
 

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρθςεων και Υπηρεςιών 
Καιηγητθσ Παναγιώτησ Φουτςιτζθσ 

 

33..33..33..44..  ΠΠρροοςςδδιιοορριιςςμμοοίί  ππααρράάγγοοννττεεσσ  ττηησσ  ααπποοττεελλεεςςμμααττιικκόόττηητταασσ  ττηησσ  οομμάάδδαασσ..  

 

 

Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο εμαξηάηαη από παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

αα)) ηα κέιε ηεο, ββ)) ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, γγ)) ηνλ εγέηε ηεο θαη ηελ δδ)) 

ύπαξμε θνηλώλ αξρώλ (ζρήκα. 3.11). 

 

α) Μέλη ηης ομάδας.  

Τα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο κε 

αξθεηνύο ηξόπνπο. Καη' αξράο, οο  ααρριιθθμμόόςς  ηηοοσσςς δελ κπνξεί λα είλαη πάξα πνιύ κεγάινο, γηαηί 

όζν απμάλεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ηόζν δπζθνιεύνπλ ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία. Φπζηθά 

ην θαηάιιειν κέγεζνο εμαξηάηαη από ηε θύζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ηελ σξηκόηεηα ησλ κειώλ ηεο. 

Όκσο ν αξηζκόο απηόο θπκαίλεηαη από 5 κέρξη 12 άηνκα. 

ΟΟιι  ρρόόλλοοιι  κκααιι  ηη  ζζσσμμππεερριιθθοορράά  ηηωωνν  μμεελλώώνν  ηηηηςς  οομμάάδδααςς πξνζδηνξίδνπλ ην  

α) πόζν θαιά ιεηηνπξγεί απηή θαη β) ηε ζπλνιηθή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα.  

Τα άηνκα ζηελ νκάδα πξέπεη α) λα απνθεύγνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ξόινπο (ππ..ρρ..  

ααδδηηααθθννξξίίαα,,  ααλληηααγγσσλληηζζηηηηθθήή  θθααηη  εεγγσσηηζζηηηηθθήή  ζζππκκππεεξξηηθθννξξάά,,  θθααθθόόππηηζζηηεεοο  ααλληηηηξξξξήήζζεεηηοο). Αληίζεηα, β) 

είλαη αλάγθε λα ζπκβάιινπλ κε ζεηηθνύο ξόινπο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο (π..ρρ..  

ββννήήζζεεηηαα  γγηηαα  εεππίίηηεεππμμεε  ζζππλλααίίλλεεζζεεοο,,  ππξξννηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  ζζσσζζηηννύύοο  θθααλλόόλλεεοο  θθααηη  δδηηααδδηηθθααζζίίεεοο,,  έέιιιιεεηηςςεε  

εελληηάάζζεεσσλλ,,  εελλζζάάξξξξππλλζζεε  ζζππκκκκεεηηννρρήήοο  όόιισσλλ  ηησσλλ  κκεειιώώλλ,,  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  θθααιιώώλλ  ζζρρέέζζεεσσλλ  θθααηη  θθιιίίκκααηηννοο) 

θθααηη  ζζηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  έέξξγγννππ  ηηεεοο  ((ππ..ρρ..  ππξξσσηηννββννππιιίίεεοο,,  ππξξννηηάάζζεεηηοο))..  

 

β) Κανόνες- Διαδικαζίες -Μέθοδοι. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε α) ζσζηώλ θαλόλσλ, β) ζσζηή 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο, γ) ζσζηή θαηαλνκή εξγαζηώλ ζηα κέιε ηεο, δ) κέζνδν θαη ζύζηεκα 

εξγαζίαο.  

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα γλσξίδεη ηη αθξηβώο ηα άιια 

κέιε πεξηκέλνπλ απ' απηό. Επίζεο ζεκαληηθέο είλαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο α) ιύλνπλ πξνβιήκαηα, β) απνθαζίδνπλ, γ) επηθνηλσλνύλ θαη δ) ζπληνλίδνληαη.  

  

ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα:: Όπως, για παράδειγμα, ζε μια ομάδα ποδοζθαίροσ κάθε παίτηης έτει ηο ρόλο 

ηοσ και εθαρμόζεηαι ζσγκεκριμένο ζύζηημα ζηο παιτνίδι, έηζι και ζηις ομάδες εργαζίας κάθε μέλος 

έτει ηο δικό ηοσ ρόλο και εθαρμόζεηαι ζσγκεκριμένο ζύζηημα και μέθοδος για ηη λειηοσργία ηοσς. 

 

γ) Κοινοί ζηότοι - όραμα. 

Η ύπαξμε θνηλώλ ζηόρσλ θαη νξάκαηνο απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο.  

Όηαλ όια ηα κέιε ηεο θαηαλννύλ όηη έρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο θαη ζπλεπώο "θνηλό ζπκθέξνλ", 

α) ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο, β) αηζζάλνληαη σο κηα νιόηεηα θαη γ) 

αλαπηύζζνπλ ην νκαδηθό πλεύκα θαη ηηο ζεηηθέο "νκαδηθέο" ζπκπεξηθνξέο. 

 

δ) Ηγέηης. 

Ο εγέηεο παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν.  

Μπνξεί λα βνεζήζεη ηελ νκάδα α) λα απνθηήζεη θνηλό όξακα θαη ζηόρνπο, β) δηακνξθώλεη 

ην νκαδηθό πλεύκα θαη ην θαηάιιειν θιίκα, γ) ελζαξξύλεη θαη εκςπρώλεη ηα ππόινηπα κέιε, δ) 

ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζκό ηεο νκάδαο, ε) ζπιιακβάλεη θαη πξνηείλεη ζύζηεκα θαη κέζνδν 

ιεηηνπξγίαο.  



Σε κηα νκάδα, αλάινγα κε ηε θύζε ηεο θαη ηελ σξηκόηεηά ηεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξνη ηππηθνί ή άηππνη εγέηεο θαη ηππηθά ή άηππα λα ζπλαιιάζζνληαη, αλάινγα κε ην 

έξγν θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο νκάδαο. 

 

ε) Κλίμα-Επικοινωνία. 
Η αποτελεςματική λειτουργία τησ ομάδασ προχποθζτει την φπαρξη καλοφ κλίματοσ.  

Βαςικά ςτοιχεία του είναι  

α) ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ,  

β) η αμοιβαία εμπιςτοςφνη μεταξφ των μελών, 

γ) η ελευθερία ζκφραςησ,  

δ) η ανοιχτή και η ειλικρινήσ επικοινωνία,  

ε) οι καλζσ ανθρώπινεσ ςχζςεισ,  

ζ) η προδιάθεςη για ςυναίνεςη,  

η) η αλληλεγγφη και η αλληλοχποςτήριξη. 


