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        3.3.3.2. Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των ομάδων 

 

  ΕΕιιζζααγγωωγγήή  

Η ζπνπδαηφηεηα ησλ νκάδσλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πεηπραίλνπλ κεγαιχηεξν απνηέιεζκα απ' φ,ηη ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αηφκσλ 

πνπ ηελ απνηεινχλ, αλ ην θαζέλα ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα.  

 

  ΑΑνν  ηη  οομμάάδδαα  εείίννααιι  ώώππιιμμηη  κκααιι  λλεειιηηοοςςππγγεείί  ααπποοηηεελλεεζζμμααηηιικκάά,,ηηόόηηεε::  

1. Δημιοςπγούνηαι θαινόμενα ζςνέπγιαρ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηθαλφηεηεο, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 

φ,ηη ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ «ηφκσλ, φηαλ απηά δξνπλ κεκνλσκέλα. 

 

2. Σςνηονιζμόρ και ανηιμεηώπιζη πολςπλοκόηηηαρ. 

 Η νκάδα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πνιππινθφηεηαο.  

 Η αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 Όια απηά δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα ζπληνληζκφ θαη επειημία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

θαη αηφκσλ.  

 Απηή ε αλαγθαηφηεηα κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ.  

 ΔΔεε  θθαα  ςςππάάππξξεειι  ηηοο  εεππιιθθςςμμηηηηόό  ααπποοηηέέλλεεζζμμαα  ►► Αλ νη εξγαδφκελνη θάλνπλ κφλνλ φ,ηη πξνβιέπεη ε 

ηππηθή νξγάλσζε θαη νη νδεγίεο ησλ πξντζηακέλνπ (νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφ λα παξεκβαίλνπλ 

θαζνδεγεηηθά ζε θάζε ζεκαληηθή ή δεπηεξεχνπζα ππφζεζε)  δε ζα ππάξμεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. 

 

3. Ικανοποίηζη αναγκών 

Η νκάδα δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο θαη επλντθφ θιίκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ αλαγθψλ ηνπ "εγψ" θαη ηεο απηννινθιήξσζεο.  

ΠΠααππάάδδεειιγγμμαα,, εάλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη ζε κηα θηιαλζξσπηθή ή πεξηβαιινληηθή νκάδα, θαηαμηψλεηαη θαη 

σο άηνκν θαη σο ζχλνιν, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

 

4. Ανάπηςξη μελών 

Η ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία γηα ηα κέιε ηεο. Τα άηνκα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζπλεξγαδφκελα κε άιια 

άηνκα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. 

 

  ΣΣςςμμμμεεηηοοσσιικκόό  mmaannaaggeemmeenntt  ►►  ΟΟιι  οομμάάδδεερρ  ζζηηιιρρ  εεππιισσεειιππήήζζεειιρρ  

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην ζπκκεηνρηθφ management ζεσξνχλ ηηο νκάδεο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν.  

  ΟΟμμάάδδεερρ  κκααιι  ππααππααγγωωγγιικκόόηηηηηηαα//ααπποοηηεελλεεζζμμααηηιικκόόηηηηηηαα  
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ νξγαληζκψλ πξνζδηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

νκάδσλ.  

 

 



  ΕΕςςθθύύννηη  ΠΠπποοϊϊζζηηααμμέέννωωνν  --  ΣΣςςμμππεεππάάζζμμααηηαα  
Καηά ζπλέπεηα, θάζε πξντζηάκελνο πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά σο κέιε ψξηκσλ νκάδσλ.  

Όηαλ νη πθηζηάκελνη ιεηηνπξγνχλ σο ππεχζπλεο νκάδεο, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ πςειά επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

ΌΌηηαανν  νη ίδηνη σο νκάδα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε, θάλνπλ δηθή ηνπο ππφζεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, ηηόόηηεε κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα θαη ζπλεξγαηηθά θαη είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ ηα 

θαηλφκελα ηεο ζπλέξγηαο, θαζψο επίζεο λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 


