study ηνπ Edith Cowan 

University ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κε πέληε θνηηεηψλ πνπ είρε 

ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπο ψζηε λα θαιχςνπλ κηα «πξαγκαηηθή 

αλάγθε» γηα έλα πειάηε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 82 θνηηεηέο (20 ζπλνιηθά νκάδεο). Ο 

ζηφρνο ήηαλ νη θνηηεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνπ πξνθχπηνπλ 

φηαλ αζρνινχληαη κε "πξαγκαηηθνχο" πειάηεο θαη "πξαγκαηηθά" έξγα θαη ήηαλ 

επηθεληξσκέλνο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Μέζα απφ απηά ηα πιαίζηα, επηιέρζεθαλ δχν νκάδεο γηα ηελ έξεπλα. 

Μηα νκάδα ήηαλ άθξσο επηηπρεκέλε ζηελ αλάπηπμε ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο, θαη έρεη 
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ζπλεξγαζηεί κε εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν ηξφπν. Η άιιε νκάδα, παξνπζίαζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθάιεζαλ δπζιεηηνπξγία θαη έπξεπε ηειηθά λα ρσξίζεη. 

 

Σα κέιε ηεο πξψηεο νκάδα θνηηεηψλ φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ πνιχ επηηπρεκέλα ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο, θαζψο επίζεο είραλ θαη πνιχ αλαπηπγκέλνπο 

δεζκνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Οη εκεξνινγηαθέο θαηαρσξήζεηο ηνπο ζπλερψο 

επηβεβαίσλαλ θαη απεηθφληδαλ ζεηηθά ζρφιηα ηνπ θάζε κέινπο ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Αθφκε ήηαλ εκθαλέο πσο πνηέ δελ επηρείξεζε ή απαίηεζε 

θάπνηνο θνηηεηήο λα δηεθδηθήζεη βαζκφ απφ θάπνην άιινο κέινο ηεο νκάδαο ηνπ, ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηνπο. ηα meetings ηεο νκάδαο ηνπο επηθξαηνχζε πάληα 

θηιηθφ θιίκα, θαη ζε θακία θάζε δελ παξνπζηάζηεθε ή ζπδεηήζεθε θάπνην πξφβιεκα 

κεηαμχ ηνπο. Η νκάδα ζηφρεπε δηαξθψο ζηελ πεξάησζε ηνπ project θαη ζην πσο θαηά 

ηελ εμέιημε ηνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί, εμεηάδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζεγεηή, 

ησλ πειαηψλ θαη ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ηνπ πξντφληνο.  Με βάζε κηα αλάιπζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηελ νκάδα, απνθαιχθζεθε πσο ηα κέιε ηεο είραλ ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά- γλσξίζκαηα πνπ ζπληεινχλ ζε κηα επηηπρεκέλε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία.  ε φιεο ζρεδφλ ηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε ζηηο ζπλεληεχμεηο, ζηα focus 

group meetings θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνινχζεζαλ εμαθξηβψζεθε πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ήηαλ δεζκεπκέλε ζηα παξαθάησ:  

 

 Γέζμεςζη ζηην επιηςσία και ζηοςρ κοινούρ ζηόσοςρ ηηρ ομάδαρ  

Η νκάδα ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηελ δεκηνπξγία θαη παξάδνζε ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο, 

θαη έδεημε λα κελ επεξεάδεηαη ή λα είλαη απνξξνθεκέλνη ζε πξνζσπηθά ζέκαηα κεηαμχ 

ηνπο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε θαηαζηξέςεη ηνλ θνηλφ ζηφρν ηνπο. Γηεπθφιπλαλ θαη 

θαιιηέξγεζαλ ζεηηθέο, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλεο θαη εζηηαζκέλεο ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πνηνηηθνχ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ ζα εληππσζίαδε ηνλ πειάηε- θαζεγεηή 

ηνπο, ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Οιφθιεξε ε νκάδα ήηαλ 

έληνλα ελεξγνπνηεκέλε γηα λα μεπεξάζεη ηηο άιιεο νκάδεο. Δπίζεο ηα κέιε ηεο νκάδαο 

κνηξάζηεθαλ έλαλ ηζρπξφ θνηλφ ζηφρν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο 

πνπ ζα ελίζρπε ηηο πηζαλφηεηεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζην ηέινο ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο απαληήζεηο 

ζρεδφλ φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 Αλληλεξάπηηζη 

Σα κέιε ηεο νκάδαο έλησζαλ φηη είραλ έληνλε επζχλε πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο. Αθφκε πίζηεπαλ έληνλα πσο ε επηηπρία ηνπ project βαζηδφηαλ θπξίσο 
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ζηελ πξνζπάζεηα θαη ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο 

ήηαλ πάληα ραξνχκελα θαη αλνηρηά ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο νκφηηκνπο ηνπο φηαλ 

εθείλνη αληηκεηψπηδαλ θάπνηα δπζθνιία. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη πσο ε νκάδα ζπλήζηδε 

λα αληαιιάζεη ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα κέιε 

ηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη πξνζέθεξαλ βνήζεηα φηαλ απηφ ήηαλ απαξαίηεην.   

 Γιαπποζυπικέρ δεξιόηηηερ  

 Η νκάδα αλαγλψξηζε πσο ηα κέιε ηεο είραλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη πσο 

αληηκεηψπηζαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ project. Σα κέιε έδεημαλ 

λα ελδηαθέξνληαη εηιηθξηλά ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, λα ζέβνληαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο ππφινηπνπο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.  

 Ανοισηή επικοινυνία και θεηική αναηποθοδόηηζη 

Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαγλψξηζαλ πσο ήηαλ κία ¨πγηήο δηαδηθαζία¨  λα ζπδεηνχλ 

αλνηρηά ηα πξνβιήκαηα ή ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, πξνζθέξνληαο επνηθνδνκεηηθή 

βνήζεηα/ θξηηηθή ν έλαο ζηνλ άιιν, κε κνλαδηθφ ζηφρν λα επηιχζνπλ φηη πξνθχπηεη. 

Όπσο αλαθέξεηαη εθηίκεζαλ έληνλα ηνλ αλνηθηφ δηάινγν πνπ ηνπο επέηξεςε λα 

εθθξάζνπλ αλνηρηά ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε έλα κε ακπληηθφ ηξφπν. Σέινο, ηνλίδεηαη πσο 

ήηαλ αλνηρηνί κεηαμχ ηνπο θαη εηιηθξηλείο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ project. 

 Καηάλληλη ζύζηαζη ηηρ ομάδαρ 

Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ππήξμε ¨πξνλνεηηθή¨ ζηελ επηινγή ησλ κειψλ ηεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα απηή ηε κνλάδα. Όπσο αλαθέξεηαη ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθνί ζθεπηφκελνη 

ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ρξεηαδφηαλ λα έρεη 

θάπνηνο γηα λα είλαη κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

είραλ ζπδεηεζεί θαη πξνθαζνξηζηεί απφ δπν κέιε ηεο νκάδαο, 4 κήλεο πξηλ 

δεκηνπξγεζεί ε κνλάδα- νκάδα.  

 Γέζμεςζη ζηιρ διαδικαζίερ ηιρ ομάδαρ, ηγεζία και ςπεςθςνόηηηα 

Όπσο αλαθέξεηαη ππήξμε μεθάζαξν ζε φια ηα κέιε, πσο ν ξφινο πνπ είρε αλαιάβεη ν 

θαζέλαο κέζα ζηελ νκάδα είρε ζεκαληηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ εμέιημε θαη ηε δηαδηθαζία  

ηφζν ζην ζρεδηαζκφ, ην ρξφλν  φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

θαζεθφλησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ project. Ο manager ηνπ project είρε θαηαθηήζεη ην 

ζεβαζκφ ηεο νκάδαο ηνπ θαη πάληα ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ζπκβνπιέο ηεο νκάδαο ηνπ πξηλ 

πάξεη θάπνηα ζεκαληηθή θαη δξαζηηθή απφθαζε. Αθφκε, αλαθέξεηαη πσο ε νκάδα είρε 

έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο, νη νπνίεο ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ζηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ θάζε 

κέινπο μερσξηζηά.     
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πλερίδνληαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δεχηεξε νκάδα θνηηεηψλ, ηεο νπνίαο ηα κέιε 

αληηκεηψπηζαλ θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηά ηα πξνβιήκαηα νδήγεζαλ ζηελ δπζιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηειηθά ζηελ 

δηάιπζε ηεο. ηελ πξψηε αμηνιφγεζε νκφηηκσλ, ρξεηάζηεθε λα ¨κεηαθεξζνχλ¨ βαζκνί 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο φπσο έγηλε αληηιεπηφ θάπνηα κέιε δελ 

ζπλεηζέθεξαλ ζηνλ θνηλφ ζηφρν. Αθφκε θαη κεηά απφ ηνλ ζπκβηβαζκφ πνπ ππήξμε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ meeting, πσο νη βαζκνί έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ, θαη ηηο πξνηάζεηο 

πνπ ππήξμαλ ζρεηηθά κε ην πψο ζα βειηησλφηαλ ε θαηάζηαζε, ε δπζαξέζθεηα κεηαμχ 

ησλ κειψλ έδεημε λα θιηκαθψλεηαη. Απηφ έδεημε λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζρφιηα πνπ 

ππήξμαλ ζηηο εβδνκαδηαίεο θαηαρσξήζεηο ησλ κειψλ ζηελ εκπηζηεπηηθή on-line βάζε 

ηνπο.  Ο θαζεγεηήο ηνπο είρε αξθεηέο ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνλ manager ηνπ project 

φζν θαη κε ηα κέιε γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα επηιχζνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνέθππηαλ, 

αιιά απνδείρζεθε κάηαην. Όπσο πεξηγξάθεηαη, ζε έλα απφ ηα meeting πξνέθπςε κηα 

ζνβαξή δηαθσλία, ζηελ νπνία έλα κέινο ηεο νκάδαο έβαιε ηηο θσλέο ζε έλα άιιν, έηζη 

απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα δελ ππήξρε ηξφπνο ζπκθηιίσζεο. Μεηά απφ απηφλ ηνλ 

δηαπιεθηηζκφ, ηα κέιε ηεο νκάδαο αληηιήθζεθαλ πσο δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ρσξηζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εθ λένπ 

δχν θαηλνχξγηεο νκάδεο, παξφιν πνπ γλψξηδαλ πσο ζα είραλ πιένλ λα αληηκεησπίζνπλ 

πην έληνλν θφξην εξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηελ επηηπρεκέλε νκάδα, 

παξνπζηάδεηαη φηη απηή ε νκάδα είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα γλσξίζκαηα πνπ απαηηνχληαη 

ψζηε λα επηηχρεη κηα νκαδηθή εξγαζία. πγθξίλνληαο έηζη ηηο απαληήζεηο ηεο 

απνηπρεκέλεο νκάδαο, ελάληηα ζηα βαζηθά γλσξίζκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα κηα 

επηηπρεκέλε νκάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ήηαλ 

εκθαλέο πσο απηή ε νκάδα δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Γέζμεςζη ζηην επιηςσία και κοινών ζηόσυν ηηρ ομάδαρ 

Έλα κέινο ηεο νκάδαο ήηαλ πςειφ παξαθηλεκέλν ζην λα επηηεπρζεί έλα πξντφλ πςειήο 

πνηφηεηαο, αλ θαη δχν άιινη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απιά θαη κφλν ζην λα πεξάζνπλ 

θεξδίδεη δειαδή ήηαλ απιά πξφζπκνη  λα θαηαβάιινπλ ηελ ειάρηζηε πξνζπάζεηα. Η 

αλαληηζηνηρία απηή ησλ πξνζδνθηψλ πξνθάιεζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηελ 

απνγνήηεπζε γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηηο αξρέο ηνπ εμακήλνπ. 
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 Αλληλεξάπηηζη 

 

Γχν κέιε φπσο πεξηγξάθεηαη ήηαλ πνιχ αληαγσληζηηθνί κεηαμχ ηνπο ζε απηή ηελ 

νκάδα, ην νπνίν ζπληέιεζε ζηελ αξλεηηθή αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην νκαδηθφ 

πεξηβάιινλ. Φάλεθε λα είλαη πνιχ επηθεληξσκέλνη ζηα δηθά ηνπο θαζήθνληα ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα. Όπσο αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ απέδηδε, ηφηε ε ζηάζε 

ηνπο ήηαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ νκφηηκν ηνπο, αληί λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ. Απηφ πξνθάιεζε έιιεηςε ζπλνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη έλα αίζζεκα εηηνπάζεηαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ζηαδηαθή δηάιπζε ηεο νκάδαο. 

 Γιαπποζυπικέρ δεξιόηηηερ 

Σα κέιε ηεο νκάδαο επέδεημαλ ρακειφ ελδηαθέξνλ ν έλαο γηα ηνλ άιιν θαη δελ έδεημαλ 

ζρεδφλ θαζφινπ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινίπνπο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Σα κέιε 

θάλεθε λα κελ γλσξίδνπλ, αθφκε θαη λα εθπιήζζνληαη κε ζρφιηα πνπ αθνξνχζαλ 

δπζαξέζθεηα θαη εθλεπξηζκφ άιισλ κειψλ. Αθφκε φπσο αλαθέξεηαη, θάλεθε λα κελ 

αληηιακβάλνληαη φηη έβιαπηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ νκφηηκσλ ηνπο κε ηα ζρφιηα ηνπο 

θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ ζηελ νκάδα. 

 Ανοισηή επικοινυνία και θεηική αναηποθοδόηηζη 

Σα ζρφιηα πνπ έγηλαλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο απνθάιπςαλ πσο νη νκφηηκνη ήηαλ 

απεξίζθεπηνη ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ θαζψο θαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ. Αθφκε ηνλίζηεθε φηη ηα κέιε έλησζαλ επηξξεπείο 

ζπδεηψληαο πξνβιήκαηα, θαζψο ζα δερφληνπζαλ κφλν θξηηηθή θαη αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Απηφ απέηξεςε ηα κέιε ηεο νκάδαο λα επηθνηλσλνχλ αλνηρηά θαη κε 

άλεζε ή λα ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, θάηη πνπ δείρλεη λα επεξέαζε θαη ζηαδηαθά 

λα έβιαςε ηελ νκάδα ζην ζχλνιν ηεο. 

 Καηάλληλη ζύνθεζη ηηρ ομάδαρ 

Όπσο αλαθέξεηαη απηή ε νκάδα ζρεκαηίζηεθε ηπραία. Σα 3 βαζηθά κέιε ηεο αξρηθήο 

νκάδαο είραλ κηα γξήγνξε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

νκάδα, ελψ έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο εκθαλίζηεθε κηα εβδνκάδα αξγφηεξα, έηζη ηα 
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κέιε ζπκθψλεζαλ λα ηνλ εληάμνπλ ζηελ νκάδα, θαζψο ρξεηαδφηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία νκάδα ησλ ηεζζάξσλ. Σέινο ππνγξακκίδεηαη πσο νη πξνζδνθίεο, νη ζηφρνη θαη νη 

δεμηφηεηεο ηνπο δελ εμεηάζηεθαλ πξνζεθηηθά. 

 Η δέζμεςζη ζηιρ διαδικαζίερ ηηρ ομάδαρ, η ηγεζία και ςπεςθςνόηηηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ν project manager έηπρε λα είλαη ην κηθξφηεξν ζε ειηθία 

κέινο ηεο νκάδαο, θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαηηήζεη ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο ζπρλά έθαλαλ παξάπνλα πσο νη ζπλαληήζεηο ηνπο ήηαλ ράζηκν 

ρξφλνπ, θαη πσο ζπρλά ηα κέιε ηεο νκάδαο ήηαλ αξγνπνξεκέλα ή δελ ζπλεηζέθεξαλ 

απνηειεζκαηηθά. Όπσο αλαθέξεηαη έλα κέινο ηεο νκάδαο έλησζε πσο δελ ηνλ 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη φηη ν manager δελ ην ελεκέξσλε 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν ηνπ project. Η ζπλνιηθή δηαρείξηζε απηήο ηεο 

νκάδαο, εξκελεχζεθε απφ ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο σο αλαπνηειεζκαηηθή. 

Η παξαπάλσ κειέηε ζπλέθξηλε ην πφζν θαιά νη δχν νκάδεο απέδσζαλ ζπγθξίλνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα επηηπρή νκαδηθή εξγαζία, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα (Πίνακαρ 2). Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη θαλεξφ φηη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο απηψλ ησλ 

νκάδσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα αλαγθαία ζρέζε κεηαμχ ηνπ πψο νη νκάδεο 

αγθάιηαζαλ απηά ηα έμη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ πφζν επηηπρεκέλε ε νκάδα ήηαλ ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

3.4 Η επίδξαζε ηνπ ¨bonding¨ θαη ¨bridging¨ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ απόδνζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Οη εξεπλεηέο πξνζπαζψληαο λα αλαβαζκίζνπλ ηελ αληίιεςε ησλ νκάδσλ ζα 

κπνξνχζαλ αξρηθά λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νκάδεο δηαπεξλνχλ ηηο 

νξγαλψζεηο, θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο έλα νξηζκέλν βαζκφ θαη 

έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Goodman et al., 1987). Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ ηα πςειά επίπεδα απηνλνκίαο 

ησλ νκάδσλ ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ππάξρεη κηα αλάγθε γηα έλα πην ελεξγφ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ νξίσλ ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Alderfer, 2011; Alderfer, 1977, 

1980, 1987) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κε άιιεο νκάδεο, άιινπο 

εξγαδνκέλνπο θαη άιινπο δηαρεηξηζηέο γηα παξάδεηγκα.  
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Παιαηφηεξεο έξεπλεο έρνπλ ηνλίζεη ηελ αλάγθε ησλ νκάδσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

γεθχξσζε (bridging) ηνλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπο κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη πνιηηηθνχο 

πφξνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Ancona and Caldwell, 1992; Gladstein, 1984). Αλεμάξηεηα απφ ην 

γεγνλφο φηη ε γεθχξσζε (bridging) θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε, πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνλννχλ φηη ε δηαηήξεζε  δηάθνξσλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ εθηφο ηεο νκάδαο κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή ζηελ εζσηεξηθή 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δηθηχσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Keller, 2001), θάηη πνπ φπσο 

ηνλίδεηαη, κπνξεί  ζηε ζπλέρεηα λα έρεη κηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο νκάδαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Beal et al., 2003). Δπηπιένλ, ε 

δηαξθψο απμαλφκελε πνιππινθφηεηα θαη ην αβέβαην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη 

εληείλεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνεζεί ην πσο νη νκάδεο θαηαθέξλνπλ απηήλ ηελ ιεπηή 

ηζνξξνπία ζην “bonding” θαη “bridging” ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

Απηνί νη δπν ηχπνη δελ έρνπλ ηξαβήμεη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ κειεηεζεί ηδηαίηεξα (αλαηξέμηε εδψ Oh et al., 2004; Reagans 

and Zuckerman, 2001, γηα ηηο εμαηξέζεηο). Παξφια απηά ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επίδξαζε είηε ηνπ “bonding” (φπσο γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζην Jehn and Shaw, 

1997; Salas et al., 1999) είηε ηνπ “bridging” ησλ ζρέζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκάδαο (Ancona and Caldwell, 1992). Τπάξρεη ζπκθσλία ζηηο δχν πξνεγνχκελεο 

αλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο, θαηά ηελ νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα βέιηηζην λα 

ελζαξξχλνπλ έλαλ ηχπν θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ή ην bridging ή ην bonding, αιιά 

εηδάιισο ηα απνηειέζκαηα είλαη θάπσο αληηθαηηθά. χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Reagans (et al 2004) πςεινί αξηζκνί ηφζν ηνπ bonding φζν θαη ηνπ bridging ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ηα πην απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Απφ κηα άιιε ζθνπηά (Oh et al 2004) αλαθάιπςαλ 

πσο έλαο κέηξηνο αξηζκφο ησλ δεζκψλ θαη έλαο πςειφο αξηζκφο ηεο γεθχξσζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ήηαλ ε βέιηηζηε δηακφξθσζε γηα κηα νκάδα.      

 

Α. Η επίδξαζε ηνπ bonding ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

απνδνηηθόηεηα   

Σν bonding ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο 

ίδηαο εζηηαθήο νκάδαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Sandefur and Lauman, 1998), ή φπσο 

αιιηψο αλαθέξεηαη εδψ ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Απηέο είλαη νη ζρέζεηο νη νπνίεο 
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δεκηνπξγνχλ κηα νκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ηα κέιε αιιειεπηδξνχλ κε κεγάιν 

αξηζκφ άιισλ κειψλ, ε νκάδα ζα έπξεπε λα επσθειείηαη απφ απηή ηελ πην ρακειή 

ηάζε ηνπο λα δεζκεπηνχλ ζηελ θνηλσληθή νθλεξία (social loafing) . Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη άλζξσπνη δαπαλνχλ ιηγφηεξε πξνζπάζεηα φηαλ δξνπλ ζπιινγηθά ζηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ απφ φηη φηαλ δνπιεχνπλ γηα ηνλ ίδην ζηφρν αλεμάξηεηα σο κνλάδα (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Kravitz and Martin, 1986), ή πεξηζηαζηαθά, κε κηα πην ζηελή 

πξνζαξκνγή ζηα ήδε εδξαησκέλα πξφηππα, κε άιια ιφγηα θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη 

ε νκάδα ζα απνδψζεη θαιχηεξα. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη  ζηα δεκέλα (bonding) 

θνηλσληθά δίθηπα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ηεο επθαηξηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ειαηηψλεηαη 

ε αλάγθε γηα δαπαλεξφ έιεγρν, κεηψλνληαη νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο, θαη ηέινο δείρλεη 

λα είλαη επεξγεηηθά γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Uzzi, 1996). 

Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο ζρεηηθά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο, πξνκελχεη κεγαιχηεξε θαη θνηλή ζπκπεξηθνξά αιιειεμάξηεζεο. Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ελδπλακψλεη ηελ ζπλεξγαζία, ε νπνία ελδπλακψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Molm, 1994). Σα πην ππθλά 

δεκέλα θνηλσληθά δίθηπα, σθεινχλ επίζεο ηηο νκάδεο κέζσ ηεο κεηάδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, έρεη παξαηεξεζεί πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κηα 

νκάδα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, έρνπλ έλα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο νκάδαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Larson et al., 1996). Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, αλακέλεηαη πσο ην bonding θνηλσληθψλ δηθηχσλ λα είλαη σθέιηκν (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο Baldwin et al., 1997; Janhonen and Johanson, 2010; Lucius and 

Kuhnert, 1997) Έηζη, ε πξψηε ππφζεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα 

είλαη φηη ηα δεκέλα (Bonding) θνηλσληθά δίθηπα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απφδνζε ηεο νκάδαο.  

Β. Η επίδξαζε ηεο γεθύξσζεο (bridging) ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο απόδνζεο 

Η γεθχξσζε ησλ δίθηπα είλαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ νκάδσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη νκάδεο ππάξρνπλ ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή ησλ νξγαλψζεσλ, 

ππάξρεη κηα αλάγθε λα εμεηαζηνχλ νη φξην- εθηηκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, νη νπνίεο 

είλαη ηφζν θξίζηκνη φζν θαη  θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ θνηλσληθψλ –θεθαιαησδψλ 

πφξσλ ηνπο θαη, ηειηθά, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ancona, 

1990; Oh et al., 2006). Οη νκάδεο πνπ επηθνηλσλνχλ πην ηαθηηθά κε πνιινχο αλζξψπνπο 

δείρλεη λα έρνπλ κεγαιχηεξε θαη ίζσο θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πεγέο άιισλ εθηφο απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hansen, 1999; Tsai, 2001). Μέζσ ησλ 
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γεθπξσκέλσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη δηάθνξα εμσηεξηθά 

κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

ζπζζσξεχζνπλ ζε έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ , ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα εληζρχζεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, νη νκάδεο πνπ ηα 

κέιε ηνπο θνηλσληθνπνηνχληαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο κπνξνχλ γξήγνξα 

θαη εχθνια λα κάζνπλ γηα δηάθνξεο νξγαλσηηθέο εμειίμεηο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα κέιε βηψζνπλ θάπνηα απνηπρία ζα είλαη πην εχθνια ζε ζέζε  λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα ηφζν ζπλαηζζεκαηηθήο φζν θαη πνιηηηθήο ππνζηήξημεο 

κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο κε άιιεο νκάδεο ζε άιινπο νξγαληζκνχο. Πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γεθπξσκέλσλ (bridging) 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ  θαη ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ ηεο νκάδαο ( φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Wong, 2008), θαη ηειηθά ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Oh et al., 

2004; Wong, 2008). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε νκάδα κε γεθπξσκέλα 

θνηλσληθά δίθηπα απνδψζεη θαιχηεξα. Έηζη,  κηα δεχηεξε ππφζεζε γηα απηήλ ηελ 

εξγαζία είλαη φηη ηα γεθπξσκέλα θνηλσληθά δίθηπα (Bridging) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο. 

 

 



 

35 
 

4. Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

Απηή ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ κέζνδν πνηνηηθήο έξεπλαο. Απηφ γηαηί ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη παξέρεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πινχζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα θαηά βάζε 

δηεξεπλεηηθή (exploratory) κέζνδν. ηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδπζε λέσλ 

ηππνπνηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ζηε γελίθεπζε ζε έλα κεγαιχηεξν 

πιεζπζκφ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ πνπ εμππεξεηεί απηή ηελ 

ζηφρεπζε είλαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγηθή 

επηινγή γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, θαζψο θαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. ηφρνο ηεο 

πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο δελ απνηειεί απιά ε πεξηγξαθή κηαο ζηάζεο ή κηαο 

ζπκπεξηθνξάο αιιά ε νιηζηηθή θαηαλφεζε. Η πνηνηηθή έξεπλα δηεξεπλά ηελ εκπεηξία 

ησλ αηφκσλ θαη ηα ππνθεηκεληθά λνήκαηα πνπ ηε ζπγθξνηνχλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ην κηθξφ δείγκα ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλάιπζε ιφγνπ 

ή/θαη θεηκέλσλ (φπσο ζηελ παξνχζα εξγαζία). 

 

Η κειέηε δηεμήρζε κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ team bonding θαη 

bridging ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα γηα απηή 

ηελ έξεπλα ζπιιέρζεθαλ απφ κηα επηζθφπεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ηεζζάξσλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο Healix International απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ήηαλ 

Team Leader, ν έλαο Human Resources Manager θαη νη ππφινηπνη δχν ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ claims co-ordinators. Η εηαηξία απηή επηιέρζεθε γηαηί απνηειείηαη θαζνιηθά απφ 

πνηθίιεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, είλαη άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο, γηαηί αλήθσ ζηνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο νπφηε κνπ επέηξεςε λα 

ζπιιέμσ ηα απαηηνχκελα δεδνκέλσλ κε επρέξεηα θαη επίζεο ζηελ εηαηξία εξγάδνληαη 

άηνκα δηαθφξσλ ζέζεσλ (πςειφβαζκα αιιά θαη κέζα ζηειέρε) ην νπνίν κνπ έδηλε ηελ 

επθαηξία λα πξνζεγγίζσ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηα εξσηήκαηά πνπ έζεζα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν team leader επηιέρζεθε αθνχ σο αξρεγφο ηεο νκάδαο έρεη κηα 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ ηα κέιε νκαδηθά, ν HR Manager 

επηιέρζεθε γηαηί ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα νθέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη επίζεο δελ 

αλήθεη άκεζα ζηελ νκάδα νπφηε νη απαληήζεηο ηνπ ζπλδέζεθαλ θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 
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„‟bridging‟‟ θαη ηέινο, νη claims co-ordinators επηιέρζεθαλ κηαο θαη απνηεινχλ ελεξγά 

κέιε ηεο νκάδαο θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κηαο θαη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο εξσηεζέληεο απαζρνινχληαη ζηα γξαθεία 

ηνπ Λνλδίλνπ. Αθφκε, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνζαξκφζηεθαλ 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο εξσηεζέληεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

παξεξκελείεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα πην ζπγθεθξηκέλα, κεξηθά ζηνηρεία ηνπο δαλείζηεθαλ 

απφ ην Team Effectiveness Questionnaire (TEQ) 2.0 θαη Team Assessment 

Questionnaire (TAQ), STEPPS 0.6.1 ελψ κεξηθά άιια απφ ην Teamwork Effectiveness 

Self Assessment Questionnaire ησλ Hinda K. Sterling θαη Herbert L. Selesnick. Η 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ  εξσηεκαηνινγίσλ έρνπλ ήδε 

επαλεμεηαζηεί θαη βξέζεθαλ λα είλαη θαιέο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξεπλεο φπσο νη παξαθάησ: Servant Leadership and the 

Effectiveness of Teams, Regent University θαη Effect of Teamwork on Employee 

Performance ησλ Sheikh Raheel Manzoor Lecturer, Kohat University of Science & 

Technology. Σν εξσηεκαηνιφγην απηήο ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηελ 

ελφηεηα Α πνπ πεξηέρεη εξσηήζεηο  πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ηελ ελφηεηα Β πνπ 

πεξηέρεη εξσηήζεηο αλάπηπμεο θεηκέλνπ. Η ελφηεηα Α κεηξήζεθε ζε θιίκαθα five point 

Likert θπκαηλφκελε απφ (1=strongly disagree ζε 5=strongly agree). Η ελφηεηα Β 

πεξηείρε εξσηήκαηα αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ νκαδηθφηεηα, ην bonding θαη bridging, 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηεο  νκάδαο.  

 

Σέινο, αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε δηεζλήο 

εηαηξία Healix. Οη νκάδεο ηεο εηαηξίαο Healix παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη ιχζεηο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν απφ ην 1992. Η εηαηξία πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο θαηά παξαγγειία ζε πειάηεο πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηελ πγεία, ηα 

ηαμίδηα θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ θήκε ηνπο γηα ηνλ ηαηξηθή 

ηνπο εμεηδίθεπζε, ηελ αληίιεςε ηνπο ζε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

εκπεηξία ηνπο λα εμειίζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Έρνπλ λα ππεξεθαλεχνληαη γηα ην αξρείν ηεο πνξείαο ηνπο σο πξνο ηελ ηειεηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο εηαηξίαο 

είλαη ν επαγγεικαηηζκφο θαη ε αμηνπηζηία θαζψο θαη ε επέλδπζή ηεο ζην πξνζσπηθφ 
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θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πάληα πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο, ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε.     

Η εηαηξίαο ηεο Healix έρεη γξαθεία ζην Λνλδίλν, ζην Όθιαλη, ζηε Βνζηψλε, ζην 

ηθάγν, ζην Υνλγθ Κνλγθ, ζην Υηνχζηνλ, ζηε Μαδξίηε, ζηε Μειβνχξλε, ζην 

Νατξφκπη, ζηελ Πελζπιβαλία, ζην αλ Φξαλζίζθν, ζηε ηγθαπνχξε θαη ηέινο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Γηα παξάδεηγκα, κφλν ζην Ηλσκέλνπ Βαζίιεην ε ηαηξηθή ηνπο νκάδα 

απαξηίδεηαη απφ 90 αξκφδηνπο γηαηξνχο θαη λνζνθφκεο. Καζψο επίζεο δηαζέηεη θαη ηελ 

πςειφηεξε αλαινγία ζε θιηληθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηε βηνκεραλία δηνίθεζεο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ο ζπλδπαζκφο ηαηξηθήο ηερλνγλσζίαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπνζεηεί ηελ εηαηξία 

ζε κνλαδηθή ζέζε γηα λα παξαδψζεη ηηο νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ιχζεηο ζηελ πςειήο 

πνηφηεηαο ππνζηήξημε γηα ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηεο, ρσξίο ζπκβηβαζκνχο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηνλ εληππσζηαθφ θαηάινγν 

ησλ πειαηψλ ηεο, κεηαμχ ησλ απαξηζκνχληαη εηαηξίεο,  θπβεξλήζεηο, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαζψο θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα.    

Η Healix Healthcare παξέρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο  ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ παξνρψλ κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη ζηνπο πειάηεο ηηο ηα νθέιε ησλ άκεζσλ ξπζκίζεσλ ηηκνιφγεζεο θαη 

εθπησηηθψλ ηειψλ, θαζψο θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε άιισλ ηαηξηθψλ 

αηηεκάησλ.  πγθεθξηκέλα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε Healix Healthcare ελεξγεί σο 

δηαρεηξηζηήο ηαηξηθψλ αηηεκάησλ γηα εγρψξηνπο θαη δηεζλείο αζθαιηζηέο.  

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, πσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε αλαιπηηθή δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ, ε εηαηξία δηαζέηεη αξθεηνχο manager 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε κεηά απφ πιήξε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκψλ λα εμαζθαιίζνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ  απαξαίηεηε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζε λνζνθνκεία ή/ θαη άιια 

εκπφδηα φπσο θαζπζηεξήζεηο ζε εγθξίζεηο λνζειείαο. Σέινο, είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ ηελ θαηά παξαγγειία πξφζβαζε ζε φια ηα λνζνθνκεία ζην Ηλ. Βαζίιεην 

ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ δπλαηή βέιηηζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δαπάλεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  
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5. Απνηειέζκαηα 

 

ηελ ελφηεηα Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

Γεμηφηεηεο ηεο Οκάδαο (Team Skills) 

Αξρηθά νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα δηεπθξηλίζνπλ πνηεο ζεσξνχλ φηη είλαη νη 

δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηίκεζαλ ην θαηά πφζν επηθνηλσλνχλ 

θαιά κεηαμχ ηνπο, θαηά πφζν ηνπο δίλεηαη επνηθνδνκεηηθφ feedback κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο νκάδαο, αλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο απφ ηα κέιε, αλ ε 

νκάδα ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη αλ ζεσξνχλ φηη ε νκάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ή λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν 

πνπ δνπιεχεη πάλσ ζηα εθάζηνηε project.   

Αξρηθά, ν team leader ηεο νκάδαο  αλέθεξε φηη ζπκθσλεί πσο επηθνηλσλία ηεο νκάδαο 

είλαη θαιή φπσο ζπκθψλεζε επίζεο φηη δίλεηαη επνηθνδνκεηηθφ feedback, φηη ηα κέιε 

γλσξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άιισλ θαη φηη ε νκάδα ηνπ ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζή ηνπ γηα ην 

αλ ε νκάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ή λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ δήισζε φηη δελ 

κπνξεί λα ην εθηηκήζεη. 

πλερίδνληαο νη απφςεηο ηνπ HR Manager ήηαλ πσο ε επηθνηλσλία ηεο νκάδαο ήηαλ 

θαιή αιιά δελ ζεσξεί φηη ην feedback πνπ δίλεηαη ζηελ νκάδα είλαη ηφζν 

επνηθνδνκεηηθφ. Παξφια απηά αλαγλσξίδεη φηη ηα κέιε γλσξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ άιισλ, φηη φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ε νκάδα γλσξίδεη ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηα ιχζεη θαη φηη ε νκάδα κπνξεί ζίγνπξα λα 

βειηηψζεη ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη θαη ιεηηνπξγεί.  

Σέινο, νη απαληήζεηο ησλ δχν claims co-ordinators δελ δηέθεξαλ ηδηαίηεξα απφ ηνλ team 

leader ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη νη δχν ζπκθψλεζαλ φηη ε νκάδα ηνπο έρεη θαιή 

επηθνηλσλία, φηη ηνπο δίλεηαη επαξθέο θαη ρξήζηκν feedback θαη φηη επηιχνπλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα απνδνηηθά. Όζνλ αθνξά ηε γλψκε ηνπο γηα ην αλ πηζηεχνπλ  φηη ε νκάδα 

κπνξεί λα βειηηψζεη ή λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ ζεψξεζαλ θαη νη δχν φηη 

κπνξεί. 
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Οκαδηθφ Πλεχκα θαη Αηκφζθαηξα (Team Climate and Atmosphere)  

ε απηφ ην θνκκάηη, ε νκάδα αμηνιφγεζε ην θαηά πφζν ππάξρεη εκπηζηνζχλε ησλ 

κειψλ, αλ ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ νκάδα, αλ νη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη ζχληνκα, θαηά πφζν 

ηα κέιε ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα ηνπο κεηαμχ ηνπο θαη θαηά πφζν 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο 

ηνπο.  

Αξρηθά, ν Team Leader πηζηεχεη φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο εκπηζηεχνληαη ην έλα ην άιιν 

θαζψο θαη φηη ζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν. Παξφια απηά, θάλεθε λα κελ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη αλ ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

βιάςνπλ ηελ νκάδα θαη αλ νη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη αξθεηά ζχληνκα. Δπηβεβαίσζε 

αθφκα φηη ηα κέιε ζπδεηνχλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο θαη φηη 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ. 

Ο HR Manager ηεο νκάδαο, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη ζηήξημε κεηαμχ 

ησλ κειψλ αιιά φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ νκάδα (εδψ ηφληζε φηη δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη πνηα είλαη 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπγθεθξηκέλα, αιιά πηζηεχεη φηη ζίγνπξα ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή αθφκα θαη αλ ε νκάδα απηή ηε ζηηγκή δελ δίλεη δείγκαηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξάο). Θεσξεί αθφκα φηη ηα πξνβιήκαηα επηιχνληαη ζχληνκα θαη φηη 

ηα κέιε ζπδεηνχλ γηα απηά κεηαμχ ηνπο θαη δίλνπλ πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ 

ππνινίπσλ.  

ε ζρέζε κε ηνπο claims co-ordinators, θαη πάιη νη απφςεηο ηνπο δελ δηέθεξαλ ηδηαίηεξα 

κε ηνλ νκαδάξρε ηνπο. Καη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκθψλεζαλ πσο  εκπηζηεχνληαη θαη 

ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Η δηαθνξά κε ηνλ team leader ηνπο ήηαλ φηη απηνί 

δηαθψλεζαλ φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

βιάςνπλ ηελ νκάδα. Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην αλ ηα πξνβιήκαηα 

επηιχνληαη ζχληνκα, ν έλαο ζεσξεί πσο λαη ελψ ν άιινο δελ κπφξεζε λα απνθαζίζεη. 

πκθψλεζαλ επίζεο, φηη ηα κέιε ζπδεηνχλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο 

θαη φηη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ. 

Απφδνζε ηεο Οκάδαο (Team Performance) 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ 

λα εθηηκήζνπλ αλ ε νκάδα ηνπο είλαη απνδνηηθή, αλ ιεηηνπξγνχλ επνηθνδνκεηηθά 
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κεηαμχ ηνπο, αλ θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ) θαη αλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο επεξεάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο δνπιεηάο.  

O team leader έθξηλε φηη ε νκάδα είλαη απνδνηηθή θαη φηη ιεηηνπξγνχλ θαιά θαη 

απνδνηηθά κεηαμχ ηνπο φπσο επίζεο θαη φηη θηάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. Γελ κπνξνχζε φκσο λα απνθαζίζεη αλ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηθή ηνπ δνπιεία (δειαδή ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ απφδνζε).  

Με ηε ζεηξά ηνπ ν ΗR Manager επηβεβαίσζε ηηο απφςεηο ηνπ team leader θαζψο ζεσξεί 

ηελ νκάδα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνδνηηθή, ιεηηνπξγηθή ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Βέβαηα, ππνζηήξημε φηη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηθή ηνπ απφδνζε ζηελ 

δνπιεηά. 

Σέινο, νη claims co-ordinators ζεσξνχλ ηελ νκάδα απνδνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπκθσλνχλ φηη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. Ο έλαο απφ 

απηνχο ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο ηνπ κπνξεί ζίγνπξα λα επεξεάζεη ηε 

πξνζσπηθή ηνπ δνπιεηά ελψ ν δεχηεξνο απιά ζπκθσλεί φηη κπνξεί λα επεξεαζηεί ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ. 

Πίνακαρ 3. ύνοτη Αξιολόγηζηρ ηηρ Ομάδαρ από ηοςρ Δπυηηθένηερ  

 Γεμηφηεηεο ηεο 

Οκάδαο 

Οκαδηθφ Πλεχκα 

θαη Αηκφζθαηξα 

Απφδνζε ηεο 

Οκάδαο 

Team Leader Καιέο Καιφ Καιή  

HR Manager Καιέο  Μέηξην/ Καιφ Καιή 

Claims Co-ordinator 

1. 

Πνιχ θαιέο Καιφ Καιή 

Claims Co-ordinator 

2. 

Πνιχ θαιέο Καιφ Καιή 

 

ηελ ελφηεηα Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνινγήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

Οη εξσηεζέληεο αξρηθά θιήζεθαλ λα δψζνπλ απφ έλα παξάδεηγκα απφ θάηη λέν πνπ 

έρνπλ κάζεη κέζα ζηελ νκάδα πνπ αλ δνχιεπαλ αηνκηθά δελ ζα κάζαηλαλ. Η απάληεζε 
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ηνπ Team Leader είλαη φηη απηφ πνπ έκαζε δνπιεχνληαο σο πξντζηάκελνο κηαο νκάδαο 

είλαη λα πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην λα δίλεη ην „‟ζσζηφ παξάδεηγκα‟‟ ψζηε 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ λα πηνζεηνχλ θαη απηά ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο. Ο HR 

Manager δίλνληαο κηα πην γεληθή απάληεζε ππνζηήξημε φηη ε ζπιινγηθή εξγαζία δίλεη 

πνιιά καζήκαηα ζε πθηζηακέλνπο αιιά θαη πξντζηακέλνπο θαζψο ε ηξηβή κε πνιιψλ 

εηδψλ αλζξψπσλ βνεζάεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα κάζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ απηή ηελ νκάδα έκαζε λα πψο λα πξνζαξκφδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλάινγα κε ην πνηφλ εξγαδφκελν έρεη απέλαληη ηνπ κηαο θαη ε 

νκάδα απνηειείηαη απφ άηνκα κε δχν δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο („Έιιελεο θαη Άγγινη 

ππάιιεινη). Ο έλαο πθηζηάκελνο απάληεζε πσο έκαζε λα ζπλεξγάδεηαη κε αξθεηά 

άηνκα γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ θαη ν άιινο πσο ηειηθά ην feedback ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ ηνλ παξνηξχλεη λα θάλεη θαιχηεξε δνπιεηά παξφιν πνπ είρε αληίζεηε 

άπνςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ feedback αξρηθά. 

Έπεηηα, ηνπο δεηήζεθε λα δψζνπλ έλα παξάδεηγκα απφ θάηη λέν πνπ έκαζαλ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο απφ απηνχο θαη πνπ δελ ζα κάζαηλαλ αλ δνχιεπαλ κφλνη 

ηνπο. Ο team leader απάληεζε πσο ηνπο έκαζε λα δνπιεχνπλ κε θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη πσο ζα πξέπεη πξψηα λα δεηνχλ ηηο ζπκβνπιέο ηεο νκάδαο πξηλ θάλνπλ 

θιηκάθσζε ελφο  ζέκαηνο/ πξνβιήκαηνο/ απνξίαο ζηνπο αλψηεξνχο ηνπο. Δπίζεο, 

πηζηεχεη φηη ηνπο έδεημε πσο ε επηκνλή είλαη ην „‟θιεηδί‟‟ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ελφο project θαη πσο νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία δελ πξέπεη λα ηνπο 

απνζαξξχλνπλ. Αθνινπζεί ε απάληεζε ηνπ HR Manager ν φπνηνο ζεσξεί φηη απηφ πνπ 

ίζσο έκαζαλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο απφ απηφλ είλαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα δειαδή κε 

ιίγα ιφγηα ην „‟πσο ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα εδψ‟‟ θαη φπσο αλαθέξεη απηφ είλαη ην 

πξψην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη κηα νκάδα γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Δπίζεο, ζεσξεί 

φηη έδσζε ζηα κέιε λα θαηαιάβνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αθνχλε θαιά ηα ππφινηπα 

κέιε γηαηί ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην λα αθνχο θαη φηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία ε 

απφδνζε είλαη κεγαιχηεξε. ηε ζπλέρεηα, ν πξψηνο claims co-ordinator απάληεζε πσο 

έκαζε ζηα ππφινηπα κέιε πψο λα είλαη πην νξγαλσηηθνί κε ηηο εθθξεκφηεηεο ηνπο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν (δειαδή ην γξαθείν ηνπο) ψζηε λα ηειεηψλνπλ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο ην ηέινο ηεο βάξδηαο  θαη λα δνπιεχνπλ κε πην „‟θαζαξφ κπαιφ‟‟ 

θαη ν δεχηεξνο claims co-ordinator ηζρπξίζηεθε φηη έκαζε ζηελ νκάδα λα επηιχεη πνιιά 

ηερληθά πξνβιήκαηα (ππνινγηζηψλ, πξνγξακκάησλ θηι) ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

δεμηνηήησλ πνπ είρε. 
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Πξνρσξψληαο ζηελ έξεπλα, ηνπο δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ απφ δχν ηξφπνπο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ηα πήγαλ θαιά ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ νκάδα. Ο  team 

leader ζεκείσζε φηη ππνζηήξηδε ηελ νκάδα ζηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα θαη ηε 

δνπιεηά ηνπο θαη φηη πξνψζεζε ηελ νκαδηθφηεηα αλαζέηνληαο θαζήθνληα ζε άιια κέιε 

ηεο νκάδαο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηα νπνία δπζθνιεπφληνπζαλ. Ο manager ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηαο θαη δελ δνχιεπε ζην ίδην γξαθείν κε ηελ νκάδα, έδσζε 

απαληήζεηο βαζηζκέλεο ζηα meeting πνπ νξγαλψλνληαλ ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο θαη 

ζεσξεί φηη βνήζεζε ηα κέιε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ νκάδα κε ην φηη εληφπηζε ζηα 

αξρηθά ζηάδηα θάπνηεο αληηπαξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληέζηξεςε θαη φηη 

έδσζε ζπκβνπιέο ζηα κέιε αιιά θαη ηνλ team leader γηα ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Ο πξψηνο πθηζηάκελνο αλέθεξε φηη ήηαλ 

ππνκνλεηηθφο κε ηηο απνξίεο ησλ άιισλ κειψλ έσο φηνπ ιπζνχλ θαη φηη ελζάξξπλε ηα 

άιια κέιε λα είλαη ζπλεπήο ψζηε λα κελ κέλνπλ εθθξεκφηεηεο.  Ο δεχηεξνο 

πθηζηάκελνο απάληεζε φηη επίζεο έδεημε ππνκνλή κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο 

πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα άιια κέιε θαη επεξέαδαλ ην νκαδηθφ θιίκα θαη επίζεο 

ζεψξεζε φηη ηα πήγε θαιά ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ φηαλ νη απφςεηο ηνπ 

δελ ηαπηηδφληνπζαλ κε ηα ππφινηπα κέιε. 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ αλ βξίζθνπλ φηη ε δνπιεηά ηνπο ζαλ 

νκάδα είλαη απνδνηηθή, πφζν ρξφλν πεξλνχλ κε ηελ νκάδα θαη αλ απηφο ν ρξφλνο πνπ 

δαπαλνχλ αμίδεη. Ο team leader ηζρπξίζηεθε πσο  πεξλάεη 44 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε ηελ 

νκάδα ηνπ θαη φηη ν πεξηζζφηεξνο απφ απηφλ ηνλ ρξφλν είλαη αξθεηά απνδνηηθφο. 

Δπίζεο, ζεκείσζε πσο ληψζεη φηη φζν πεξλάεη ν θαηξφο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρξφλνπ 

πνπ αθηεξψλεη ζηελ νκάδα είλαη φιν θαη πην εκθαλή θαη φηη φζν πην πνιχ δέλεηαη ε 

νκάδα ε απφδνζε απμάλεη ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη πνζφηεηα. Ο HR Manager δήισζε 

φηη πεξλάεη κε ηελ νκάδα κφλν δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζην εβδνκαδηαίν meeting) θαη 

φηη ζηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πεξλάεη απφ ην γξαθείν ηεο νκάδαο ζρεδφλ θάζε 

κέξα. Η απάληεζε ηνπ γηα απηφλ ηνλ ιφγν ήηαλ πην γεληθή αθνχ λαη κελ αλαγλσξίδεη 

φηη ε νκάδα είλαη απνδνηηθή αιιά ν ρξφλνο πνπ δαπαλά καδί ηνπο είλαη ζρεηηθά ιίγνο 

ψζηε λα αμηνινγήζεη αλ αμίδεη. ίγνπξα φκσο ζεσξεί φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν 

δαπαλνχλ ηα κέιε κεηαμχ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν δέλνληαη θαη πηζηεχεη πσο κηα 

δεκέλε νκάδα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή νκάδα. ηε ζπλέρεηα, ν έλαο claims co-

ordinator επηβεβαίσζε φηη πεξλάεη 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε ηελ νκάδα ηνπ θαη φηη ν 

ρξφλνο απηφο είλαη θπξίσο απνδνηηθφο. Απάληεζε αθφκα πσο ζεσξεί φηη ν ρξφλνο 

απηφο είλαη αξθεηφο ψζηε λα δεζεί ε νκάδα θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 
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ησλ κειψλ θαη απηφ έρεη βνεζήζεη ζηελ πην εχθνιε θαη ζσζηά εθηειεζκέλε δνπιεηά. Ο 

δεχηεξνο claims co-ordinator επίζεο πεξλάεη 44 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο θαη ζεσξεί απηφ ην ρξφλν απνηειεζκαηηθφ. εκείσζε επίζεο φηη κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηξηβή ηφζσλ σξψλ ε νκάδα έξρεηαη αξθεηά θνληά θαη αμίδεη θαζψο κε 

θαιέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο ε δνπιεηά κνηάδεη επθνιφηεξε θαη νινθιεξψλεηαη 

γξεγνξφηεξα.  
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6. πκπεξάζκαηα, πδήηεζε, Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

6.1 πκπεξάζκαηα, πδήηεζε 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ην bonding, bridging ησλ 

ζρέζεσλ θαη ε νκαδηθή δνπιεηά πξνβιέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηδφζεσλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδαο. Σα επξήκαηα ελίζρπζαλ  ηελ θαηαλφεζε ηεο απφδνζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά κήθνο δηάθνξσλ δηαζηάζεσλ.  

Καη 'αξράο, βιέπνπκε φηη ην bonding θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνσζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο θαη φπσο είδακε θαη απφ ηηο απαληήζεηο κηα δεκέλε νκάδα 

είλαη θαη απνηειεζκαηηθή, ππνζηεξίδνληαο έηζη πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ 

κηα απιή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ bonding θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο (Lucius and Kuhnert, 1997; Luo, 2005; Οη Reagans 

and Zuckerman, 2001; Sparrowe et al., 2001). Οκνίσο, γεθπξψλνληαο ηηο ζρέζεηο 

(bridging) θάλεθε λα έρεη αληίθηππν ζηηο επηδφζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θάηη ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ Wong (2008), γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη 

κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο γεθχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο. Έηζη, ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη νκάδεο 

εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηαπηφρξνλα, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφδνζεο.  

 

Γεληθά, ην bonding θαη bridging θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαίλεηαη λα έρεη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα απφ ηε πξννπηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε κηα ζρνιή 

ζθέςεο (School of thought) ε απνπζία „‟ππθλνχ‟‟ bonding  ζηα θνηλσληθά δίθηπα κέζα 

ζε κηα νκάδα είλαη πξνβιεκαηηθή (π.ρ. Oh et al., 2004), ελψ ππάξρεη θαη έξεπλα πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ (π.ρ. Burt, 2001). Η πξννπηηθή  βέιηηζηεο 

δηακφξθσζεο, πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή άπνςε γηα ηελ νκάδα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζαλ ζπλνιηθή ηζνξξνπία, παξά ζαλ ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ (Oh et 

al, 2006; Also Alderfer, 2011). Απφ απηή ηελ άπνςε, ε εξγαζία απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

έξεπλα (βιέπε επίζεο νη Reagans and McEvily, 2003; Reagans and Zuckerman, 2001; 

Sumelius, 2009) πνπ δείρλεη φηη ε βέιηηζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ κηαο νκάδαο κπνξεί λα ζπλδπάδεη θαηλνκεληθά αληηθξνπφκελα αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο ην bonding θαη bridging. Δλψλεη έηζη 

ην απμαλφκελν „‟ζψκα‟‟ ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δίλεη έκθαζε ηελ αλάγθε λα δνζεί 

πξνζνρή θαη λα δηαρεηξίδνληαη νη εληάζεηο θαη ηα παξάδνμα (βιέπε, π.ρ. Gibson θαη 

Birkinshaw, 2004).  
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Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη θαη νη δχν ηχπνη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζπιιακβάλνπλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ αληαλαθινχλ ζε φ, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη επηηπρήο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κηα νκάδα εξγαζίαο. Αθφκα ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο απηήο παξαηεξήζεθε φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαληζκνχ βνεζνχλ γηα λα δηαηεξεζεί ε αίζζεζε ηεο ζπληξνθηθφηεηαο κέζα ζηελ 

νκάδα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κέζα ζηελ νκάδα (bonding) ή νξγαληζκνχ 

(bridging). Η αλάγθε λα ζπλδπαζηεί ην bonding θαη bridging ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 

γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηδφζεσλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

αλάκεημεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πφξσλ γηα ην γφληκν επίηεπγκα ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο. Αθφκε νη απαληήζεηο ηηο νκάδαο θαη ηνπ HR Manager, 

πξνζζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο: 

δηεξεπλψληαο ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλψηεξε απφδνζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ νκαδηθή εξγαζία δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε 

ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, ε επίγλσζε ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πψο ε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ηα πξφηππα 

αιιειεπίδξαζεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα απφδνζεο. Γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλψηεξε απφδνζε παξέρεη ζηνπο managers (team leaders ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα) ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο νκάδεο εξγαζίαο.  

 

Φαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο πσο ε δηεπζπληηθή πξνζνρή πξέπεη 

λα επηθεληξσζεί ζηελ ζσζηή νηθνδφκεζε κηαο νκάδαο θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Έλαο 

ηξφπνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νηθνδφκεζε κηαο νκάδαο είλαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή κνλάδα 

(Lembke θαη Wilson, 1998), ιέγνληάο ηνπο, γηα παξάδεηγκα, γηαηί ε νκαδηθή εξγαζία 

είλαη ζεκαληηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. Η 

απνζαθήληζε ησλ νξίσλ ηεο νκάδαο (ζε ζρέζε κε ην πνηνο αλήθεη ζε απηήλ θαη πνηνο 

φρη) θαη ησλ ξφισλ θαη ζπλεηζθνξψλ ηνπ θάζε κέινπο ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

βνεζήζεη. Δπηπιένλ, ε επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ απαηηεί φρη κφλν ηππηθή αιιά θαη 

άηππε επηθνηλσλία. Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα κελ έξζνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα 

ρσξηζηά, έζησ θαη αλ έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία, θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπλαληήζεηο (meetings).  
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Αθφκα, έρεη βξεζεί φηη ε εκπινθή ζηελ νκάδα ιήςεο απνθάζεσλ δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκκεηνρή, ηε δέζκεπζε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ „‟αλήθεηλ‟‟. Αλ είλαη λα ζπλδεζνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ νκάδα, ηα κέιε πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ, ζε θάπνην 

βαζκφ λα επηιέμνπλ - ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αθφκε θαη λα επηζπκήζνπλ - λα είλαη 

κέξνο ηεο. πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο θαη αληακνηβήο ζα κπνξνχζαλ επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θέξνπλ εηο γξακκή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία απηά ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηα νκαδηθά θαη φρη ζηα κεκνλσκέλα απνηειέζκαηα (Lembke and 

Wilson, 1998; Ramamoorthy and Carrol, 1998), ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη 

επηβξάβεπζε θαη ελζάξξπλζε ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ νκάδα ζπκπεξηθνξψλ, 

φπσο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έηζη, ηα κέιε ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα 

αλαπηχζζνπλ ηε γεθχξσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα. Σα επξήκαηα απηά 

ππνδειψλνπλ φηη νη managers πνπ επηζπκνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ νξγαληζκνχο 

βαζηζκέλνπο ζε νκάδεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηφζν ην bonding φζν θαη ην 

bridging ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ζηελ εκεξήζηα αηδέληα.  

 

Παξαδνζηαθά νη πξνζπάζεηεο νηθνδφκεζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηε δεκηνπξγία ππθλψλ ζπλδέζκσλ κέζα ζηελ νκάδα. Απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θνηλνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Κνηλσληθέο εθδειψζεηο, ζπρλέο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο θαη ε ρξήζε 

ησλ δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ κπνξεί λα θαηαπνιεκήζνπλ ην ιεγφκελν „‟silo working‟‟ 

(έλα ζχζηεκα, δηαδηθαζία, ππεξεζία, θιπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απνκφλσζε απφ ηνπο 

άιινπο) θαη λα πξνσζήζνπλ ηε γεθχξσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πέξα απφ ηα φξηα 

ηεο νκάδαο, θαζψο θαη δηάθνξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. 

Facebook, LinkedIn) ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Η κειέηε απηή έρεη αξθεηνχο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο. Η εζηίαζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο έρνπλ ζηεξηρζεί θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηθεθαιή ηεο νκάδαο (team 

leader), ν νπνίνο ζπκκεηέρεη επίζεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, έρεη ηεζεί ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζνλ έλαο team leader πνπ εκπιέθεηαη έηζη, 

κπνξνχζε λα δψζεη κηα θαιχηεξε θαη ιηγφηεξν ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δφζεθε απφ ηνλ ίδην/ 

ηελ ίδηα θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο. 
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6.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο. Όπσο Cohen θαη 

Bailey (1997) πξνηείλνπλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφδνζε, ηηο ζηάζεηο ησλ κειψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Καη νη ηξεηο δηαζηάζεηο αμίδνπλ ηελ πξνζνρή. Μειινληηθέο κειέηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζπκπεξηθνξηθά 

απνηειέζκαηα παξά κε ηελ ζρεηηδφκελε κε ηελ εξγαζία επίδνζε. Μηα έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα αλαιχζεη θαηά πφζνλ απηέο νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο έρνπλ παξφκνηνπο ή δηαθνξεηηθνχο πξνγλσζηηθνχο 

παξάγνληεο: ηφζν νη θνηλσληθέο φζν θαη ηα ζρεηηδφκελεο κε ηελ εξγαζία εθβάζεηο 

έρνπλ επηζεκαλζεί σο ζεκαληηθέο (βιέπε, π.ρ. Kozlovski and Bell, 2003 γηα 

αλαζθφπεζε). Έηζη, απηή ε πεξηνρή ηεο έξεπλαο παξέρεη πνιιέο εχθνξεο επθαηξίεο γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε. 
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