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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών της φοιτήτριας 

Αφροδίτης Βανδώρου στα πλαίσια της διεξαγωγής του μεταπτυχιακού προγράμματος 

πάνω στην Διοίκηση Επιχειρήσεων,  στην Γενική Κατεύθυνση.  

Θέμα της εργασίας είναι οι οργανωσιακές σχέσεις σε συνδυασμό με το  

αποτελεσματικό management, όπως αυτά συναντούνται στους σύγχρονους 

οργανισμούς.  Σκοπός της εργασίας είναι να συγκεντρώσει την τρέχουσα ακαδημαϊκή 

αρθρογραφία και να θέσει ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα προσφέρει την 

δυνατότητα καταγραφής των επιμέρους μεταβλητών σχεδιασμού και διαδικασίας που 

συστήνουν την δομή και λειτουργία μίας ομάδας σε έναν οργανισμό, οριοθετώντας τις 

σχέσεις των μελών της με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της.  Η παρούσα 

εργασία εξετάζει τις μεταβλητές αυτές επιχειρώντας να υπογραμμίσει τα πλαίσια 

παρέμβασης και τις δυνατότητες της διοίκησης του κάθε οργανισμού να επέμβει 

προληπτικά, καταλυτικά και αποτελεσματικά στην λειτουργία της κάθε ομάδας ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η απόδοσή της για το σύνολο του οργανισμού. 

Στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας επιχειρείται να δωθεί στους 

συνάδελφους φοιτητές και ακαδημαϊκούς μία σύνοψη των τρόπων με τους οποίους 

μπορεί να επέμβει η διοίκηση ενός οργανισμού για την εύρυθμη λειτουργία μίας 

ομάδας με σεβασμό στα μέλη της και στην οντότητά της. Τονίζει την σημασία της 

διοίκησης και επιχειρεί να προσπεράσει τον ιεραρχικό ρόλο του manager, παρά 

προσπαθεί να προσδώσει σε αυτόν την έννοια του συντονιστή, σύμφωνα πάντα με το 

πνεύμα της σύγχρονης θεωρητικής αντίληψης της διοίκησης επιχειρήσεων. 
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Μέρος 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Γενικά 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συνδέσει τις οργανωσιακές σχέσεις με το 

αποτελεσματικό management, όπως αυτά συναντούνται στους σύγχρονους 

οργανισμούς, βάση της τρέχουσας ακαδημαϊκής αρθρογραφίας.  

Οι οργανωσιακές σχέσεις, αν και έχουν ένα ευρύτατο πλαίσιο αναφοράς μέσα 

στους οργανισμούς, οριοθετούνται στην παρούσα εργασία στις σχέσεις που 

εντοπίζονται μέσα στην ομάδα, είτε ανάμεσα στα μέλη της, είτε σε σχέση με την 

άμεση ηγεσία, είτε σε σχέση με τον οργανισμό και το εξωτερικό περιβάλλον του 

γενικότερα. Η ομάδα αποτελεί τον πρώτο πυρήνα ενσωμάτωσης ενός εργαζομένου 

μέσα σε έναν οργανισμό, αποτελεί πλαίσιο αναφοράς και προσδιορίζει την περαιτέρω 

πορεία του. Οι σχέσεις μέσα σε μία ομάδα, αν και υπόκεινται συνήθως σε μία δομή, 

είναι ρευστές και πρέπει να προσεγγίζονται από πολλές απόψεις. 

Στην σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία και στο management, οι ομάδες 

αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό επιτυχίας των οργανισμών στην σύγχρονη 

οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και άμεση 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι λειτουργικές ομάδες και τα μέλη τους 

μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό, το οποίο δεν 

μπορεί να αντιγραφεί ή να μιμηθεί. Ακόμα και αν όλα τα μέλη μίας ομάδας αλλάξουν 

οργανισμό, πάλι το οργανωσιακό πλαίσιο είναι τόσο ισχυρό και οι συγκυρίες τόσο 

απρόβλεπτες, όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Συνεπώς οι οργανισμοί και οι διοικήσεις τους οφείλουν να δώσουν την πρέπουσα 

σημασία στις ομάδες τους και στην ευημερία των μελών τους, ώστε να εξασφαλίσουν 

τα μέγιστα δυνατά οφέλη. 

Το αποτελεσματικό Management προσεγγίζεται στην εργασία αυτή από τις 

παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η διοίκηση ενός οργανισμού στις εκάστοτε 

μεταβλητές σχεδιασμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στην πορεία της εργασίας, 

ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει την μέγιστη απόδοση των ομάδων του. Σκοπός 

της αποτελεσματικής διοίκησης, εκτός των άλλων, είναι η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των ομάδων, πολλές φορές χωρίς σημαντικό οικονομικό 
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κόστος, αλλά με κινήσεις που κρύβουν δύναμη συμβολική προς το προσωπικό τους. 

Η αποτελεσματικότητα των ομάδων1  οδηγεί ακόλουθα στην αυξημένη απόδοση του 

οργανισμού συνολικά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον οι μισοί οργανισμοί στις ΗΠΑ 

χρησιμοποιούν ομάδες στην επίσημη δομή τους, ενώ οι οργανισμοί που όντως 

χρησιμοποιούν ομάδες τείνουν να έχουν πιο πολύπλοκη δομή, περισσότερα έσοδα και 

να απασχολούν περισσότερους υπαλλήλους (Devine et al., 1999). Επίσης και οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν την αυξημένη τάση να χρησιμοποιούν ομάδες στην 

δομή τους. 

 

 

1.2  Κύριοι ορισμοί 

 

Η παρούσα εργασία δεν έχει σκοπό να αναλωθεί στην συνολική θεωρία πάνω στις 

ομάδες του οργανισμού και για τον λόγο αυτό δεν αναφέρεται σε τομείς όπως τον 

σχηματισμό των ομάδων ή τα στάδια ωρίμανσης. Ο σκοπός της εργασίας είναι 

συγκεκριμένος, δηλαδή επιχειρεί να συνδέσει τις σχέσεις μέσα στην ομάδα και τους 

λοιπούς οργανωσιακούς παράγοντες με την αποτελεσματικότητα αυτής και την 

δυνατότητα επιτυχών παρεμβέσεων από μέρους της διοίκησης. Για τον λόγο αυτό 

δίνονται μόνο μερικές διευκρινήσεις για τους κύριους ορισμούς σχετικά με τις ομάδες, 

ώστε να οριοθετηθεί ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση της εργασίας. 

Ένας ορισμός της ομάδας εργασίας που γίνεται ευρέως αποδεκτός στην 

αρθρογραφία και αναφέρεται στους Guzzo και Dickson (1996) είναι ότι η ομάδα 

εργασίας αποτελείται από άτομα που θεωρούνται από τους εαυτούς τους και από 

τρίτους ως μία κοινωνική οντότητα και τα οποία αλληλοεξαρτούνται εξαιτίας των 

εργασίων που διεκπεραιώνουν ως μέλη μίας ομάδας, η οποία ομάδα ενσωματώνεται σε 

ένα ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (π.χ. κοινότητα ή οργανισμό) και οι εργασίες που 

κάνουν επηρεάζουν τρίτους (π.χ. πελάτες ή συναδέλφους). Οι Cohen και Bailey (1997) 

συμπληρώνουν τον προηγούμενο ορισμό αναφέροντας ότι τα μέλη της ομάδας 

μοιράζονται την ευθύνη για τα αποτελέσματα της εργασίας τους και ότι αυτά ελέγχουν 

τις σχέσεις τους με φορείς εκτός του οργανωσιακού πλαισίου. 

                                                 
1 Οι αγγλικοί όροι effectiveness, performance  και efficiency αποδίδονται σε όλο το κείμενο με τους 

ελληνικούς όρους αποτελεσματικότητα, επίδοση  και αποδοτικότητα αντίστοιχα.  
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Σημειώνεται ότι στην αγγλική ορολογία υπάρχουν δύο όροι που ερμηνεύουν την 

ομάδα, ο όρος group και ο όρος team. Γενικά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι ενώ 

κάποιες έννοιες συνδέονται με τον καθένα, χωρίς να έχει ουσιαστική σημασία η 

διαφοροποίησή τους, όπως: group cohesion και group dynamics σε αντίθεση με τις 

έννοιες empowered teams ή quality improvement teams. Όπως αναφέρεται στους 

Cohen και Bailey (1997) κάποιοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι κάποιες teams έχουν 

ανεπτυγμένη αίσθηση του groupness, ο διαχωρισμός όμως αυτός δεν είναι ευρέως 

αποδεκτός. 

Αν θεωρήσει κανείς την συνολική σχετική ακαδημαϊκή αρθρογραφία πάνω στις 

ομάδες θα εντοπίσει πολλά είδη ομάδων, ανάλογα με το αντικείμενό τους, την 

ιεραρχική τους θέση, την τεχνική υπόσταση ή την διάρκειά ζωής τους. Ο διαχωρισμός 

των ομάδων έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το οργανωσιακό περιβάλλον, ο χαρακτήρας 

τους και ο σκοπός τους επηρεάζουν τις λοιπές μεταβλητές ως προς την επίδρασή τους 

πάνω στην αποτελεσματικότητά τους. Οι Cohen και Bailey (1997) και στην συνέχεια ο 

Stewart (2006) σχεδιάζουν την έρευνά τους οριοθετώντας τέσσερις κύριες ομάδες, που 

υποστηρίζεται ότι περιλαμβάνουν τον κύριο όγκο ομάδων. Συγκεκριμένα ορίζονται οι 

ομάδες παραγωγής  ή εργασίας (production ή work groups), έργου (project), διοίκησης 

(management) και οι παράλληλες ομάδες (parallel teams).  

Ειδικότερα οι ομάδες παραγωγής αποτελούνται από άτομα που εργάζονται μαζί με 

σχετικά μόνιμη σχέση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Παραδοσιακά οι ομάδες 

αυτές κατευθύνονται από έναν προϊστάμενο ή ηγέτη, όμως τα τελευταία χρόνια έχει 

αναπτυχθεί μία εναλλακτική μορφή τους, οι αυτόνομες ομάδες, όπου καθήκοντα των 

ηγετών μεταφέρονται στα μέλη της ομάδας με σκοπό την μείωση του κόστους και την 

παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας. Οι ομάδες έργου 

σχετίζονται με τον συνδυασμό εξειδικευμένου προσωπικού, για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, που σκοπό έχει να ολοκληρώσει μία εργασία που της έχει ανατεθεί. Όταν ο 

σκοπός τους αποπερατωθεί, τότε τα μέλη επιστρέφουν στην λειτουργική τους θέση ή 

αναλαμβάνουν νέο έργο. Οι ομάδες αυτές συνδέονται και με νέου τύπου διοίκηση, 

όπως αυτή που βασίζεται στον ανταγωνισμό βάση χρόνου. Οι ομάδες διοίκησης έχουν 

πιο διαρκή σχέση και αποτελούνται από managers που συνεργάζονται μεταξύ τους με 

σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και τον συντονισμό της εργασίας των επιμέρους 

ομάδων. Οι ομάδες αυτές αντλούν την εξουσία τους από την ιεραρχική θέση των 

μελών τους, ενώ η σημασία τους αυξάνεται ειδικά σε οργανισμούς που δρουν στο 

 4



παγκόσμιο περιβάλλον2. Τέλος οι παράλληλες ομάδες υφίστανται εκτός της επίσημης 

οργανωσιακής δομής και είναι συμβουλευτικού τύπου προς τα ανώτερα κλιμάκια της 

ιεραρχίας. Οι λιγότερες μελέτες αφορούν την τελευταίου τύπου ομάδα και 

περιλαμβάνουν τους κύκλους ποιότητας ή τις ομάδες βελτίωσης ποιότητας. 

 

 

1.3  Θεωρητική προσέγγιση εργασίας 

 

Ο κυρίαρχος τρόπος προσέγγισης της θεωρίας για την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων είναι το μοντέλο input – process – output, δηλαδή εισροής πόρων – 

διαδικασίας – εκροής αποτελέσματος, όπως αυτό αναπτύχθηκε αρχικά απο τον 

McGrath (1964) και αναφέρεται σε πλήθος μελετών (π.χ. Tesluk & Mathieu, 1999, 

Bailey, 2000, Stewart et al., 2000). Το μοντέλο προστάζει ότι μία ποικιλία δεδομένων 

εισαγωγής μπορούν να δομηθούν έτσι ώστε να επηρεάζουν τις εσωτερικές διαδικασίες 

της ομάδας, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ομάδας. Τα 

δεδομένα εισροής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, και ειδικότερα 

στους παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο και τα χαρακτηριστικά του και τι αυτό 

συνεισφέρει στην ομάδα, στους παράγοντες της ομάδας, όπως η δομή και το μέγεθός 

της και σε πάραγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η οργανωσιακή 

κουλτούρα και το σύστημα ανταμοιβών. Αντίστοιχα, μεταβλητές όπως η τεχνολογία 

μπορεί να παίξουν σαφή περιοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, 

ενώ άλλοι που προαναφέρθηκαν όχι (Guzzo & Dickson, 1996). Οι εσωτερικές 

διαδικασίες της ομάδας αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και 

αφορούν τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων καθώς και την συνοχή 

της. Τα αποτελέσματα της ομάδας σχετίζονται με την παραγωγικότητα, είτε ως 

προϊόντα είτε ως υπηρεσίες και ιδέες, όπως και με την ικανότητα των μελών να 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να χαρακτηρίζεται η ομάδα από βιωσιμότητα 

(Barrick et al., 1998). 

Οι Cohen και Bailey (1997) και η Bailey (2000) θεωρούν ότι το παραπάνω 

μοντέλο μπορεί να επεκταθεί με την έννοια ότι κάποιοι παράγοντες σχεδιασμού 

                                                 
2 Οι ομάδες ανώτερης διοίκησης, είτε διατμηματικές είτε τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών 

αποδίδονται στην υπόλοιπη εργασία για χάρη συντομίας με την συντομογραφία ΤΜΤ, η οποία αντιστοιχεί 

στην αγγλική ορολογία Top Management Teams. 
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επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της ομάδας, και δεν υπάρχει η έμμεση παρεμβολή 

των διαδικασιών, ή έστω μπορεί να επηρεάζουν και τα δύο. Για παράδειγμα 

συγκεκριμένα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά κάποιων μελών της ομάδας μπορεί να 

αποτελούν πραγματικό πλεονέκτημα ή όχι για την ομάδα συνολικά και άρα να 

επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητά της. Στο παρακάτω διάγραμμα που 

ενσωματώνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, η σχέση αυτή απεικονίζεται με την 

γραμμή που συνδέει τον πρώτο πυλώνα με τον τρίτο. 

Όσον αφορά τις μεταβλητές της εργασίας και τον τρόπο που προσεγγίζονται σε 

κάθε μελέτη σημειώνεται ότι κάποια θέματα, αν και με διαφορετική ονομασία, 

κρίνονται ταυτόσημα και συνοψίζονται στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν τελικά να 

περιγράψουν το σύστημα, ενώ άλλα θεωρήθηκε ότι δεν έχουν μείζονα σημασία ή ότι 

στέκονται αυτόνομα. Οι κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω επιλέχθηκαν με βάση 

την αρθρογραφία που μελετήθηκε και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν μία σύνοψη 

του θεωρητικού πλαισίου, το οποίο υφίσταται στην σύγχρονη ακαδημαϊκή σκέψη, 

στον βαθμό που ήταν δυνατό να προσεγγιστεί. Δεν γίνεται αναφορά στις μετρήσεις 

της κάθε μεταβλητής και πώς αυτή προσεγγίστηκε σε κάθε έρευνα, γιατί παρά του 

ότι είναι ενδιαφέρον, είναι αρκετά πολύπλοκο και λεπτομερές θέμα, το οποίο εκπίπτει 

από τον κύριο σκοπό της παρούσας εργασίας. 

Στο κύριο μέρος της εργασίας συγκεντρώνεται μέρος της πρόσφατης 

ακαδημαϊκής αρθρογραφίας (τελευταία 15 χρόνια) σχετικά με τις ομάδες μέσα σε 

οργανισμούς και δίνει έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους, όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά. Αρκετοί σημαντικοί 

παράγοντες αναλύονται, όπως η σύνθεση της ομάδας, η αυτονομία της και άλλοι, 

ωστόσο ορισμένα θέματα, όπως η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της και η 

διαφορετικότητα των μελών τους έχουν ερευνηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια 

οπότε και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά 

στα συμπεράσματα αρκετών επιστημονικών άρθρων όσον αφορά τις δυνατότητες 

παρέμβασης της διοίκησης3 στον οργανωσιακό προγραμματισμό και ανασχεδιασμό των 

ομάδων εργασίας μέσα στον οργανισμό, με προφανή σκοπό την μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας της εργασίας των ομάδων αυτών ειδικά άρα και του οργανισμού 

γενικότερα. Η θεώρηση αυτή εμφανίζεται σχηματικά στο διάγραμμα επηρεάζοντας 

                                                 
3 Ο όρος manager και management συγχέονται στο κείμενο και αποδίδονται με τον ελληνικό όρο 

«διοίκηση», με την πρόθεση να αποδωθεί η ιεραρχική διάσταση του όρου μέσα στην επιχείρηση ή 

οργανισμό. 

 6



τους δύο πρώτους πυλώνες. Ως παράγοντες σχεδιασμού (Cohen & Bailey, 1997) 

ορίζονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της ομάδας και του οργανισμού, 

στα οποία μπορεί άμεσα η διοίκηση να παρέμβει και να διαμορφώσει τις συνθήκες για 

την αποτελεσματική απόδοση. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας συνοψίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα, όπως αυτό τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της ανάλυσης. Τα περιεχόμενα 

των δύο πρώτων πυλώνων αποτελούν και τα δύο κύρια μέρη της παρούσας εργασίας.  

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 
Μέγεθος της ομάδας 

Σύνθεση της ομάδας  

Διαφορετικότητα 

Αλληλεξάρτηση 

Αυτονομία – 

Συμμετοχή 

Στόχοι της ομάδας 

Οργανωσιακό 

περιβάλλον 

Αναπληροφόρηση 

Ηγεσία 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 
 
Δέσμευση 

Εμπιστοσύνη 

Συνεργασία 

Συνοχή 

Συγκρούσεις 

Ομαδική 

Πεποίθηση  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Επίδοση 

Ικανοποίηση 

Δείκτες 

συμπεριφοράς 

Παρεμβάσεις των  
Managers 

 

 

 

1.4  Κριτήρια αποτελεσματικότητας 

 

Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας των ομάδων που εξετάζονται στις έρευνες 

αφορούν αρχικά αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης. Σε αυτά υπάρχει σημαντική 

διακύμανση ανάλογα με το είδος των ομάδων που ελέγχονται, τόσο σε σχέση με τον 

χώρο στον οποίο βρίσκονται, με το είδος της ομάδας, π.χ. αν είναι ομάδα παραγωγής ή 

ομάδα έργου ή καινοτομίας, όσο και με την ιεραρχική θέση την οποία κατέχουν.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένδειξη αποτελεσματικότητας για ομάδες παραγωγής 

μπορεί να είναι η παραγωγή σε όρους ποσότητας και ποιότητας, η ταχύτητα ή η 

ικανοποίηση των πελατών (Guzzo & Dickson, 1996). Όσον αφορά τις ανώτερες 

διοικητικά ομάδες, η αποτελεσματικότητά τους συνήθως εκτιμάται μέσα από την 

συνολική απόδοση της επιχείρησης και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της, καθώς 

οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι ομάδες αυτές είναι στρατηγικής σημασίας ή 

οργανωσιακής ουσίας και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην συνολική επιτυχία της 

επιχείρησης (Smith et al., 1994, Amason, 1996, Simons et al., 1999). Σε μελέτες 

εργαστηριακού τύπου, που συνήθως λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια (Baldwin et al., 

1997) ή σε προσομοιώσεις (Kildurf et al., 2000), τα κριτήρια αποτελεσματικότητας 

είναι οι βαθμοί και η επίτευξη των στόχων αντίστοιχα, και οι μελέτες αυτές επιχειρούν 

να προσφέρουν στην διερεύνηση του αιτιατού στις σχέσεις μέσα στην ομάδα. 

Άλλο σημαντικό κριτήριο της αποτελεσματικότητας μίας ομάδας αποτελεί η 

ικανοποίηση που βιώνουν τα μέλη της από την συμμετοχή τους σε αυτήν. 

Τεχνοκρατικές απόψεις που επικρατούσαν πριν την δεκαετία του 1990 αφήναν 

υπόνοιες ότι η αύξηση της παραγωγής σε μία εργοστασιακή μονάδα απαιτούσε 

απαραίτητα την θυσία της ικανοποίησης των εργαζομένων και αποτελούσε ένα ισοζύγιο 

που έπρεπε να εξισορροπήσουν (Campion et al., 1993, 1996). Η εδραίωση όμως της 

χρήσης των ομάδων σε έναν οργανισμό αποτέλεσε το κλειδί για την αποφυγή της 

παραπάνω δυσάρεστης κατάστασης και αυτός είναι ένας λόγος που ο προσδιορισμός 

των μεταβλητών που μπορούν να ευνοήσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας 

μέσα σε έναν οργανισμό, οπότε και την ικανοποίηση που αισθάνονται τα μέλη της είναι 

κρίσιμης σημασίας. Η ικανοποίηση που βιώνουν τα μέλη μίας ομάδας μπορεί να 

εκτιμηθεί μερικώς από την συχνότητα απουσιών τους από τις εργασίες της ομάδας ή 

από την συχνότητα εναλλαγής και αποχώρησης μελών, τα οποία  αποτελούν τους 

λεγόμενους δείκτες συμπεριφοράς (Cohen et al., 1996, Cohen & Bailey, 1997). Μέτρα 

της ικανοποίησης αποτελούν η δέσμευση προς τον οργανισμό, η εμπιστοσύνη προς την 

διοίκηση και η κοινωνική ενσωμάτωση των μελών μίας ομάδας (social integration), αν 

και το τελευταίο μπορεί να εκτιμηθεί και μέσω της συνοχής. Κοινωνική ενσωμάτωση 

αποτελεί ο βαθμός που τα μέλη μίας ομάδας συνδέονται ψυχολογικά ή συναισθηματικά 

με τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να επιδιώξουν μαζί ένα κοινό στόχο (Harrison et al., 1998), 

το οποίο ακόλουθα συνδέεται και με την βιωσιμότητα της ομάδας. 

Ένα κριτήριο αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιείται ευρέως στην ακαδημαϊκή 

αρθρογραφία αποτελούν οι εκτιμήσεις της διοίκησης ή του manager για την απόδοση 
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της ομάδας. Η εκτίμηση και η αξιολόγηση αυτή υπόκειται ενδεχομένως στις 

προσωπικές πεποιθήσεις, αντιλήψεις ή απαιτήσεις του εκάστοτε υπευθύνου για τα μέλη 

της ομάδας του, δεν παύει όμως να αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας, που 

και αν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αντικειμενικό και αξιοκρατικό, πάλι η θεώρηση 

αυτή έχει επίδραση στην περαιτέρω πορεία της ομάδας μέσω της ανατροφοδότησης 

των αποτελεσμάτων και τον ανασχεδιασμό των βασικών σχέσεων (Kirkman et al., 

2004). Γενικά όμως θεωρείται σχετικά εύκολο να συλλέξει ένας ερευνητής στοιχεία για 

αυτό το μέτρο αποτελεσματικότητας μέσω ενός ερωτηματολογίου ή μίας συνέντευξης, 

ειδικά για ομάδες που βρίσκονται σε χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα και στις οποίες 

συνηθίζεται η παρουσία ενός προϊσταμένου, ενώ η συλλογή αντικειμενικών δεδομένων 

παραγωγής απαιτεί την προηγούμενη ύπαρξη συστήματος σαφούς καταγραφής των 

αποτελεσμάτων.  

Τέλος χρησιμοποιείται σαν μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μίας 

ομάδας και οι εκτιμήσεις των μελών της (Campion et al., 1993, Cohen et al., 1996), οι 

οποίες κατά κανόνα διαφέρουν από τις αντίστοιχες της διοίκησης. Τα μέλη μίας ομάδας 

τείνουν να αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα μίας ομάδας, όταν αυτή 

εμφανίζει συντονισμένη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της, και όχι 

απαραίτητα βάση αντικειμενικών κριτηρίων (Ancona & Caldwell, 1992). Οι Campion et 

al. (1996) επίσης συμπεραίνουν ότι οι εκτιμήσεις των μελών για τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας είχαν μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητά της, παρά οι εκτιμήσεις της διοίκησης, ενδεχομένως γιατί η δική 

τους αντίληψη επηρεάζει περισσότερο την αποτελεσματικότητα της ομάδας και την 

ικανοποίηση, άσχετα με το αν είναι ακριβής ή όχι. 

Ο Shaw και Barrett-Power (1998) υιοθετούν την ορολογία του Tuckman (1965) 

και αναφέρουν ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 

δραστηριότητα μίας ομάδας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συγκροτεί μία κοινωνική 

ομάδα, που να χαρακτηρίζεται πρωτίστως από συνοχή. Επίσης θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ελέγχει και να διοικεί τις εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες αναπόφευκτα θα 

ανακύψουν σε περιόδους διάδρασης της ομάδας. Ακόμα θα πρέπει η ομάδα να έχει 

θέσει κοινά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς και κοινά αποδεκτούς στόχους. Τέλος 

θα πρέπει η ομάδα να είναι σε θέση να λύνει προβλήματα, να λαμβάνει ποιοτικές 

αποφάσεις και να αναλαμβάνει διαρκώς δράση έτσι ώστε να επιτρέπεται η επιτυχής 

απόδοσή της. Θεωρητικά όλα τα παραπάνω θα εξασφαλίσουν και την αυξημένη 
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απόδοση της ομάδας, αν το επιτρέψουν παράλληλα οργανωσιακοί παράγοντες ή 

παράμετροι της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος γενικότερα. 

 

 

1.5  Θεώρηση της ακαδημαϊκής αρθρογραφίας 

 

Η πλειοψηφεία των ακαδημαϊκών μελετών και ερευνών κινείται θεωρητικά στο 

πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω και χρησιμοποιεί κοινής λογικής μέτρα 

αποτελεσματικότητας, όπως επίσης αναλύονται παραπάνω. Ωστόσο κρίνεται 

απαραίτητο να γίνουν ορισμένες διευκρινήσεις και παρατηρήσεις. 

Λίγες μελέτες επιχειρούν τον προσδιορισμό του συνόλου των μεταβλητών που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων, γιατί αυτό είναι πρακτικά 

δύσκολο. Συνήθως οι έρευνες περιορίζονται σε μία ομάδα μεταβλητών που 

προσεγγίζουν την αποτελεσματικότητα, ή κάποιο μέτρο υπολογισμού της. 

Επίσης στα περισσότερα θέματα οι έρευνες εξάγουν αντικρουόμενα 

συμπεράσματα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα θεωρητική αντιγνωμία, απλά μπορεί 

κάποιο στοιχείο να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Οι περισσότερες μελέτες υπόκεινται σε 

πραγματικούς περιορισμούς και είναι ανοικτές σε έλεγχο. Ενδεικτικά αναφέρονται 

λάθη μελέτης, μικρό ή ακατάλληλο δείγμα, λανθασμένο επίπεδο ανάλυσης, 

παράβλεψη της επίδρασης του χρόνου και της αναπληροφόρησης, όπως επίσης και 

της παρελθούσας διάρκειας ζωής των εξεταζόμενων ομάδων, παράβλεψη μεταβλητών 

καθώς και η σύνηθης μη ύπαρξη της δυνατότητας γενίκευσης των συμπερασμάτων 

μίας έρευνας και σε άλλους τομείς ή κλάδους, είτε πρόκειται για μελέτη σε 

πειραματικό επίπεδο είτε σε πραγματικό επαγγελματικό χώρο. 

Στο θέμα του περιεχομένου των ερευνών αναφέρεται ότι στην δεκαετία του 

1990 πολλά θεωρητικά θέματα της οργανωσιακή δομής ερευνήθηκαν σε μεγάλη 

έκταση, θέματα τα οποία η παλαιότερη βιβλιογραφία παρέλειπε ή παρέβλεπε, ή απλά 

τότε προέκυψε η ανάγκη αναλυτικότερης μελέτης τους. Τα θέματα αυτά σχετίζονται 

με όχι τόσο σαφείς, αντικειμενικές και μετρήσιμες κατηγορίες δεδομένων όπως 

εμπιστοσύνη, δέσμευση, υποστήριξη από και προς τον οργανισμό και την ομάδα.  

Το ενδιαφέρον σε αυτά τα θέματα εξηγείται από τις πρόσφατες εξελίξεις στον 

τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν οι οργανισμοί. Η παλαιότερη αυστηρή 

τεχνοκρατική αντίληψη εργοστασιακού τύπου λειτουργίας των οργανισμών άλλαξε 
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και δίνεται πλέον έμφαση στον άνθρωπο και στις δυνατότητες συμμετοχής και 

προσφοράς του. Οι περισσότεροι οργανισμοί με σκοπό να παραμείνουν αποδοτικοί 

και ανταγωνιστικοί ξεπερνούν τυπικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίνουν 

έμφαση σε θέματα όπως ο συντονισμός, ο επιμερισμός των ευθυνών και η 

συμμετοχή των εργαζομένων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην δυναμική των ομάδων στον χώρο 

εργασίας. Συγχρόνως οι εργασιακές σχέσεις γίνονται όλο και περισσότερο οριζόντιες 

και επικεντρωμένες στην ομάδα και έννοιες όπως οι ρόλοι, οι εργασίες και οι 

διαδικασίες δεν ορίζονται τόσο αυστηρά και απόλυτα, όσο στις κάθετες δομές 

οργάνωσης (Costa et al., 2001). Το πλαίσιο αυτό οδηγεί και στον σχηματισμό 

αυτόνομων ομάδων, όπως οι ομάδες εργασίας και οι κύκλοι ποιότητας, που 

συνηθίζονται στις ημέρες μας. Είναι κοινός τόπος πια ότι τα άτομα επηρεάζουν τις 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα της ομάδας, και έτσι οι οργανισμοί βρίσκονται στη 

θέση να εκμεταλλευθούν τα μέγιστα οφέλη από την λειτουργία των ομάδων (Barrick 

et al., 1998). 
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Μέρος 2ο 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – INPUT VARIABLES 

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προσεγγίζονται οι μεταβλητές σχεδιασμού που 

έχει μία διοίκηση ενός οργανισμού στην διάθεσή της για σχηματίσει και να 

ανασχεδιάσει την δομή μίας ομάδας και ακόλουθα να επηρεάσει την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία της. Δεν εξετάζεται η συνεισφορά του κάθε ατόμου βάση 

της ψυχοκοινωνικής του συμπεριφοράς, αλλά τα χαρακτηριστικά του που ορίζουν τις 

προσόψεις της ομάδας, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πλαίσιο αναφοράς και 

αλλαγής στον εκάστοτε σχεδιασμό από μέρους της διοίκησης. Στόχος είναι να 

διευκρινιστεί ένα σαφές πλαίσιο μεταβλητών το οποίο μπορεί κάθε διοίκηση να 

επηρεάσει και να διαμορφώσει για την εξυπηρέτηση των στόχων της, με γνώμωνα 

την ικανοποίηση των μελών μίας ομάδας και την μεγιστοποίηση της συνεισφοράς 

τους. Συγκεκριμένα οι μεταβλητές σχεδιασμού για την λειτουργία μίας ομάδας που 

εξετάζονται είναι οι ακόλουθες: μέγεθος της ομάδας, σύνθεση της ομάδας, η 

διαφορετικότητα των χαρακτηριστικών των μελών της, η αλληλεξάρτηση, ο βαθμός 

αυτονομίας και συμμετοχής των μελών στις εργασίες, οι στόχοι της ομάδας, το 

οργανωσιακό περιβάλλον και η κουλτούρα, η αναπληροφόρηση και τέλος τύποι 

ηγεσίας. 

 

 

2.1  Μέγεθος της ομάδας 

 

Το μέγεθος μίας ομάδας αποτελεί μία παράμετρο που από τη μία πλευρά 

υπόκειται στις αποφάσεις και στον επιμέρους σχεδιασμό της διοίκησης, από την άλλη 

όμως υπηρετεί τις ανάγκες της διεκπεραίωσης της εργασίας, ανάλογα με το είδος και 

το αντικείμενό της και ανάλογα με τις λοιπές παραμέτρους του οργανισμού. Το 

μέγεθος της ομάδας δεν συναντάται σε πολλές μελέτες ως ανεξάρτητη μεταβλητή, 

παρά όταν διερευνάται κάποιο θέμα συγκεκριμένο. Γενικά τα συμπεράσματα σχετικά 

με το μέγεθος της ομάδας δεν μπορούν να γενικευτούν εύκολα σε άλλους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις, σε σχέση με το χώρο όπου διενεργείται η έρευνα. 

Εντούτις μπορούν να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις.  
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Γενικά θεωρείται ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν ως αριθμό μελών τον μικρότερο 

δυνατό για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της εργασίας τους. Οι μικρότερες από 

αυτό ομάδες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στους στόχους 

τους και οι μεγαλύτερες θα είναι δυσλειτουργικές, λόγω του μεγαλύτερου κόστους 

συντονισμού και της μειωμένης συμμετοχής και ανάμειξης των μελών. Στην μελέτη 

τους σε 80 ομάδες χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων οι Campion et al. (1993) 

βρήκαν ότι οι μεγαλύτερες ομάδες ήταν πιο αποτελεσματικές, αλλά θεωρούν ότι αυτό 

μάλλον οφείλεται στα χαρακτηριστικά του δείγματος, και δεν μπορεί να γενικευτεί.  

Χαρακτηριστικά, σε δεύτερη έρευνά τους, (Campion et al., 1996) οι μεγάλες ομάδες 

φάνηκαν λιγότερο αποτελεσματικές από τις επαρκείς ή μικρότερες ομάδες. Οι Cohen 

και Bailey (1997) αμφισβητούν το παραπάνω και διερωτώνται μήπως οι πολύ μεγάλες 

αποτελεσματικές ομάδες χωρίζονται τελικά άτυπα εσωτερικά και για το λόγο αυτό 

μπορούν να αποδίδουν. Πάντως και η έρευνα των Smith et al. (1994) επιβεβαιώνει 

την αρνητική συσχέτηση μεγάλου μεγέθους ομάδας και απόδοσης και το αποδίδει στο 

ότι δεν μπορεί να επιτύχει η άτυπη επικοινωνία μεταξύ των μελών, άρα αναγκαστικά 

βασίζονται στην τυπική επικοινωνία μεταξύ τους, το οποίο δεν ενισχύει την κοινωνική 

ενσωμάτωση της ομάδας, αφού αυξάνει την απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό επιχείρημα, το οποίο δεν έχει εξακριβωθεί εμπειρικά, ότι 

οι μεγάλες ομάδες, ανάλογα με τον τύπο εργασίας τους και το περιβάλλον, είναι σε 

πλεονεκτική θέση, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν και να 

εξασφαλίσουν ακόλουθα περισσότερους πόρους, όπως χρόνο, ενέργεια, χρήματα και 

εξειδίκευση (Stewart, 2006). Στην μέτα – ανάλυση που διεξήγαγε ο Stewart (2006) 

εντόπισε μικρή θετική συσχέτηση του μεγέθους της ομάδας και της 

αποτελεσματικότητάς της για τις ομάδες έργου και διοίκησης ΤΜΤ, αλλά όχι για τις 

ομάδες παραγωγής. Θεωρεί ότι οι δύο πρώτες ομάδες λειτουργούν κατά κανόνα σε 

πιο πολύπλοκο περιβάλλον και η ύπαρξη περισσότερων μελών εξασφαλίζει 

επιπρόσθετους πόρους, μέσω της ουσιαστικής διάδρασής τους με εξωτερικούς 

παράγοντες. 

Οι Sivasubramaniam et al. (2002) στην μελέτη τους για την αποτελεσματική 

ηγεσία κατέληξαν ότι το μέγεθος της ομάδας στο δείγμα τους, το οποίο κυμαινόταν 

μεταξύ τρία σε πέντε άτομα δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική σχέση με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές, αποτελεσματικότητα και συνολική πεποίθηση της ομάδας 

για τις ικανότητές της. Σε μία μελέτη για την επίδραση της ηγεσίας σε θέματα 

αποτελεσματικότητας της ομάδας (O’Connell et al., 2002) θεωρήθηκε ότι έχει 
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σημασία για μία πηγή, τον ηγέτη, πόσους στόχους έχει να επηρεάσει και να ελέγξει. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας σε 102 ομάδες σε μία μεγάλη 

εργοστασιακή μονάδα κατέδειξαν ότι το μέγεθος της ομάδας όντως επηρέασε την 

σχέση μεταξύ της ομαδικής ηγεσίας και τις εκτιμήσεις των υπευθύνων για την 

απόδοση της ομάδας, τόσο σε θέματα ποιότητας όσο και συνολικής 

αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα η μελέτη εξέτασε ξεχωριστά τις ομάδες με λιγότερα 

ή περισσότερα από οχτώ άτομα. Εντοπίστηκε δυνατή θετική συσχέτηση μεταξύ 

ηγεσίας και αποτελεσματικότητας για τις μικρές ομάδες και σημαντικά μικρότερη στις 

μεγαλύτερες. 

Στην ακαδημαϊκή αρθρογραφία υφίσταται η παραδοχή ότι η σχέση μεταξύ 

επάρκειας προσωπικού σε μία ομάδα και της απόδοσής της είναι κυκλική. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Ganster και Dwyer (1995) καταδεικνύουν ότι οι 

ομάδες με σχετικά λιγότερο από το αναγκαίο προσωπικό, έχουν υψηλότερη αντίληψη 

της εργασίας τους και υψηλότερη δέσμευση προς την ομάδα, τόσο στα χαμηλότερα 

όσο και στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα ενός οργανισμού. Παρά τα παραπάνω η 

χρήση λιγότερου από του αναγκαίου προσωπικού σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα 

απόδοσης και αποτελεσματκότητας της ομάδας, άρα και του οργανισμού. Τα μέλη 

της ομάδας διαισθάνονται αυξημένη πίεση για να ολοκληρώσουν τους στόχους της 

ομάδας και από το πλεόνασμα ευθυνών, αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ότι υποκινεί 

την παρακίνηση και την δέσμευση προς τον οργανισμό. 

 

 

2.2  Σύνθεση της ομάδας  

 

Η σύνθεση μίας ομάδας, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μελών της και πως 

αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας συνδέεται θεωρητικά με την 

μελέτη της διαφορετικότητας σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αξίες ή και σε 

άλλες παραμέτρους, το οποίο όμως αναλύεται παρακάτω. Η πλειοψηφεία των 

μελετών όμως, με κάποιες εξαιρέσεις ασχολούνται με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά της σύνθεσης των ομάδων. Ουσιαστικά όμως οι διαφορές ανάμεσα 

στους ανθρώπους υφίστανται ανεξάρτητα δημογραφικών διαφορών ή διαφορών που 

σχετίζονται άμεσα με την εργασία, τα οποία όμως όλα συνδέονται. Γενικά θεωρείται 

ότι οι διακυμάνσεις ανάμεσα στις αποδόσεις των ομάδων μπορούν να εξηγηθούν από 
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τις διαφορές στην σύνθεση αυτών (Cohen & Bailey, 1997). Θα γίνει παρακάτω μία 

σύντομη αναφορά στο πως ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

ανθρώπων επηρεάζουν ενδεχομένως τα αποτελέσματα της ομάδας στην οποία 

εργάζονται. Σημειώνεται ωστόσο ότι κάποιοι συγγραφείς περιλαμβάνουν και το 

μέγεθος της ομάδας στην σύνθεση αυτής (Campion et al., 1993). 

Οι παλαιότερες μελέτες για την επίδραση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των μελών μίας ομάδας με τα αποτελέσματά της περιορίζονταν σε 

εργαστηριακά πλαίσια και ο βασικός ορισμός της αποτελεσματικότητας ήταν η 

δημιουργικότητα, κάτι πολύ θεωρητικό και υποκειμενικό. Οι Barrick et al. (1998) 

θέλησαν να διευρύνουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπειρκό επίπεδο με διαφορετικό 

ορισμό της αποτελεσματικότητας. Οριοθετούν την προσωπικότητα με το θεωρητικό 

μοντέλο των πέντε παραγόντων (five – factor model), οι οποίοι είναι συγκεκριμένα οι 

εξής: εξωστρέφεια (extraversion), συναισθηματιή σταθερότητα (emotional stability), 

συγκαταβατικότητα (agreeableness), συνείδηση (conscientiousness) και διάθεση για 

νέες εμπειρίες (openness to experience), το οποίο μέχρι τότε χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο της ατομικής αποτελεσματικότητας και όχι της ομαδικής. 

Τα συμπεράσματά τους γενικά είναι ότι ομάδες των οποίων τα μέλη έχουν 

υψηλή αίσθηση της συνείδησης αποδίδουν πιο αποτελεσματικά, όπως αυτό εκτιμάται 

από τους προϊσταμένους τους στην συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης οι ομάδες που 

επιδεικνύουν μεγαλύτερο δείκτη συναίνεσης και συγκαταβατικότητας και παράλληλα 

έχουν συναισθηματική σταθερότητα έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες 

ομάδες. Επίσης οι ομάδες που δεν έχουν κάποιο μέλος με έντονες αρνητικές 

διακυμάνσεις στους παραπάνω δύο τομείς αποδίδουν καλύτερα, γιατί ακόμα και ένα 

μέλος να υπάρχει, το οποίο να τροφοδοτεί προβλήματα είναι αρκετό για να 

παρεμποδίσει τόσο την συνοχή, όσο και την απόδοση συνολικά της ομάδας, σημείο 

στο οποίο πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σημασία από τους ηγέτες – προϊσταμένους.  Από 

την άλλη πλευρά, με επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι η ικανότητα της ομάδας 

να παραμείνει συγκροτημένη, όταν οι ομάδες επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο 

εξωστρέφειας ανάμεσα στα μέλη τους και συγχρόνως χαρακτηρίζονται αυτά ως 

συναισθηματικά σταθερά, τότε αυτά πετυχαίνουν τον στόχο τους, μέσω της 

κοινωνικής συνοχής που ενισχύουν. Το επίπεδο συνείδησης των μελών δεν 

συσχετίστηκε με την απόδοση της ομάδας, ενδεχομένως λόγω της παράλληλης 

δράσης φαινομένων όπως της επιβάρυνσης της εργασίας. 
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Μία έρευνα, αρκετά εξειδικευμένη στις μεθόδους της, των Neuman et al. (1999) 

εντοπίζει θετική συσχέτηση της διαφορετικότητας των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των μελών μίας ομάδας με την συνολική αποτελεσματικότητα 

αυτής. Υποστηρίζει ότι μία ομάδα θα είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική αν τα 

μέλη της επιδεικνύουν διαφορετικές προσωπικότητες και άρα ο καθένας έχει μοναδική 

συνεισφορά στην ομάδα. Ειδικότερα η ποικιλία σε συμπεριφορές που σχετίζονται με 

την εξωστρέφεια και την συναισθηματική σταθερότητα  συσχετίζεται θετικά με την 

αποδοτικότητα της ομάδας. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με την ηγεσία, 

οπότε η ομοιογένεια σε αυτά οδηγεί ενδεχομένως σε συγκρούσεις ρόλων ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας. Η μελέτη αυτή εντόπισε επίσης θετική συσχέτηση ανάμεσα 

στην ομοιογένεια μίας ομάδας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της συνείδησης και 

δυνατότητας συμφωνίας με την αποδοτικότητα της ομάδας.  

Μία θεωρία (George & Bettenhausen, 1990), που βασίζεται στην θεώρηση της 

κοινωνικής επιρροής, υποστηρίζει ότι μέσα σε μία ομάδα τα μέλη τείνουν να 

αποκτούν με τον καιρό παρόμοια συμπεριφορά. Οι συμπεριφορές αυτές γίνονται 

συνήθως αντιληπτές κατά την είσοδο κάποιου μέλους στην ομάδα ενώ ο πιο σύνηθης 

τρόπος επιβολής τους είναι από τις νόρμες της ομάδας, οι οποίες πετυχαίνουν εν 

μέρει τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας και παράλληλα 

επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα και ομοιομορφία στην συμπεριφορά τους.  

Είναι γενικά αποδεκτό από ένα μεγάλο εύρος μελετών ότι ορισμένες ατομικές 

ικανότητες και χαρακτηριστικά ευνοούν την αποδοτικότητα της ομάδας. Το θέμα 

όμως της σύνθεσης της ομάδας και της σύνθεσης των χαρακτηριστικών αυτών δεν 

εξασφαλίζει την αυξημένη αποτελεσματικότητα αυτής. Προβλήματα διαδικασιών 

μπορούν να εμποδίσουν την επιτυχή εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και για το 

λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια επιτάσσεται η ανάγκη να γίνονται αυτού του τύπου οι 

γενικεύσεις πιο επιφυλακτικές (Stewart, 2006), αν και παραμένει σημαντικό ποιος 

αποτελεί μέλος της ομάδας. 
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2.3  Διαφορετικότητα 

 

Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης των 

εργασιών πλήθους οργανισμών, αποκτά μεγάλη σημασία να κατανοήσει κανείς πως η 

διαφορετικότητα (diversity) στην σύνθεση των ομάδων στους οργανισμούς επηρεάζει 

αποτελέσματα, όπως την ικανοποίηση των μελών μίας ομάδας, τη δημιουργικότητα 

και την αποχώρηση. Το δε έντονο ρεύμα μετανάστευσης ανά την υφήλιο ενισχύει την 

ανάγκη αυτή και οι υπάρχουσες μη διεθνοποιημένες επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν την διαφορετικότητα των υπαλλήλων τους, που δεν χρειαζόταν 

παλαιότερα. Τέλος, υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη πρακτική για 

την επίλυση πολλών θεμάτων οι παράλληλες ομάδες, όπου άτομα από διαφορετικές 

παραδοσιακά ομάδες συνεργάζονται και τα οποία άτομα διακρίνονται από 

διαφορετική εκπαίδευση, ικανότητες, προϋπηρεσία, ακόμα και αξίες, πέρα από τις 

ενδεχόμενες δημογραφικές διαφορές. 

Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι η διαφορετικότητα, ετερογένεια, ή 

ανομοιογένεια των μελών μίας ομάδας είναι πιο ευεργετική για την συνολική απόδοσή 

αυτής, αν αφομοιωθoύν σωστά οι διαφορετικές δυνάμεις των μελών (Maznevski, 

1994). Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι η ομοιογένεια ή ομοιότητα των μελών είναι 

πιο επιθυμητή (Campion et al., 1993). Οι θεωρήσεις αυτές φυσικά είναι γενικές ενώ 

τα επιχειρήματα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις γενικότερες αντιλήψεις των 

μελών των ομάδων. Αυτοί που υποστηρίζουν την ετερογένεια θεωρούν πως οι 

διαφορετικές αντιλήψεις των θέματων και το εύρος των ικανοτήτων των μελών 

ευνοούν την δημιουργικότητα και οι διαφορετικές ιδέες ενισχύουν την λήψη πιο 

ποιοτικών αποφάσεων. Αντίθετα αυτοί που υποστηρίζουν την ομοιογένεια θεωρούν 

ότι οι άνθρωποι που έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, έχουν τάση για λιγότερες 

διαφωνίες και διαμάχες και άρα ενισχύεται η συνοχή της ομάδας. Κατά συνέπεια η 

ετερογένεια υποστηρίζεται κυρίως για τις ομάδες που δεσμεύονται σε δημιουργικές 

εργασίες και όχι σε εργασίες ρουτίνας (Guzzo & Dickson, 1996). Η τάση των πιο 

πρόσφατων μελετών είναι να διαχωρίζει πλέον την διαφορετικότητα σε ομάδες 

χαρακτηριστικών των μελών. Συγκεκριμένα η διαφορετικότητα σε χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται καθαρά με την φύση της εργασίας , όπως η μόρφωση, είναι σαφώς 

πιο ευεργετική για την συνολική απόδοση της ομάδας, παρά τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με δημογραφικές μεταβλητές, όπως το φύλο ή η ηλικία (Webber & 
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Donahue, 2001). Κάποιοι μελετητές  υποστηρίζουν ότι η διαφορετικότητα δεν επιδρά 

απευθείας στα αποτελέσματα της ομάδας, αλλά έμμεσα μέσω των διαδικασιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η Pelled (1996), η οποία υποστηρίζει ότι η διαφορετικότητα, 

ανάλογα με το είδος της, εγείρει την διάθεση για συγκρούσεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας, των οποίων η διαχείρηση θα επηρεάσει τελικά την αποτελεσματικότητα 

αυτής. Γενικά θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι παρά την αυξημένη 

δημοτικότητα του θέματος της διαφορετικότητας, οι μελετητές έχουν έλθει σε 

αντικρουόμενα συμπεράσματα και υπάρχει μικρή συναίνεση πια για το τι εδραιώνει 

την διαφορετικότητα στα μέλη μιας ομάδας και πως αυτή επηρεάζει τελικά την 

αποτελεσματικότητα αυτής (Guzzo & Dickson, 1996). 

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αρχικά διαχωρίζονταν οι διάφορες κατηγορίες 

διαφορετικότητας σε αυτές που είναι ορατές και άμεσα εντοπίσημες, όπως η εθνική ή 

φυλετική προέλευση του ατόμου, το φύλο και η ηλικία και σε αυτές που είναι 

λιγότερo εμφανείς όπως η εκπαίδευση, οι τεχνικές ικανότητες, η προϋπηρεσία στον 

οργανισμό, η οικονομική και κοινωνική προέλευση του ατόμου, τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς του και οι αξίες. Η πρώτη ομάδα χαρακτηριστικών 

διαφορετικότητας, επειδή αποτελείται από ορατά και εντοπίσημα χαρακτηριστικά, 

θεωρείται ότι εγείρει άμεσα αντιδράσεις στα μέλη μίας ομάδας που συνδέονται με 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, όσον αφορά τα περαιτέρω χαρακτηριστικά του 

ατόμου (Milliken & Martins, 1996, Harrison et al., 2002). Στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο 

χρησιμοποιούνται και οι όροι επιφανειακή διαφορετικότητα (surface - level diversity) 

και βαθύτερη διαφορετικότητα (deep - level diversity) αντίστοιχα (Harrison, et al., 

1998). Σήμερα έχει διαφοροποιηθεί ο θεωρητικός διαχωρισμός των χαρακτηριστικών 

αυτών (Pelled et al., 1999, Simons et al., 1999, Webber & Donahue, 2001) και 

θεωρείται ορθότερο να διαχωρίζονται οι παράμετροι της διαφορετικότητας σε αυτές 

που σχετίζονται περισσότερο με το αντικείμενο της εργασίας (highly job-related) και 

σε αυτές που σχετίζονται λιγότερο (less job-related). Η Pelled (1996) θεωρεί ότι η 

διαφορετικότητα στην πρώτη ομάδα χαρακτηριστικών θα προβλέπει το αναμενόμενο 

επίπεδο συναισθηματικών συγκρούσεων, και όχι ουσιαστικών, οπότε θα έχει αρνητική 

επίπτωση στην γνωστική απόδοση της ομάδας, λόγω κακής συνεργασίας. Επίσης ο 

βαθμός συσχέτησης ενός χαρακτηριστικού διαφορετικότητας με την εργασία είναι 

θεωρητικά σημαντικός γιατί περιγράφει αν αυτό θα επηρεάσει το τρίπτυχο γνώσεις – 

δεξιοτεχνίες – ικανότητες (knowledge – skills - abilities) του μέλους της ομάδας,  το 
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οποίο με τη σειρά του σχηματίσει εν μέρει την συνολική απόδοση της ομάδας 

(Simons et al., 1999).  

Θεωρείται επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι στις περισσότερες μελέτες για την 

διαφορετικότητα δεν ελέγχεται ο ενδιάμεσος ρόλος του τύπου της ομάδας εργασίας 

(Webber & Donahue, 2001). Με την εξαίρεση των ΤΜΤ, οι οποίες ελέγχονται 

συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι τύποι δεν λαμβάνονται υπόψη. Συγκεκριμένα θα 

μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι στις ομάδες έργου ή διατμηματικές, στις ομάδες 

δράσης και στις ΤΜΤ η διαφορετικότητα σε χαρακτηριστικά που συσχετίζονται έντονα 

με την εργασία θα έχει πιο σημαντικό αποτέλεσμα πάνω στην αποτελεσματικότητα. 

Το αντίθετο ισχύει για τις χαμηλότερες ιεραρχικά ομάδες παραγωγής, δηλαδή ότι η 

διαφορετικότητα σε χαρακτηριστικά που συσχετίζονται λιγότερο με την εργασία θα 

έχει πιο σημαντικό αποτέλεσμα πάνω στην αποτελεσματικότητα. Αυτό το θέμα όμως 

δεν έχει διευρευνηθεί σαφώς.  

Παράλληλα με την προηγούμενη παρατήρηση μπορεί να σημειώσει κανείς ότι 

σημασία έχει και ο βαθμός αλληλεξάρτησης των μελών μεταξύ τους για την 

διεκπεραίωση της εργασίας. Αν η αλληλεξάρτηση είναι υψηλή και οι συνδιαλλαγές 

συχνές, τότε σαφώς η διαφορετικότητα έχει μεγαλύτερη επίδραση, θετική ή 

αρνητική, στην απόδοση της ομάδας. Το αντίθετο ισχύει για την χαμηλή 

αλληλεξάρτηση, που παρατηρείται συνήθως σε χαμηλότερα κλιμάκια και ομάδες 

παραγωγής, που η εργασία διαχωρίζεται ευκρινώς και ο καθένας εργάζεται 

ανεξάρτητα (Shaw & Barrett - Power, 1998). Τέλος, καίρια σημασία για την 

ιεράρχηση των παραγόντων της διαφορετικότητας που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας είναι το αντικείμενο της ομάδας και το πλαίσιο 

λειτουργίας της. Διαφορετικά ζητούμενα και προτεραιότητες έχει μία ομάδα 

μάρκετινγκ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η ελευθερία δημιουργικότητας και 

διαφορετικά μία ομάδα ποδοσφαίρου, όπως σαφής αναζήτηση του στόχου, 

συνεργασία και πειθαρχεία (Harrison, et al., 1998). 

Παρακάτω ακολουθεί μία ανάλυση του κάθε τύπου διαφορετικότητας και της 

επίδρασής της στην αποδοτικότητα μίας ομάδας σε έναν οργανισμό, άμεσης ή 

έμμεσης. 
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Διαφορετικότητα στην εθνική και φυλετική προέλευση 

 

Από την εξέταση της αρθρογραφίας προκύπτει ότι τα άτομα που διαφέρουν από 

την πλειοψηφία ενός οργανισμού σε όρους φυλετικής προέλευσης συνήθως βιώνουν 

λιγότερη συναισθηματική δέσμευση προς τον οργανισμό, απoυσιάζουν περισσότερο 

από τις εργασίες τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσουν τελικά 

(Tsui et al., 1992) και εκτιμούνται λιγότερο θετικά από τους προϊσταμένους τους (Ely 

& Thomas, 2001). Κάποιες μελέτες ωστόσο αναφέρουν ότι ομάδες με διαφορετικά 

μέλη, σε όρους φυλετικής προέλευσης, είχαν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά 

την ποιότητα των αποφάσεων, από ομάδες περισσότερο ομοιογενείς (Milliken & 

Martins, 1996). 

Σε μία εργαστηριακή έρευνα των Watson et al. (1993) προέκυψε ότι η 

διαφορετικότητα, σε όρους φυλετικής και εθνικής προέλευσης, είχε διαφορετική 

επίδραση σε θέματα διαδικασιών και αποτελεσματικότας των ομάδων σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους του πειράματος, το οποίο διήρκησε 17 εβδομάδες. Ενώ στην 

αρχή του πειράματος οι ομοιογενείς ομάδες κατέγραψαν πιο αποτελεσματικές 

διαδικασίες και απόδοση συνολικά, στην τέταρτη περίοδο του πειράματος οι δύο 

τύποι ομάδων εξομοιώθηκαν και παρουσίασαν αντίστοιχα αποτελέσματα. Τα 

συμπεράσματα του πειράματος αυτού θεωρούν ότι η διαφορετικότητα σε όρους 

φυλετικής και εθνικής προέλευσης έχει αρνητική επίδραση στην ομάδα σε αρχικό 

στάδιο της ζωής της. Οι ετερογενείς ομάδες του πειράματος ανέφεραν ότι 

δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν ως προς ποια θέματα ήταν πιο σημαντικά για την 

διεκπεραίωση της εργασίας, όπως επίσης ότι υπήρχαν μέλη της ομάδας που 

επιχειρούσαν πιο έντονα να διεκδικήσουν την ηγεσία της ομάδας, έτσι ώστε η 

συνεισφορά των άλλων μελών να περιορίζεται. Η πρόοδος των ετερογενών ομάδων 

φάνηκε να είναι πολύ πιο ραγδαία από την αντίστοιχη των ομοιογενών ομάδων και τα 

αρχικά αρνητικά αποτελέσματα της εθνικής και φυλετικής διαφορετικότητας μετά από 

την απαραίτητη διαπροσωπική επαφή μέσα στον χρόνο αντιστρέφονται και είναι 

δυνατόν να εξαχθούν κατόπιν οφέλη. Η έρευνα αυτή ωστόσο δεν συμπεραίνει ότι σε 

βάθος χρόνου οι ετερογενείς ομάδες θα αποδίδουν καλύτερα από τις ομοιογενείς.  

Μία πιο πρόσφατη έρευνα θεωρεί ότι ειδικά όσον αφορά την διαφορετικότητα 

με βάση την εθνική και φυλετική προέλευση, έχει μεγάλη σημασία το οργανωσιακό 

περιβάλλον της ομάδας και κατά πόσο τα μέλη της ομάδας είναι εξοικειωμένα με 

αυτού του τύπου την διαφορετικότητα και εκτός ομάδος (Martins et al., 2003). Η 
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θεωρία αυτή προστάζει ότι η συχνή επαφή και επικοινωνία των μελών μίας ομάδας με 

άτομα διαφορετικής εθνικής και φυλετικής προέλευση, θα μειώσει τελικά την 

προσοχή που δίνουν τα άτομα στις διαφορές αυτές και τους άμεσους συνειρμούς 

στερεοτύπων. Εκτός αυτού η ετερογένεια του οργανισμού ως συνόλου έχει και μία 

συμβολική διάσταση, ότι ο οργανισμός δίνει αξία και εκτιμά τα άτομα διαφορετικής 

εθνικής και φυλετικής προέλευσης. Προφανώς τα αντίθετα θα προκύψουν αν σε ένα 

ομοιογενή  από αυτή την άποψη οργανισμό έλθουν για πρώτη φορά διαφορετικά 

άτομα. Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύονται από την έρευνα των Martins et al. 

(2003) σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η μελέτη των Ely & Thomas (2001) που όμως 

βασίζεται σε συνεντεύξεις και όχι στην στατιστική ανάλυση δεδομένων. Θεωρεί ότι 

υπάρχουν τρείς κύριοι άξονες όπου μία επιχείρηση ή οργανισμός επιχειρούν να 

αφομοιώσουν την έννοια της πολιτισμικής διαφορετικότητας, όπως αυτή ελέγχεται 

από την φυλετική διαφορετικότητα. Αρχικά υπάρχει το πλαίσιο ενσωμάτωσης και 

εκμάθησης, όπου ο οργανισμός προσπαθεί να ενσωματώσει την διαφορετικότητα 

στην κύρια εργασία και να αντλήσει τα θετικά της, ως πηγή ιδεών και ανανέωσης. 

Έπειτα υπάρχει το πλαίσιο πρόσβασης και νομιμότητας, όπου η επιχείρηση προσπαθεί 

ουσιαστικά να προσεγγίσει καινούργιες αγορές και για το λόγο αυτό εντάσσει 

διαφορετικό προσωπικό. Η ενσωμάτωσή του όμως είναι επιφανειακή και η 

συνεισφορά του στην εργασία περιορίζεται από την διάθεση της κύριας ομάδας 

εξουσίας. Τέλος, η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην έννοια των φυλετικών 

διακρίσεων και προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να άρουν αυτή την σκιά και 

να διασφαλίσουν την έννοια της δικαιοσύνης και ισότητας στους κόλπους των 

εργασιών τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζουν οι νόρμες των ομάδων οπότε 

και η διαφορετικότητα φέρνει εμπόδια στην αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων. 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η παραπάνω διαφορά στον τρόπο ενσωμάτωσης της 

διαφορετικότητας στον οργανισμό ίσως ευθύνεται για την εξαγωγή αντικρουόμενων 

συμπερασμάτων από άλλες μέλετες. 

 Ο Orlando (2004) έκανε μία έρευνα στον τραπεζικό τομέα στις ΗΠΑ, 

προσπαθώντας να συνδέσει την φυλετική διαφορετικότητα με την 

αποτελεσματικότητα των ομάδων. Συμπέρανε ότι θετική επίδραση υπάρχει μόνο με 

παράλληλη θεώρηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Ειδικότερα δεν εντόπισε 

καμία άμεση συσχέτηση μεταξύ φυλετικής διαφορετικότητας και 

αποτελεσματικότητας. Ωστόσο όταν έλεγξε την φυλετική διαφορετικότητα σε 
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συνδυασμό με μία επεκτατική στρατηγική του οργανισμού, η συσχέτηση ήταν θετική. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση οργανισμού με καμία στρατηγική ανάπτυξης αλλά 

αντίθετα προσπάθειας περιορισμού και μείωσης του κόστους, η φυλετική 

διαφορετικότητα είχε αρνητική συσχέτηση με τα αποτελέσματα, καθώς αυτή 

σχετίζεται με αυξημένο κόστος συντονισμού. 

Επίσης μία ενδιαφέρουσα μελέτη (Kirkman et al., 2004) επιχειρεί να συνδέσει 

την δημογραφική διαφορετικότητα με την πρόσφατα διαδεδομένη έννοια της 

ενδυνάμωσης της ομάδας (team empowerment). Συγκεκριμένα υποστηρίζει και 

εξακριβώνει, μετά από εμπειρική έρευνα, ότι τα μέλη που ανήκουν σε ετερογενείς 

ομάδες, σε όρους φυλετικής και εθνικής προέλευσης, αναφέρουν ότι βιώνουν 

λιγότερο την προσπάθεια ενδυνάμωσης της ομάδας, παρά τα μέλη των ομοιογενών 

από αυτή την άποψη ομάδων. Η ενδυνάμωση χτίζεται πάνω στα χαρακτηριστικά της 

εκτενούς επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ασφαλούς πεποίθησης για τις 

ικανότητες της ομάδας. Τα μέλη μίας ομάδας μάλλον δεν θα θεωρούν ότι είναι ικανά 

να αποδόσουν στις εργασίες τους αποτελεσματικά, αν δεν έχουν εμπιστοσύνη στα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή αν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν επιτυχώς μαζί τους 

(Guzzo & Dickson, 1996). Η έλλειψη πεποίθησης της ομάδας θα οδηγήσει με τη σειρά 

της στην μείωση της αποτελεσματικότητάς της (Gibson, 1999 και Gibson et al., 

2000). Επίσης προέκυψε αρνητική επίδραση της ετερογένειας πάνω στην 

αποτελεσματικότητα της ομάδας, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τα μέλη της ομάδας 

και την ηγεσία της. Η ενδυνάμωση της ομάδας αποτέλεσε ενδιάμεσο παράγοντα 

μεταξύ φυλετικής ετερογένειας και αποτελεσματικότητας της ομάδας, ενώ και η 

δημογραφική διαφορά του εξωτερικού ηγέτη σε σχέση με το σύνολο της ομάδας είχε 

αρνητική επίδραση στην ενδυνάμωση της ομάδας και στην αποτελεσματικότητά της, 

όπως εκτιμήθηκε από τον ηγέτη. 

Τέλος κρίνεται άξιο να σημειωθεί ότι στην πρόταση θεωρίας από τους 

Maznevski & Chudoba (2000) σχετικά με τις παγκόσμιες νοητές ομάδες (global virtual 

teams) προφανώς τα μέλη όχι μόνο είναι διαφορετικής εθνικής και φυλετικής 

προέλευσης αλλά και ζουν σε διαφορετικές κοινωνίες, οπότε είναι απίθανο να 

προχωρήσουν τα μέλη αυτά σε κοινωνική ενσωμάτωση. Η διαφορετικότητα εδώ 

παίζει ρόλο πρωταρχικής σημασίας αφού αυτή επηρεάζει πλήθος παραγόντων σχετικά 

με τις διαδικασίες της ομάδας, κυρίως σε σχέση με την επικοινωνία των μελών και 

την διάρκειά της, την συνεργασία, τον βαθμό που εμφανίζουν κοινές απόψεις αλλά 

και την σημασία που δίνουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δεν είναι εύκολο, αν 
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όχι εφικτό, να προσδιοριστεί σαφής κατεύθυνση των παραπάνω παραγόντων με την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας, παρά μόνο υποδείξεις μπορούν να δωθούν για την 

διευκόλυνση των εργασιών. 

 

 

Διαφορετικότητα φύλου 

 

Τα αποτελέσματα των μελετών στην περίπτωση της διαφορετικότητας φύλου 

είναι αντίστοιχα με της διαφορετικότητας εθνικής και φυλετικής προέλευσης. Τα 

άτομα που διαφέρουν στο φύλο από την πλειοψηφία των μελών του οργανισμού 

έχουν την τάση να παρουσιάζουν χαμηλότερη δέσμευση προς τον οργανισμό, να 

απουσιάζουν περισσότερο και να έχουν λιγότερη διάθεση να παραμείνουν τελικά 

στον οργανισμό (Tsui et al., 1992). Σε άλλες μελέτες ωστόσο δεν προκύπτουν 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα της διαφορετικότητας του φύλου και των 

συναισθηματικών συγκρούσεων, άρα και της αποτελεσματικότητας της ομάδας, ίσως 

εξαιτίας της διπλής φύσης του φύλου, όπου η ενδεχόμενη αύξηση της μειοψηφείας 

σημαίνει ουσιαστικά εξισορρόπηση των δύο μοναδικών δυνάμεων  (Pelled et al., 

1999). Την προηγούμενη θέση επαληθεύουν και οι Devine et al. (1999). Τέλος 

κρίνεται αξιοσημείωτο ότι η επίδραση της διαφορετικότητας του φύλου ανάμεσα στα 

μέλη μία ομάδας έχει περισσότερο αρνητική επίδραση πάνω στους άντρες και στην 

ικανοποίησή τους, παρά πάνω στις γυναίκες, ίσως επειδή αυτοί αποτελούσαν την 

παραδοσιακή πλειοψηφεία (Tsui et al., 1992). 

 

 

Διαφορετικότητα ηλικίας 

 

Τα αποτελέσματα των μελετών στην περίπτωση της διαφορετικότητας ηλικίας 

είναι αντίστοιχα με τα παραπάνω. Τα άτομα που διαφέρουν από την ομάδα σε ηλικία 

έχουν την τάση απουσιάζουν, να αποχωρούν και να αξιολογούνται χαμηλότερα από 

τους προϊσταμένους τους. Τα δε αποτελέσματα της διαφορετικότητας ηλικίας στα 

γνωστικά αποτελέσματα μίας ομάδας, όπως η καινοτομία, δεν ήταν σημαντικά, όπως 

αναφέρεται στους Harrison et al. (1998). Επίσης στην μελέτη των Simons et al. 

(1999), που περιορίζεται στις ΤΜΤ, δεν εξακριβώθηκε σημαντική θετική συσχέτηση 

μεταξύ ηλικίας και της αποτελεσματικότητας. Από την άλλη μεριά η μελέτη των 
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Kildurf et al. (2000) εντόπισε θετική συσχέτιση της υψηλής διαφορετικότητας της 

ηλικίας στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, μελέτη όμως που περιοριζόταν 

στις ΤΜΤ και συγκεκριμένα έγινε με στελέχη επιχειρήσεων σε μία προσoμοίωση 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και όχι σε πραγματικούς όρους. Τέλος οι Devine et al. 

(1999) εξακρίβωσαν θετική συσχέτηση της διαφορετικότητας της ηλικίας με το 

επίπεδο συγκρούσεων μέσα στην ομάδα, άρα και αρνητικά με την 

αποτελεσματικότητα αυτής στις ομάδες παραγωγής, αλλά αρνητική συσχέτηση στις 

αντίστοιχες μεταβλητές στις ομάδες έργου. 

 

 

Διαφορετικότητα σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αξίες 

 

Λίγες και κυρίως πρόσφατες μελέτες πραγματεύονται την διαφορετικότητα σε 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αξίες, κυρίως επειδή είναι ένας σύνθετος και 

πολυπληθέστατος χώρος και αφορά υποκρύπτουσες και αναπόφευκτες διαφορές 

(Milliken & Martins, 1996). Επίσης θεωρείται δύσκολο να εκτιμηθούν ξεκάθαρα σε μία 

έρευνα, σε αντίθεση με τις άλλες, πιο σαφείς και αντικειμενικά προσδιορίσιμες 

διαφορές (Harrison, et al., 1998). 

Πολλές φορές η διαφορετικότητα κυρίως της εθνικής προέλευσης σχετίζεται με 

με πολιτισμικές διαφορές, με την κουλτούρα των ανθρώπων, μία διάσταση της οποίας 

είναι ο ατομικισμός (individualism) και η συλλογικότητα (collectivism), που αυτοί 

επιδεικνύουν.  Το μεν πρώτο αναφέρεται σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την 

επιδίωξη των προσωπικών τους στόχων και θεωρούν την συνεργασία με τους άλλους 

αναγκαίο για αυτό ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε άτομα που θέτουν ως 

προτεραιότητα τους στόχους της ομάδας ακόμα και υπεράνω των προσωπικών τους, 

άρα η καλή συνεργασία μεταξύ τους αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της εργασίας 

(Wagner, 1995). Προφανώς η καλή συνεργασία σχετίζεται θετικά με τις διαδικασίες 

μίας ομάδας, άρα και με την απόδοσή της. Αυτή η διάσταση θα μπορούσε να 

ενταχθεί στην κατηγορία της διαφορετικότητας εθνικής προέλευσης, αλλά κρίνεται 

ότι ενδεχομένως άτομα δεύτερης γενεάς να αφομοιώνονται από το δεύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και οι αυστηρές διαφορές να μην 

οφείλονται πλέον στη διαφορά εθνικής προέλευσης αλλά σε διαφορές στην 

προσωπικότητα και στις αξίες, που έχουν ενστερνιστεί. Εξάλλου αυτού του τύπου οι 

διαφορές εντοπίζονται και σε άτομα ίδιας εθνικής προέλευσης, ακόμα και κοινωνικής. 
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Η έρευνα του Wagner (1995) εξέτασε τις παραπάνω παραμέτρους σε μία μοναδική 

κοινωνική κουλτούρα, χωρίς σημαντικές εξαιρέσεις, και εξακρίβωσε τις θεωρητικές 

υποθέσεις του. Ο Earley (1994) από την άλλη διεπίστωσε ότι τα άτομα με 

διαφορετικό επίπεδο ατομικισμού και συλλογικότητας αντιδρούν διαφορετικά, όσον 

αφορά την αυτοπεποίθησή τους αλλά και την προσπάθειά τους και την απόδοσή 

τους, σε τύπους εκπαίδευσης που έχουν ως κεντρικό γνώμονα το άτομο ή την ομάδα. 

Σε μία μελέτη των Martins et al. (2003) εκτιμάται ότι σύμφωνα με την θεωρία 

της κοινωνικής κατηγοριοποίησης (social categorization theory) οι άνθρωποι έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν κοινωνικές κατηγορίες ως ένα μέσο για να απλοποιήσουν 

και να κατανοήσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Παραδείγματος 

χάρη, οι φυλετικές και εθνικές διαφορές είναι ένα εύκολα προσβάσιμο πλαίσιο 

κατηγοριοποίησης. Αν όμως τα άτομα λειτουργούν ήδη σε έναν ετερογενή από αυτή 

την άποψη οργανισμό, τότε έχουν την τάση να αναζητούν να εφαρμόσουν την 

μέθοδο αυτή σε χαρακτηριστικά που δεν έιναι άμεσα εμφανή (deep-level 

characteristics), όπως αξίες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις και τρόπους συμπεριφοράς. Η 

συγκεκριμένη έρευνα αναλύει την διαφορετικότητα στον βαθμό συλλογικότητας 

(collectivism) που αισθάνεται ο καθένας, γιατί θεωρεί ότι το χαρακτηριστικό αυτό 

επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που εργάζεται κάποιο άτομο και λειτουργεί στα πλαίσια 

μίας ομάδας ενός οργανισμού. Γενικά υποστηρίζεται ότι τα άτομα που έχουν υψηλό 

βαθμό συλλογικότητας έχουν την τάση τα θεωρούν τον εαυτό τους μέρος της 

ομάδας, να δίνουν προτεραιότητα στους στόχους της ομάδας, παρά στους 

προσωπικούς τους, και να δίνουν έμφαση στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας, ακόμα και με προσωπικό κόστος. Η μελέτη επαληθεύει τις θέσεις αυτές και 

εξακριβώνει ότι ο διαφορετικός βαθμός συλλογικότητας των μελών σε ένα ομοιογενές 

περιβάλλον επηρεάζει θετικά τις συγκρούσεις, την αβεβαιότητα, την δυσκολία 

αμοιβαίας κατανόησης, ενώ επηρεάζει αρνητικά την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την 

ικανοποίηση με την ομάδα, την ευνοϊκή αξιολόγηση της ομάδας. 

Η μελέτη των Simons et al. (1999) που επικεντρώνεται στις ΤΜΤ περιλαμβάνει 

μία ανεξάρτητη μεταβλητή διαφορετικότητας, με υψηλή συσχέτηση προς την 

εργασία, την οποία ονομάζει αντίληψη της περιβαντολλογικής αβεβαιότητας 

(perceived environmental uncertainty). Η γενικότερη αντίληψη ενός ατόμου είναι 

αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως εκπαίδευση, ηλικία, οργανωσιακή θητεία, 

εμπειρίες, καθορίζεται σαν έννοια από την προσωπικότητα του ατόμου, και κυρίως 

είναι πολύ σημαντική εισροή για την ποιοτική λήψη στρατηγικών αποφάσεων μίας 
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ΤΜΤ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν ότι η αντίληψη της 

περιβαντολλογικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με τις ανοιχτές συζητήσεις (debate) 

έχουν σημαντική συσχέτηση με τις αλλαγές στις πωλήσεις των εταιριών που 

ελέγχθηκαν και στην κερδοφορία. 

 

  

Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση 

 

Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την διαφορετικότητα στην εκπαίδευση στο 

πλαίσιο των ανώτερων διοικητικών ομάδων ΤΜΤ. Κάποιες μελέτες αδυνατούν να 

εξάγουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι συνδέεται θετικά με 

το ROI μίας επιχείρησης και την αύξηση των πωλήσεων, το οποίο σχετίζεται με τα 

γνωστικά οφέλη της εκπαιδευτικής διαφορετικότητας (Smith et al.,1994). Oι Simons  

et al. (1999) θεωρούν ότι αυτό είναι εφικτό όταν χρησιμοποιούνται διαδικασίες στην 

λήψη αποφάσεων των ομάδων αυτών που επιτρέπουν στην διαφορετικότητα να 

προβληθεί και να αξιοποιηθεί. 

Η έρευνα της Bailey (2000) σε ομάδες επιχειρήσεων περιβάλλοντος υψηλής 

τεχνολογίας συμπέρανε ότι η διαφορετικότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης των μελών 

των ομάδων είχε αρνητική σχέση με την αίσθηση ικανοποίησης. Εκτίμησε ότι τα μέλη 

με ανώτερη εκπαίδευση ήταν τα λιγότερα ικανοποιημένα, ενδεχομένως εξαιτίας 

κάποιας ανώτερης αυτοπεποίθησης. 

Η μελέτη των Barrick et al. (1998) εξακριβώνει ότι όταν μία ομάδα αποτελείται 

από άτομα με ομοιογενές υψηλό επίπεδο πνευματικών και γνωστικών ικανοτήτων, 

που σχετίζονται φυσικά και με άλλους παράγοντες και όχι μόνο την εκπαίδευση, τότε 

η ομάδα αυτή αποδίδει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, όπως αυτό εκτιμάται από 

τους προϊσταμένους στην συγκεκριμένη μελέτη.  

 

 

Διαφορετικότητα στις εργασιακές ειδικότητες   

 

Δεν υπάρχει πλήθος ερευνών που να επιχειρούν να εξακριβώσουν την σχέση 

μεταξύ διαφορετικότητας στην εργασιακή εμπειρία και αποτελέσματα στην 

ψυχολογία του ατόμου και στην τάση για αποχώρηση από την ομάδα. Οι μελέτες 

επικεντρώνονται στην σχέση με τα γνωστικά αποτελέσματα στην ομάδα, και κυρίως 
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στις ομάδες ΤΜΤ. Γενικά θεωρείται ότι προκαλεί δυσκολίες επικοινωνίας ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας και ενδεχομένως κάποιο χαμηλότερο βαθμό κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των μελών (Milliken & Martins, 1996), τα οποία όμως ενδεχομένως 

αίρονται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο η ύπαρξη αυτού του τύπου 

διαφορετικότητας είναι και ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης ομάδων, οι οποίες 

προσπαθούν να αξιοποιήσουν το εύρος των γνώσεων των μελών, ώστε αυτές να 

είναι πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και να αντιδρούν άμεσα στις οργανωσιακές 

αλλαγές (Bunderson & Sutcliffe, 2002). 

Οι Ancona & Caldwell (1992) σε μία έρευνα 45 ομάδων προϊόντος κατέληξαν ότι 

η διαφορετικότητα στους χώρους εργασιακής εμπειρίας των μελών είχε ένα αρνητικό 

άμεσο αποτέλεσμα στην καινοτομία και στην απόδοση της ομάδας, όπως η κάθε 

ομάδα μόνη εκτιμούσε, αλλά από την άλλη είχε μία αντίθετη θετική επίδραση στην 

καινοτομία έμμεσα, μέσα από την επικοινωνία με τρίτους. Η αρνητική επίδραση 

μάλλον οφείλεται στην ύπαρξη μεγαλύτερου κόστους συναλλαγής στην ομάδα, το 

οποίο καθυστερεί την λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά οι Smith et al. (1994) 

δεν βρήκαν επίδραση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασιακής εμπειρίας 

μελών ΤΜΤ με την απόδοση του οργανισμού (π.χ. ROI, αύξηση πωλήσεων) ούτε   

όμως και πάνω στους τρόπους επικοινωνίας ή κοινωνικής ενσωμάτωσης. Oι 

συγγραφείς πιστεύουν ότι η αρνητική αυτή σχέση ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ομάδες που συμπεριλαμβάνουν μέλη με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας 

αντιμετωπίζουν περισσότερες συγκρούσεις για την λήψη αποφάσεων και συγχρόνως 

απαιτούν μεγαλύτερο συντονισμό και έλεγχο από τον CEO, οπότε καθυστερείται η 

δυνατότητα της ομάδας να δράσει. Η μελέτη δε των Simons et al. (1999) βρήκε 

οριακά σημαντική συσχέτηση. 

Οι Bunderson & Sutcliffe (2002) έκαναν την εξής ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο 

θέμα της εργασιακής εμπειρίας ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και κατέληξαν σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. Συγκεκριμένα θεώρησαν ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις 

της εργασιακής εμπειρίας, η κύριαρχη λειτουργική διαφορετικότητα (dominant 

functional diversity), η οποία ορίζεται ως διαφορετικότητα στις λειτουργικές 

ειδικότητες των μελών της ομάδας, και η διαπροσωπική λειτουργική διαφορετικότητα 

των μελών (intrapersonal functional diversity), η οποία ορίζεται ως το συνολικό 

λειτουργικό εύρος που κατέχουν τα μέλη της ομάδας. Στην έρευνα που έκαναν σε 

πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον συμπέραναν ότι η πρώτη τύπου 

διαφορετικότητα είχε αρνητική επίδραση στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών και 
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στην αποτελεσματικότητα της ομάδας, λόγω αδυναμίας επικοινωνίας και 

αναποτελεσματικού συντονισμού. Η δεύτερου τύπου διαφορετικότητα είχε θετική 

επίδραση στα αντίστοιχα θέματα, αφού τα μέλη ήταν σε θέση να συνεννοούνται 

καλύτερα, επειδή κατείχαν κοινές γνώσεις και θεωρούσαν ότι τα άλλα μέλη ήταν σε 

θέση να τους καταλάβουν, είχαν μεγαλύτερη παρακίνηση για ανταλλαγή 

πληροφοριών και λιγότερα στερεότυπα, έτσι ώστε ήταν σε θέση να εκμεταλλευθούν 

καλύτερα την ποικιλία των γνώσεών τους. Τελικά η καλύτερη προώθηση 

πληροφοριών είχε και τα ευεργετικότερα αποτελέσματα στην απόδοση των ομάδων. 

Σε μία αντίστοιχη προσέγγιση του θέματος και ειδικότερα σε μία εργαστηριακή 

έρευνα πάνω στην κοινή επίδραση της ιεραρχικής δομής μίας ομάδας αλλά και της 

κατανομής της γνώσης, δηλαδή αν τα μέλη της ομάδας είναι εξειδικευμένα σε κάποιο 

αντικείμενο ή έχουν πιο ευρύ και γενικό πλαίσιο γνώσεων πάνω στην απόδοση της 

ομάδας, τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα (Rulke & Galaskiewisz, 2000). 

Συγκεκριμένα όταν όλα τα μέλη ήταν γενικών γνώσεων λειτουργούσαν σε όρους 

αποτελεσματικότητας καλύτερα από τις ομάδες με αποκλειστικά εξειδικευμένα μέλη ή 

με συνδυασμό των μελών. Ο λόγος είναι ότι όταν όλα τα μέλη έχουν κοινή βάση 

δεδομένων και γνώσεων, τότε τα μέλη γνωρίζουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

γρήγορα και με χαμηλό κόστος τις απαραίτητες πληροφορίες για την λύση ενός 

προβλήματος. Αυτού του τύπου οι ομάδες δεν είχαν διαφοροποίηση στην απόδοση 

ανάλογη με τον τύπο ιεραρχικής δομής που τις διέπνεε. Ως ιεραρχική δομή εννοείται 

από τη μία οι κεντρικά οριοθετούμενες ομάδες (centralized group structure), όπου η 

ιεραρχία και η αίσθηση της γραφειοκρατείας είναι βασικά χαρακτηριστικά και από την 

άλλη οι αποκεντρωμένες (decentralized group structure), στις οποίες η ένταση των 

σχέσεων είναι χαλαρή, η αίσθηση της ιεραρχίας είναι μειωμένη και άρα η διακίνηση 

γνώσεων και πληροφοριών θα πρέπει να είναι μέγιστη. Οι άλλοι δύο τύποι ομάδων 

αύξαναν την απόδοσή τους όσο η δομή τους γίνοταν πιο αποκεντρωμένη. 

Τέλος στην έρευνα των Devine et al. (1999) η λειτουργική διαφορετικότητα 

των μελών μίας ομάδας συσχετιζόταν θετικά με το επίπεδο συγκρούσεων ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας, άρα αρνητικά με την αποτελεσματικότητα αυτής στις 

προσωρινές ομάδες έργου αλλά δεν εντοπίστηκε καμία αντίστοιχη συσχέτηση στις 

μόνιμες ομάδες έργου και στις ομάδες παραγωγής. 
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Διαφορετικότητα στην βιομηχανική εμπειρία 

 

Οι μελέτες πάνω στην διαφορετικότητα της βιομηχανικής εμπειρίας των μελών 

μίας ομάδας επικεντρώνονται επίσης στις ΤΜΤ και τα αποτελέσματά τους είναι 

παράλληλα με αυτά της διαφορετικότητας στην ειδικότητα των μελών μίας ομάδας. Η 

επίδραση της διαφορετικότητας της βιομηχανικής εμπειρίας λειτουργεί μέσω της 

αρνητικής της σχέσης με την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών αλλά και τους 

τρόπους επικοινωνίας, τυπικούς ή άτυπους, τα οποία θεωρητικά καθυστερούν την 

δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας των μελών και άρα τη λήψη ποιοτικών 

αποφάσεων για την ομάδα και τον οργανισμό (Smith et al., 1994). 

 

Διαφορετικότητα στην οργανωσιακή θητεία 

 

Θεωρείται ότι τα άτομα ταυτίζονται με άλλα μέλη με τα οποία εισέρχονται την 

ίδια χρονική στιγμή στην ομάδα ενός οργανισμού και ότι αυτό με τη σειρά του 

επηρεάζει την συμπεριφορά. Οι Tsui et al. (1992) συμπέραναν ότι όσο μικρότερη η 

διαφορετικότητα σε αυτή την μεταβλητή, τόσο μεγαλύτερη η ψυχολογική δέσμευση 

των μελών της ομάδας στον οργανισμό, τόσο λιγότερο συχνές οι απουσίες τους και 

τόσο μεγαλύτερη η πρόθεσή τους να παραμείνουν στον οργανισμό. Από την άλλη 

έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που διαφέρουν σε όρους οργανωσιακής θητείας 

έχουν δυσκολία να ταυτοποιηθούν με την υπόλοιπη ομάδα (Pelled et al., 1999) και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποχωρήσουν, ακόμα και σε επίπεδο ΤΜΤ. 

Γενικά θεωρείται ότι συσχετίζεται αρνητικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών 

στην ομάδα, με την έννοια ότι την καθυστερεί, όχι όμως ότι την αποτρέπει. Τα 

αποτελέσματα ωστόσο της διαφορετικότητας της οργανωσιακής θητείας των μελών 

πάνω στην απόδοση της ομάδας είναι συγκεχυμένα. Οι Simons et al. (1999) 

εντόπισαν μία οριακά θετική συσχέτηση με την αύξηση των πωλήσεων των εταιριών, 

όσον αφορά τις ΤΜΤ. Οι δε Milliken και Martins (1996) δεν εντόπισαν επίδραση της 

ετερογένειας της θητείας στην ομάδα με την αποδοτικότητα της ομάδας στις 

προηγούμενες μελέτες που επαλύθευσαν. Και ο Amason (1996) δεν εξακρίβωσε 

συσχέτηση μεταξύ οργανωσιακής θητείας των μελών μίας ΤΜΤ και της ποιότητας των 

αποφάσεων.  
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Μία ενδιαφέρουσα τοποθέτηση η οποία αντλείται από την θεωρία της 

κοινωνικής σύγκρισης αναφέρει ότι τα άτομα που μοιάζουν ή ανήκουν τελικά στην 

ίδια δημογραφική ομάδα, έχουν την τάση να συγκρίνονται μεταξύ τους και 

ενδεχομένως να οδηγούνται σε ανταγωνισμό και άρα σε συναισθηματική σύγκρουση, 

η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει σε μείωση τους αισθήματος ικανοποίησης αλλά 

και της απόδοσης της ομάδας, όπως αναλύεται σε άλλο σημείο της εργασίας των 

Pelled et al. (1999). Συγκεκριμένα ειδικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας, 

της οργανωσιακής θητείας αλλά και της επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τα άτομα 

τείνουν να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με όμοια μέλη της ομάδας και κάποια 

ατυχής σύγκριση οδηγεί σε αισθήματα ζήλιας ή φθόνου, τα οποία χαρακτηρίζουν τις 

συναισθηματικές συγκρούσεις. Είναι δηλαδή πιο πιθανό ένα μέλος της ομάδας που 

είναι 25 χρονών να συγκρίνει την επαγγελματική πορεία και προοπτική του με κάποιο 

μέλος που είναι 27 χρονών, παρά με κάποιον ο οποίος είναι 50. Η θέση αυτή 

επαληθεύεται από την προαναφερόμενη έρευνα. 

Πολλοί ακαδημαϊκοί περιορίζονται στο να εξετάζουν την δημογραφική 

διαφορετικότητα και θεωρούν ότι αυτή επηρεάζει τους ανθρώπους σε γνωστικές 

παραμέτρους, εκτός του ότι οι παράμετροι αυτοί εξετάζονται με μία σχετική ασφάλεια 

λόγω της αντικειμενικότητάς τους. Συγκεκριμένα η εθνική και φυλετική προέλευση 

κυρίως και έπειτα το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν παραμέτρους όπως αντιλήψεις, 

αξίες, απόψεις άρα και την στάση του ατόμου σε μία ομάδα σε έναν οργανισμό ή την 

πολιτισμική διαφορετικότητα της ομάδας γενικότερα (Ely & Thomas, 2001). Οι Kildurf 

et al. (2000) αμφισβητούν την άποψη αυτή και αντιπαραθέτουν το γεγονός ότι η 

τρέχουσα αρθρογραφία όλο εντοπίζει διαφορετικά και αντίθετα αποτελέσματα της 

ετερογένειας πάνω στην αποτελεσματικότητα μίας ομάδας, ανάλογα με το είδος της 

διαφορετικότητας που εξετάζεται. Πολύ απλά υποστηρίζουν ότι οι σχέση της 

διαφορετικότητας με την απόδοση δεν είναι άμεση και ξεκάθαρη, αλλά έμμεση και 

πολύπλοκη. Αυτό επιβεβαιώνει άλλωστε και η ύπαρξη ενός μεγάλου εύρους ατομικών 

γνωστικών χαρακτηριστικών που εντοπίζεται σε άτομα που δημογραφικά θεωρούνται 

ομοιογενή. 

Η υπάρχουσα ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τείνει να εξάγει παράλληλα 

συμπεράσματα σχετικά με την διαφορετικότητα σε άμεσα ορατά χαρακτηριστικα. 

Συνεπώς οι ηγέτες ή προϊσταμένοι τμημάτων θα πρέπει να αναμένουν δυσκολίες στα 

πλαίσια συνεργασίας διαφορετικών μεταξύ τους ατόμων, τουλάχιστον για τον πρώτο 

καιρό, όταν σχεδιάζουν την σύνθεση μίας ομάδας. Η ενδεχόμενη αμηχανία των 

 30



μελών, οι μεγαλύτερες πιθανότητες αποχώρησης από την ομάδα αλλά και η 

καθυστέρηση της ανάπτυξης του συναισθήματος συνοχής θα αποτελέσουν εμπόδιο 

στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων της ομάδας και την αποτελεσματική 

απόδοση αυτής. Αν ωστόσο, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, υπάρχει περιθώριο 

χρόνου για προλάβουν τα μέλη να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους 

και να ξεπεράσουν τα στερεότυπά τους, τότε η επίδραση αλλάζει και τα 

αποτελέσματα αντιστρέφονται με ενδεχόμενη αύξηση της απόδοσης της ομάδας 

λόγω της ποικιλίας απόψεων και αντιλήψεων. Ωστόσο θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικοί όταν επιχειρούν να συνθέσουν μία ομάδα με δεδομένο βραχύ ορίζοντα 

λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και άλλους παράγοντες. 

Όσον αφορά την διαφορετικότητα σε ικανότητες και γνώσεις η πλειοψηφεία της 

ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις ανώτερες ομάδες 

διοίκησης ΤΜΤ καθώς και σε ομάδες προϊόντος, όπου εντοπίζονται θετικά γνωστικά 

αποτελέσματα. Η ποικιλία απόψεων λόγω κατάρτισης αυξάνει την πιθανότητα 

εύρεσης δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα. Εξάλλου συνήθως τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΤΜΤ απαιτούν στην εισροή διαφόρων 

πληροφοριών από πολλά γνωστικά αντικείμενα μέσα σε έναν οργανισμό. Υπάρχουν 

ωστόσο και ενδείξεις ότι τα μέλη που διαφέρουν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ενσωμάτωσης στη ομάδα και είναι πιο πιθανά προς αποχώρηση (Smith et al., 1994). 

Κρίνεται αξιο να σημειωθεί ότι μία μέτα-ανάλυση 76 μελετών από το έτος 1980 

μέχρι 2000 (Webber & Donahue, 2001), η οποία επιχειρούσε να εξακριβώσει την 

σχέση μεταξύ των δύο τύπων διαφορετικότητας, δηλαδή της υψηλά συσχετιζόμενης 

με την εργασία και της λιγότερο, με την συνοχή της ομάδας και την απόδοση, δεν 

κατέστη δυνατό να υποστηρίξει την οποιαδήποτε επίδραση και άρα δεν υποστηρίζει 

τα συμπεράσματα της προηγούμενης βιβλιογραφίας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

ενδεχομένως να έχει υπερεκτιμηθεί η σημασία της διαφορετικότητας πάνω στην 

συνοχή και την απόδοση, όπως επίσης ότι θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο 

καταλυτικός ρόλος του χρόνου, που άρει τις αρχικές σχέσεις. Επίσης θεωρούν ότι τι 

οργανωσιακό περιβάλλον της ομάδας έχει μεγάλη σημασία, καθώς η κουλτούρα ή το 

κλίμα του οργανισμού μπορεί να προωθεί την θετική αξιοποίηση της 

διαφορετικότητας και άρα αυτή να μην έχει καμία επίδραση στην συνοχή. Τέλος όσον 

αφορά την διαδεδομένη άποψη ότι η διαφορετικότητα σε χαρακτηριστικά που έχουν 

υψηλή σχέση με την εργασία ευνοεί την ποικιλία αντιλήψεων και απόψεων, η οποία 

οδηγεί σε αύξηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, άρα και της απόδοσης 
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της ομάδας συνολικά, οι συγγραφείς αντικρούουν με το παρακάτω επιχείρημα. 

Θεωρούν ότι η σύνθεση της ομάδας είναι το εύκολο μέρος και το δύσκολο είναι να 

έρθουν τα μέλη και να αναγνωρίζουν αβίαστα τις διαφορετικές απόψεις και να τις 

ενσωματώσουν ουσιαστικά στην λύση του προβλήματος. Η ηγεσία και τα πλαίσια 

εξέλιξης των μελών (π.χ. εκπαίδευση) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ευνοείται η 

ουσιαστική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θα μπορέσει να 

αντλήσει από το κάθε μέλος της ομάδας τις μοναδικές γνώσεις του και να 

μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του στο έργο της ομάδας. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα σε σχέση με τον καταλυτική σημασία του 

παράγοντα χρόνου αλλά και του περιβάλλοντος μίας ομάδας, όπως αυτό επηρεάζεται 

από τους κανόνες και νόρμες που η ίδια σχηματίζει με την πάροδο του χρόνου 

έρχεται να επιβεβαιώσει μία ακόμη έρευνα των Chatman & Flynn (2001). 

Συγκεκριμένα εξακρίβωσε ότι η δημογραφική ετερογένεια των μελών μίας ομάδας 

ενίσχυσε τον σχηματισμό κανόνων που δεν προωθούσαν την ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ των μελών των ομάδων της έρευνας. Το φαινόμενο αυτό όμως 

τροποποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου, οι αντιλήψεις των μελών περί 

διαφορετικότητας άλλαξαν και αυτά έγιναν πιο συνεργάσιμα μεταξύ τους, ως 

αποτέλεσμα της διαπροσωπικής τους επαφής. Επίσης οι εταιρικοί κανόνες και η 

οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού έπαιξαν δραστικό ενδιάμεσο ρόλο στην 

θετική αυτή εξέλιξη. Η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι μία πιθανή αιτία που οι 

προηγούμενες έρευνες έφταναν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα είναι ότι δεν 

λάμβαναν υπόψη ότι οι δημογραφικές μεταβλητές της διαφορετικότητας επηρέαζουν 

τις νόρμες μίας ομάδας και το σχετικό βάρος αυτών και αυτά με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της ομάδας. 

Γενικά τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίνεται έμφαση στην σημασία του χρόνου 

που έχει στην διάθεση της μία ομάδα για να διαμορφώσει τις μεταξύ των μελών της 

διαδικασίες και σχέσεις. Ο χρόνος είναι ορισμένες φορές η μεταβλητή που εξετάζεται, 

ωστόσο αυτός αντιπροσωπεύει την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

των μελών μίας ομάδας και τον βαθμό που υφίσταται εσωτερική διάδραση στην 

ομάδα, δηλαδή μερικώς τον βαθμό των κοινών εμπειριών μεταξύ των μελών 

(Harrison, et al., 1998, Harrison et al., 2002). Επίσης υπάρχει η τάση στην 

βιβλιογραφία να αναγνωρίζεται ότι όταν πια η επιφανειακή διαφορετικότητα κάθε 

τύπου αρχίζει να μην επηρεάζει πια τα άτομα, γιατί οι συνειρμοί τους δεν ευσταθούν 

απαραίτητα, τότε αυτά καταφεύγουν στις βαθύτερες και πιο ουσιαστικές διαφορές 
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τους, το οποίο τους βοηθά να κωδικοποιήσουν το περιβάλλον τους καλύτερα 

(Harrison, et al., 1998, Harrison et al., 2002, Martins, et al., 2003). Δηλαδή η 

διαφορετικότητα που βασίζεται σε βαθύτερες διαφορές στα χαρακτηριστικά των 

μελών μίας ομάδας αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου για την 

αποτελεσματική λειτουργία μίας ομάδας, σε αντίθεση με την επιφανειακή 

διαφορετικότητα, η οποία υποτονεί. Πολύ απλά, όσο οι ομάδες έχουν χρόνο για 

ουσιαστική διάδραση μεταξύ των μελών τους, τότε οι διαφωνίες πάνω στους 

στρατηγικούς στόχους, οι προσωπικές συγκρούσεις και ο διαφορετικός βαθμός 

οργανωσιακής δέσμευσης αποκτούν πολύ μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη σημασία, παρά 

οι επιφανειακές διαφορές, για τις εσωτερικές διαδικασίες της ομάδας, όπως την 

επικοινωνία και την συνοχή όπως επίσης και για την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού (Harrison et al., 2002). Πολύ μεγάλη σημασία έχει η κοινωνική 

ενσωμάτωση της ομάδας. 

Μία παράμετρος που δεν εξετάζεται πολύ στις μελέτες περί διαφορετικότητας 

είναι η αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της ομάδας ή της επιχείρησης 

γενικότερα (Kildurf et al., 2000). Σε μία έρευνα – προσομοίωση, οι ομάδες με 

αυξημένη απόδοση είχαν την τάση να επιδεικνύουν μειωμένη διαφορετικότητα σε ένα 

εύρος γνωστικών παραμέτρων και εσωτερικών διαδικασιών της  ομάδας ΤΜΤ.  Αυτό 

υπογραμμίζει την αυξημένη αποδοχή μεταξύ των μελών ομάδων με υψηλή απόδοση. 

Στην ίδια έρευνα η δημογραφική διαφορετικότητα δεν φάνηκε να επηρεάζει 

παραμέτρους της γνωστικής διαφορετικότητας στις ΤΜΤ, όπως εξειδίκευση, εξουσία,  

ύπαρξη πολλών πιθανών ερμηνειών, δυσκολία λήψης αποφάσεων και πίεση. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι όταν τέθονται σημαντικοί και δύσκολοι στόχοι σε μία 

ομάδα, και υπάρχει η δέσμευση από τα μέλη της ομάδας για την ολοκλήρωσή τους, 

τότε αυτά φαίνεται να ξεπερνούν τις αρχικές δυσκολίες τους και την διαφορετικότητά 

τους σε δημογραφικούς όρους και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην επίτευξη 

των στόχων. Συνεπώς θα μπορούσε να αποτελέσει και μία λύση, ανάλογα πάλι με τον 

τύπο της ομάδας και της εργασίας της, να αντιμετωπίζει η ομάδα έντονο εξωτερικό 

ανταγωνισμό. 

Επίσης μία διαφορετική θεωρητική παράμετρος που κρίνεται άξια να σημειωθεί 

είνα οι λεγόμενες ικανότητες διαχείρησης της διαφορετικότητας, είτε από τον ηγέτη 

και προϊστάμενο της ομάδας είτε από το σύνολο των μελών, για ομάδες που δεν είναι 

αυστηρά δομημένες, αλλά ενδυναμωμένες. Οι Shaw & Barrett - Power (1998) χτίζουν 

σε μία παλαιότερη θεωρία των Mendenhall και Oddou  από το 1985 που περιέγραφε 
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τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιοτεχνίες για ένα στέλεχος που έπρεπε να εργαστεί 

σε ξένη προς αυτόν χώρα. Οι Shaw & Barrett - Power (1998) θεωρούν ότι 

ικανότητες, που μπορούν να οριοθετηθούν γενικά ως ικανότητες διαχείρησης της 

διαφορετικότητας, επιτρέπουν στα άτομα να αντιμετωπίζουν και να ανταπεξέρχονται 

στα προβλήματα που προκαλεί η γνωστική ανομοιογένεια. Συγκεκριμένα τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι οι ικανότητες και η διάθεση για επικοινωνία, η διάθεση για 

ανάπτυξη σχέσεων με τα υπόλοιπα μέλη, ο προσωπικός έλεγχος και η ευελιξία 

προτού προχωρήσει κανείς σε οριστικές εκτιμήσεις. 

Η Maznevski (1994) επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην ενσωμάτωση της 

διαφορετικότητας στις διαδικασίες διάδρασης των μελών μίας ομάδας, οι οποίες 

συσχετίζονται με υψηλή αποδοτικότητα. Αυτή η ενσωμάτωση σχετίζεται με την 

συνοχή της ομάδας και θεωρεί ότι είτε από μέρος της ηγεσίας της ομάδας, είτε τα 

μέλη μεταξύ τους θα πρέπει να παραβλέπουν τις επιφανειακές διαφορές και να 

διαμορφώσουν έτσι τις διαδικασίες ώστε εκμεταλλευτούν τα ενδεχόμενα οφέλη. 

Κυρίως θα πρέπει να προωθείται η κοινή και ίση συμμετοχή όλων των μελών στην 

λήψη μίας απόφασης και να μοιράζονται τις απόψεις τους. Οι στόχοι της ομάδας, σε 

αντίθεση με τους ανταγωνιστικούς στόχους, θα πρέπει να προωθούν τον συνδυασμό 

ιδεών. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες, μηχανισμοί ελέγχου, άμεσοι ή 

έμμεσοι, και ένας μηχανισμός διαχείρησης κρίσεων που να κρίνονται τα μέλη και οι 

απόψεις τους αντικειμενικά. Ο κατάλογος έιναι μακρύς και οι προϋποθέσεις για κάθε 

ομάδα διαφορετικές. Σημαντικό είναι ωστόσο να αναγνωριστεί η σημασία της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, η οποία δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες και 

παρεξηγήσεις, όσο αυτή μπορεί να δεσμευτεί σε μηχανισμούς και διαδικασίες. Αν η 

διαφορετικότητα δεν ενσωματωθεί στις διαδικασίες της ομάδας, τότε το κόστος 

συντονισμού της ομάδας και το κοινωνικό κόστος το οποίο συνοδεύει την 

διαφορετικότητα, θα μειώσει την συνολική απόδοση (Simons et al., 1999). 

 

 

2.4  Αλληλεξάρτηση  

 

Στην ακαδημαϊκή αρθρογραφία θεωρείται κοινά αποδεκτό ότι ένα από τους 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την δομή μίας ομάδας και ακόλουθα τις 

σχέσεις μέσα σε αυτήν είναι ο βαθμός αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα μέλη της 

 34



(Campion et al., 1993, Cohen & Bailey, 1997). Ο βαθμός αλληλεξάρτησης ορίζεται 

αρχικά ως ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού της εργασίας και επηρεάζει τις 

διαδικασίες διάδρασης των μελών, όπως την διαχείρηση των συγκρούσεων και το 

επίπεδο επικοινωνίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον βαθμό στον οποίο τα μέλη μίας 

ομάδας συνεργάζονται για την διεκπεραίωση της εργασίας τους και υψηλός βαθμός 

αλληλεξάρτησης υφίσταται όταν τα μέλη μίας ομάδας αλληλοεξαρτούνται για την 

εισροή υλικών, πληροφοριών και γνώσεων. Οι Campion et al. (1993, 1996) 

εξακριβώνουν και στις δύο έρευνές τους, σε δείγματα διαφορετικού τύπου εργασίας, 

ότι ο βαθμός αλληλεξάρτησης των μελών μίας ομάδας μεταξύ τους αποτελεί έναν 

ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας της ομάδας.  

Ο όρος αλληλεξάρτηση συνδέεται θεωρητικά και πρακτικά με τον όρο 

συντονισμός μέσα στην ομάδα. Το υψηλό επίπεδο συντονισμού βελτιώνει τις 

διαδικασίες μέσα στην ομάδα εξασφαλίζοντας κανάλια επικοινωνίας, αίσθηση 

ομαδικότητας και μειώνοντας την επιβάρυνση της εργασίας, ενώ παράλληλα 

δημιουργεί υψηλό επίπεδο αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας (Stewart, 

2006). Επίσης η έννοια της αλληλεξάρτησης συμπεριλαμβάνει και τις έννοιες 

αλληλεξάρτηση εργασίας, στόχων και αποτελεσμάτων (Gully et al., 2002). Η πρώτη 

έννοια περιγράφεται παραπάνω, ενώ η αλληλεξάρτηση στόχων αναφέρεται στις 

πιθανές διασυνδέσεις ατομικών και ομαδικών στόχων για την καθοδήγηση της 

προσπάθειας και η αλληλεξάρτηση αποτελεσμάτων σχετίζεται με την 

αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων και τις ανταμοιβές και πως αυτά 

ανταποκρίνονται στην ατομική ή ομαδική απόδοση. Αν και οι παραπάνω έννοιες 

διαχωρίζονται εύκολα θεωρητικά, ο διαχωρισμός των διαφορετικών επιδράσεών τους 

είναι δύσκολος επειδή συνδέονται πρακτικά. Οι Campion et al. (1993, 1996) 

υπολογίζουν τις παραπάνω παραμέτρους σε έναν δείκτη και τα αποτελέσματά τους 

έχουν στατιστική σημαντικότητα. 

Η Wageman (1995) διεξήγαγε μία εκτενή έρευνα σε 152 ομάδες τεχνικών σε 

γνωστή εταιρεία φωτοτυπικών συσκευών και το κύριο συμπέρασμά της ήταν ότι οι 

ομάδες όπoυ υπήρχε υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης και αντίστοιχα οι ομάδες όπου 

δεν υπήρχε καθόλου αλληλεξάρτηση, ήταν οι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με 

ομάδες που είχαν σχεδιαστεί με μία ενδιάμεση διευθέτηση. Στις ομάδες όπου τα μέλη 

εργάζονταν με υψηλό βαθμό εξάρτησης μεταξύ τους, αυτές είχαν την τάση να 

χρησιμοποιούν την συνολική γνώση και δεξιοτεχνίες των μελών τους. Ανέπτυσσαν 

ένα κοινωνικό σύστημα υψηλής ποιότητας, επεδείκνυαν διευρυμένη ανταλλαγή 
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πληροφοριών και γνώσεων και διαίσθάνονταν μία κοινή ευθύνη για τα αποτελέσματα 

της εργασίας τους. Οι απαιτήσεις της εργασίας τους και το συλλογικό σύστημα 

ανταμοιβών λειτούργησαν θετικά ώστε να ενισχύσουν τις νόρμες τους ή τους 

άτυπους κανόνες και να υποστηρίξουν την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους και 

την προσπάθεια. Στις ομάδες όπου τα μέλη εργάζονταν ανεξάρτητα, αυτά 

ανέπτυσσαν υψηλή αίσθηση της υπευθυνότητας, είχαν άρτια γνώση του αντικειμένου 

τους ενώ οι ατομικές ανταμοιβές ενίσχυαν την παρακίνησή τους και τις προσπάθειές 

τους. Αντίθετα στις «υβριδιακές ομάδες», που είναι ένας συνδυασμός των δύο 

συστημάτων, τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Η εργασία αυτού του τύπου 

απαιτούσε από τα μέλη να φέρονται άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά. Η εισαγωγή 

της ομαδικής προσσέγγισης με αυτό τον τρόπο δεν επέτρεψε στα μέλη της ομάδας 

να τον εκλάβουν ως θεμελιώδη αλλαγή, παραβλέποντας με τον τρόπο αυτό την 

σημασία της. Παράλληλα η ανάπτυξη των εσωτερικών διαδικασιών αυτών των 

ομάδων αποδείχτηκε μέτρια με αποτέλεσμα οι νόρμες συνεργασίας να είναι 

ανεπαρκείς και οι ποιότητα των διαδικασιών χαμηλή. Τελικά και η συνολική 

αποτελεσματικότητά τους ήταν χαμηλή.  

Οι Stewart et al. (2000) διεξήγαγαν μία έρευνα σε τρεις εργοστασιακές μονάδες 

και κατέληξαν στα παρακάτω εξίσου ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Έγινε η 

αντίστοιχη υπόθεση και επαληθεύτηκε ότι η αλληλεξάρτηση και οι διαδικασίες μίας 

ομάδας έχουν σχέση σε σχήμα U, όπως θεωρητικά συμπέρανε και η Wageman 

(1995). Δηλαδή υψηλά και χαμηλά επίπεδα αλληλεξάρτησης συνδέονται με ισχυρή 

αντίληψη των μελών μίας ομάδας για ανοιχτή και ελεύθερη επικοινωνία και μειωμένες 

συγκρούσεις. Όπου απαιτείται χαμηλή αλληλεξάρτηση τα μέλη της ομάδας 

επιδιώκουν τους στόχους τους με μικρή ανάγκη για επικοινωνία και λιγότερη διάθεση 

και αφορμές για συγκρούσεις. Επίσης ευνοείται η ευελιξία καθώς είναι πιο εύκολο να 

μάθει κάποιος να εφαρμόζει ένα ξεχωριστό σύνολο εργασιών, παρά να συντονιστεί σε 

ένα ενδεχομένως πολύπλοκο δίκτυο κοινωνικών σχέσων. Επίσης η συνεισφορά του 

καθενός είναι έτσι περισσότερο ευδιάκριτη και αναγνωρίσιμη. Στην αντίθετη 

περίπτωση του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας, 

τότε υπάρχει αποκρυστάλλωση των κανόνων – νορμών της ομάδας, δηλαδή υπάρχει 

συναίνεση για την κοινά αποδεκτή συμπεριφορά, άρα και λιγότερες συγκρούσεις και 

ευνοείται ακόλουθα η συνοχή. Όταν υπάρχει ενδιάμεσος βαθμός αλληλεξάρτησης, 

τότε δημιουργούνται προβλήματα στις εσωτερικές διαδικασίες της ομάδας, όπως μη 
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ωρίμανση των τρόπων επικοινωνίας ή μη καθαρή ανάθεση ευθυνών, άρα ευνοούνται 

οι συγκρούσεις και η μη ικανοποίηση. 

 Επίσης το είδος της εργασίας της ομάδας τροποποιεί την σχέση μεταξύ 

αλληλεξάρτησης των μελών και αποτελεσματικότητας της ομάδας. Όταν η ομάδα 

ασχολείται με κάποιο αντικείμενο γνωστικής φύσης, η υψηλότερη απόδοση 

συνδεόταν είτε με χαμηλό βαθμό αλληλεξάρτησης, είτε με υψηλό. Στην περίπτωση 

μίας εργασίας με τυπικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης, τότε αυτή επιδεικνύει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα με ενδιάμεσο βαθμό αλληλεξάρτησης. Τέλος οι διαδικασίες της 

ομάδας έπαιζαν ισχυρό ενδιάμεσο ρόλο στην σχέση αλληλεξάρτησης και 

αποτελεσματικότητας σε γνωστικές εργασίες και μέσο για εργασίες συμπεριφοράς. 

Στην έρευνα της Bailey (2000) σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπου τα 

χαρακτηριστικά των ομάδων διαφέρουν σε σχέση με τις παραδοσιακές ομάδες 

παραγωγής, κυρίως λόγω νέων συστημάτων παραγωγής και συστημάτων 

πληροφοριών, πρακτικών διατήρησης αποθεμάτων και έμφασης στη ποιότητα αλλά 

και λόγω της στενής επαφής τους με εξωτερικούς παράγοντες όπως τεχνικούς και 

μηχανικούς, τα αποτελέσματα πάνω στην αλληλεξάρτηση της εργασίας είναι 

ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, όσο πιο εξαρτημένα έιναι τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους 

για την διεκπεραίωση της εργασίας, τόσο χαμηλότερη είναι η αντικειμενική απόδοση 

της ομάδας, αλλά αντίστοιχα μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των μελών. Όσο 

περισσότερο εξαρτούνται από παράγοντες ξένους στην ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η αντίληψή τους για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Τέλος θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι το θέμα της αλληλεξάρτησης της 

εργασίας είναι θεμελιώδες στην θεωρία και πρακτική για τις παγκόσμιες νοητές 

ομάδες (global virtual teams), δηλαδή τις ομάδες ενός πολυεθνικού ή 

παγκοσμιοποιημένου οργανισμού, τα μέλη των οποίων είναι διασκορπισμένα ανά την 

υφήλιο και στόχο έχουν να εξάγουν αποφάσεις σχετικές με την στρατηγική ή 

στρατηγική εφαρμογή των στόχων του οργανισμού. Οι Maznevski και Chudoba 

(2000) προτείνουν μία οργανωσιακή θεωρία για την αποτελεσματική λειτουργία 

αυτών των ομάδων, στην οποία υπογραμμίζουν ότι η διάρκεια και η ποιότητα της 

επικοινωνίας αυτών των μελών θα εξαρτάται κατά ένα σημαντικό μέρος από την 

αλληλεξάρτηση που προστάζει το είδος της εργασίας, αλλά και από την ποιότητα της 

επικοινωνίας τους. Τα συμπεράσματα αυτά επαληθεύει και η έρευνα των Cramton και 

Webber (2005), οι οποίες εξετάζοντας παγκόσμιες ομάδες στον κλάδο της ανάπτυξης 

software, ο οποίος επιτάσσει την έντονη αλληλεξάρτηση των μελών για την επιτυχή 
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διεκπεραίωση της εργασίας, συμπέραναν ότι οι ομάδες αυτές είχαν χειρότερα 

αποτελέσματα σε σχέση με ομάδες που τοποθετούνται σε κοινό χώρο.  

 

 

2.5  Αυτονομία  - Συμμετοχή 

 

Στην έρευνά τους για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα μίας ομάδας οι Cohen και Bailey (1997) δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην έννοια της αυτονομίας μίας ομάδας σχετικά με την εργασία της και οι 

Campion et al. (1993) επεκτείνουν συμπεριλαμβάνοντας την έννοια και τον βαθμό 

συμμετοχής όλων των μελών στις αποφάσεις της ομάδας. Δηλαδή αναφέρονται στο 

επίπεδο όπου η ομάδα έχει την ελευθερία και την εξουσία να καθοδηγείται 

ανεξάρτητα από την παρουσία κάποιου ηγέτη ή προϊσταμένου και χαρακτηρίζουν την 

αυτονομία σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού και της δομής μίας 

ομάδας, το οποίο έπειτα επηρεάζει και διαμορφώνει εσωτερικές διαδικασίες, όπως τις 

συγκρούσεις και τους τρόπους επικοινωνίας. Οι αυτόνομες ομάδες αποφασίζουν 

μόνες τους πως πρέπει να διεκπεραιώνονται οι εργασίες, όπως επίσης ποια πρέπει να 

γίνει και γιατί. Τους δίνεται από τον οργανισμό η ευθύνη και η εξουσία για την 

συμπεριφορά τους, που ουσιαστικά αποτελούν παρακίνηση για τα μέλη της ομάδας 

να λαμβάνουν αποφάσεις και να διαμορφώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες, αφού τα 

αντιλαμβάνονται ως κτήμα τους. Η παρουσία κάποιου ηγέτη – προϊσταμένου είναι 

πιθανή, αλλά αυτός παρακινεί την ομάδα να καθοδηγείται μόνη της. Η υπόθεση ότι η 

αυξημένη συμμετοχή των μελών μίας ομάδας και η αυτονομία της σε θέματα 

αποφάσεων συσχετίζονται θετικά με την αποτελεσματικότητα των ομάδων 

επαληθεύεται και εμπειρικά (Campion et al., 1996). Σημειώνεται ότι αρκετοί 

μελετητές συχνά χρησιμοποιούν ισότιμα τους όρους αυτονομία και ενδυνάμωση, με 

την έννοια ότι δίνεται στις ομάδες η αυξημένη δυνατότητα να ορίζουν αυτόβουλα την 

πορεία των δράσεών τους (Stewart, 2006). 

Η έρευνα των Stewart και Barrick (2000) υποστήριξε ότι η σχέση του βαθμού 

αυτονομίας μίας ομάδας και της απόδοσής της επηρεάζεται από τον τύπο της 

εργασίας και συγκεκριμένα ότι οι περισσότερο αυτόνομες ομάδες παρουσίαζουν 

υψηλότερη αποτελεσματικότητα όταν το αντικείμενό τους είναι γνωστικής φύσης, 

όπως σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις. Όταν το αντικείμενο της 
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εργασίας είναι η απλή εκτέλεση, τότε η παραπάνω σχέση γίνεται αρνητική. Τέλος οι 

διαδικασίες της ομάδας δεν παίζουν ενδιάμεσο ρόλο στην σχέση αυτονομίας  και 

αποτελεσματικότητας της ομάδας.  

Οι Cohen & Ledford (1994) εντόπισαν θετική συσχέτηση του βαθμού της 

αυτονομίας με την ικανοποίηση των ημι – αυτόνομων ομάδων στον τομέα των 

υπηρεσιών, ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και με την αποτελεσματικότητα 

των ομάδων, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τα μέλη της ομάδας, αλλά και από τους 

υπευθύνους. Σημαντικό στοιχείο με θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα 

αποτελούσε η ουσιαστική συμμετοχή των μελών της ομάδας στις διαδικασίες της. Η 

αποτελεσματικότητα της ομάδας αξιολογήθηκε και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, 

και την αίσθηση ικανοποίησης των μελών, αλλά και με δείκτες συμπεριφοράς, όπως η 

συχνότητα απουσιών. Μάλιστα στην ίδια μελέτη σε σχέση με τις παραδοσιακές 

ομάδες, τα μέλη των ημι – αυτόνομων ομάδων επέδειξαν υψηλότερους δείκτες 

ικανοποίησης. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και οι Cohen et al. (1996) σε 

έρευνα αυτόνομων ομάδων μεγάλης εταιρίας τηλεφωνίας, όπως επίσης ότι η 

αυξημένη αυτονομία συσχετιζόταν θετικά και με δείκτες όπως η οργανωσιακή 

δέσμευση και η εμπιστοσύνη στην διοίκηση. Θεωρείται γενικά ότι η υποστήριξη που 

εισπράττουν τα μέλη μίας αυτόνομης ομάδας από την ομάδα τους και η δέσμευση  

τους προς την ομάδας είναι ιδιαίτερης σημασίας (Bishop et al., 2000).  

 

 

2.6  Στόχοι της ομάδας 

 

Η ακαδημαϊκή αρθρογραφία έχει την γενική τάση να συνδέει θετικά την επιβολή 

στόχων στις ομάδες εργασίας με την αποτελεσματικότητά τους. Αρχικά επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον της στην επίδραση της επιβολής ομαδικών στόχων στα επιμέρους μέλη 

των οργανισμών, με τον καιρό όμως διεύρυνε τις έρευνές της και γενίκευσε τα 

συμπεράσματά της και στο επίπεδο της ομάδας επιτυχώς (O Leary-Kelly et al., 1994).  

Η διοίκηση μέσω στόχων (management by objectives - mbo) βασίζεται στην 

θεωρία ότι η θέσπιση στόχων συνδέεται με αυξημένη απόδοση επειδή κινητοποιεί την 

προσπάθεια, κατευθύνει την προσοχή, υποκινεί την επιμόνη και την ανάπτυξη της 

στρατηγικής. Μέχρι την δεκαετία του 1990 οι μελέτες περιορίζονταν στο ατομικό 

επίπεδο, έπειτα όμως διεύρυναν το ενδιαφέρον τους και στο ομαδικό. 
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Η σημασία της θέσπισης στόχων για την αποδοτικότητα της ομάδας έγκειται στο 

γεγονός ότι είναι μία τεχνική διοίκησης ή λειτουργίας, από τον ηγέτη – προϊστάμενο 

της ομάδας ή από την ίδια την αυτόνομη ομάδα αντίστοιχα, η οποία μπορεί να ελεγχθεί 

σε μεγάλο βαθμό και να τροποποιηθεί στον χρόνο, ανάλογα με την πορεία της. Οι 

κοινοί στόχοι μίας ομάδας και των μελών της ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους, 

παραβλέπουν τα μέλη τις διαφορές τους και βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης της 

ομάδας. Επίσης παρέχει ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των 

εσωτερικών διαδικασιών της ομάδας, αφού πολλές ομάδες υπάρχουν για να 

εξυπηρετήσουν στόχους (O Leary-Kelly et al., 1994).  

Οι παραπάνω συγγραφείς εξετάζουν την παλαιότερη βιβλιογραφία και 

εξακριβώνουν ότι οι ομάδες που έχουν στόχους αποδίδουν καλύτερα από τις ομάδες 

που δεν έχουν στόχους. Επίσης μελετούν την επίδραση οχτώ κύριων παραγόντων για 

την  επίδραση της θέσης στόχων στην αποτελεσματικότητα της ομάδας, όπως αυτοί 

συναντούνται στην βιβλιογραφία μέχρι τότε και αντλούνται από την θεωρία της 

επιβολής στόχων στα άτομα. Συγκεκριμένα αναφέρουν την συγκεκριμενοποίηση του 

στόχου, την δυσκολία του στόχου, την πηγή του στόχου, το είδος της εργασίας, το 

είδος του υποκειμένου, το πλαίσιο πειραματισμού, το είδος της ομάδας και τον χρόνο.  

Η συγκεκριμενοποίηση του στόχου βοηθά την ομάδα με το να τεθεί ένα ελάχιστο 

επίπεδο αποδεκτής αποδοτικότητας, ενώ ένας μη ξεκάθαρος στόχος δηλώνει ότι 

διάφορα επίπεδα αποτελεσματικότητας είναι αποδεκτά. Το τελευταίο είναι επίφοβο 

διότι στους κόλπους της ομάδας υποκρύπτουν διάφοροι και ενδεχομένως 

αντικρουόμενοι στόχοι, οι οποίοι επιδιώκονται ταυτόχρονα από τα μέλη της ομάδας. Οι 

δύσκολοι στόχοι, αν γίνουν αποδεκτοί από τα μέλη της ομάδας, τότε παρακινούν για 

μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή. Ακόμα και οι εύκολοι στόχοι, αν τεθούν σε μία 

ομάδα με υψηλή συνοχή, θα συσχετιστούν με αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

ομάδας. Αν όμως κάποια μέλη τείνουν να εναποθέτουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 

(social loafing), οι δύσκολοι στόχοι θα οδηγήσουν σε χαμηλή αποδοτικότητα της 

ομάδας, οπότε το θέμα της δυσκολίας του στόχου είναι λίγο πιο περίπλοκο. 

Η πηγή του στόχου αναφέρεται σε ποιον τον καθορίζει, αν δηλαδή πρόκειται για 

τον ηγέτη της ομάδας ή για την ίδια την ομάδα. Η συμμετοχή των μελών της ομάδας 

στη λήψη αποφάσεων ειδικά για τους στόχους έχει υποστηριχθεί πολύ θεωρητικά και 

επαληθεύεται εμπειρικά, αλλά υπάρχουν υποψίες για τριβές στην διαδικασία που 

απορρέουν από χαμηλό συντονισμό. Σχετικά με το είδος της εργασίας, αν δηλαδή 

υπάρχει ή όχι υψηλή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας για την 
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διεκπεραίωση της εργασίας, η πλειοψηφεία των μελετών εξετάζει ομάδες με υψηλή 

αλληλεξάρτηση. Επίσης για τα θέματα του είδους του υποκειμένου και το πλαίσιο 

πειραματισμού, οι σχετικές μελέτες γίνονται κατά πλειοψηφεία σε πραγματικούς 

οργανωσιακούς όρους και όχι σε εργαστηριακά πλαίσια. 

Τέλος στο είδος της ομάδας εξετάζονται κυρίως οι μόνιμες αντί οι καινούργιες και 

όσον αφορά το θέμα του χρόνου ελέγχεται στις σχετικές μελέτες αν σε διάφορες 

χρονικές περιόδους τα αποτελέσματα είναι ίδια η διαμορφώνονται ανάλογα, θετικά ή 

αρνητικά. Γενικά η βιβλιογραφία μέχρι το 1994 μπορεί να υποστηριχθεί ότι εδραιώνει 

την γενίκευση της ατομικής θεωρίας για την θέσπιση στόχων στην ομάδα και σε 

οργανωσιακούς φορείς, οπότε και μπορεί να γίνει αντικείμενο σχεδιασμού και χειρισμού 

από την ηγεσία. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν επιτρέπει την παράβλεψη τρίτων 

παραγόντων που διαμορφώνουν το οργανωσιακό περιβάλλον.  

Η επίδραση των δύσκολων στόχων που τέθονται σε μία ομάδα πάνω στην 

αυτοπεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της και το επίπεδο δυσκολίας των 

στόχων που η ίδια μετέπειτα θέτει για να επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους 

ελέγχονται και επαληθεύονται σε μία έρευνα των Durham et al. (1997). Η έρευνα αυτή 

ελέγχει ένα σχετικά πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές και στα 

αποτελέσματα, αλλά και μεταξύ των μεταβλητών για να εντοπίσει ενδιάμεσες σχέσεις. 

Το επίπεδο δυσκολίας των στόχων που τέθονται στην ομάδα συσχετίζεται σημαντικά 

με την αυτοπεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της αλλά και με το επίπεδο 

δυσκολίας των στόχων που θέτει η ίδια εσωτερικά. Η αυτοπεποίθηση της ομάδας 

επηρέασε το επίπεδο δυσκολίας των στόχων που η ίδια θέτει, αλλά και την δέσμευση 

των μελών της ομάδας απέναντι στους στόχους, και αυτό σε συνδυασμό με τις 

τακτικές των ομάδων προέβλεπαν την συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Επιπλέον οι τακτικές των ομάδων συνδέονταν με το επίπεδο δυσκολίας που η  ίδια η 

ομάδα θέτει και με την απόδοση της ομάδας, όταν αυτές χαρακτηρίζονταν ποιοτικές. 

Στην αντίθετη περίπτωση δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Το 

επίπεδο δυσκολίας των στόχων που η ομάδα θέτει συσχετίζονταν σημαντικά και θετικά 

με την δέσμευση προς τους στόχους και την απόδοση της ομάδας. Δεν εξακριβώθηκε 

ωστόσο λογικά αυτούσια σχέση μεταξύ της δέσμευσης προς τους στόχους της ομάδας 

και της αποτελεσματικότητάς της. 

Η μελέτη των Mulvey και Klein (1998) επιχειρεί να εξακριβώσει την σχέση αυτών 

που ονομάζει κοινωνικών αντιλήψεων, δηλαδή αν υπάρχει αντίληψη για επιβάρυνση 

εργασίας (perceived loafing), ομαδική πεποίθηση και συνοχή με την διαδικασία της 
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θέσπισης ομαδικών στόχων, που περιλαμβάνουν τόσο την δυσκολία των στόχων όσο 

και την δέσμευση των μελών της ομάδας προς αυτούς, και την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας. Η αντίληψη για επιβάρυνση εργασίας από άλλα μέλη της ομάδας 

συσχετίζεται σημαντικά και αρνητικά με την δυσκολία της θέσπισης στόχων και την 

δέσμευση των μελών της ομάδας προς τους στόχους. Η συνολική πεποίθηση της 

ομάδας και η συνοχή της συνδέονται θετικά με τα παραπάνω. Η δε δυσκολία της 

θέσπισης στόχων και η δέσμευση των μελών της ομάδας προς τους στόχους 

συσχετίζονται θετικά με την συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας. Επίσης η 

έρευνα θεωρεί ότι οι ομαδικοί στόχοι και οι μεταβλητές της κοινωνικής αντίληψης 

έχουν ισοβαρή σχέση με την αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Στην ίδια μελέτη οι Mulvey & Klein (1998) διεξάγουν μία δεύτερη έρευνα πιο 

εμπεριστατωμένη και επαληθεύουν τα παραπάνω συμπεράσματα. Διαπιστώνουν 

στατιστικά σημαντική και θετική σχέση της αντίληψης για επιβάρυνση εργασίας από 

μέλη της ομάδας και τελικά στην επίδειξη λιγότερης προσπάθειας από τα υπόλοιπα 

μέλη και το αποτέλεσμα του κορόιδου (sucker effect), το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι 

τα μέλη της ομάδας τα οποία αντιλαμβάνονται ότι άλλα μέλη τους επιβαρύνουν με την 

εργασία τους θα μειώσουν τους στόχους απόδοσης και αποτελεσματικότητας που θα 

έχουν για την ομάδα, λόγω της μειωμένης προσπάθειας των άλλων. Παράλληλα, αντί 

να παίξουν το ρόλο του κορόιδου, θα μειώσουν και τις προσωπικές τους προσπάθειες 

και αυτό ονομάζεται αποτέλεσμα του κορόιδου. Η χαμηλότερη προσπάθεια και το 

αποτέλεσμα του κορόιδου έχουν αρνητική σχέση με την δυσκολία των στόχων. Στις 

μελέτες σχετικά με αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο 

παράγοντας μέγεθος της ομάδας (Wagner, 1995). Εκτιμάται ότι όσο πιο μικρή μία 

ομάδα, τότε δεν θα υπάρχει περιθώριο για επιβάρυνση της εργασίας άρα θα έχει 

λιγότερες αρνητικές συνέπειες για την απόδοση αυτής. 

Η εργαστηριακή έρευνα των Knight et al. (2001) εξετάζει την σχέση της 

δυσκολίας των στόχων, των οικονομικών κινήτρων και της αυτοπεποίθησης μίας 

ομάδας με τον στρατηγικό κίνδυνο, την τακτική εφαρμογή των αποφάσεων και την 

συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας. Η δυσκολία των στόχων αύξησε τον 

στρατηγικό κίνδυνο, μέσω της αύξησης της πεποίθησης της ομάδας για τις ικανότητές 

της κυρίως λόγω της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης. Ο στρατηγικός κίνδυνος 

μετρίασε μερικώς την επίδραση της δυσκολίας του στόχου πάνω στην 

αποτελεσματικότητα της ομάδας, το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται στην εξοικίωση 

των συμμετεχόντων με το εξεταζόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Ωστόσο ο υψηλός 
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κίνδυνος δεν πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με υψηλή απόδοση της ομάδας αφού 

αυτή συνδέεται από τη μία με τον κίνδυνο και από την άλλη με πλήθος παραγόντων, 

όπως την ποιότητα εφαρμογής των αποφάσεων, τη λογική εναρμόνιση της 

στρατηγικής με το οργανωσιακό περιβάλλον καθώς και μη ελεγχόμενους εξωτερικούς 

παράγοντες. Τα οικονομικά κίνητρα μείωσαν από την άλλη τον στρατηγικό κίνδυνο για 

ομάδες που είχαν σχετικά εύκολους στόχους να επιδιώξουν αλλά βελτίωσαν την 

τακτική εφαρμογή. Οι ομάδες που είχαν συγχρόνως δύσκολους στόχους αλλά και 

οικονομικά κίνητρα για τα μέλη τους κατάφεραν να επιτύχουν την μεγαλύτερη 

απόδοση στην έρευνα. Τέλος η αποτελεσματικότητα της ομάδας φαίνεται να 

επηρεάζεται άμεσα και να προσδιορίζεται τόσο από την δυσκολία των στόχων και την 

πεποίθηση της ομάδας, όσο και απο τον στρατηγικό κίνδυνο που αναλαμβάνει μία 

ομάδα και την τακτική εφαρμογή των αποφάσεων που ακολουθεί. 

Μία ψυχολογική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα στις ομάδες των 

Durham et al. (2000), επισήμανε ότι η θέσπιση στόχων και η πεποίθηση της ομάδας 

για τις ικανότητές της επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο η ίδια η ομάδα θέτει στόχους, 

το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων από 

τα μέλη της ομάδας για την επίλυση προβλημάτων άρα και προς την αυξημένη 

απόδοσή της. Σημειώνεται δε ότι η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να συνδέεται με 

κόστος χρόνου, προσπάθειας, χρημάτων και εχεμύθειας. Η πεποίθηση της ομάδας δεν 

στάθηκε δυνατό να συσχετιστεί άμεσα και θετικά με την αναζήτηση πληροφοριών. 

Ενδεχομένως άτομα και ομάδες με υψηλή πεποίθηση για τις ικανότητές τους να μην 

καταδέχονται να αναζητήσουν εξωγενώς πληροφορίες, ιδιαίτερα δε όταν συνυπάρχει 

αυξημένη πίεση χρόνου. Η πίεση χρόνου επηρέαζε αρνητικά την πεποίθηση της ομάδας 

και η στρατηγική αναζήτησης σχετικών πληροφοριών ήταν το μόνο που προέβλεπε την 

πορεία της απόδοσης της ομάδας. Η έννοια ωστόσο της αναζήτησης πληροφοριών δεν 

αναφέρεται σε αυτές που μπορούν να αποκτηθούν συστηματικά, μέσω της 

εκπαίδευσης, γιατί εδώ γίνεται αναφορά σε άλλες τεχνικές (Durham et al., 1997). Η 

έρευνα έγινε σε πειραματικό επίπεδο και εκτός επιχειρηματικών πλαισίων, τα 

συμπεράσματά της όμως μπορούν να επεκταθούν σε αυτό και σε οποιοδήποτε 

οργανωσιακό πλαίσιο προσδιορίζεται από την πίεση του χρόνου, όπως στην περίπτωση 

του ανταγωνισμού βάση χρόνου (time based competition – tbc). 

Μία άλλη τεχνική παρακίνησης που συνδέεται με την θέσπιση στόχων είναι η 

εδραίωση ανταγωνισμού ανάμεσα στις ομάδες ενός οργανισμού. Αν και μέχρι 

παλαιότερα θεωρούταν ότι η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα της ομάδας 
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ήταν κοινή, αφού ο ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί κοινός στόχος, έρευνες πλέον 

το αμφισβητούν (Mulvey & Ribbens, 1999). Συγκεκριμένα οι συγγραφείς, μετά από 

εργαστηριακή έρευνα, συμπεραίνουν ότι η θέσπιση στόχων και η εδραίωση 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις ομάδες ενός οργανισμού δεν έχουν παρόμοια επίδραση 

στην ομάδα. Ο ανταγωνισμός προκύπτει πολλές φορές ξαφνικά, δεν είναι άμεσα 

ελεγχόμενος και δεν προσδιορίζει ξεκάθαρα το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, 

παρά εξαρτάται από την απόδοση της ανταγωνίστριας ομάδας ενώ συγχρόνως η 

παρακίνηση για την νίκη ενδυνάμωνε την αντίληψη της ομάδας ότι έχει την ικανότητα 

να αποδόσει καλύτερα άρα και να κερδίσει. Συνολικά φάνηκε να αύξησε την 

αυτοπεποίθηση της ομάδας, τους στόχους της, την παραγωγικότητα ενώ μείωσε τις 

ανεπάρκειές της. Η θέσπιση στόχων αύξησε την παραγωγικότητα της ομάδας. Οι 

προτάσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά από την διοίκηση και τους 

επιμέρους ηγέτες για να χειριστούν τις διάφορες τεχνικές παρακίνησης το δυνατόν 

καλύτερα. Ειδικά στην περίπτωση του ανταγωνισμού, οι ομάδες μπορεί να 

παραβλέψουν άλλους οργανωσιακούς στόχους προκειμένου να νικήσουν, όπως θέματα 

ποιότητας και ασφάλειας. 

Η κοινωνική γνωστική θεωρία του Bandura υποστήριζει ότι η ανατροφοδότηση 

της αποτελεσματικότητας μίας ομάδας στα μέλη της θα είχε σημασία για τους στόχους 

της ομάδας. Δηλαδή ότι η θετική αναπληροφόρηση θα οδηγούσε στην αύξηση της 

σημασίας και της δυσκολίας των στόχων που θέτει μία ομάδα και αντίθετα ότι η 

αναπληροφόρηση αρνητικών αποτελεσμάτων θα μείωνε του στόχους της ομάδας. Η 

μελέτη των Prussia και Kinicki (1996) ωστόσο δεν το επιβεβαιώνει, και υποστηρίζει ότι 

όταν η ομαδική πεποίθηση για τις ικανότητες της ομάδας αποτελούσε μεταβλητή του 

εξεταζόμενου μοντέλου, η αναπληροφόρηση έπαυε να έχει στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα πάνω στους στόχους της ομάδας. Η πεποίθηση της ομάδας γίνεται ο 

ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ ανατροφοδότησης και στόχων, που σημαίνει ότι οι 

στόχοι της ομάδας είναι κατά πολύ αποτέλεσμα των αντιλήψεων της ομάδας για τις 

δυνατότητές της, παρά από τις επερχόμενες πληροφορίες αποτελεσματικότητας αυτής. 

Σχετικά με την δυνατότητα παρέμβασης της διοίκησης στην λειτουργία μίας 

ομάδας, οι Durham et al. (1997) προτείνουν εκτός από τους δεδομένους δυνατούς 

στόχους, που θα πρέπει να τίθονται σε μία ομάδα για να προκαλέσουν το πνεύμα και 

τις ικανότητες των μελών της, ότι είναι επίσης σημαντικό ειδικά σε ομάδες που 

δεσμεύονται σε νέες πολύπλοκες εργασίες, να δίνεται η δυνατότητα να θέτουν 

αυτόνομα στόχους, ακόμα και αν υπάρχουν επίσημοι. Οι στόχοι που θέτονται 
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εσωτερικά σε μία ομάδα, είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε αυξημένη απόδοση, καθώς 

εμπεριέχουν την άποψη της ομάδας για το τι μπορεί να επιτύχει. Οι ηγέτες οφείλουν να 

δώσουν καθοδήγηση για τους στόχους και να μην το παραβλέπουν. Αν οι στόχοι που 

δίνονται από την ηγεσία θεωρούνται δύσκολοι, τότε τα μέλη της ομάδας αποσπούν 

δύο τύπους πληροφορίων. Από τη μία το επίπεδο απόδοσης το οποίο ο ηγέτης θεωρεί 

σημαντικό και αποδεκτό και από την άλλη την πεποίθηση του ηγέτη για τις ικανότητες 

της ομάδας. Η ομάδα όμως τελικά αφού μελετήσει τις απαιτήσεις των στόχων και τις 

πηγές της, θα μπορέσει να ορίσει πιο συγκεκριμένα τον στόχο που θα ακολουθήσει. 

Επίσης μία σημαντική παράμετρος στο σχεδιασμό που προχωρά η διοίκηση για 

την λειτουργία των ομάδων αποτελεί η εκπαίδευση στην θέσπιση στόχων. Η έρευνα 

της Gibson (2001) σε ομάδες νοσηλευτικού προσωπικού έδειξε ότι η εκπαίδευση 

σχετικά με την θέσπιση στόχων είχε θετικά αποτελέσματα στην πεποίθηση της 

ομάδας για το επίπεδο των ικανοτήτων της, το οποίο με τη σειρά του είχε θετική 

επίδραση στην συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας. Απευθείας σχέση ωστόσο 

μεταξύ εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητας δεν επαληθεύτηκε. Η εκπαίδευση αυτή 

δεν σχετίζεται με ικανότητες αλλά με την εκμάθηση λειτουργικών διαδικασιών για την 

συλλογική θέσπιση στόχων και την δέσμευση των μελών για την επιδίωξή τους. Οι 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εντάξουν τέτοιου είδους εκπαίδευση στα προγράμματα 

τους για να ενισχύσουν σε βάθος χρόνου την αποτελεσματικότητα των ομάδων. 

Γενικά αναφέρεται ότι η επίδραση των στόχων είναι πιο σημαντική και άξια 

προσοχής, όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και δύσκολοι και όταν υπάρχει υψηλή 

δέσμευση των μελών της ομάδας προς την εκπλήρωση των στόχων, όταν διατηρείται 

αναπληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία επιδίωξης των στόχων, όταν υπάρχει 

υψηλή αυτοπεποίθηση στην ομάδα αλλά και γνώση πως οι στόχοι μπορούν να 

εκπληρωθούν αποτελεσματικά, δηλαδή σε θέματα στρατηγικής και διεκπεραίωσης της 

εργασίας (Durham et al., 1997). 

 

 

2.7  Οργανωσιακό περιβάλλον 

 

Το οργανωσιακό περιβάλλον που περικλείει μία ομάδα είναι σημαντικό αφού 

ορίζει σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα και τις αξίες των επιμέρους ομάδων, 

τουλάχιστον τι κρίνεται ανεκτό σε κάθε επίπεδο. Γενικά σαν μεταβλητή δεν 
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συναντάται συχνά στις ακαδημαϊκές μελέτες, ίσως επειδή κάθε περιβάλλον μπορεί να 

είναι μοναδικό και να μην είναι εφικτή η κοινή κατηγοριοποίηση αυτών. Η σημασία 

του ωστόσο δεν παραβλέπεται καθόλου και σημειώνονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Οι Cohen και Bailey (1997) προτείνουν ότι πρέπει να γίνεται πιο λεπτομερής 

περιγραφή τόσο του είδους της επιχείρησης, της αποστολής της, της δομής και των 

ανταγωνιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, και των χαρακτηριστικών της 

εργασίας, όσο και της τεχνολογίας και των εργαλειών ή μηχανημάτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση της εργασίας, ώστε να γίνονται κάθε φορά 

πιο σαφή τα συμπεράσματα της κάθε έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Guzzo 

και Dickson (1996) μελέτησαν ομάδες των οποίων οι εργασίες υποστηρίζονται από 

πληροφοριακά συστήματα και κατέληξαν ότι επηρεάζεται σημαντικά η επικοινωνία 

των μελών μεταξύ τους, ανάλογα το είδος της εργασίας, μειώνεται η διάδραση και 

συνήθως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Ειδικότερα αυτού του τύπου οι ομάδες φάνηκε να παράγουν περισσότερες ιδέες και 

πιο ποιοτικές, επειδή δεν υπάγονταν σε κανόνες συζήτησης, αλλά συγχρόνως 

αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα στην επίλυση προβλημάτων και την 

διαχείρηση των συγκρούσεων, κυρίως λόγω μείωσης της γενικής αποδοχής των ιδεών 

και της ικανοποίησης. Ωστόσο οι τεχνικές και τα μέσα εξελίσσονται και σημειώνεται 

ότι πολλά προβλήματα έπαψαν να υπάρχουν με την εισαγωγή των τηλε – 

συσκέψεων, που προσεγγίζουν την διαπροσωπική επικοινωνία, στοιχείο που πάλι 

υπογραμμίζει τις παρεμβατικές ικανότητες της διοίκησης στο οργανωσιακό 

περιβάλλον. 

Οι Campion et al. (1993) επιχειρούν να οριοθετήσουν την έννοια του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος και προτείνουν κάποιες μεταβλητές, οι οποίες όμως δεν 

εξαντλούν τα περιθώρια της έννοιας. Συγκεκριμένα μελετούν την υποστήριξη που 

δέχεται η ομάδα από την διοίκηση, το οποίο προέβλεπε σημαντικά την ικανοποίηση 

των εργαζομένων, και την εκπαίδευση, η οποία προέβλεπε τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης για την συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας.  Η επικοινωνία και η 

συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μέσα στον οργανισμό δεν φάνηκε να συσχετίζεται 

με την αποτελεσματικότητά τους, ίσως λόγω ανεξαρτησίας των ομάδων μέσα στο 

δείγμα. Σε άλλη τους έρευνα (Campion et al., 1996), όπου το δείγμα αποτελούνταν 

από ομάδες με γνωστικά αντικείμενα και όχι απλής διοικητικής φύσης, η επικοινωνία 

και η συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες του οργανισμού είχαν μεγαλύτερη επίδραση 
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πάνω στην αποτελεσματικότητα των εξεταζόμενων ομάδων, ακριβώς λόγω της 

φύσης του αντικειμένου. Σε αυτή την μελέτη, οι παραπάνω μεταβλητές όπως και η 

υποστήριξη που δέχεται η ομάδα από την διοίκηση είναι περισσότερο στατιστικά 

σημαντικές, όσον αφορά τη σχέση τους με την συνολική αποτελεσματικότητα της 

ομάδας, παρά η μεταβλητή της εκπαίδευσης, που διατηρεί όμως μία θετική 

συσχέτηση. Η Bailey (2000) εξακρίβωσε θετική συσχέτιση της εκπαίδευσης με την 

ικανοποίηση της εργασίας για τα μέλη ομάδων από οργανισμούς υψηλής τεχνολογίας, 

ενώ και το θέμα της εξωτερικής υποστήριξης συσχετίστηκε θετικά με την 

παραγωγικότητά τους. Ειδικά σε αυτήν την μελέτη σημειώνεται ότι η περιγραφή των 

συνθηκών λειτουργίας των ομάδων, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, επέτρεψε την 

εξαγωγή πιο τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και την ασφαλή γενίκευσή τους σε 

υπόλοιπους πρακτικούς χώρους. 

Το οργανωσιακό περιβάλλον ενός οργανισμού είναι το πρώτο μέρος στο οποίο 

μπορεί να επιχειρήσει να παρέμβει η διοίκηση. Μπορεί να ορίσει τα συστήματά του 

και να διαμορφώσει τη φιλοσοφία του, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους με 

αρκετές τεχνικές, αρκεί να δεσμευτεί. Ενδεικτικά μπορεί να εισάγει την φιλοσοφία της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους κόλπους της, στοιχείο απαραίτητο για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τον 21ο αιώνα, όπως επίσης και την φιλοσοφία 

της ποιότητας. Ωστόσο φαίνεται ότι οι οργανισμοί δεν παρέχουν πλήρη υποστήριξη 

στις ομάδες τους. Σε στοιχεία της αμερικανικής αγοράς οι οργανισμοί δεν 

επιβραβεύουν συστηματικά τις ομάδες τους ή δεν ανταποδίδουν ουσιαστικά στους 

κόπους τους, σε επίπεδο ομάδας. Στο θέμα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων 

δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον οι διοικήσεις των οργανισμών στις ομάδες σε 

θέματα επιλογής προσωπικού, όχι όμως σε θέματα λήξης συνεργασίας και προαγωγής 

(Devine et al., 1999). 

Άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν το οργανωσιακό περιβάλλον, αλλά 

βρίσκονται εκτός οργάνωσης, άρα και εκτός άμεσης επιρροής της διοίκησης, είναι οι 

απαιτήσεις των πελατών και το επιχειρηματικό περιβάλλον ή η πορεία της αγοράς 

(Guzzo & Dickson, 1996), τα οποία επίσης δεν ελέγχονται συχνά στις έρευνες. Οι 

Cohen και Bailey (1997) αναφέρουν την σημαντικότητα παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που δεν ελέγχονται αλλά έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση 

της επιχείρησης σε σχέση με τις ΤΜΤ, όπως πάλι η επαφή με τους πελάτες, αλλά και 

με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

οργανισμού  κ.α. 
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Τέλος οι Cohen et al. (1996) στην μελέτη τους για τις αυτόνομες ομάδες 

συμπεραίνουν ότι όταν καποιος θέλει να σχεδιάσει μία τέτοιου τύπου ομάδα, θα 

πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στους παράγοντες του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν τον βαθμό ανάμειξης των υπαλλήλων. Αυτοί έχουν 

σημαντική σχέση τόσο με την ποιότητα στον χώρο εργασίας όσο και με τις εκτιμήσεις 

της διοίκησης για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι 

ότι οι παράγοντες του οργανωσιακού περιβάλλοντος παίζουν πιο σημαντικό ρόλο σε 

εργασίες που βασίζονται στις γνώσεις, επειδή τότε η σχέση αιτίας και αποτελέσματος 

δεν είναι σαφής και απαιτείται κριτική. Η άσκηση κριτικής προϋποθέτει την 

διαθεσιμότητα πληροφοριών, αναπληροφόρησης, πηγών, εκπαίδευσης και 

αναγνώρισης, τα οποία όλα αποτελούν μέρος του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Τα 

παραπάνω δεν απαιτούνται σε τέτοιο βαθμό σε εργασίες ρουτίνας. 

 

 

2.8  Αναπληροφόρηση 

 

Η αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της εργασίας μίας ομάδας είναι πολύ 

σημαντική για την διαχρονική πορεία της. Από τη μία πλευρά η αναπληροφόρηση και 

οι ενδεχόμενες ανταμοιβές που θα προκύψουν, στην περίπτωση ευνοϊκών 

αποτελεσμάτων αποτελούν θέμα οργανωσιακού σχεδιασμού και ουσιαστικά διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, που μπορεί να ευνοήσει σημαντικά την παρακίνηση των μελών 

των ομάδων για επιπρόσθετη προσπάθεια και αυτοθυσία. Εξάλλου στις δύο μελέτες 

των Campion et al. (1993 και 1996) η ανεξάρτητη επαναπληροφόρηση και οι 

ανταμοιβές συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση των μελών μίας ομάδας, αλλά 

και στην έρευνα της Bailey (2000) εξακριβώνεται η ίδια θετική συσχέτηση, όσο 

αφορά τις ανταμοιβές, και χρηματικές αλλά και οι προφορικές επιβραβεύσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η αναπληροφόρηση, επειδή έχει αποδειχτεί ότι στην 

περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι αλυσιδωτά πιο ευνοϊκή, έχει 

προταθεί ότι η διοίκηση θα πρέπει να αναλογίζεται κάθε φορά προσεχτικά πως θα 

ενημερωσει τις ομάδες, σε περίπτωση μη θετικών αποτελεσμάτων, ούτως ώστε αντί 

της απογοήτευσης να εμπνεύσει παρακίνηση. Δηλαδή μπορεί η διοίκηση να 

εκμεταλλευτεί αυτήν την παράμετρο διπλωματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

 48



στόχων της σε συνδυασμό βέβαια με άλλες τεχνικές όπως την θέσπιση ρεαλιστικών 

στόχων (Riggs & Knight , 1994). 

Επειδή το θέμα της αναπληροφόρησης των αποτελεσμάτων είναι ευαίσθητο, θα 

ήταν θετικό αν η διοίκηση ενός οργανισμού διαμορφώσει ένα περιβάλλον και μία 

κουλτούρα, όπου τα μέλη της ομάδας θα μπορούν να διδαχθούν από την 

προηγούμενη εμπειρία τους και τα λάθη τους, πως θα είναι σε θέση να βελτιώσουν 

την ακόλουθη απόδοσή τους (Jung & Sosik, 2003). 

Τέλος σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ΤΜΤ, όταν αυτές 

αναπληροφορούνται αρνητικά αποτελέσματα απόδοσης, τότε πολλές φορές 

αντικαθίστανται τα μέλη τους (Cohen & Bailey, 1997). 

 

 

2.9  Ηγεσία 

 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία πάνω στην αποτελεσματικότητα των ομάδων αν και 

αναγνωρίζει ότι η ηγεσία της ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο πάνω στα αποτελέσματα 

της ομάδας, εντούτις δεν ερευνά εμπειρικά την σχέση αυτή, δηλαδή ηγεσίας και 

αποτελεσματικότητα της ομάδας. Η ηγεσία μίας ομάδας έχει επιπρόσθετη σημασία 

καθώς αυτή εκπροσωπεύει τον ευρύτερο οργανισμό προς τα μέλη της ομάδας, άρα 

ορίζει εν μέρει και το οργανωσιακό περιβάλλον της ομάδας  (Stewart, 2006).  

Στην έρευνα των Durham et al. (1997), η οποία ήταν σε στρατιωτικά πλαίσια,  

οι ομάδες χωρίστηκαν με βάση την δυσκολία ή ευκολία των επιδιωκούμενων στόχων 

και καθοδηγούνταν είτε από διοικητές (commanders) είτε από συντονιστές 

(coordinators). Οι καθοδηγητές επιλέχθηκαν βάση την προσωπικότητα τους και 

έλαβαν οδηγίες συμπεριφοράς και ρόλου πριν από το πείραμα. Τα συμπεράσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας αναφέρουν ότι οι ομάδες, οι οποίες καθοδηγούνταν από 

συντονιστές, ανακάλυψαν και εφάρμοσαν καλύτερες ποιοτικά τακτικές, οι οποίες με 

την σειρά τους επηρέασαν έντονα την συνολική αποτελεσματικότητα των ομάδων 

του πειράματος έμμεσα μέσω της επιρροής των τακτικών της ομάδας, χωρίς να έχει 

διαφοροποιηθεί το επίπεδο δυσκολίας των στόχων που θεσπίστηκαν ανάλογα με τον 

τύπο ηγέτη. 

Η συμμετοχή των μελών της ομάδας στην λήψη αποφάσεων όταν αυτά 

κατέχουν γνώσεις και πληροφορίες που δεν κατέχει ο ηγέτης και είναι σε θέση να 
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επικοινωνήσουν αποδοτικά μεταξύ τους, την επηρεάζει θετικά, παρά αν ο ηγέτης 

αποφάσιζε μόνος του. Επίσης αυτό το στοιχείο αξιολογήθηκε στην έρευνα των 

Durham et al. (1997) και φάνηκε ότι η αυξημένη συμμετοχή των μελών της ομάδας 

στην λήψη αποφάσεων συνδέεται θετικά με την συνολική αποτελεσματικότητα της 

ομάδας, στοιχείο που πρώτη φορά επαληθεύτηκε ερευνητικά στο επίπεδο της ομάδας 

στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά παραμένει το είδος 

της εργασίας και ο σχεδιασμός αυτής, όπως τα θέματα της αλληλεξάρτησης για την 

δεικπεραίωση της εργασίας ή αν χρειάζεται προηγούμενη εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

Επίσης προϋπόθεση αποτελεί και ο τύπος του ηγέτη, αν δηλαδή αυτός είναι 

διαθετημένος να προωθήσει την συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη 

αποφάσεων ή αν αυτός θέλει να αποφασίζει αυτόνομα και επιβάλλει τις απόψεις του, 

αποκλείοντας την κάθετη επικοινωνία. 

Πέρα από τον χαρακτήρα του ηγέτη και τον ρόλο που του έχει οριστεί, μία 

ακόμα σημαντική παράμετρος για την σχέση του με την συνολική 

αποτελεσματικότητα της ομάδας που ηγείται, είναι η διάθεσή του (George & 

Bettenhausen, 1990). Εκτιμάται ότι οι ηγέτες, οι οποίοι βιώνουν θετική διάθεση στον 

χώρο εργασίας τους έχουν την τάση να αισθάνοται πιο ενεργητικοί, ενθουσιασμένοι 

και ικανοί. Οι ηγέτες αυτοί αποπνέουν στους υφισταμένους τους την αίσθηση της 

αυτοπεποίθησης της ικανότητας, της αισιοδοξίας και της ευχαρίστησης στον χώρο 

εργασίας και θεωρείται ότι αυτά επηρεάζουν συμπεριφορές των μελών της ομάδας, 

που σχετίζονται με τις διαδικασίες της. Συγκεκριμένα ότι έμμεσα θα ενισχύσουν την 

πεποίθηση των μελών για τις ικανότητες της ομάδας και άμεσα πρακτικά θα 

ενδυναμώσουν τις θετικές συμπεριφορές. Τα προηγούμενα ελέγχθηκαν στην 

παραπάνω έρευνα και επαληθεύτηκαν και ειδικότερα η θετική διάθεση του ηγέτη 

συσχετίστηκε θετικά με τις κοινωνικές συμπεριφορές των μελών της ομάδας, όπως η 

πεποίθηση για τις ικανότητές της και αρνητικά με τους δείκτες εθελοντικής 

αποχώρησης από τους κόλπους της. Δεν είναι ωστόσο ξεκάθαρη η σχέση αιτιότητας 

που προβάλλεται. Δηλαδή αν η διάθεση των ηγετών ήταν μεταδοτική στα μέλη της 

ομάδας, ή αν η διάθεσή τους οδήγησε σε πιο εποικοδομητικές συμπεριφορές, οι 

οποίες να στηρίζουν την ομάδα. Αντίστοιχα, λογικά και η υψηλή απόδοση των 

ομάδων θα βελτιώνει την διάθεση των υπευθύνων τους (Cohen & Bailey, 1997). 

Η έρευνα των Brewer et al. (1994) διεξήγη σε έναν χώρο σχεδόν στρατιωτικό 

και ειδικότερα στην αστυνομία, σε χαμηλά επίπεδα όμως στην ιεραρχία του 

οργανισμού. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι οι αξιωματικών των περισσότερων 
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αποτελεσματικών ομάδων περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους προσπαθώντας να 

ελέγξουν την απόδοση της ομάδας.  Δεν συνόδευαν τους αστυνομικούς στις 

περιπολίες, αλλά έκαναν γραφειοκρατική εργασία ελέγχοντας αναφορές. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους 

στην ανάλυση προβλημάτων και στον σχεδιασμό, παρά στον στενό έλεγχο, που έχει 

την τάση να διορθώνει και να αποδοκιμάζει, ειδικά σε ένα χώρο που αυτό 

ενδεχομένως να μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενο, αφού η έννοια της κάθετης 

ιεραρχίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο. 

Οι Devine et al. (1999) στην έρευνά τους για την λειτουργία των ομάδων 

συμπέραναν ότι η παρουσία ενός τυπικού ηγέτη σε μία ομάδα συνδεόταν αρνητικά με 

την ύπαρξη συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη των ομάδων παραγωγής και έργου, 

μόνιμων και προσωρινών, ίσως επειδή αυτός αποκτά διαιτητικό ρόλο. Η απευθείας 

θετική συσχέτησή του όμως με την αποδοτικότητα των ομάδων επαληθεύτηκε μόνο 

στις προσωρινές ομάδες παραγωγής. 

Οι Tesluk και Mathieu (1999) που διεξήγαγαν μία έρευνα σχετικά με την 

διοίκηση προβλημάτων στις ομάδες συμπέραναν ότι τόσο η παρουσία ενός 

επιβλέποντα στις ομάδες κατασκευής οδοστρωμάτων, όσο και ο έλεγχος από την 

άμεση εξωτερική ηγεσία της ομάδας (περιφερειακούς συντονιστές) έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων και άρα στην αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των ομάδων. Συγκεκριμένα όσο οι επιβλέποντες παρακινούσαν 

τις ομάδες τους να σχεδιάζουν έγκαιρα τις δραστηριότητές τους και να 

ενδυναμώνουν ο ένας τον άλλον, να θέτουν στόχους απόδοσης, να ελέγχουν οι ίδιες 

την αποτελεσματικότητά τους και τις διαδικασίες λειτουργίας, τότε οι ομάδες ήταν πιο 

πιθανό να χρησιμοποιούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επεκείμενων 

προβλημάτων. Αντίστοιχα αποτελέσματα έφερνε η συμπεριφορά της εξωτερικής 

ηγεσίας όταν αυτή άφηνε περιθώρια στις ομάδες να λαμβάνουν αποφάσεις, όταν 

αναγνώριζε συστηματικά τις προσπάθειές τους και παρέθετε υποστήριξη σε θέματα 

προμηθειών. Συνεπώς οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι τα θέματα ηγεσίας συνδέονται 

σημαντικά με τις λειτουργικές διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα των ομάδων 

ενός οργανισμού. Αυτού του τύπου η ηγεσία μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδυναμώνει τις 

διαδικασίες της ομάδας (empowering leadership) και ενισχύει την ουσιαστική 

αυτονομία της, την δέσμευσή της προς τον οργανισμό, την συνοχή της, όπως επίσης 

και την αίσθηση κοινής ιδιοκτησίας των μελών της ομάδας πάνω στα αποτελέσματά 

της (Stewart, 2006). 
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Οι Cohen et al. (1996) διεξήγαγαν μία έρευνα σχετικά με τις αυτόνομες ομάδες 

και ένας από τους παράγοντες που ελέγξανε ήταν η ενθαρρυντική συμπεριφορά του 

επιβλέποντα της ομάδας στην αποτελεσματικότητα αυτής. Η παρουσία επιβλέποντα 

δεν περιορίζεται στα στενά όρια της ηγεσίας αλλά πρόκειται για μία πραγματικότητα 

και παράδοξο συγχρόνως, ότι και οι αυτόνομες ομάδες πρέπει να δώσουν λόγο για τις 

εργασίες τους. Οι συγγραφείς είχαν υποθέσει ότι η ενθαρρυντική συμπεριφορά του 

επιβλέποντα θα είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα των ομάδων, αφού 

θα ενίσχυε τις πεποιθήσεις των μελών της ομάδας, το οποίο όπως δεν επαληθεύτηκε 

εμπειρικά. Εντόπισαν αρνητική συσχέτηση της ενθαρρυντικής συμπεριφοράς του 

επιβλέποντα προς την αποτελεσματικότητα των αυτόνομων ομάδων, όπως αυτή 

εκτιμήθηκε από την διοίκηση και ανύρπακτη σχέση με τις παραδοσιακές ομάδες. Οι 

συγγραφείς θεωρούν ότι αν τα αποτελέσματα αυτά δεν σχετίζονται με τον τρόπο 

ανάλυσης του δείγματος, τότε προφανώς οι επιβλέποντες επιδεικνύουν ενθαρρυντική 

συμπεριφορά όταν η αυτόνομη ομάδα δεν αποδίδει ικανοποιητικά και όταν αυτό 

συμβαίνει στην περίπτωση της παραδοσιακής ομάδας, τότε οι επιβλέποντες 

προσφεύγουν στον αυξημένο έλεγχο. 

Στην ακαδημαϊκή αρθρογραφία εντοπίζονται δύο ακραίοι τύποι ηγεσίας που 

επικρατούν αλλά υπάρχουν και ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Οι Lowe και Galen (1996) 

στην μετα – ανάλυση τους διερεύνησαν πως ο κάθε τύπος επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας. Αναφέρονται από τη μία πλευρά στον 

transformational leader, ο οποίος δομεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον για τους 

υφισταμένους του, τους παρακινεί πνευματικά και δίνει ιδιαίτερη σημασία στις 

επιμέρους διαφορές τους. Αντίθετα ο transactional leader συναλλάσσει ανταμοιβές με 

απαιτούμενες συμπεριφορές. Η ειδοποιός δηλαδή διαφορά ανάμεσα στους δύο 

τύπους ηγεσίας είναι η πεποίθηση για μεταλλαγή σε αντίθεση με την πεποίθηση της 

συναλλαγής. Οι μελετητητές θεωρούν ότι ο τύπος του οργανισμού, αν δηλαδή 

πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό, επηρεάζει την σχέση τύπου ηγεσίας με 

αποτελεσματικότητα, αν και παραδόξως η πρώτη τύπου ηγεσία παρατηρήθηκε 

περισσότερο σε δημόσιους οργανισμούς. Η υπόθεση ότι η δεύτερου τύπου ηγεσία θα 

συναντάται σε χαμηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια ενός οργανισμού, λόγω περιορισμένου 

εύρους λειτουργιών, δεν επαληθεύτηκε. Επίσης εξακριβώνεται θετική συσχέτηση 

ανάμεσα στην πρώτη τύπου ηγεσία και την αποτελεσματικότητα, είτε αυτή 

προσδιορίζεται από τα μέλη της ομάδας, είτε από την διοίκηση, ανεξάρτητα από το 
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οργανωσιακό περιβάλλον. Η έρευνά τους συμπέρανε ότι η δεύτερου τύπου ηγέτες 

δεν έχουν σαφή αρνητική ή θετική επίδραση πάνω στην αποτελεσματικότητα. 

Η έννοια της ηγεσίας δεν αναφέρεται μόνο σε ένα άτομο που καθοδηγεί την 

ομάδα, αλλά και πως αυτή διαμορφώνεται και εδραιώνεται μέσα στους κόλπους της 

ομάδας (Sivasubramaniam et al. 2002), δηλαδή η ηγεσία χαρακτηρίζεται ως μία 

συλλογική διαδικασία επιρροής και συνήθως οι ρόλοι του ηγέτη ανατίθονται στα 

επιμέρους μέλη της ομάδας και τα μέλη αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά (team 

leadership). Οι παραπάνω συγγραφείς ορίζουν την ομαδική ηγεσία ως προς πως τα 

μέλη μίας ομάδας εκτιμούν την επιρροή της ομάδας, σαν πρόσωπο με δική της 

οντότητα, σε αντίθεση με ένα άτομο, μέσα ή έξω από την ομάδα.  

Γενικά είναι αποδεκτό από την βιβλιογραφία ότι η αποτελεσματική ηγεσία έχει 

θετικό αντίκτυπο πάνω στην παρακίνηση της ομάδας, στην πεποίθηση της ομάδας για 

τις ικανότητές της και καταφέρνει να εμπνεύσει ένα όραμα ή στόχο το οποίο να πείθει 

τα μέλη της ομάδας να ταυτιστούν μαζί του και να το επιδιώξουν (transformational 

leadership). Υπάρχει αυξημένη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και 

συμφωνούν σε θέματα όπως την ανάγκη ύπαρξης εμπιστοσύνης, την σημασία της 

δέσμευσης προς τις αρχές της ομάδας και τους στόχους. Από την άλλη πλευρά ο 

τύπος του transactional (management – by – exception) leadership, φαίνεται να 

σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα παρακίνησης αλλά και ικανοποίησης των μελών της 

ομάδας, όπως και με χαμηλότερη απόδοση. Αυτός ο τύπος ηγεσίας επικεντρώνει την 

προσοχή του στον εντοπισμό λαθών και στην διόρθωσή τους, δεν επιβραβεύει τα 

μέλη της ομάδας, παρά τα αποδοκιμάζει. Οι ομάδες αυτές αδυνατούν να αναπτύξουν 

την αίσθηση μίας συλλογικής ταυτότητας  άρα και η επίδοσή τους είναι περιορισμένη. 

Τέλος η παθητική ηγεσία που αποφεύγει να συζητά προβλήματα ή καθυστερεί να 

αναλάβει δράση είναι επίσης μη αποτελεσματική. Όταν η ηγεσία μέσα στην ομάδα 

είναι απούσα, τα μέλη αυτής είναι απίθανο να μπορούν να ταυτιστούν με τους 

στόχους της και να παρακινηθούν, όπως αντίστοιχα όταν σε μία ομάδα ο ηγέτης δεν 

παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση όπου είναι απαραίτητο. 

Στην μελέτη των Sivasubramaniam et al. (2002), που έλαβε χώρα σε 

πανεπιστημιακό περιβάλλον σε δύο χρονικές περιόδους, μόνο ο πρώτος τύπος 

ομαδικής ηγεσίας είχε στατιστικά σημαντική και θετική σχέση με την συνολική 

πεποίθηση της ομάδας (potency), αν και σε χαμηλότερο βαθμό στην δεύτερη περίοδο 

του πειράματος. Ο δεύτερος τύπος ομαδικής ηγεσίας δεν φάνηκε να συσχετίζεται 

καθόλου, ενώ ο τρίτος είχε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μόνο στην δεύτερη 
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περίοδο. Επίσης οι αρχικές αντιλήψεις των μελών της ομάδας για την ομαδική ηγεσία 

είχαν σημαντική έμμεση επίδραση στα τελικά αποτελέσματα, μέσω της πεποίθησης 

της ομάδας για τις ικανότητές της και την διαχρονικότητα του τύπου ηγεσίας. Οπότε 

θεωρείται σημαντικό οι παρεμβάσεις της διοίκησης πάνω σε αυτό το θέμα να γίνονται 

όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να αποφευχθεί η εδραίωση και διαιώνιση 

αναποτελεσματικών καταστάσεων. 

Η δημιουργία αυτόνομων και αυτο – καθοδηγούμενων ομάδων είναι εφικτή σε 

εργαστηριακό επίπεδο αλλά σε πραγματικά πλαίσια συνήθως υφίσταται η 

οργανωσιακή ιεραρχία και υπάρχει κάποιος εξωτερικός υπεύθυνος για την ομάδα. Αν 

και ο ρόλος του ηγέτη έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια από επιβλέπων σε 

συντονιστή, οι ομάδες διατηρούν εσωτερικά κάποιου τύπου ομαδική ηγεσία, η οποία 

σχετίζεται με την εκπαίδευση των μελών της ομάδας, καθοδήγηση ειδικών έργων, 

εξασφάλιση επαρκών πηγών, και έλεγχο της συνολικής απόδοσης (O’Connell et al., 

2002). Ο εξωτερικός αρχηγός θα πρέπει να διδάξει στα μέλη της ομάδας πως να 

αναλάβουν τις εργασίες του, όπως την θέσπιση των στόχων, την συγκέντρωση 

δεδομένων απόδοσης και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. Τα παραπάνω δεν 

αίρουν την σημασία της μελέτης των αυτόνομων ομάδων, απλά κατευθύνουν την 

ανάλυση σε άλλα επίπεδα. 

Σύμφωνα με την έρευνα των παραπάνω πάνω στις ημι – αυτόνομες ομάδες σε 

κάποια εργοαστασιακή μονάδα, καμία ένδειξη της αποτελεσματικότητας της ομάδας, 

όπως εκτιμήθηκε από τους managers, δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτηση με 

την ηγεσία της ομάδας, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο η 

σχέση αυτή επηρεάζεται από το μέγεθος της ομάδας. Η ομαδική ηγεσία είχε 

σημαντική σχέση με τις εκτιμήσεις ποιότητας και συνολικής απόδοσης για ομάδες με 

λιγότερα από οχτώ μέλη, παρά για μεγαλύτερες. Αυτό συνάδει με το θεωρητικό 

πλαίσιο που υπογραμμίζει ότι η επίδραση ενός ηγέτη στην ομάδα επηρεάζεται αρχικά 

από οργανωσιακούς παράγοντες, εξωτερικά από την ομάδα, όπως την κουλτούρα, 

τους κανόνες και την επίσημη δομή του οργανισμού. 
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Μέρος 3ο 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - PROCESS VARIABLES 

 

Οι εσωτερικές διαδικασίες μίας ομάδας σε έναν οργανισμό αναφέρονται στις 

σχέσεις μεταξύ των μελών της και συνήθως προκύπτουν από την διάδραση αυτών και 

την παράλληλη πορεία τους. Δεν καθορίζονται απόλυτα από τις διοικήσεις, ωστόσο 

αυτές είναι σε θέση να επηρεάσουν ορισμένες πλευρές τους και κάποιες φορές χωρίς 

σημαντικό οικονομικό κόστος. Αφορούν τις νόρμες της ομάδας και τους τρόπους 

επικοινωνίας, οι οποίοι έχουν αποκρυσταλλωθεί στην πορεία της, είτε εσωτερικά είτε 

εξωτερικά, και συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι ακόλουθες μεταβλητές διαδικασίας: 

δέσμευση στον οργανισμό και στην ομάδα, το επίπεδο εμπιστοσύνης και ο βαθμός 

συνεργασίας των μελών, η συνοχή της ομάδας, οι τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων 

καθώς και η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της και την απόδοσή της.  

 

 

3.1  Δέσμευση στον οργανισμό και την ομάδα 

 

Η οργανωσιακή δέσμευση αναφέρεται στην σχετική σημαντικότητα της 

ταύτισης ενός ατόμου με έναν συγκεκριμένο οργανισμό και της ένταξής του σε αυτό. 

Η οργανωσιακή δέσμευση μπορεί να χαρακτηριστεί από τρείς παράγοντες. Αρχικά την 

πίστη και την αποδοχή των οργανωσιακών στόχων και αξιών, την θέληση να επιδωθεί 

το άτομο σε προσπάθεια για να επιτύχει τα παραπάνω και τέλος την έντονη επιθυμία 

να παραμείνει μέλος του οργανισμού (Bishop et al., 2000). Και η δέσμευση στην 

ομάδα ορίζεται αντίστοιχα βάση των τριών παραπάνω χαρακτηριστικών, αν και 

παραμένουν ξεχωριστές και  ευδιάκριτες θέσεις. 

Η έννοια της δέσμευσης εμπεριέχει ενδεχομένως τον βαθμό στον οποίο οι 

υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι ο οργανισμός δεσμεύεται προς αυτούς, εκτιμά την 

προσφορά τους και ενδιαφέρεται για την ευημερία τους και αυτό το σύνολο 

ονομάστηκε αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (perceived organizational 

support) από τους Eisenberg et al. (1986), όπως αναφέρεται στους Bishop et al. 

(2000).  Αντίστοιχα ορίζεται και η αντιλαμβανόμενη ομαδική υποστήριξη (perceived 

team support). 
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Στην έρευνα των Bishop et al. (2000) που έλαβε χώρα σε μία εργοστασιακή 

μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, τα συμπεράσματα ήταν συνεπή με αυτά 

της παλαιότερης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα η έρευνα επιβεβαίωσε ότι 

η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη έχει στατιστικά σημαντική και θετική 

σχέση με την οργανωσιακή δέσμευση, ενώ η αντιλαμβανόμενη ομαδική υποστήριξη 

συνδέεται θετικά με την ομαδική δέσμευση αλλά όχι άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα, παρά έμμεσα. Επίσης η οργανωσιακή δέσμευση συνδέεται 

αρνητικά με την πρόθεση παραίτησης, αφού και αν τυχόν υπάρχουν παράπονα από 

την ομάδα τα άτομα επιλέγουν να μετατεθούν εντός του οργανισμού. Τέλος η 

δέσμευση προς την ομάδα συνδέεται θετικά με την αποδοτικότητα της εργασίας. 

Η παραπάνω έρευνα μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες ή προϊσταμένους μίας 

ομάδας ανάλογα με το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Αν κάποιον τον 

απασχολούν τα επίπεδα αποχώρησης, μπορεί να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη από 

τον οργανισμό προς τους υπαλλήλους να γίνει πιο σαφής και αισθητή, άρα και πιο 

κατανοητή από τους υπαλλήλους. Από την άλλη, αν τον απασχολούν θέματα 

απόδοσης θα μπορούσε να ελέγξει αν το περιβάλλον μίας ομάδας είναι υποστηρικτικό 

και αναγνωρίζει και εκτιμά τις συνεισφορέςς των μελών του. Τέλος θα πρέπει να 

ενισχύσει την έννοια της δέσμευσης προς την ομάδα, η οποία όμως είναι πιθανό να 

επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να ελέγχει. Για 

παράδειγμα αν το σύστημα ανταμοιβής επιβραβεύει τα μέλη μίας ομάδας, παρά το 

σύνολο της ομάδας, τότε λογικά το κάθε μέλος θα επιδιώξει την προσωπική του 

προβολή, το οποίο θα υποθάλψει την δέσμευση προς την ομάδας, άρα και την 

συνολική απόδοση. 

 

 

3.2  Εμπιστοσύνη 

 

Οι μελέτες πάνω στο θέμα εμπιστοσύνης στις ομάδες εργασίας είναι αρκετά 

πρόσφατες και επιδιώκουν να καλύψουν το προηγούμενο θεωρητικό κενό. Δεν 

υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το τι αποτελεί εμπιστοσύνη, γιατί αυτή 

εμπεριέχει πολλές δυσθεώρητες διαστάσεις, όπως προσωπικές διαδικασίες, δυναμική 

της ομάδας και το οργανωσιακό ή θεσμικό πλαίσιο. Εδώ παρατίθεται ο ορισμός που 

υιοθετούν οι Costa et al. (2001) και συγκεκριμένα ότι εμπιστοσύνη είναι η 
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ψυχολογική αυτή θέση, η οποία εκδηλώνεται προς τους άλλους με συμπεριφορά η 

οποία βασίζεται στις προσδοκίες που έχει κανείς από αυτούς και στην αντίληψη των 

κινήτρων και των προθέσεών τους σε καταστάσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο για την 

σχέση του ατόμου με αυτούς. Δηλαδή εμπιστοσύνη αποτελούν οι θετικές προσδοκίες 

και η διάθεση του καθενός να γίνει ευαίσθητος και επιρρεπής προς τους άλλους. Σε 

σχέση με την εμπιστοσύνη υφίστανται και άλλοι όροι, η ανάλυση των οποίων όμως 

εκπίπτει από το ενδιαφέρον της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η διάθεση να 

επιδείξει κανείς εμπιστοσύνη, η αντίληψη για το αν κανείς είναι άξιος εμπιστοσύνης 

και οι συμπεριφορές εμπιστοσύνης, όπως διάθεση για επικοινωνία, άκριτη αποδοχή 

επιρροής ή αντιμετώπιση και εξάσκηση ελέγχου, έννοιες που σχετίζονται ιδιαίτερα με 

τον χώρο της ψυχολογίας. 

Η έρευνα των Costa et al. (2001) έλαβε χώρα στην Ολλανδία σε 3 ιδρύματα 

κοινωνικής πρόνοιας και σε ομάδες που είχαν ήδη κάποια μακρά περίοδο ζωής, που 

δεν ήταν άρα καινούργιες με επιφύλαξεις, αλλά είχαν ήδη κατασταλλαγμένες απόψεις 

και διαθέσεις. Η έρευνα συμπέρανε ότι υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα 

μέλη μίας ομάδας σημαίνουν παράλληλα χαμηλά επίπεδα άγχους για αυτά, όπως 

επίσης και αυξημένη ικανοποίηση από την ομάδα και δέσμευση προς αυτήν. Επίσης 

συνδέεται με υψηλή αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της ομάδας, παράμετρος 

που έχει επιλεγεί επειδή, ναι μεν μπορεί αυτό να εκτιμηθεί αντικειμενικά από 

μετρήσεις ή από την εκτίμηση της διοίκησης, ωστόσο τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν 

καλύτερα πόσο καλά αποδίδει η ομάδα σε σχέση με τους στόχους της. 

Το θέμα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη ενός οργανισμού δεν έιναι 

σταθερό αλλά δυναμικό  και δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για όλα τα προβλήματα 

μίας ομάδας. Θα πρέπει να δίνεται ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό όταν 

συντρέχουν αλλαγές στην οργανωσιακή δομή, αν αυτές συνοδεύονται από αλλαγές 

στην φύση των εργασιακών σχέσεων, γιατί αυτές έχουν την τάση να προκαλούν 

άγχος και φόβο για τα άτομα.  Στην περίπτωση δε της σκόπιμης μείωσης προσωπικού 

σε έναν οργανισμό, κυρίως για χρηματοοικονομικούς λόγους ή για λόγους 

αποτελεσματικότερης διοίκησης, παρατηρείται συνήθως παρεμπόδιση της διαδικασίας 

προώθησης πληροφοριών, η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο τυπική και τελικά φαίνεται 

ότι λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις, υπό αυτό το καθεστώς άγχους και απειλής. 

Προφανώς όλα τα παραπάνω θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των μελών τόσο 

στην ομάδα τους όσο και στον οργανισμό τους (Shaw & Barrett – Power, 1997). 
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3.3  Συνεργασία 

 

Η συνεργασία ορίζεται ως η πρόθυμη συνεισφορά προσωπικής εργασίας για την 

διεκπεραίωση αλληλοεξαρτόμενης εργασίας και είναι απαραίτητητο συστατικό 

οπουδήποτε οι άνθρωποι πρέπει να συντονίσουν δραστηριότητες. Ήδη από την 

δεκαετία του 1930 ξεκίνησε η προσπάθεια ανάλυσής του και σήμερα αποτελεί μία 

θεμελιώδης έννοια της οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο καλής συνεργασίας σε μία ομάδα 

αποτελούν αρχικά το επίπεδο ατομικισμού και κολλεκτιβισμού που επιδεικνύουν τα 

μέλη μίας ομάδας (διαφορά που αναλύεται και σε άλλο σημείο της εργασίας), όπως 

επίσης και φαινόμενα επιβάρυνσης της εργασίας, αλλά και η ταύτιση που βιώνει 

κάποιος με την ομάδα. Συγκεκριμένα όταν υπάρχει υψηλός βαθμός συλλογικότητας, 

μικρές ομάδες, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση της εργασίας και υψηλή ταύτιση 

των μελών με την ομάδα τότε παρατηρούνται καλύτερα επίπεδα συνεργασίας 

(Wagner, 1995). Επίσης η αίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνει κάποιος σε μία 

ομάδα θεωρείται ότι επηρεάζει την καλή συνεργασία, αφού όταν αντιλαμβάνονται τα 

μέλη χαμηλό επίπεδο ευθύνης, τότε έχουν την τάση να συνεργάζονται περισσότερο, 

αφού θεωρούν τον εαυτό τους εύκολα αναπληρώσιμο και μη απαραίτητο για την 

επιτυχία της ομάδας, άρα και επιδιώκουν να προβληθούν στους άλλους μέσω της 

καλής συνεργασίας. 

Η ενστικτώδης συμπεριφορά του ατόμου να έχει κοινωνικές σχέσεις και να 

εισχωρεί σε ομάδες έχει από μόνο του πολλές επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα 

των ομάδων εργασίας ενός οργανισμού. Η θέση ενός ατόμου σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

μπορεί να του προσφέρει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ σχετίζεται 

παράλληλα με έννοιες όπως εξουσία, επιρροή στην λήψη αποφάσεων και καινοτομία, 

και ορίζει την διάθεσή του αρχικά να συνεργαστεί με άλλα μέλη της ομάδας του, τα 

οποία παραπάνω πλαισιώνονται θεωρητικά στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων 

(Baldwin et al., 1997). 

Οι Baldwin et al. (1997) σε μία έρευνα που έκαναν σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο 

σε φοιτητές MBA, συμπέραναν ότι το επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μίας 

ομάδας συσχετιζόταν άμεσα και θετικά με τις αντιλήψεις τους για την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας και για την ισοβαρή κατανομή εργασιών. Οι σχέσεις 

των μελών της ομάδας με άλλες ομάδες δεν ευνόησαν την αποτελεσματικότητά τους, 
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όπως είχε προβλεφθεί, εξαιτίας ενδεχομένως της απόκτησης επιπλέον πληροφοριών. 

Επίσης όσο περισσότερο έχει κανείς αρνητικές ή εχθρικές σχέσεις τόσο μειώνεται ο 

βαθμός ικανοποίησής του. Στο επίπεδο της ομάδας, ο αριθμός των αρνητικών 

σχέσεων μέσα σε μία ομάδα συσχετιζόταν αρνητικά με τις αντιλήψεις των μελών της 

ομάδας για την αποδοτικότητά της και παραδόξως θετικά με τους βαθμούς τους, 

ενδεχομένως γιατί οι συγκρούσεις και ο ανταγωνισμός ενέτειναν την επιδίωξη κοινών 

στόχων. Γενικά θεωρείται ότι οι αρνητικές σχέσεις έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε 

επιμέρους καταστάσεις, παρά οι θετικές των οποίων η επίδραση μπορεί να είναι και 

μηδαμινή (Labianca et al., 1998). 

Οι Sparrowe et al. (2001) εξέτασαν την σχέση μεταξύ άτυπων κοινωνικών 

δομών μέσα σε ομάδες εργασίας και αποτελεσματικότητα αυτών σε πραγματικό 

επαγγελματικό χώρο. Θεωρούν ότι οι άτυπες σχέσεις ή τα άτυπα δίκτυα διακινούν 

πληροφορίες σχετικά με την εργασία, όπως συμβουλές και στρατηγικές πληροφορίες, 

αλλά και θέματα κανόνων ή υποστήριξης. Υποθέτουν αρχικά ότι ο συνολικός αριθμός 

των σχέσεων που αναλογούν μέσα σε μία ομάδα θα πρέπει να επηρεάζει θετικά την 

γενική αποτελεσματικότητα αυτής. Συγκεκριμένα πιστεύουν ότι όταν όσο 

περισσότερο τα μέλη μίας ομάδας ανταλλάσσουν συμβουλές και απόψεις με μέλη 

άλλων ομάδων, τότε η ομάδα θα πρέπει να οφελείται σε όρους συνεργασίας, 

ανταλλαγής πληροφοριών, συμφωνίας στους στόχους και στις απαιτήσεις, καλύτερη 

κατανόηση του ρόλου του κάθε μέλους στην ομάδα και ενδεχομένως λιγότερη 

διάθεση για επιβάρυνση της εργασίας. Η παραπάνω υπόθεση ωστόσο δεν 

επαληθεύεται εμπειρικά. Εντοπίζεται κάποια θετική σχέση, αλλά όχι στατιστικά 

σημαντική. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ενδεχομένως να ευθύνεται το ότι στον 

υπολογισμό των σχέσεων συμπεριέλαβαν γενικές πληροφορίες για την δουλειά, παρά 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την διεκπεραίωση της εργασίας. 

Από την άλλη μεριά εξέτασαν κατά πόσο η συγκέντρωση των σχέσεων σε λίγα 

άτομα μέσα στην ομάδα επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. Υπέθεσαν και 

εξακρίβωσαν στατιστικά ότι υπάρχει μία αρνητική σχέση αυτών των δύο και 

ειδικότερα θεωρούν ότι η συγκέντρωση του αριθμού των σχέσεων κοινωνικού 

δικτύου σε λίγα άτομα δεν ευνοεί την αλληλεξάρτηση, άρα την καλύτερη συνεργασία 

και παράλληλα την διεκδίκηση της λήψης αποδοτικών αποφάσεων από τα μέλη της 

ομάδας. Η μείωση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας επιφέρει και 

χαμηλότερη απόδοση αυτής, τουλάχιστον σε περιβάλλον εργασίας όπου το 

αντικείμενο είναι πολύπλοκο και εξεζητημένο. Τέλος οι συγγραφείς υποστήριξαν και 
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επαλήθευσαν ότι η ένταση αρνητικών σχέσεων που παρεμποδίζουν την συνεργασία 

ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας επιδρά μεν αρνητικά, αλλά σε τέτοιο βαθμό όσο 

αντίθετα και η παρακίνηση προς την ενίσχυση της συνεργασίας, άρα και της 

αποτελεσματικότητας. 

Στο θέμα της επιτυχούς συνεργασίας, σε όρους λειτουργικών διαδικασιών, υπό 

το διαφορετικό  όμως πρίσμα των παγκόσμιων ομάδων, οι Cramton και Webber 

(2005) εξέτασαν ομάδες ανάπτυξης software. Συμπέραναν ότι οι ομάδες, των οποίων 

τα μέλη είναι διασκορπισμένα γεωγραφικά, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν 

περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να συντηρήσουν 

ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο να τους συνδέει, τόσο προσωπικά όσο και 

εργασιακά. Οι ομάδες αυτές σημείωσαν λιγότερο λειτουργικές και επιτυχείς 

εσωτερικές διαδικασίες και ακόλουθα χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, σε σχέση με 

τις παραδοσιακές ομάδες. Οι κύριες διαδικασίες οι οποίες φάνηκε να υστερούν 

συγκριτικά ήταν αυτές της επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας. 

 

 

3.4  Συνοχή 

 

Οι διαδικασίες μίας ομάδας αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ από τη μία 

της σύνθεσης μίας ομάδας και των εξωγενών παραγόντων και από την άλλη της 

αποτελεσματικότητας της ομάδας. Παράμετροι της διάδρασης αυτής αποτελούν οι 

τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των μελών, τα επίπεδα συγκρούσεων αλλά και η επίλυση 

αυτών, η εκτίμηση της ατομικής συνεισφοράς και η κατανομή των επιμέρους 

εργασίων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Όλα τα παραπάνω αν και εκ πρώτης όψεως 

διαφέρουν, παρόλα αυτά αντικατροπτίζονται στην έννοια της κοινωνικής συνοχής, ως 

η απόρροια όλων των δυνάμεων που κάνουν κάποιον να θέλει να παραμείνει σε μία 

ομάδα (Barrick et al., 1998). Όταν υφίσταται συνοχή ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας 

τότε όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται αξιοκρατικά και αποτελεσματικά. Η 

συνοχή μίας ομάδας συνδέεται με την έλξη του ατόμου προς την ομάδα, την φιλική 

διάθεση, συνεργασία, αίσθηση ευχαρίστησης για την διεκπεραίωση της εργασίας και 

τελικά διάθεση παραμονής σε αυτήν (George & Bettenhausen, 1990). Σε αυτή δε τη 

μελέτη η συνοχή της ομάδας συσχετίζεται θετικά με επίδειξη ομοιόμορφης 

συμπεριφοράς από τα μέλη της ομάδας στους παραπάνω τομείς, η οποία έχει θετική 
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σχέση με την απόδοση πωλήσεων που ελέγχθηκε. Ως μέτρο συνοχής ορίζεται και η 

αποδοχή, ως παράμετρος λήψης ποιοτικών αποφάσεων και συσχετίζεται θετικά με 

την συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας (Devine et al., 1999). 

Οι Barrick et al. (1998) θεωρούν ότι παλαιότερες μελέτες δεν συμπεραίνουν με 

σαφήνεια την σχέση συνοχής και αποτελεσματικότητας της ομάδας γιατί 

ενδεχομένως χρησιμοποιούν λανθεσμένο κριτήριο απόδοσης. Θεωρούν δηλαδή ότι θα 

έπρεπε να ελέγχουν για την βιωσιμότητα της ομάδας, αν δηλαδή αυτή παραμένει 

λειτουργική σε βάθος χρόνου, επειδή ακριβώς αποτελεί ένδειξη της θετικής 

διαπροσωπικής δυναμικής μέσα στην ομάδα, παρά για τα αυστηρά οικονομικά 

κριτήρια της αποτελεσματικότητας. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την συνοχή μίας ομάδας μεγάλο 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην διαφορετικότητα. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών 

ερευνών διαφέρουν μεταξύ τους. Οι Harrison et al. (1998) εντόπισαν αρνητική σχέση 

μεταξύ διαφορετικότητας και συνοχής, ενώ οι Smith et al. (1994) δεν εντόπισαν 

καμία σχέση. Το πιο πιθανό είναι ότι ο  εκάστοτε τύπος της διαφορετικότητας 

επηρεάζει διαφορετικά την συνοχή της ομάδας (Milliken & Martins, 1996). Παρόμοιες 

εκτιμήσεις έκαναν και οι Pelled et al. (1999) ειδικά σε σχέση με τις συναισθηματικές 

συγκρούσεις, οι οποίες σχετίζονται αρνητικά με την συνοχή της ομάδας (Jehn, 1995). 

Οι συγγραφείς αυτοί, βασιζόμενοι στην θεωρία της κοινωνικής κατηγοριοποίησης, 

θεώρησαν ότι οι διαφορετικότητα σε παραμέτρους εμφανείς ή εύκολα εντοπίσημους, 

όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, θα ενίσχυαν τις συναισθηματικές συγκρούσεις και θα 

μείωναν την συνοχή της ομάδας. Τα συμπεράσματα όμως αυτά δεν επαληθεύονται 

από την μέτα – ανάλυση των Webber και Donahue (2001). 

Οι Smith et al. (1994)  στην έρευνά τους πάνω στις ΤΜΤ έλεγξαν την σχέση 

μεταξύ του επιπέδου της κοινωνικής ενσωμάτωσης με το ROI και της αύξησης των 

πωλήσεων. Η κοινωνική ενσωμάτωση, ως μέτρο της συνεργασίας της ομάδας και της 

συνοχής συσχετίζεται με το παραπάνω θετικά, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό, 

καθώς συνήθως τονίζεται ότι κύριο πρόβλημα αποτελεσματικότητας των ΤΜΤ είναι η 

έλλειψη συνοχής. Μία παράμετρος του θέματος αυτού σημειώνεται από τους Cohen 

και Bailey (1997) και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι πολλές μελέτες πάνω στις ΤΜΤ 

ορίζουν τις ομάδες μέσα από το οργανόγραμμα των επιχειρήσεων και τους τίτλους 

των μελών, χωρίς να εξακριβώνεται αν πρόκειται για πραγματικές λειτουργικές 

ομάδες, ή απλά για τυπικές συναντήσεις ανωτέρων στελεχών για ανταλλαγή 

πληροφοριών. 
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Σημειώνεται η μελέτη των Labianca et al. (1998), όπου η συνοχή της ομάδας 

φαίνεται ότι επηρεάζει και την σχέση της ομάδας με άλλες ομάδες του οργανισμού. 

Ειδικότερα όταν οι σχέσεις μέσα σε μία ομάδα χαρακτηρίζονται αρνητικές, τότε αυτές 

εξαπλώνονται, με αποτέλεσμα η ομάδα να αντιλαμβάνεται σύγκρουση με τρίτες 

ομάδες, με ότι αποτέλεσμα έχει αυτό στην απόδοση του οργανισμού συνολικά, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κρίση ή έντονος ανταγωνισμός 

ανάμεσα στις ομάδες. Η διοίκηση θα πρέπει να λάβει την παρατήρηση αυτή σοβαρά 

υπόψη, αφού βελτιώνοντας με διάφορες μεθόδους και τεχνικές την συνοχή της 

ομάδας, θα μπορέσει παράλληλα να βελτιώσει άμεσα τις σχέσεις των επιμέρους  

ομάδων μεταξύ τους και σε μεγαλύτερο βάθος να εξασφαλίσει καλύτερες 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία διατμηματικών ή διαλειτουργικών 

ομάδων. 

Τέλος αναφέρεται η μελέτη των Tesluk και Mathieu (1999), η οποία επιχειρεί να 

συνδέσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει μία ομάδα με την αποτελεσματικότητά της, 

σε επίπεδο εργοταξιακών ομάδων κατασκευής οδοστρωμάτων. Τα εμπόδια που 

μελετήθηκαν αφορούσαν θέματα εργαλειών και εξαρτημάτων, υλικών και 

προμηθειών, πληροφοριών σχετικά με την εργασία, προϋπολογισμού, υποστήριξης 

από άλλα τμήματα, εκπαίδευσης, χρονικού προγραμματισμού και περιβάλλοντος 

φυσικής εργασίας. Τα προβλήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας 

επιδεινώνουν την σύγχυση των μελών μίας ομάδας, παρεμποδίζουν την απόδοσή 

τους και συμβάλλουν στην μειωμένη ικανοποίησή τους, με τελικό αντίκτυπο στην 

βιωσιμότητα της ομάδας. Τελικά μέσω των στρατηγικών αντιμετώπισης 

προβλημάτων, οι ομάδες ήταν σε θέση να μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις των 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, τόσο έμμεσα όσο και άμεσα, διατηρώντας την 

συνοχή τους σε υψηλά επίπεδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο χρόνος που είχε η ομάδα να 

συγκροτηθεί και να αναπτύξει μία κοινή εμπειρία, γνώση καθώς και εξοικείωση με το 

περιβάλλον. Η αυτονομία των ομάδων, η αποτελεσματική ηγεσία και οι διαδικασίες 

της ομάδας, όπως ο συντονισμός, η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της και 

η εξοικείωση, συγκροτούσαν την συνοχή αυτής σε υψηλά επίπεδα, και αυτή με την 

σειρά της εξασφάλιζε την ποιότητα των δράσεων και στρατηγικών της αντιμετώπισης 

προβλημάτων. Επίσης φάνηκε ότι οι ομάδες που ανέπτυσσαν και χρησιμοποιούσαν 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων τους είχαν συγχρόνως πιο 

ανεπτυγμένη συνοχή από τις περισσότερο παθητικές ομάδες, οπότε η συνοχή δεν 
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μπορεί να εξαρτηθεί μόνο από την κοινή εμπειρία προβληματικών συνθηκών, αλλά 

και από την επιτυχή αντιμετώπισή τους. 

 

 

3.5  Συγκρούσεις 

 

Ως συγκρούσεις μέσα στην οργάνωση ορίζονται οι καταστάσεις όπου η 

συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας σκόπιμα επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των 

στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομάδας. Οι συγκρούσεις είναι ένας ευρύς όρος για να 

οριοθετήσει τις διαφωνίες, διαμάχες ή αντιδικίες που μπορούν να συμβούν κάθετα ή 

και οριζόντια μέσα σε μία οργάνωση.  

Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόφευκτο φαινόμενο στο χώρο εργασίας, αφού 

άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις, αξίες, εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, στόχους και 

άλλες απόψεις κάθε προσωπικότητας αναγκάζονται να συνυπάρχουν σε ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον με πολυπλοκότητα και εξάρτηση στις δομές και στις 

διαδικασίες. Στην παρούσα εργασία δεν θα αναλωθούμε στις κατηγορίες και στις 

επιμέρους αιτίες των συγκρούσεων, καθώς τα θέματα αυτά εκπίπτουν από το 

ενδιαφέρον μας. 

Η παραδοσιακή αντίληψη και οι ακαδημαϊκές μελέτες πριν το 1990 θεωρούν τις 

συγκρούσεις αναπόφευκτες και συγχρόνως κάθετα αρνητικές για την αποδοτικότητα 

του οργανισμού γενικότερα, αλλά και της ομάδας πιο συγκεκριμένα. Μετά το 1990 οι 

μελετητές άρχισαν να θεωρούν ότι οι συγκρούσεις μπορεί να αποβούν ευεργετικές, 

κάτω όμως από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι μελέτες αυτής της περιόδου είχαν 

διαφορετικά και συγκρουόμενα συμπεράσματα και ήταν επιτακτική η ανάγκη να 

διαχωριστούν τόσο τα πλαίσια αναφοράς για τις συνέπειες των συγκρούσεων όσο και 

για τις πηγές τους. Η Jehn το 1995 παρουσίασε μία μελέτη, όπου εξετάστηκαν 105 

πραγματικές ομάδες εργασίας ώστε να εξακριβωθεί ότι η σχέση μεταξύ των 

συγκρούσεων γενικότερα και του αποτελέσματος στην ομάδα βασίζεται κατά πολύ σε 

επιμέρους θέματα, όπως στον τύπο και στο επίπεδο της σύγκρουσης, στο είδος της 

εργασίας, στην οποία απασχολείται η ομάδα, στον βαθμό εξάρτησης των μελών μεταξύ 

τους και τέλος στους κανόνες της ομάδας, όσον αφορά τις συγκρούσεις. Οι μελέτες 

πριν το 1995, δεν περιλαμβάνουν αυτόν τον διαχωρισμό (De Dreu & Weingart, 2003). 
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Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι συγκρούσεις είναι δυνατόν να έχουν 

διαφορετική επίδραση στην αποδοτικότητα της ομάδας, ανάλογα με τον τύπο τους. 

Συγκεκριμένα μπορεί να επηρεάζουν την αντικειμενική αποδοτικότητα της ομάδας, σε 

σχέση με οικονομικά κριτήρια, αν αυτές καταλήξουν να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα 

στον συντονισμό και στην λειτουργία. Από την άλλη, οι συγκρούσεις επηρεάζουν το 

κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά και ενδέχεται η συναισθηματική φόρτιση να 

επηρεάσει τόσο την ικανοποίηση που εκλαμβάνει κάθε μέλος από την ομάδα του, όσο 

και την διάθεση του να παραμείνει σε αυτήν ή να αποχωρήσει. 

Η Jehn (1995), βασιζόμενη σε εκτιμήσεις παλαιότερης βιβλιογραφίας διαχωρίζει 

στην έρευνά της δύο τύπους συγκρούσεων, στις συγκρούσεις που αφορούν τις σχέσεις 

(relationship conflict) και τις συγκρούσεις που αφορούν καθαρά την εργασία (task 

conflict). Οι συγκρούσεις που αφορούν τις σχέσεις υφίστανται όταν υπάρχουν 

διαπροσωπικές διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και συνήθως υποκρύπτουν 

ένταση, εχθρικότητα και ενοχλήσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Αυτού του τύπου 

οι συγκρούσεις προέρχονται από διαφορές σε προσωπικές προτιμήσεις, πολιτικές 

κατευθύνσεις, αξίες και απόψεις ζωής. Από την άλλη πλευρά οι συγκρούσεις που 

αφορούν την εργασία υφίστανται όταν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη μίας 

ομάδας για το περιεχόμενο της εργασίας, όπως διαφορετικές απόψεις, ιδεές και γνώμες 

ή ακόμα για θέματα διανομής πόρων, διαδικασίων, κρίσεων και ερμηνείας γεγονότων. 

Οι διαφωνίες όμως για το περιεχόμενο μίας εργασίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

οδηγήσουν σε συγκρούσεις που αφορούν σχέσεις, αν εκληφθούν από τα εμπλακόμενα 

μέρη ως προσωπική αντιπαράθεση με ιδιοτελείς σκοπιμότητες. Επίσης τα άτομα που 

εμπλέκονται σε συναισθηματικές συγκρούσεις μπορεί να οδηγηθούν και σε 

συγκρούσεις σε θέματα εργασίας αν η στάση τους δεν τους επιτρέπει να ακούσουν με 

ανοιχτό πνεύμα τις απόψεις των συναδέλφων τους, οπότε και να συμφωνήσουν στην 

καλύτερη δυνατή λύση (Pelled, 1996). Γενικά παρατηρείται στις περιπτώσεις αυτές ότι 

οι συγκρούσεις σε θέματα σχέσεων υποκινούν παρερμηνείες για την συμπεριφορά, τις 

διαθέσεις και τους σκοπούς των άλλων μελών της ομάδας, ελοχεύει η καχυποψία και 

αναιρείται κάθε δυνατότητα ανάπτυξης αισθημάτων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 

της ομάδας, ειδικά όταν οι συγκρούσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μη διακριτικές 

ακόμα και προσβλητικές συμπεριφορές (Simons & Peterson, 2000). Ωστόσο ο 

διαχωρισμός των δύο παραμένει χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη των επιπτώσεων των 

συγκρούσεων των μελών μίας ομάδας σε οργανωσιακό επιπεδο (Amason, 1996). 
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Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και μία τρίτη θεωρητική κατηγορία 

συγκρούσεων, όπως περιγράφεται από τις Jehn και Mannix (2001). Πρόκειται για τις 

λεγόμενες συγκρούσεις διαδικασιών και ορίζονται ως οι διαφορές των μελών 

αναφορικά με την διεκπεραίωση της εργασίας. Δηλαδή οι συγκρούσεις διαδικασιών 

περιορίζονται σε θέματα καθηκόντων και κατανομής πηγών, όπως ποιος πρέπει να 

κάνει τι και πόση ευθύνη θα πρέπει να κατανέμεται στα διάφορα μέλη της ομάδας. 

Αυτού του τύπου οι συγκρούσεις αυξάνουν τα επίπεδα αβεβαιότητας που εκλαμβάνουν 

τα μέλη της ομάδας, αν αυτά δεν ξέρουν τι καθήκοντα θα αναλάβουν και σχετίζεται 

αρνητικά με την ικανοποίηση των μελών της ομάδας, ειδικά αν πρόκειται για τα αρχικά 

στάδια ζωής της ομάδας. 

Στην περίπτωση των συγκρούσεων που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

μελών μίας ομάδας, τα μέλη αναπτύσσουν αισθήματα έντασης, άγχους, φόβου ή 

αμηχανίας και άρα μειώνεται αισθητά το αίσθημα ικανοποίησής τους για την 

συμμετοχή τους μέσα στην ομάδα. Όπως αναφέρουν οι Pelled et al. (1999) 

εντοπίζονται τρεις κύριοι λόγοι γιατί οι συναισθηματικές συγκρούσεις οδηγούν στην 

μείωση της απόδοσης της ομάδας συνολικά. Αρχικά δεν υπάρχει σωστή διακίνηση 

πληροφοριών για την εργασία, είτε σκόπιμα είτε λόγω γενικότερης αδιαφορίας. Επίσης 

η εχθρικότητα που εντοπίζεται στο περιβάλλον εργασίας κάνει τα μέλη της ομάδας να 

είναι επιφυλακτικά ή καχύποπτα στο να ακούσουν τις θέσεις ή ιδέες των συναδέλφων 

τους. Τέλος η ενασχόληση των μελών με την σύγκρουση αναλώνει τόσο χρόνο όσο και 

ενέργεια, άρα εναπομένουν λιγότερα για την ουσιαστική ενασχόληση με θέματα 

εργασίας, οπότε και μειώνεται η συνολική απόδοση της ομάδας. Αυτού του τύπου οι 

συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά όλα τα μέλη των ομάδων, ανεξάρτητα από τον τύπο 

εργασίας που πραγματοποιούν. Οι συγκρούσεις αυτές επηρεάζουν κυρίως την 

ικανοποίηση που βιώνει κάποιο μέλος σε μία ομάδα, οπότε με τη σειρά τους 

επηρεάζουν και τα επίπεδα αποχώρησης και απουσίας των μελών από την ομάδα (De 

Dreu et al., 2003). 

Αντίθετα στην περίπτωση των συγκρούσεων που επικεντρώνονται καθαρά σε 

θέματα εργασίας, η γενική τάση που κυριαρχεί πλέον είναι ότι είναι ευνοϊκή και 

εποικοδομητική σε όρους απόδοσης της ομάδας. Όταν τα μέλη της ομάδας έχουν την 

διάθεση να ακούσουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα, τότε ενδεχομένως να 

συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα για το θέμα και να αναπτύσσουν περισσότερη 

κατανόηση για το πρόβλημα και τις εναλλακτικές λύσεις του. Η επικοδομητική κριτική, 

που είναι μέρος των συγκρούσεων για θέματα εργασίας προωθεί την εξεύρεση 
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αποτελεσματικών λύσεων και μειώνεται η πιθανότητα παράβλεψης σημαντικών 

λεπτομερειών ή της άκριτης και αβίαστης συναίνεσης των μελών, άρα βελτιώνεται η 

απόδοση της ομάδας. Τα συμπεράσματα αυτά επαληθεύονται και στο επίπεδο των ΤΜΤ 

(Amason, 1996). 

Από την άλλη πλευρά, ενώ η γενικότερη τάση της ακαδημαϊκής αρθρογραφίας 

είναι η παραπάνω, έρχεται μία μετα-ανάλυση 28 εργασιών να αντικρούσει τα 

συμπεράσματα της. Οι De Dreu και Weingart (2003) τονίζουν ότι αν και χαμηλά 

επίπεδα συγκρούσεων είναι επικοδομητικά, τα θετικά αποτελέσματα στην 

αποτελεσματικότητα των ομάδων γρήγορα αντιστρέφονται όσο η σύγκρουση γίνεται 

πιο έντονη, συσσωρεύονται οι διαμάχες και παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διακίνηση 

πληροφοριών. Ενδεχομένως όμως να είναι και πρόβλημα αιτιότητας, αφού η αρνητική 

απόδοση μίας ομάδας τροφοδοτεί τις συγκρούσεις, τόσο σε εργασιακό επίπεδο, όσο 

και σε επίπεδο σχέσεων. 

Η επίδραση των συγκρούσεων που σχετίζονται με θέματα εργασίας ωστόσο 

διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της εργασίας που εκτελείται από την 

ομάδα (Jehn, 1995). Οι εργασίες ρουτίνας χαρακτηρίζονται από χαμηλό περιθώριο 

επιλογής σε μεθόδους ή επιμέρους παραμέτρους στην διαδικασία της εργασίας. Η 

διαδικασία είναι συνήθως γνωστή στα μέλη της ομάδας, δεν διαφοροποιείται και έχει 

προβλεπόμενα αποτελέσματα. Σε αυτού του τύπου τις εργασίες οι συγκρούσεις σε 

θέματα εργασίας αποδεικνύονται από την έρευνα καταστροφικές για την λειτουργία 

της ομάδας και άρα για την απόδοσή της, επειδή συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα την 

σύγχυση ευθυνών και προβλήματα προγραμματισμού χρόνου. Χαμηλά επίπεδα ωστόσο 

συγκρούσεων φαίνεται από την έρευνα να είναι και σε αυτή την περίπτωση 

επικοδομητικά, αφού αφορούν συνήθως την αποτελεσματική διανομή των καθηκόντων 

και την εξασφάλιση πόρων. Από την άλλη πλευρά αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ότι 

στις ομάδες με εργασία ρουτίνας, τα άτομα επειδή δεν διεγείρονται πνευματικά τείνουν 

να επιζητούν συγκρούσεις σχετικά με την εργασία για λόγους ενθουσιασμού (Pelled et 

al., 1999), όχι όμως συναισθηματικές συγκρούσεις, γιατί αυτές είναι πιο επιβλαβείς για 

την ψυχολογική ισορροπία των μελών. 

Από την άλλη πλευρά, σε εργασίες μη ρουτίνας απαιτείται σε γενικές γραμμές η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δεν υπάρχουν απόλυτα προκαθορισμένες 

διαδικασίες και παρατηρείται υψηλός βαθμός αβεβαιότητας. Σε αυτές ακριβώς τις 

ομάδες επαληθεύεται η άποψη, ότι οι συγκρούσεις σε θέματα εργασίας είναι 

επικοδομητικές για την αύξηση της απόδοσης της ομάδας, καθώς προωθείται η κριτική 
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εκτίμηση των προβλημάτων και η θεώρηση διαφορετικών απόψεων επίλυσης αυτών. 

Και σε αυτή την περίπτωση όμως φαίνεται να υπάρχει ένα σημείο καμπής (Jehn, 1995), 

από το οποίο σημείο και έπειτα οι συγκρούσεις σε θέματα εργασίας, όσο και 

επικοδομητικές και να είναι, αρχίζουν να έχουν αντίστροφα αποτελέσματα, καθώς τα 

μέλη μπορεί να αναλώνουν υπερβάλλοντα χρόνο και ενέργεια στην αντιδικία τους και 

άρα να παραβλέπουν την ουσιαστική ενασχόλησή τους με το εργασιακό ζήτημα. Σε 

αυτά τα υψηλά επίπεδα συγκρούσεων σε κάποιο ιδιαίτερα πολύπλοκο και γνωστικά 

απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, η παρεμπόδιση της διακίνησης πληροφοριών είναι 

σημαντικά και αρνητικά καθοριστική (De Dreu & Weingart, 2003) . 

Ο Amason (1996) εξακριβώνει ότι οι συγκρούσεις στις ομάδες διοίκησης ΤΜΤ, 

που προφανώς εκτελούν εργασίες μη ρουτίνας, επηρεάζουν την ποιότητα των 

αποφάσεων και η κοινή αποδοχή και η συναισθηματική συναίνεση την καλή εφαρμογή 

αυτών, άρα επιδρούν στην απόδοση της ομάδας αλλά και του οργανισμού συνολικά, 

αφού αυτός είναι και ο σκοπός τους. Αντίστοιχα με τον διαχωρισμό της Jehn (1995) ο 

Amason (1996) αναφέρεται στις γνωστικές (cognitive conflicts) και συναισθηματικές 

συγκρούσεις (affective conflicts), όπου επαληθεύονται τα  αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι φαίνεται από την έρευνα πως οι γνωστικές συγκρούσεις 

επηρεάζουν θετικά την συναισθηματική αποδοχή των μελών και την εμπιστοσύνη προς 

τον οργανισμό καθώς εκφράζουν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ανοιχτή και 

δίκαιη και ότι όλα τα μέλη ενδιαφέρονται για τον ίδιο τον οργανισμό. Οι 

συναισθηματικές συγκρούσεις, με τον κίνδυνο πάντα να μεταλλαχθούν σε γνωστικές 

συγκρούσεις κρύβουν τον αντίθετο ακριβώς αρνητικό αποτέλεσμα για την 

αντιμετώπιση του οργανισμού από τα μέλη της διοίκησης. Επίσης αξιοσημείωτο είναι 

ότι αν η αποδοχή μίας απόφασης είναι υψηλή, τότε τα μέλη μίας ομάδας ΤΜΤ είναι σε 

θέση να αντιμετωπίζουν λεμπτομέρειες και μικρότερα προβλήματα που εμφανίζονται 

αργότερα κατά την εφαρμογή των αποφάσεων σε ίδιο κλίμα με το πνεύμα της αρχικής 

απόφασης, αφού ο τύπος αυτός των αποφάσεων είναι συνήθως πολύπλοκος και 

περιλαμβάνει διαστάσεις που δεν προβλέπονται από την αρχή. 

Στην μελέτη της Bailey (2000) σε ομάδες περιβάλλοντος υψηλής τεχνολογίας, 

όπου αυτές έχουν στενή σχέση με τρίτους παράγοντες, όπως μηχανικούς και 

τεχνικούς, φάνηκε ότι οι συγκρούσεις με αυτούς έχουν θετική προβλεπτική ικανότητα 

για την απόδοση της ομάδας, ενώ οι εσωτερικές συγκρούσεις είχαν αρνητική 

προβλεπτική ικανότητα για την αντίληψη της αποτελεσματικότητάς τους και την 

ικανοποίηση. Η συγγραφέας τα εξηγεί επισημαίνοντας ότι οι εξωτερικές συγκρούσεις 
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προφανώς αφορούν θέματα που σχετίζονται με την διεκπεραίωση της εργασίας, και 

άρα ευνοούν την αντιπαράθεση απόψεων και την εξαγωγή ποιοτικών αποφάσεων, ενώ 

οι εσωτερικές συγκρούσεις θα λαμβάνουν πιο προσωπικό χαρακτήρα, που συνδέεται 

αρνητικά με την αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά 

υπόψη, προ της εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των συγκρούσεων 

σε κάποια ομάδα πάνω στην απόδοσή της (Jehn, 1995). Ο πρώτος σημαντικός 

παράγοντας είναι ο βαθμός εξάρτησης των μελών μεταξύ τους για την διεκπεραίωση 

της εργασίας αφού από εκεί ορίζονται τα περιθώρια επαφής, συνεργασίας  άρα και 

ευκαιρίας για σύγκρουση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Λογικά όταν τα άτομα δεν 

αναγκάζονται να συνεργάζονται εντατικά μεταξύ τους, τότε και αν ακόμα υφίστανται 

συγκρούσεις σχέσεων δεν θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, αφού 

συνήθως τα άτομα αποφεύγουν την μεταξύ τους επαφή. Αντίστοιχα στην περίπτωση 

των συγκρούσεων σε θέματα εργασίας, σε εργασίες που δεν χαρακτηρίζονται από 

ρουτίνα και που υπάρχει υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης, τότε τα αποτελέσματα της 

εργασίας θα επηρεάζονται θετικά. 

Ο δεύτερος σημαντικός ενδιάμεσος παράγοντας, που θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη είναι οι άτυποι κανόνες λειτουργίας της ομάδας ή νόρμες. Οι νόρμες μίας 

ομάδας ορίζουν, ανάμεσα σε άλλα, πως αντιλαμβάνονται τα μέλη της ομάδας της 

συγκρούσεις και πως επηρεάζονται από αυτές. Νόρμες αποτελούν η δυνατότητα 

ανοιχτής διαμάχης ή συζήτησης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ή και ο βαθμός ανοχής 

των διαφορετικών απόψεων από τα μέλη της ομάδας. Αν, για παράδειγμα, οι νόρμες 

της ομάδας επιτάσσουν την αποφυγή ανοιχτών συγκρούσεων, γιατί θεωρούνται οι 

συγκρούσεις στην ουσία τους αρνητικές, τότε ενδεχομένως να αυξάνεται η αρνητική 

επίδραση των συγκρούσεων, καθώς θα ελοχεύει η καχυποψία και η εχθρικότητα και 

δεν θα είναι δυνατόν να εκμαιαιυτούν τα θετικά αποτελέσματα της αντιπαράθεσης των 

απόψεων για θέματα εργασίας. Φαίνεται ότι η πιο σημαντικά θετική επίδραση των 

συγκρούσεων εργασίας είναι δυνατή σε κάποιο περιβάλλον εργασίας το οποίο προωθεί 

την ανοιχτή αντιπαράθεση, συνεργασία και την αίσθηση ψυχολογικής ασφάλειας (De 

Dreu & Weingart 2003). Στην περίπτωση των συγκρούσεων σχέσεων όμως, τα μέλη 

των ομάδων φαίνονται πιο ικανοποιημένα από την αποφυγή αντιπαράθεσης (Jehn, 

1995, De Dreu & Van Vianen, 2001).  

Οι Simons και Peterson (2000) εξέτασαν την σχέση των δύο βασικών τύπων 

συγκρούσεων σε ομάδες ΤΜΤ και έλαβαν υπόψη τους ως ενδιάμεσο καθοριστικό 
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παράγοντα τα επίπεδα εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα. Τα χαμηλά επίπεδα 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη αυτών των ΤΜΤ έπαιξαν ενισχυτικό ρόλο στην σχέση 

μεταξύ συγκρούσεων για τα θέματα εργασίας και διαπροσωπικών σχέσων, αρκετά πιο 

στατιστικά σημαντικό σε σύγκριση με τα θετικά επίπεδα εμπιστοσύνης στην αντίθετη 

προοπτική. Επίσης οι συγκρούσεις σε θέματα εργασίας φαίνεται ότι οδήγησαν σε 

διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ των μελών, όταν αυτές χαρακτηριζόντουσαν από 

προσβλητικές τακτικές και έντονες διαμάχες. Η έρευνα αυτή τονίζει την σημασία της 

εδραίωσης δυνατών θεμελίων εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα. 

Οι Jehn και Mannix (2001) προχώρησαν σε μία έρευνα σχετικά με την μελέτη των 

συγκρούσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα χρόνο και η έρευνα έγινε με 

πανεπιστημιακούς φοιτητές σε γνωστικό αντικείμενο. Οι συγγραφείς εντόπισαν στις 

αντικειμενικά αποτελεσματικές ομάδες ότι υπήρχε ένα σχετικά σταθερό προφίλ 

συγκρούσεων, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ιδεατό. Οι ομάδες που ήταν 

αποτελεσματικές χαρακτηριζόντουσαν στο σύνολό τους από χαμηλά με αυξητική τάση 

επίπεδα συγκρούσεων διαδικασιών, από χαμηλά επίπεδα διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, τα οποία αυξάνονταν κοντά σε προθεσμίες, όπως επίσης και μέτρια 

επίπεδα συγκρούσεων για θέματα εργασίας κατά τα στάδια της διάδρασης της ομάδας. 

Αντίθετα οι μη αποτελεσματικές ομάδες αύξησαν τα επίπεδα και των τριών τύπων 

συγκρούσεων προς τις τελευταίες εβδομάδες της έρευνας. Σε αυτή την ενδιάμεση 

χρονική περίοδο τα μέλη της αποτελεσματικής ομάδας διακρίνονταν για παρόμοια ή 

αντίστοιχα συστήματα αξιών, υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και σεβασμού και 

παράλληλα νόρμες ανοιχτής συζήτησης για προβλήματα συγκρούσεων μεταξύ τους.  

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των συγκρούσεων που αφορούν σχέσεις στην 

αποτελεσματικότητα των ομάδων είναι κατά βάση αρνητικά και συγχρόνως αυτές οι 

συγκρούσεις είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτες, είναι σημαντικό να ελεγχθεί κατά 

πόσο αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ο 

σχεδιασμος ομάδων όπου να ευνοούνται οι συγκρούσεις σχετικά με θέματα εργασίας, 

αλλά όχι οι διαπροσωπικές ακούγεται ιδεατός αλλά πρακτικά είναι ανέφικτος. Όπως 

αναφέρουν οι Simons και Peterson (2000) σχεδόν σε όλες τις σχετικές μελέτες υπάρχει 

δυνατή συσχέτηση μεταξύ των δύο τύπων συγκρούσεων. Μία μελέτη (Pelled et al., 

1999) εξακριβώνει ότι η διαφορετικότητα των μελών ενισχύει τις συγκρούσεις σχέσεων 

και άρα θα πρέπει να προλαμβάνεται κατά τον σχεδιασμό της σύνθεσης της ομάδας. 

Αυτό όμως σε πραγματικούς όρους δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα και άρα πρέπει να 

εντοπιστεί κάποιος τρόπος περιορισμού του αρνητικού αντίκτυπου. Συγκεκριμένα από 
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κάποια εμπειρική έρευνα σε ιδιαίτερα πολύπλοκα πλαίσια εργασίας (De Dreu & Van 

Vianen, 2001) προκύπτει ότι όσον αφορά την ανταπόκριση σε μία ενδεχόμενη 

σύγκρουση, οι προσπάθειες συνεργασίας και εξεύρεσης λύσης ή οι προσπάθειες 

αντιδικίας έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα της ομάδας. Αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας αφενός της σπατάλης πολύτιμου χρόνου και ενέργειας και αφετέρου 

επειδή οι διαφωνίες σε προσωπικά θέματα αφορούν συνήθως πάγια καθιερωμένες 

θέσεις του καθενός για την ζωή του, που δεν επηρεάζονται από τις απόψεις των 

άλλων, π.χ. σε θέματα προσωπικών προτιμήσεων.  Αντίθετα η αποφυγή ανοιχτής 

διαμάχης, η αδιαφορία και η συνεχής ενασχόληση με το αντικείμενο εργασίας 

συνδέονται θετικά με την αποτελεσματικότητα της ομάδας και την εύρυθμη λειτουργία 

αυτής.  

Τελικά το θέμα των συγκρούσεων σε μία ομάδα είναι όντως πολυδιάστατο και 

αμφιλεγόμενο. Οι ηγέτες μίας ομάδας θα πρέπει να είναι σε θέση να το εκτιμήσουν 

κάθε φορά έγκαιρα και να παρέμβουν άμεσα, ώστε αφενός να προλάβουν τις 

δυσάρεστες συνέπειες του στην ψυχολογία των ατόμων και αφετέρου να το 

εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να εξασφαλίσουν τις ευεργετικές 

επιδράσεις του σε επίλυση προβλημάτων ή σε ζητήματα δημιουργικότητας και 

καινοτομίας, διασφαλίζοντας πρώτα με άλλες στρατηγικές, ότι το περιβάλλον εργασίας 

διαπνέεται από αίσθημα ελευθερίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

 

 

3.6  Ομαδική πεποίθηση 

 

Η κοινωνική γνωστική θεωρία (social cognitive theory), όπως αναπτύσσεται από 

τον Bandura (1986, 1991, 1997)  στο βιβλιογραφικό του έργο (δεν εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία) και ανακύπτει σε πλήθος σχετικών ακαδημαϊκών άρθρων είναι μία 

θεωρία που εξετάζει την συμπεριφορά του ατόμου και αναφέρεται στους 

αυτοκανονισμούς (self–regulations). Θεωρεί ότι ένας βασικός μηχανισμός για τον 

αυτοκανονισμό είναι η αυτοπεποίθηση (self – efficacy) αναφορικά με την ικανότητα 

του ατόμου να διεκπεραιώσει το είδος της εργασίας που έχει αναλάβει, και το οποίο 

θεωρητικά αλλά και εμπειρικά έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει σημαντικά την απόδοση. 

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η επίδραση της αυτοπεποίθησης του ατόμου στην 

γενική απόδοσή του δεν είναι απλά θέμα ανατροφοδότησης παλαιοτέρων επιτυχών 
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αποτελεσμάτων, αλλά ότι η αυτοπεποίθηση λειτουργεί αυτόνομα, σχηματίζοντας τις 

δικές της επιδράσεις.  

Ενδεικτικά σε σχέση με την χρήση δύσκολων στόχων συνδέεται με δύο 

τρόπους. Αρχικά η αυτοπεποίθηση επηρεάζεται από τους στόχους που ανατίθενται 

στο άτομα, κυρίως γιατί διευκρινίζεται το επίπεδο της απόδοσης που αναμένεται από 

το άτομο. Επιπλεον επηρεάζει το επίπεδο των στόχων που το ίδιο το άτομο θέτει, 

αφού τα άτομα με υψηλότερη αυτοπεποίθηση θέτουν για τους εαυτούς τους 

υψηλότερους στόχους σε σχέση με τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. 

Τέλος η υψηλή αυτοπεποίθηση οδηγεί σε αποτελεσματικές στρατηγικές 

διεκπεραίωσης έργου  και αυτές με τη σειρά τους χτίζουν την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση (Durham et al. 1997). Θεωρείται κοινός τόπος, ότι το αν κάποιος έχει 

υψηλή αυτοπεποίθηση αυτό συνδέεται με την προσπάθεια που είναι διαθετημένος να 

επιδείξει, άρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλής απόδοσης 

(Campion et al., 1993). 

Οι παραπάνω έννοιες διευρύνονται εύκολα στην ομάδα, όπου αναμένονται οι 

σχέσεις να είναι παρόμοιες ή ισομορφικές (Prussia & Kinicki, 1996). Υπάρχει η 

συνολική πεποίθηση ή ομαδική πεποίθηση (team efficacy), η οποία ορίζεται ως οι 

πεποιθήσεις του κάθε μέλους για την ικανότητα της ομάδας σε σχέση με την εργασία, 

δηλαδή κατά πόσο μπορεί να την διεκπεραιώσει αποτελεσματικά και με επιτυχία. 

Υπάρχει μία σχετική έννοια της ομαδικής πεποίθησης (collective efficacy) η οποία 

είναι ίδια με την παραπάνω, αλλά μπορεί να διευρυνθεί από συγκεκριμένες ομάδες σε 

τμήματα μία επιχείρησης, οργανισμούς, ακόμα και κράτη (Gully et al., 2002). Από την 

άλλη μία δεύτερη έννοια που συχνά εξετάζεται σε μελέτες είναι παρόμοια 

μεταφρασμένη ομαδική πεποίθηση (group potency), η οποία όμως ορίζεται ως η 

γενικά κοινή πεποίθηση των μελών της ομάδας ότι μπορεί αυτή να είναι 

αποτελεσματική, ανεξαρτήτως εργασίας. Στην περίπτωση της ομαδικής πεποίθησης, 

και των δύο τύπων, θεωρείται αποδεκτό ότι οι αντιλήψεις της ομάδας για τις 

ικανότητές της θα επηρεάσουν θετικά την αποτελεσματικότητα της ομάδας, αφού 

συνδέονται με το μέγεθος των προσπαθειών που καταβάλλουν τα μέλη της (Campion 

et al., 1993, Campion et al., 1996, Gibson, et al., 2000). Στην έρευνα των Jung & 

Sosik (2003) αναφέρεται δε ότι τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα αποκτούν 

ιδιαίτερη σημασία καθώς εξακριβώνονται σε πλήθος εμπειρικών ερευνών της 

δεκαετίας του 1990 και σε διάφορους οργανωσιακούς χώρους, από οικονομικούς και 
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ακαδημαϊκούς οργανισμούς μέχρι αθλητικούς οργανισμούς, οργανισμούς υγείας αλλά 

και σε στρατιωτικό περιβάλλον. 

Η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της αποτελεί πλέον ένα κοινά 

αποδεκτό και μετρήσιμο στοιχείο για την μελέτη της λειτουργίας των ομάδων. Το 

επίπεδο της ομαδικής πεποίθησης μπορεί να διαφέρει ακόμα και ανάμεσα σε ομάδες, 

που κατά τα άλλα φαίνεται να διαθέτουν ίδιες ικανότητες, δεξιοτεχνίες και πόρους 

(Campion et al., 1993), αλλά συγχρόνως έχουν διαφορετικές διαδικασίες. Η ομαδική 

πεποίθηση διαμορφώνεται ανάλογα με πλήθος παραγόντων, όπως τη ποσότητα 

πληροφοριών που έχουν τα μέλη της ομάδας στην διάθεσή τους, τις διαφορετικές 

διαδικασίες προώθησης των πληροφοριών μέσα στην ομάδα και τα κανάλια 

επικοινωνίας τους ή τα διάφορα επίπεδα δέσμευσης και ταύτισης που επιδεικνύουν τα 

μέλη της ομάδας μεταξύ τους (Gibson, 1999). Αυτό ακριβώς αποτελεί και την 

ειδοποιό διαφορά της ομαδικής πεποίθησης από την αυτοπεποίθηση, ότι δηλαδή η 

πρώτη επαφύεται στην ομαδική διάδραση και στην ομαδική γνωστική εμπειρία που 

αποκτούν τα μέλη της ομάδας, διαδικασίες που δεν υφίστανται στην δεύτερη 

περίπτωση (Gibson et al., 2000). Προτείνεται δε από τους Cohen και Bailey (1997) να 

αντικαταστήσει η μεταβλητή της πεποίθησης της ομάδας στις έρευνες άλλες 

παραδοσιακές μεταβλητές όπως τη συνοχή της ομάδας, αφού αυτές σημειώνουν 

αργή πρόοδο στην μελέτη για την επιτυχή πρόβλεψη της ομαδικής 

αποτελεσματικότητας. 

Κρίνεται άξιο να σημειωθεί ότι σε μία γενικότερη μελέτη των Campion et al. 

(1993) για τους συνολικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

μίας ομάδας, από ένα σύνολο 19 χαρακτηριστικών της εργασίας, η πεποίθηση της 

ομάδας για τις ικανότητές της αποτέλεσε τον πιο ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της 

αποτελεσματικότητας. Επίσης ήταν το μόνο χαρακτηριστικό το οποίο επιδείκνυε 

στατιστικά σημαντική σχέση και με τα τρία κριτήρια αποτελεσματικότητας, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

Η πεποίθηση μίας ομάδας και η αντίληψη που έχει για την ικανότητά της να 

αποδίδει αποτελεσματικά, αν και ακούγεται πολύ θεωρητικό και γενικό, αποτελεί 

μετρήσιμο στοιχείο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές αλλά και για την 

διοίκηση ενός οργανισμού.  Υπάρχει ωστόσο ένα θεωρητικό κενό κυρίως όσον αφορά 

την προσέγγισή της,  για το αν αποτελεί αθροιστικό φαινόμενο ή συνολικό και αν 

αφορά γενικές αντιλήψεις της ομάδας ή αν περιορίζεται σε θέματα που σχετίζονται 

άμεσα με την εργασία (Gibson, et al., 2000). Όταν το φαινόμενο αυτό προσεγγίστηκε 
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συνολικά, μέσω της συζήτησης της ομάδας και την παραδοχή μίας απάντησης, παρά 

την αθροιστική απάντηση όλων των μελών της ομάδας, τότε η προβλεπτική 

ικανότητα της μεταβλητής για την αποτελεσματικότητα της ομάδας ήταν μεγαλύτερη, 

αν και η δεύτερη μέθοδος είχε σωστά αποτελέσματα. Όταν υπολογιζόταν η 

πεποίθηση της ομάδας σε συγκεκριμένα στοιχεία, τότε προβλεπόταν και η 

αποτελεσματικότητα της ομάδας στους ίδιους παράγοντες, π.χ. σε πόσο χρόνο θα 

διεκπεραιωθεί μία εργασία. Τα γενικά μέτρα προέβλεπαν επιτυχώς τα γενικά 

αποτελέσματα. Ωστόσο το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό καθώς μία άλλη μελέτη 

εξάγει αντίθετα αποτελέσματα (Jung & Sosik, 2003) και συγκεκριμένα θεωρεί ότι οι 

προσωπικές εκτιμήσεις των μελών της ομάδας είχαν μεγαλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα, σε σχέση με την ομαδική απάντηση που προέκυπτε μέσω της συζήτησης. 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα μέλη της ομάδας αποδεικνύονται πιο ειλικρική όταν 

δίνουν ιδιαιτέρως απαντήσεις παρά όταν συναποφασίζουν γιατί επηρεάζονται μεταξύ 

τους και παρασύρονται. 

Η Gibson (1999) επιθυμεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που παρεμβαίνουν 

και διαμορφώνουν την σχέση της ομαδικής πεποίθησης και της αποτελεσματικότητας 

και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της έρευνάς της στα χαρακτηριστικά της εργασίας 

της ομάδας και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της ομάδας. Τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν το επίπεδο της 

ομαδικής αυτοπεποίθησης καθώς σχετίζονται με τον τύπο γνώσεων που πρέπει να 

κατέχουν τα μέλη της ομάδας για να αποδόσουν επιτυχώς και τον βαθμό στον οποίο 

το κάθε μέλος είναι ικανό να συνδυάσει και να ενσωματώσει την γνώση αυτή. Οι δύο 

σημαντικές μεταβλητές που προκύπτουν, και ελέγχονται στην έρευνα αυτή, είναι η 

αβεβαιότητα της εργασίας (task uncertainty) και ο βαθμός αλληλεξάρτησης των 

μελών για την διεκπεραίωση της εργασίας (task interdependence). Από την άποψη 

του περιβάλλοντος της ομάδας, το κλίμα και η κουλτούρα του συνόλου του 

οργανισμού επηρεάζει την διακίνηση και τον τύπο των πληροφοριών, όπως επίσης και 

την σημασία τους, οπότε προκύπτουν δύο σημαντικοί παράγοντες, η ανεξαρτησία 

από τον χώρο (field independence), δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η ομάδα συνδέει 

την εργασία της με το σύνολο του οργανισμού και το εξωτερικό περιβάλλον και είναι 

σε θέση να λαμβάνει τα μηνύματά του, και ο κολλεκτιβισμός (collectivism). Οι δύο 

τελευταίοι παράγοντες συνδέονται σημαντικά με την κουλτούρα μίας χώρας και για 

τον λόγο αυτό εντοπίζονται χαρακτηριστικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη. 
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Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ενδιαφέροντα και συνοψίζονται παρακάτω. 

Αρχικά όταν η αβεβαιότητα της εργασίας ήταν υψηλή και παράλληλα η 

αλληλεξάρτηση της εργασίας και ο κολλεκτιβισμός ήταν σε χαμηλά επίπεδα, τότε η 

πεποίθηση της ομάδας δεν συνδεόταν με την αποτελεσματικότητά της. Όταν η 

ομάδα γνωρίζει τι απαιτείται για να αποδόσει επιτυχώς σε μία εργασία και μπορεί 

ενεργά να μοιραστεί πληροφορίες και δεδομένα και να τα εκτιμήσει, τότε οι 

πεποιθήσεις της για τις ικανότητές της μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο μήκος 

κύματος με την αποτελεσματικότητά της. Όταν η αλληλεξάρτηση της εργασίας ήταν 

υψηλή τότε η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της συνδεόταν θετικά με την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας και το αντίθετο. Ο παράγοντας ανεξαρτησία από τον 

χώρο δεν φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο. Ο υψηλός βαθμός κολλεκτιβισμού 

συνδέεται ωστόσο με την θετική σχέση μεταξύ πεποίθησης της ομάδας και της 

αποτελεσματικότητάς της. 

Η μέτα – ανάλυση 67 προηγούμενων ερευνών από τους Gully et al. (2002) 

έρχεται να επαληθεύσει την γενική τάση ότι η ομαδική πεποίθηση επηρεάζει θετικά 

την αποτελεσματικότητα της ομάδας τόσο σε επίπεδο team efficacy, όσο και σε 

επίπεδο potency. Επίσης συσχετίζει τις προηγούμενες έννοιες με τον βαθμό 

αλληλεξάρτησης των μελών της ομάδας για την διεκπεραίωση της εργασίας, που 

θεωρεί βασικό παράγοντα της αποδοτικότητας της ομάδας, και αφορά την 

αλληλεξάρτηση στα πλαίσια του τύπου εργασίας, στόχων της ομάδας και 

αποτελεσμάτων. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο τύποι ομαδικής 

πεποίθησης επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα της ομάδας, με στατιστική 

σημαντικότητα μεγαλύτερη της αντίστοιχης επίδρασης της συνοχής της ομάδας. 

Παρατηρεί ότι όταν η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο της ομάδας τα αποτελέσματα είναι 

πιο αξιόπιστα, παρά όταν γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Τέλος ο βαθμός 

αλληλεξάρτησης, ως άμεσο χαρακτηριστικό του τύπου εργασίας, επηρέασε 

περισσότερο την σχέση team efficacy και αποτελεσματικότητας όταν ήταν αυξημένος 

παρά όταν ήταν χαμηλός, και η επιρροή του στην σχέση potency και 

αποτελεσματικότητας ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως βαθμού.   

Η μελέτη των Durham et al. (2000) που αφορούσε μία προσομοίωση 

ψυχολογικού ενδιαφέροντος, δεν στάθηκε δυνατό να επαληθεύσει απευθείας σχέση 

μεταξύ της πεποίθησης της ομάδας και της αποτελεσματικότητας αυτής. Ωστόσο η 

κοινά αποδεκτή θεωρία δεν αμφισβητείται, αφού τόσο η πεποίθηση της ομάδας όσο 

και οι στόχοι που τέθηκαν στις ομάδες επηρέασαν την μεταβλητή της αναζήτησης 
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πληροφοριών, η οποία ήταν η μόνη που επέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας. Επίσης αξιοσημείωστο είναι ότι η πεποίθηση της 

ομάδας για την ικανότητά της να αποδόσει αποτελεσματικά είχε αρνητική σχέση με 

τον παράγοντα πίεση χρόνου. 

Μία άλλη σχετική μελέτη της Gibson (2001) η οποία έλεγχε τον παράγοντα 

εκπαίδευση στην θέσπιση στόχων (goal setting training) σε σχέση με την ομαδική 

πεποίθηση αλλά και αποτελεσματικότητα εξήγαγε συνεπή προς την θεωρία 

συμπεράσματα. Διευκρινίζεται ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση σχετίζεται με την 

συμμετοχή των μελών στην διαδικασία θέσπισης στόχων και τους παρέχεται βοήθεια 

για να τους εδραιώσουν. Δεν πρόκειται για στενή εκπαίδευση δεξιοτεχνιών αλλά 

διαδικασιών. Συγκεκριμένα η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της συνδέεται 

θετικά με την αποτελεσματικότητα της ομάδας, ενώ και η εκπαίδευση συνδέεται 

θετικά με τις αντιλήψεις της ομάδας για το τι είναι ικανή αυτή να επιτύχει.  

Η μελέτη των Riggs και Knight (1994) επιχειρεί να αναλύσει πως οι μεταβλητές 

των διαδικασιών που ακολουθεί μία ομάδα λειτουργούν σαν παράγοντες παρακίνησης 

για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Η σχέση μεταξύ της αυτοπεποίθησης και 

της ικανοποίησης από την εργασία και την οργανωσιακή δέσμευση, είναι πιο 

περίπλοκο να προσδιοριστεί. Η αναπληροφόρηση μίας επιτυχούς απόδοσης συνδέεται 

σημαντικά με την ικανοποίηση από την εργασία. Και η αποτυχία επιδρά στην 

αυτοπεποίθηση και στην ικανοποίηση, αλλά αν η επίδραση της αποτελεσματικότητας 

πάνω στην ικανοποίηση είναι άμεση ή επηρεάζεται από την μεταβλητή της 

αυτοπεποίθησης δεν είναι γνωστό. Επίσης δεδομένου ότι η οργανωσιακή δέσμευση 

ορίζεται σε σχέση με την αποδοχή και την θέληση για κοινή επιδίωξη των 

οργανωσιακών στόχων, η αυτοπεποίθηση πρέπει να συνδέεται με την ακόλουθη 

θέληση να οικειοποιηθεί κανείς τους οργανωσιακούς στόχους. 

Έχει σημασία η επίδραση της συνολικής απόδοσης της ομάδας στην παρακίνηση  

των μελών της, ειδικά πάνω στην φύση των πεποιθήσεων της ομάδας και στις 

αλλαγές που γίνονται κάθε φορά για την διαμόρφωση των επόμενων επιπέδων 

παρακίνησης (Riggs & Knight, 1994). Επίσης φαίνεται ότι το αποτέλεσμα μίας 

επιτυχίας επηρεάζει περισσότερο την παρακίνηση των μελών μίας ομάδας αυξητικά, 

παρά στην αντίθετη περίπτωση της αποτυχίας. Η εμπειρία της επιτυχίας ή αποτυχίας 

σε μία ομάδα ενίσχυσε θετικά στην παραπάνω έρευνα τόσο τις πεποιθήσεις για τις 

προσωπικές ικανότητες των μελών ξεχωριστά αλλά και της ομάδας γενικότερα, όσο 

και την αντίληψη για τις σχέσεις αποτελεσματικότητας του ατόμου και της ομάδας και 
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ανταμοιβές, την ικανοποίηση από την εργασία αλλά και την οργανωσιακή δέσμευση 

που βιώνει ο καθένας στη ομάδα. 

Την θετική επίδραση της αναπληροφόρησης της απόδοσης πάνω στις 

αντιλήψεις των μελών μίας ομάδας για τις ικανότητές της επιβεβαιώνει και η 

μετέπειτα μελέτη των Prussia και Kinicki (1996), όπου η εμπειρία αυτή μπορεί να 

είναι τεχνιτή ή έμμεση. Επίσης εξακριβώνεται ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις σε 

παρερχόμενες αποδόσεις της ομάδας συνδέονται με την ακόλουθη παρακίνηση που 

βιώνει η ομάδα, ενώ η πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της στην 

διεκπεραίωση της εργασίας προβλέπουν την αποτελεσματικότητα της επιτυχώς. 

Σημειώνεται ότι η αναπληροφόρηση δεν επηρεάζει και δεν διαμορφώνει άμεσα την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας, αλλά επηρεάζει άλλους παράγοντες, οι οποίοι 

οδηγούν σε αύξηση ή όχι της απόδοσης της ομάδας. 

Το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις της ομάδας για τις ικανότητές της 

διαμορφώνονται και εξελλίσσονται με την πάροδο του χρόνου επιβεβαιώνονται και 

από μία πιο πρόσφατη μελέτη των Jung και Sosik (2003). Στην πρώτη χρονική στιγμή 

της έρευνας τα μέλη της ομάδας είχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους για τις 

πραγματικές ικανότητες της ομάδας τους, που ενδεχομένως βασίζονταν και σε 

προσωπικές τους διαφορές. Την δεύτερη χρονική στιγμή όμως και μετά την 

ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων, οι αντιλήψεις των μελών έγιναν πιο 

ομοιογενείς. Σαφώς έπαιξε ρόλο και η αυξανόμενη διάδραση των μελών που οδήγησε 

σε μία πιο κοινή εκτίμηση των ικανοτήτων τους. 

Η παραπάνω μελέτη επιβεβαιώνει και πάλι τα συμπεράσματα των Prussia και 

Kinicki (1996) και συγκεκριμένα εξακριβώνει την άμεση θετική επίδραση των 

πεποιθήσεων της ομάδας για τις ικανότητές της πάνω στα αποτελέσματά της και στις 

δύο χρονικές περιόδους του πειράματος. Επίσης και η αναπληροφόρηση των 

αποτελεσμάτων είχε θετική σχέση με την πεποίθηση της ομάδας. Δεν εξακριβώθηκε 

άμεση σχέση μεταξύ αναπληροφόρησης και αποτελεσματικότητας μα αυτό ήταν 

αναμενόμενο και δικαιολογείται από την έμμεση σχέση τους, μέσω της επιρροής της 

αναπληροφόρησης στην πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της και 

ενδεχομένως και σε άλλες διαδικασίες. Στατιστικά σημαντική και θετική σχέση 

ανάμεσα στην πεποίθηση της ομάδας για τις ικανότητές της (potency) και την 

αποτελεσματικότητά της εξακριβώνουν και οι Sivasubramaniam et al. (2002). 

Τα παραπάνω συμπεράσματα των Riggs και Knight (1994) μπορεί να τα 

εκμεταλλευθεί η διοίκηση ενός οργανισμού και συγκεκριμένα θα πρέπει να 
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επιδοκιμάζει ευρέως τις επιτυχίες, όπως επίσης και τις αντιλήψεις των υπαλλήλων για 

την ομαδική επιτυχία. Οφείλει να σχεδιάζει προσεκτικά και να θέτει ρεαλιστικούς 

στόχους ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες να βιώνουν την επιτυχία και να 

αυξάνει η ομάδική πεποίθησή τους για την ικανότητα της ομάδας. Επίσης θα 

μπορούσαν να σχεδιάζουν στρατηγικές, οι οποίες να επηρεάζουν τις αντιλήψεις περί 

επιτυχίας, ανεξάρτητα από τα πραγματικά επίπεδα απόδοσης. Γενικότερα θα πρέπει 

να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον όπου τα μέλη της ομάδας θα μπορούν να 

διδαχθούν από την προηγούμενη εμπειρία τους και τα λάθη τους πώς θα είναι σε 

θέση να βελτιώσουν την ακόλουθη απόδοσή τους (Jung & Sosik, 2003). 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της Gibson (1999), η σημασία της 

αλληλεξάρτησης των μελών μίας ομάδας για την επιτυχή διεκπεραίωση μίας εργασίας 

είναι σημαντική και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από την διοίκηση του οργανισμού 

κατά τον σχεδιασμό των ομάδων. Συγκεκριμένα αφορά ειδικά τις επιχειρήσεις που 

σκοπεύουν να δημιουργήσουν ομάδες για εργασίες που μέχρι πρότινος γίνονταν 

ατομικά και μπορούν το χαρακτηριστικό αυτό να το επηρεάσουν.  
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Μέρος 4ο 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ MANAGEMENT 

 

 

4.1 Δυνατότητες παρεμβάσης της διοίκησης 

 

Οι δυνατότητες που έχει κάθε φορά η διοίκηση να παρέμβει στις λειτουργίες της 

ομάδας δεν έιναι τόσο περιορισμένες όσο περιφερειακές. Δηλαδή μπορούν να 

επηρεάσουν τους παράγοντες σχεδιασμού, ώστε αυτοί να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών της ομάδας. Στο μοντέλο των 

Campion et al. (1993) από τις πέντε ομάδες των χαρακτηριστικών της εργασίας, 

αυτές του σχεδιασμού, της εργασίας και των διαδικαστικών στοιχείων είχαν την 

μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα για την αποτελεσματικόητα της ομάδας σε σχέση 

με τις ομάδες της αλληλεξάρτησης της εργασίας, της σύνθεσης της ομάδας και του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος, στοιχείο που δίνει κατευθύνσεις για τις απαραίτητες 

κινήσεις της διοίκησης ενός οργανισμού. Σημειώσεις για την δυνατότητα παρέμβασης 

των managers και της διοίκησης γενικότερα γίνονται σε όλη την εργασία ανάλογα με 

το κεφάλαιο, ωστόσο εδώ επιχειρείται μία σύνοψη αυτών. 

Οι Campion et al. (1996) συνοψίζουν την έρευνά τους πάνω στους παράγοντες 

που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων, δίνοντας κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές στις επιμέρους διοικήσεις οργανισμών για την επιτυχή 

σύνθεσή των ομάδων. Αρχικά προτείνουν ότι οι διοικήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν 

εργασίες που προσφέρουν πνευματική παρακίνηση σε αυτόν που τις εκτελεί. Ένας 

σχετικά σίγουρος τρόπος είναι η ενδυνάμωση των ομάδων και η ενίσχυση της 

αυτονομίας τους (Tesluk & Mathieu, 1999), ώστε να εξασφαλιστεί η παρακίνησή 

τους. Θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή των μελών της ομάδας στην λήψη 

αποφάσεων και θα πρέπει αυτά να αναλαμβάνουν μία ποικιλία ρόλων μέσα στην 

ομάδα, ενισχύοντας την αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας, τόσο σε θέματα 

εργασίας, όσο και σε θέματα στόχων και αναπληροφόρησης αποτελεσμάτων. Ακόμα 

απαιτείται επαρκής εκπαίδευση των μελών της ομάδας, τόσο σε τεχνικές δεξιότητες, 

όσο και σε ικανότητες συνεργασίας, όπως επίσης και σαφής και αντιληπτή 

υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης σε θέματα πόρων, πληροφοριών και 

ψυχολογικής ενίσχυσης. 
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Οι παραπάνω συγγραφείς θεωρούν ως σημαντικότερο τον διαρκή έλεγχο και 

την ενίσχυση των λειτουργικών εσωτερικών διαδικασιών της ομάδας. Θέματα 

επικοινωνίας, επιμερισμού φόρτου εργασίας και κοινωνικής υποστήριξης είναι πολύ 

σημαντικά αλλά κυρίως η εξασφάλιση και η διατήρηση υψηλού αισθήματος 

πεποίθησης για τις επαρκείς ικανότητες της ομάδας για αυξημένη 

αποτελεσματικότητα. Όλα τα προηγούμενα δεν αποτελούν σίγουρες μεθόδους 

διασφάλισης αυξημένης αποτελεσματικότητας των ομάδων, αλλά περισσότερο 

αποτελούν χαρακτηριστικά  επιτυχημένων και αποτελεσματικών ομάδων. 

Την άποψη ότι η διοίκηση ενός οργανισμού πρέπει να δίνει αυξημένη προσοχή 

προς τα θέματα κυρίως της σύνθεσης της ομάδας, σχεδιασμού της εργασίας και 

αποτελεσματικής ηγεσίας υποστηρίζει και ο Stewart (2006). Επίσης θεωρεί ότι η 

αυξημένη αυτονομία πρέπει να προορίζεται για τις ομάδες που διεκπεραιώνουν 

σωματική εργασία και προσοχή στον υψηλό συντονισμό πρέπει να δίνεται στις 

ομάδες που απασχολούνται σε γνωστικά αντικείμενα. 

Σχετικά με την σύνθεση των ομάδων, μελέτες αναφορικά με την γνωστική 

ικανότητα των μελών ομάδων διοίκησης αποδεικνύουν ότι όταν αυτά δεν είναι 

εξειδικευμένα με την στενή έννοια του όρου, τότε είναι σε θέση να επικοινωνήσουν 

και να συνεργαστούν καλύτερα. Προφανώς αυτό αποτελεί παρότρυνση για τις 

διοικήσεις των οργανισμών να συστήνουν διαλειτουργικές ομάδες, οι οποίες να 

αποτελούνται από μέλη με λειτουργικό εύρος γνώσεων και όχι στενή εξειδίκευση σε 

έναν γνωστικό τομέα (Bunderson & Sutcliffe, 2002). 

Μία άλλη γενική άποψη επιτάσσει ότι μεγιστοποιώντας τις διαφορές μίας ομάδας 

σε θέματα γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων και παράλληλα ελαχιστοποιώντας 

τις διαφορές σε πεποιθήσεις σχετικά με την εργασία, αντιλήψεις και αξίες, τότε είναι 

δυνατή η σύνθεση ακόμα πιο αποτελεσματικών ομάδων (Harrison et al., 2002), όπως 

προκύπτει από την σχετική έρευνα. Επίσης σημαντικό είναι να μην σχηματίζονται 

ομάδες με βάση την ετερογένεια των χαρακτηριστικών των μελών της ομάδας, αλλά 

να επιλέγονται με κριτήριο τις αυξημένες ικανότητές τους, την εξειδίκευσή τους και 

επιθυμητά ή κοινά αποδεκτά χαρακτηριστικά προσωπικότητας τους (Stewart, 2006). 

Η εύκολη λύση της σύνθεσης ομοιογενών ομάδων για την αποφυγή 

ενδεχόμενων προβλημάτων δεν είναι εφικτή στην σημερινή πραγματικότητα, τόσο 

για λόγους πρακτικούς, αλλά κυρίως για ηθικούς. Εξάλλου οι ετερογενείς ομάδες 

εμφανίζουν πλεονεκτήματα στην καινοτομία και αποτελεσματικότητα, που 

αντισταθμίζουν το κόστος τους. Οι Kirkman et al. (2004) συνοψίζουν από την 
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υπάρχουσα ακαδημαϊκή αρθρογραφία ενδιαφέρουσες προτάσεις για να 

ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στα νέα δεδομένα: 

 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών μίας ομάδας σε δεξιοτεχνίες 

διαπραγμάτευσης, επίλυσης συγκρούσεων και σχηματισμού ομάδας. 

• Δέσμευση των μελών της ομάδας για συχνές εσωτερικές εκτιμήσεις των 

διαδικασιών της ομάδας αλλά και της λειτουργίας της.  

• Αυξημένη σαφήνεια του στόχου και εγκαθίδρυση υγειούς επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών. 

• Ανοχή για την πάροδο ορισμένου χρόνου, ώστε η διαφορετικότητα να χάσει την 

κύρια σημασία της για τα μέλη της ομάδας. 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποδοτικότητα μίας ομάδας είναι η 

εκπαίδευση που περέχεται στα μέλη της, τόσο από άποψη περιεχομένου για τις 

δεξιοτεχνίες των μελών της ομάδας, όσο και για την διαιώνιση αξιών και αντιλήψεων 

μα και για θέματα που αφορούν την ομαδική λήψη αποφάσεων (Campion et al., 

1993). Επίσης η εκπαίδευση μπορεί να απευθύνεται και στους προϊσταμένους των 

τμημάτων για θέματα συντονισμού ή παρακίνησης, αλλά και για επιρροής των ορίων 

μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού, τόσο σε ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο, όσο και 

σε κατώτερο (Lowe & Galen, 1996). 

Σημαντική είναι η προοπτική της ηγεσίας μέσα στην ομάδα, αφού αυτή 

αποδεικνύεται από την τρέχουσα αρθρογραφία ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότα 

των ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν οι ηγέτες των ομάδων τις ενδυνάμωναν 

και αναγνώριζαν τις προσπάθειές τους, αυτές γίνονταν πιο αποτελεσματικές (Campion 

et al., 1993, Lowe & Galen, 1996,  Tesluk & Mathieu, 1999). Συνεπώς είναι 

σημαντικό οι διοικήσεις των οργανισμών να αναγνωρίσουν αυτή την δυνατότητα των 

ηγετών και να διαμορφώσουν ένα τέτοιο οργανωσιακό περιβάλλον που να ενισχύσει 

τις παραπάνω σχέσεις, όχι μόνο όμως σε θέματα ηγεσίας, αλλά και σε θέματα των 

υπολοίπων μεταβλητών σχεδιασμού. Ακόμα μία σχετική παράμετρος αποτελεί η 

πρόσληψη ηγετών και προϊσταμένων για τα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα ενός 

οργανισμού. Παλαιότερα δεν δινόταν προσοχή στις χαρισματικές ιδιότητες ενός 

προϊσταμένου γραμμής παραγωγής, παρά μόνο στην τεχνική κατάρτισή του. Και η 

ηγεσία σε αυτό το επίπεδο πρέπει να απολαμβάνει αυτονομία ώστε να της δίνεται η 
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ευκαιρία να ενδυναμώνει τις ομάδες, στοιχείο που θα παρακινεί ακόλουθα τα μέλη 

τους (Lowe & Galen, 1996). 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι ένας βασικός τρόπος για να αποκτήσει μία 

επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, χρησιμοποιώντας 

το πιο σημαντικό της στοιχείο, το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι συνεισφέρουν 

δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις που προστίθενται στην οικονομική αξία της 

επιχείρησης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου δυναμικού ενός 

οργανισμού συνοψίζονται σε ότι μπορεί να είναι σπάνια ή δυσεύρετα, να είναι 

δύσκολο να αντιγραφούν, να μην έχουν άμεσα υποκατάτατα και να δίνουν την 

δυνατότητα στους οργανισμούς να επιδιώκουν και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες του 

περιβάλλοντός τους. Σε αυτούς τους παραμέτρους ιδιαιτερότητας του ανθρωπίνου 

δυναμικού και της επιτυχούς σύνθεσής του σημαντικό ρόλο παίζει και η 

διαφορετικότητα των μελών μίας ομάδας (Orlando, 2000), αφού αυτή δεν μπορεί να 

μεταφερθεί επιτυχώς σε άλλο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται η πολιτισμική 

διαφορετικότητα και η συνεισφορά της στην αποτελεσματικότητα της ομάδας, η 

οποία δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να εκτιμηθεί. Ωστόσο μία μεταβλητή που 

μπορεί να ενισχύει το ανταγωνιστκό πλεονέκτημα μίας ομάδας, μπορεί από την άλλη 

να είναι καταστροφική για την απόδοση μίας άλλης. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η συστηματική προσέγγιση όλων των μεταβλητών, όσο αυτό κρίνεται 

δυνατό. 

Γενικά η πρόταση των Campion et al. (1993) είναι να ενταχθεί το θεωρητικό 

πλαίσιο των μεταβλητών που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μίας ομάδας στο 

πλαίσιο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (HRM), Θεωρούν ότι πλήθος των 

ανεξάρτητων μεταβλητών υπάγονται στην δικαιοδοσία του HRM και στις 

δραστηριότητες των αντίστοιχων managers. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικασίες 

της πρόσληψης και της στελέχωσης τμημάτων, η εκπαίδευση, η ανάθεση εργασιών, ο 

τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης, η ανταμοιβές και ο τρόπος επιμερισμού αυτών 

κ.α. ( Patterson et al., 1997).  Η υπαγωγή αυτή θα βοηθήσει στην εδραίωση της 

ανάγκης βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ομάδων στους managers και θα 

εξασφαλίσει την διαχρονική και συστηματική ενασχόλησή τους με αυτήν. 

Οι Patterson et al. (1997) διεξήγαγαν μία ευρέας κλίμακας έρευνας πάνω στην 

επίδραση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων την αποτελεσματικότητα των 

οργανισμών και τα συμπεράσματά τους είναι εντυπωσιακά. Αρχικά εξακρίβωσαν ότι η 

ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση που βιώνει το ανθρώπινο δυναμικό μίας 
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επιχείρησης εξηγούν σημαντικό μέρος της διακύμανσης της απόδοσης μίας 

επιχείρησης και του συνολικού της κέρδους. Η χρήση πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων συνολικά εξηγούσε το 19% της διακύμανσης στα κέρδη των 

επιχειρήσεων του δείγματος και 18% στα επίπεδα παραγωγικότητας. Επίσης η χρήση 

HRM πρακτικών αποτέλεσε την στρατηγική με την ισχυρότερη προβλεπτική 

ικανότητα για την συνολική αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, σε σύγκριση με 

στρατηγικές όπως έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογίας και ποιότητας. 

Η απόδοση ενός οργανισμού εξαρτάται σαφώς από μη ελέγξιμους από την 

διοίκηση εξωτερικούς παράγοντες, όπως το μερίδιο της αγοράς ή γενικότερο κλίμα 

της αγοράς, αλλά προσδιορίζεται και από παράγοντες όπως η οργανωσιακή 

κουλτούρα, οι τρόποι διοίκησης και η χρήση πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων. Η μείωση του κόστους παραγωγής από νέες δυναμικές οικονομίες ανά τον 

κόσμο αναγκάζουν τους οργανισμούς στις παραδοσιακά εκβιομηχανισμένες κοινωνίες 

να στραφούν προς άλλες εναλλακτικές λύσεις. Δυστυχώς συνεχίζει να υφίσταται 

διαχωρισμός στην λογική αρκετών οργανισμών και των στελεχών τους ότι τα θέματα 

εργασίας διαχωρίζονται από τα θέματα του ανθρωπίνου δυναμικού. Η εξέλιξη της 

κοινωνίας όμως ιστορικά παρά την διαφοροποίηση των αγορών παγκοσμίως επιτάσσει 

την λογική της διατήρησης της ευημερίας των ανθρώπων μέσα σε έναν σύγχρονο 

οργανισμό, από τη μία πλευρά με σαφή οικονομικά οφέλη, τουλάχιστον στον δυτικό 

κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά όμως στα πλαίσια της ανέλιξης της θέσης του 

ανθρώπου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

στην διοίκηση επιχειρήσεων, επιχείρησε να συνθέσει μία σαφή εικόνα των 

οργανωσιακών σχέσεων που συναντούνται στην ομάδα, ως βασικού πυρήνα 

λειτουργίας των σύγχρονων οργανισμών, με στόχο να δωθούν σωστές κατευθύνσεις 

για τις δυνατότητες επιτυχούς παρέμβασης από μέρους των διοικήσεων. 

Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος ακολούθησε το διαδεδομένο στις 

οικονομικές επιστήμες μοντέλο input – process – output. Συγκεκριμένα οι μεταβλητές 

σχεδιασμού της συνολικής λειτουργίας μίας ομάδας και οι μεταβλητές των 

διαδικασιών που ακολουθεί η ομάδα για την επίτευξη των στόχων της αποτελούν 

τους δύο πρώτους πυλώνες αντίστοιχα του μοντέλου αυτού. Το αποτέλεσμα ορίζεται 

ως η απόδοση της ομάδας και διαμορφώνεται από τα παραπάνω, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εξωτερικές συγκυρίες. 

Στόχος της εργασίας είναι να διαχωρίσει ευκρινώς τις προαναφερθείσες 

μεταβλητές, τον βαθμό και την κατεύθυνση με την οποία επηρεάζουν το αποτέλεσμα, 

ώστε να καταστή όσο το δυνατόν σαφές ένα πλαίσιο επιτυχούς παρέμβασης της 

διοίκησης, πάνω σε συγκεκριμένες κάθε φορά παραμέτρους και με αποτελεσματικές 

τεχνικές. Η εργασία ευελπιστεί ότι ίσως μπορεί να δώσει  σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς  

και managers την πεποίθηση ότι, με δεδομένο ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι 

ρευστές, τότε η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων μπορεί να επιτευχθεί με 

συστηματική οργάνωση, καλοπροαίρετη παρακολούθηση και έγκαιρη παρέμβαση, είτε 

στο σχεδιασμό, είτε στις διαδικασίες της, που θα αυξήσει την ικανοποίηση των 

μελών, ακόλουθα την συνεισφορά τους και τέλος θα αυξήσει τα συμφέροντα του 

οργανισμού, στο σύνολό του. 
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