
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 

Οι  θεμελιώδεις αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογία αποτελούν 
τις βάσεις για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. 

Και ειδικότερα: 

Επικέντρωση της προσοχής στο άτομο και στη βιωματική του 
εμπειρία 

Έμφαση σε κάποια εγγενή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του ατόμου  

Προτεραιότητα στην ανάγκη του ατόμου να είναι σημαντικό, να το 
υπολογίζουν και να το αγαπούν 

Αναγνώριση της αξιοπρέπειας του ατόμου και συνεχή δυναμική 
υποστήριξη ανάπτυξης του προσωπικού του δυναμικού.   
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 Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Προσπαθεί να συγκεράσει τις απόψεις και θεωρίες που διέπουν 
τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ομαδικές συνεργασίες που 
αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο.  

Αφορά κυρίως τη γνώση και τη μελέτη του ατόμου και τις μικρές 
ομάδες ατόμων. Συνιστάται δηλαδή σε έννοιες, αρχές, μοντέλα 
και θεωρίες που περιγράφουν και εξηγούν την προσωπικότητα, 
την αντίληψη, τις αξίες, τις ανάγκες, τη μάθηση, την 
επικοινωνία, τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων. 

Βοηθάει στο χειρισμό των πολιτισμικών διαφορών, στην ανάπτυξη 
πετυχημένων ηγετών, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας, στην 
ενδυνάμωση της ομαδικότητας και στην εφαρμογή της αλλαγής 
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 Η Οργανωσιακή συμπεριφορά αντλεί κυρίως 

γνώσεις από τη θεωρία της Συστημικής 

προσέγγισης της Οργάνωσης, που 

στηρίζεται στις αρχές της γενικής θεωρίας 

συστημάτων που αναπτύχθηκε από το 

βιολόγο Bertalanffy,τον οικονομολόγο 

Boulding,το βιομαθηματικο Rapoport και το 

φυσικό Gerald   
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Οι βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων είναι: 

 Ο γνωστός κόσμος, τα φαινόμενα και οι οργανισμοί είναι 
ολότητες αποτελούμενες από μέρη τα οποία βρίσκονται σε 
δυναμική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους  

 Υπάρχουν γενικές αρχές που έχουν διεπιστημονική ισχύ και 
βοηθούν στη μελέτη των διαφορετικών διαστάσεων, 
βιολογικών, τεχνικών, κοινωνικών, οικονομικών κ.α. 
φαινομένων. Οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι διαιρούν τα 
φαινόμενα και μελετούν μόνο μέρη αυτών πράγμα που 
συγχρόνων απαιτεί τη σύνδεσή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η 
ολοκλήρωση και η συνολική θεώρηση αυτών ως ολότητες. 
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Χαρακτηριστικά Συστημάτων 

 Ανοικτά – Κλειστά συστήματα 

 Δυναμικότητα – Στασιμότητα 

 Συχνότητα Αλλαγών 

 Πολυπλοκότητα 

 Ποσότητα μερών ή υποσυστημάτων 

 Συνέργεια 

(ο βαθμός αρμονίας και συνεργασίας μεταξύ των μερών) 

 Εντροπία  

(ανισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών)  
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 Η κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα σύστημα. Είναι μια ολότητα 
που συνιστάται από αλληλοεπιδρώμενα μέρη στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου περιβάλλοντος. 

 Οι εισροές της από το περιβάλλον είναι συνήθως ανθρώπινοι 
και υλικοί πόροι, πληροφορίες και γνώσεις και τα 
αλληλοεπιδρώμενα μέρη είναι οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, οι 
εγκαταστάσεις και οι πληροφορίες. 

 Οι εκροές της μπορεί να είναι υπηρεσίες, προϊόντα, 
εισοδήματα, γνώσεις κ.α. και τα αλληλοεπιδρώμενα μέρη είναι 
οι διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης όπως η παραγωγή, η 
διάθεση κ.λ.π. 
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 Η οργάνωση - επιχείρηση ως ανοικτό – δυναμικό 

σύστημα απαιτεί τη μελέτη των εκροών – εισροών 

και γενικότερα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

οργάνωσης - επιχείρησης και περιβάλλοντος, καθώς 

και των αλλαγών ή εξελίξεων και την προσαρμογή 

της σε αυτές. 

 Η ποιότητα των σχέσεων συνεργασίας στον 

εργασιακό χώρο είναι το κλειδί για την 

αυτοπραγμάτωση του ατόμου και την επίτευξη των 

στόχων της ομάδας ή του οργανισμού 

 



Δεξιότητες συνεργασίας του ηγέτη  

 Να εντάσσει νέα μέλη στην ομάδα 

 Να αναθέτει καθήκοντα στα μέλη της ομάδας και να επιβλέπει 

μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα την εξέλιξη της 

εργασίας  

 Να αξιολογεί συστηματικά την πρόοδο της εργασίας 

 Να γνωρίζει τους στόχους της ομάδας και πως μπορούν να 

εξυπηρετηθούν 

 Να κρίνει, να αξιολογεί και να συμμετέχει στην ομάδα 

ουσιαστικά και αποτελεσματικά 

 Οι συνεδριάσεις της ομάδας να κλείνουν με απολογισμό και 

ανατροφοδότηση της εργασίας 


