


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»

Κατανόηση της ατομικής και της ομαδικής δυναμικής



Περιγραφή ενότητας 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σημασία της συμπεριφοράς και του 

τρόπου με τον οποίο επηρεάζει τόσο τις ομάδες όσο και τα άτομα. 

Αποτελείται από τρία κύρια μέρη:

• Συμπεριφορικές πτυχές

• Ομαδική δυναμική και δημιουργία ομάδας

• Τρόποι εργασίας και χημεία ομάδας

• Κινητοποίηση



ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Το πρώτο μέρος αυτής της ενότητας εστιάζει στη σημασία της 

συμπεριφοράς. Εσείς πρόκειται να:

• Κατανοήσετε τη σημασία των στάσεων

• Μάθετε πώς να ξεπεράσετε και να διαχειριστείτε τα συναισθήματά 

σας

• Προσδιορίσετε πώς η προσωπικότητα επηρεάζει το εργασιακό 

περιβάλλον

• Εξερευνήσετε πώς οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων



ΣΤΑΣΕΙΣ

...... είναι δηλώσεις ή αποφάσεις σχετικές με αντικείμενα, 

ανθρώπους ή εκδηλώσεις. 

Είναι συλλογές συναισθημάτων και πεποιθήσεων για τη συμπεριφορά μας

Οι κατασκευαστές ομάδων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις στάσεις, διότι:-

Οι στάσεις προβλέπουν την ατομική και την ομαδική συμπεριφορά 



ΣΤΑΣΕΙΣ

• Δίνουν προειδοποιήσεις για πιθανά ατομικά και ομαδικά προβλήματα  

• Εππηρεάζουν τη συμπεριφορά της ομάδας. 

• Προωθούν το αίσθημα δέσμευσης και ικανοποίησης των ατόμων και 

των μελών της ομάδας

Έτσι, είναι σημαντικό να υπάρχει μια θετική ψυχική στάση εντός 

των ομάδων!

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ;;;



ΣΤΑΣΕΙΣ...



Θετική στάση

... είναι η διαφορά ανάμεσα στο να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις 
ή απλά να το ανέχεσαι

ΘΕΤΙΚΗ

• Προθυμία αλλαγής ιδεών και 
συμπεριφοράς

• Μπορεί να δεχθεί την άποψη ενός άλλου
ατόμου

• Σπάνια εκφράζει παράπονα

• Αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν λάθη

• Σπάνια επικρίνει τους άλλους 

• Συμπεριφέρεται στους άλλους με 
διακριτικότητα

• Κοιτάζει τους άλλους στα μάτια όταν μιλά

• Σέβεται τις απόψεις των άλλων 

• Δεν προβάλλει ποτέ δικαιολογίες

• Έχει πολλά ενδιαφέροντα

• Χαμογελάει αβίαστα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

• Δεν είναι πρόθυμος να αλλάξει 

• Δεν ενδιαφέρεται γιατην άποψη του 
άλλου

• Κατηγορεί τους άλλους για δικά του λάθη

• Είναι πολύ επικριτικός προς τους άλλους

• Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του

• Δεν βλέπει τους άλλους στα μάτια

• Επιβάλλει τις απόψεις του στους άλλους

• Προβάλλει συχνά δικαιολογίες

• Έχει λιγοστά ενδιαφέροντα

• Σπάνια χαμογελάει



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα συναισθήματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την 
ατομική και την ομαδική συμπεριφορά 

π.χ. οι κατασκευαστές ομάδων δεν μπορούν να μη λάβουν υπόψη ότι, 

όταν ένα μέλος της ομάδας νιώθει λύπη ή θυμό, αυτό επηρεάζει τη λήψη 

αποφάσεων και την αποδοτικότητα της ομάδας



Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

• Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου 
να:

• Έχει επίγνωση του εαυτού του και των άλλων

• Αναγνωρίζει τα συναισθήματά του όταν τα βιώνει

• Αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων

• Διαχειρίζεται συναισθηματικές νύξεις και πληροφορίες



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EQ



Χρησιμεύουν τα συναισθήματα στη λήψη 
αποφάσεων;

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΚΕΨΗ



ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συμπεριφορά των ανθρώπων βασίζεται στην αντίληψή τους για 

την πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα καθαυτή!

• Η αντίληψη είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα άτομα οργανώνουν 

και ερμηνεύουν τις εντυπώσεις τους για να δίνουν νόημα στο 

περιβάλλον τους. 

• Η κατανόηση των αντιλήψεων είναι μια σημαντική δεξιότητα διαχείρισης



Πρώτα κατηγορούμε τους ανθρώπους και όχι την 
κατάσταση

Ιδιοτελής Προκατάληψη 

Επιλεκτική Αντίληψη

Φαινόμενο του Φωτοστέφανου 

Αποτελέσματα αντίθεσης 

Στερεοτυπικές αντιλήψεις 

Προκατάληψη αγκίστρωσης 



ΜΕΡΟΣ 2: ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Εξασφάλιση κορυφαίας απόδοσης και 

αντιμετώπιση των προκλήσεων



Πρώτον, μη ξεχνάτε τη σημασία του ατόμου

• Όλοι έχουμε αλλάξει.... Δεν υπάρχουν εντολές και έλεγχος

• Αυτο- ……………

• Εθελοντικά καθήκοντα / ρόλοι 

• Το κάνω για εμένα (πάνω απ' όλα)



Παρόλα αυτά, μόνο οι ομάδες θα σας οδηγήσουν στο 
επόμενο επίπεδο

• Θέλουν να ανήκουν σε αυτή 
την ομάδα

• Μιλούν ανοιχτά

• Γελούν

• Δεν θέλουν απόλυτους 
κανόνες

• Αυτονομία

• Δημιουργικότητα

• Επιδιώκουν την αλήθεια

Αφοσιωμένα, ενεργά μέλη

Όλοι έχουν επιτυχίες (δηλ. 
αυτοπεποίθηση) 

Οι «καυτές» ομάδες 
(Hot Groups) του Leavitt



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

• Ποιος ήμουν;

• Ποιος είμαι;

• Ποιος θέλω να είμαι;

• Έχουμε επιτυχία εάν οι ερωτήσεις αυτές ταιριάζουν στην ομάδα/στο 
άτομο

Τρεις σημαντικές ερωτήσεις για το άτομο και την ομάδα



• Διαμόρφωση (Forming)

• Σύγκρουση (Storming)

• Δημιουργία κανόνων (Norming)

• Επίδοση (Performing)

• Αναδιάρθρωση (Transforming)

ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ



• Είμαστε κοινωνικά όντα

• Οι καλές ομάδες είναι πιο επιτυχημένες από τα άτομα

• Οι ομάδες ενισχύουν τη συμμετοχικότητα 

• Αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των 
κινήτρων

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ;



ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

https://www.entrepreneur.com/article/238883


• Είμαστε κοινωνικά όντα

• Οι καλές ομάδες είναι πιο επιτυχημένες από τα άτομα

• Οι ομάδες ενισχύουν τη συμμετοχικότητα 

• Αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των 
κινήτρων

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ;



• Σύνδεσμος

• Δημιουργικός

• Εφαρμοστής

• Αξιολογητής

• Εκτελεστής

• Συντηρητής

• Οργανωτής και ελεγκτής

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 



•Ηγέτης (ακούει, είναι δυναμικός, δεν επικεντρώνεται στην προσωπική 
δόξα)

•Διαμορφωτής (βοηθά την ομάδα να αναπτύξει τον χαρακτήρα της, την 
κρατά συγκεντρωμένη)

•Καινοτόμος (δημιουργικές, «έξυπνες», «μεγάλες ιδέες»)

•Αξιολογητής (Πρόοδος; Προβλήματα;)

•Συντονιστής (δικτυωμένος, ξέρει πώς να εξασφαλίζει πόρους)

•Εργάτης (του αρέσουν η σταθερότητα, η δομή, οι διαδικασίες)

•Ομαδικός παίχτης (ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα) 

•Ολοκληρωτής (φροντίζει να ολοκληρωθεί η εργασία)

Μια άλλη προοπτική: Ρόλοι σε μια ιδανική ομάδα... 
(Belbin)



Μια άλλη προοπτική: Ρόλοι σε μια ιδανική ομάδα... 
(Belbin)



• Παντογνώστης         

• Ειδικός             

• Μαχητής

• Ψυχαγωγός

ΑΛΛΟΙ ΡΟΛΟΙ



• Μη συμμετέχων           

• Συνήγορος του διαβόλου 

• Απορρίπτων 

• Επαναστατικός       

• Πολιτικός

ΑΛΛΟΙ ΡΟΛΟΙ



• Είναι εθελοντικοί

• Είναι αρεστοί

• Προκαλούν το αίσθημα του ανήκειν

• Μας ταιριάζουν

Να θυμάστε... Η ισορροπία των ρόλων είναι σημαντική.
Έχουμε καλύτερη απόδοση, όταν οι ρόλοι



• Προηγούμενη εμπειρία (αρνητική = προς αποφυγή, θετική = προς 

επιδίωξη)

• Καταλληλότητα 

• Προτιμήσεις. Εάν δεν ισχύει η πρώτη περίπτωση, τότε προχωράμε στη 

δεύτερη, κ.ο.κ. Εάν δεν υφίσταται καμία προτίμηση, τότε απέχουμε.

• Αναμενόμενη απόδοση π.χ. Ευχαρίστηση

Έτσι... Επιδιώκουμε ρόλους με βάση...



• Η αυτοσυντήρηση πρέπει να συνδέεται με την ομάδα (π.χ. σκεφτείτε μία 

αγέλη λύκων)

• Αντιμετωπίστε τον αυξανόμενο ατομικισμό, προάγοντας την κοινή χρήση, 

τις κοινωνικές παροχές

• Ανταμείψτε την ομάδα, καθώς και τα άτομα

Προκλήσεις στη δημιουργία ομαδικών 
παιχτών:



• Επιλέξτε ομαδικούς παίχτες

• Εκπαιδεύστε την ομάδα ως ομάδα

Προκλήσεις στη δημιουργία ομαδικών 
παιχτών:



• Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, είναι περίπλοκος και απαιτεί 

διάφορα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης;

• Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα σε επίπεδο ομάδας;

• Υπάρχει αλληλεξάρτηση;

Η ομάδα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση



• Λάθος επιλογές ρόλων ή λανθασμένη διανομή ρόλων που δεν επιτρέπει 

την κάλυψη απαραίτητων ρόλων

• Δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι

• Η ομάδα δεν είναι αρκετά ώριμη

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ



• Συναίνεση ομάδας

• Ανεπαρκής πληροφόρηση και εξουσιοδότηση

• Πολιτική ομάδα

• Ομάδα επιβίωσης

• Ομαδικός τρόπος σκέψης 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ



Δεν μπορείτε να παραβλέψετε τους κανόνες

Μόνο εμείς έχουμε δίκαιο. Καθετί διαφορετικό είναι 

λάθος, παράνομο, ανήθικο 

Δεν υπάρχει προσωπική και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων

Ομαδικός τρόπος σκέψης 



• Έλλειψη καλών ηγετών και ακόλουθων

• Λίγοι νικητές

• Κανένας κοινός εχθρός

• Καμία εμπιστοσύνη

• Καταπίεση, φόβος

Τυπικά προβλήματα ομάδας



1. Βρείτε ή δημιουργήστε τον ηγέτη της ομάδας

2. Αναπτύξτε καλή επικοινωνία

3. Μάθετε τι χρειάζεται η ομάδα για να πετύχει

4. Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

5. Καταλήξτε σε συμφωνία σχετικά με τους κανόνες της ομάδας (προωθήστε τους χωρίς πολλές συζητήσεις)

6. Υποστηρίξτε την ομάδα, ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας

7. Ενθαρρύνεται την ανάληψη ρίσκου και τη δημιουργικότητα

8. Δώστε θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση σε όλους

9. Δώστε κίνητρα στην ομάδα επιβραβεύοντας και αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά όλων των μελών της

10. Μην εκθέτετε κανέναν

Κάποιες άλλες εισηγήσεις



1. Προσδιορίστε τα βασικά μέλη, τις βασικές απαιτήσεις πόρων, τις βασικές 

δεξιότητες. Συνδυάστε ένα παζλ

2. Εκπαιδεύστε την ομάδα: Οι διαδικασίες, τα καθήκοντα, τα οφέλη θέτουν 

κοινούς στόχους

3. Διατυπώστε από κοινού μια δήλωση αποστολής

4. Προγραμματισμός, κατανομή εργασιών

5. Ορόσημα και τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων

Πρώτα βήματα: Συναρμολόγηση της ομάδας



Ο οδηγός του ιδρυτή μιας νεοφυούς επιχείρησης για τους ρόλους της ομάδας του (A 
Founder’s Guide to Start-up Roles), Jonathan Greechan στις 2015-02-18

Μηχανικός

• Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι για τους 

μηχανικούς. 

• Βεβαιωθείτε ότι χτίζετε πράγματα έξω από την τάξη... ότι έχετε αποδείξεις

για παράπλευρα έργα... δημιουργικά με φυσικότητα. 

Ποια είναι η θέση σας; 

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


Ο οδηγός του ιδρυτή μιας νεοφυούς επιχείρησης για τους ρόλους της ομάδας του (A 
Founder’s Guide to Start-up Roles), Jonathan Greechan στις 2015-02-18

• Ανάπτυξη προϊόντος

• Πωλήσεις

• Τα άτομα αυτά λατρεύουν να δουλεύουν σκληρά και να βλέπουν 

αποτελέσματα.

• Επιχειρηματική Ανάπτυξη

• Εμπορική προώθηση / Μάρκετινγκ

• Οι νεοφυείς επιχειρήσεις εφαρμόζουν ακόμα σε πολύ μικρό βαθμό 

παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ. 

Ποια είναι η θέση σας; 

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


Ο οδηγός του ιδρυτή μιας νεοφυούς επιχείρησης για τους ρόλους της ομάδας του (A Founder’s Guide 
to Start-up Roles) Jonathan Greechan στις 2015-02-18

• Διαχείριση Λογαριασμών / Εξυπηρέτηση Πελατών

• Διευθυντές Γραφείου

• Συνεχής αλλαγή

• Δεν μπορείτε να φτάσετε στον αρχικό σας στόχο

• Αποφάσεις συνεργασίας

• Προσλήψεις

• Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο

Ποια είναι η θέση σας; 

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Ειδικοί του τομέα

• Ανερχόμενα αστέρια

• Παραπονιάρηδες

• Οδοστρωτήρες

• Χασομέρηδες

• Διεφθαρμένοι

• Παράταιροι

• Τεμπέληδες

• Forbes M. ZWILLING 

http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2015/07/21/8-team-member-

types-challenge-every-startup-leader/

8 τύποι μελών της ομάδας - πρόκληση για κάθε ηγέτη 
νεοφυούς επιχείρησης (Zwilling Μ)



• Οραματιστής / Αρχιτέκτονας

• Επικεφαλής προγραμματιστής

• Διαχειριστής συστήματος

• Κατασκευαστής εργαλείων

• Υπεύθυνος Ιστού

• Διαχειριστής βάσης δεδομένων

Σημαντικοί ρόλοι στις ομάδες των νεοφυών επιχειρήσεων: 15 ρόλοι που πρέπει 
κάθε νεοφυής επιχείρηση να έχει (Micah Elliot Mar. 29, 2009, Business Insider)

http://www.businessinsider.com/15-roles-every-startup-needs-filled-2009-3
http://www.businessinsider.com/author/micah-elliot


• Γραφίστας. Συντονισμός χρωμάτων, λογοτύπων, κ.λπ.

• Σχεδιαστής CSS. 

• Δημιουργός περιεχομένου. Μελέτες χρήσης κ.λπ.

• Εξυπηρέτηση Πελατών Απαντήσεις σε τηλέφωνα, συχνές ερωτήσεις, βάση 

γνώσεων, καταχωρήσεις βοήθειας, επίλυση προβλημάτων.

• Ελεγκτής. Δοκιμάζει επικίνδυνα πράγματα, αυτοματοποιεί το άγχος.

• Υπεύθυνος προώθησης προϊόντων. Δημιουργία ιστολογίων, διαφήμιση.

• Διευθυντής Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των μελών της ομάδας.

• Δικηγόρος. Επιχειρηματική οργάνωση, καθοδήγηση, νομολογιακή ερμηνεία.

• Προϊστάμενος. Διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη 

διατήρηση της λειτουργίας της ομάδας.

Σημαντικοί ρόλοι στις ομάδες των νεοφυών επιχειρήσεων: 15 ρόλοι που πρέπει 
κάθε νεοφυής επιχείρηση να έχει (Micah Elliot Mar. 29, 2009, Business Insider)

http://www.businessinsider.com/15-roles-every-startup-needs-filled-2009-3
http://www.businessinsider.com/author/micah-elliot


• Διαφοροποιήστε τις δεξιότητές σας. Να είστε σε θέση να αναλάβετε 

οποιονδήποτε αναπτυξιακό ρόλο.

• Μάθετε για τη διαχείριση συστημάτων.

• Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες υποδομής.

• Φροντίστε να απαλλαγείτε νωρίς από το διοικητικό φόρτο 

εργασίας.

• Αναθέστε σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένες αισθητικές 

παρεμβάσεις.

• Μάθετε κάτι για το χρώμα.

• Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ



• Κρυφή ατζέντα (Μη δείξετε στους φοιτητές αυτή τη διαφάνεια): Οι 
φοιτητές τοποθετούνται σε ομάδες 4-6 ατόμων και τους ζητείται να 
κατατάξουν ορισμένους παράγοντες, π.χ. πόσο σημαντική είναι η καθεμιά 
από τις 9 ενότητες του εκπαιδευτικού αυτού πακέτου. Οι ομάδες έχουν 15’ 
στη διάθεσή τους. Μόλις ο διαθέσιμος χρόνος τελειώσει, ένας εκπρόσωπος 
από κάθε ομάδα παρουσιάζει τη συμφωνημένη κατάταξη.

• Η Κρυφή Ατζένταείναι στην πραγματικότητα πιο σημαντική από την 
άσκηση κατάταξης. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ενστικτωδώς ρόλους
όταν μπαίνουν σε ομάδες. π.χ. κάποιος γίνεται εκπρόσωπος, άλλος βρίσκει 
ιδέες, άλλος ίσως παραμένει παθητικός και ήσυχος, άλλος παίρνει ηγετικό 
ρόλο, άλλος γίνεται ο συνήγορος του διαβόλου, κ.λπ.

• Αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση, επειδή οι ρόλοι δεν επιβάλλλονται. Επίσης, 
δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να προβληματιστούν σε σχέση με 
τους ρόλους που έλαβαν αυτόματα και να αντιληφθούν γιατίέλαβαν τους 
συγκεκριμένους ρόλους και κατά πόσο μπορούν να αναλάβουν άλλους.

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30’)



Δείτε τα σχετικά αρχεία 

team skills self assessment.pdf

Team_Coaching.doc

• Αυτά τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας μίας ώρας του 
μαθήματος. Οι φοιτητές μπορούν τότε να συζητήσουν ανοιχτά τα ευρήματα 
και τα συμπεράσματά τους με βάση τα αποτελέσματα. 

Από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

team skills self assessment.pdf
Team_Coaching_Lastname.doc


Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ



ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νέα επιστήμη της ομαδικής χημείας (HBR, Μάιος 2017)

• Η Deloitte δημιούργησε ένα σύστημα που ονομάζεται Business Chemistry, το οποίο 
προσδιορίζει τέσσερεις κύριους τρόπους εργασίας και συναφείς στρατηγικές για την 
επίτευξη κοινών στόχων. 

• Οι τέσσερεις τρόποι δίνουν στις ομάδες μια κοινή γλώσσα για να κατανοήσουν τον τρόπο με 
τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι.

• Τα υπάρχοντα τεστ προσωπικότητας δεν βοήθησαν—δεν ήταν προσαρμοσμένα στον 
εργασιακό χώρο και βασίζονταν υπερβολικά στην προσωπική ενδοσκόπηση.

• Η Deloitte συμβουλεύτηκε τη βιολογική ανθρωπολόγο Helen Fisher του Πανεπιστημίου 
Rutgers και ανέπτυξε μαζί της τους εν λόγω τέσσερεις τρόπους εργασίας.

• Επίσης, η Deloitte συνεργάστηκε με τον μοριακό βιολόγο Lee Silver του Πανεπιστημίου 
Princeton για να προσαρμόσει τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί για τη γενετική 
ανάλυση του πληθυσμού και να αναζητήσει μοτίβα στα δεδομένα του επιχειρηματικού 
πληθυσμού, ώστε να καταλήξει μαθηματικά σε τέσσερεις τρόπους εργασίας.

• Έκτοτε, περισσότεροι από 190.000 άνθρωποι ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση αυτή.
• Η Deloitte διενήργησε μελέτες παρακολούθησης για να καθορίσει πώς οι τρόποι εργασίας 

ανταποκρίνονται στο άγχος, στις συνθήκες υπό τις οποίες ευδοκιμους και σε άλλους 
παράγοντες, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματική τους διαχείριση. 

• Για τον σκοπό αυτό, η Deloitte εξασφάλισε τη συμμετοχή αρχηγών και ομάδων σε 
περισσότερα από 3.000 «εργαστήρια»—διαδραστικές συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών έως 
και τριών ημερών—κατά τα οποία συγκέντρωσε περισσότερα δεδομένα και διερεύνησε 
στρατηγικές και τεχνικές για να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διαφορετικά στυλ εργασίας.

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry


Αυτό είναι το 
σχεδιάγραμμα που 
έχετε μπροστά σας σε 
έντυπη μορφή.



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

• Η μεγαλύτερη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η σύγκρουση μεταξύ 

διαφορετικών χαρακτήρων. 

• Οι φύλακες είναι γενικά πιο επιφυλακτικοί από τους οδηγούς — αλλά και οι δύο

είναι πολύ συγκεντρωμένοι, γεγονός που μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν 

κοινό έδαφος. 

• Οι φύλακες και οι πρωτοπόροι, ωστόσο, είναι πραγματικά αντίθετοι, όπως και οι 

ολοκληρωτές και οι οδηγοί.

• Τα διαπροσωπικά προβλήματα που συνήθως προκύπτουν όταν συναντώνται 

αντίθετα στυλ εργασίας, μπορεί να θέσουν εμπόδια στη συνεργασία. 

• Το 40% των ατόμων που ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό δήλωσαν ότι η 

συνεργασία με αντίθετους χαρακτήρες ήταν η δυσκολότερη και το 50% ότι δεν 

ήταν καθόλου ευχάριστη. 



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ένας φύλακας μας είπε:

• «Πάντα σκέφτομαι με πιο τρόπο μπορώ να υλοποιήσω κάτι... και ενώ οι

πρωτοπόροι έχουν εξαιρετικές ιδέες, συνήθως δεν μπορούν να ασχοληθούν 

με την υλοποίησή τους. Σε περίπτωση, ωστόσο, που το αποτέλεσμα δεν 

ταιριάζει με το όραμά τους, απογοητεύονται! "

Και ένας πρωτοπόρος παραδέχθηκε:

• «Μού είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ στον τρόπο που εργάζεται ένας 

φρουρός». Είμαι αποφασιστικός και μου αρέσει να παράγω ιδέες χωρίς να 

υπάρχει κριτική. Οι φύλακες μπορεί ενίοτε να ασκούν κριτική και να 

εμποδίζουν τη ροή της δημιουργικότητας.»



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Για παράδειγμα, ένας οδηγός εξήγησε γιατί δεν του αρέσει να εργάζεται με τους 

ολοκληρωτές:

• «Βρίσκω ότι είναι εξαντλητικό να συζητάμε εκτενώς για να τους κάνουμε 

όλους να νιώθουν καλά που συνεργάζονται. Απλώς θέλω να ολοκληρώνων

πράγματα, να δίνω ειλικρινή και άμεση ανατροφοδότηση και να προχωρώ. 

Το να ανησυχώ για τις ευαισθησίες των άλλων με επιβραδύνει.»

Ένας ολοκληρωτής που θεώρησε δύσκολη τη συνεργασία με τους οδηγούς είπε:

• «Πρέπει να επεξεργαστώ τα πράγματα για να καταλάβω τις συνθήκες που 

πλαισιώνουν τη μεγάλη εικόνα. Οι οδηγοί συχνά μιλούν με κώδικα ή 

ψήγματα σκέψης που πρέπει να ερμηνεύουμε.»



ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

• ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΣ

• ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

• ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ



ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

• Ενδιαφέρεται μόνο για τα αποτελέσματα

• Δεν ζητά τη γνώμη των άλλων

• Είναι ειρωνικός 

• Νιώθει ότι είναι ανώτερος των άλλων

• Χρησιμοποιεί απειλές

• Κατηγορεί τους άλλους

• Αγνοεί τα συναισθήματα των άλλων

• Δίνει εντολές, δεν ζητά

• Προσποιείται ότι ακούει

• Στόχος του είναι η νίκη



ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

• Απολογείται συχνά και διαφωνεί σπάνια

• Είναι αναποφάσιστος 

• Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια

• Θέλει να ευχαριστεί τους άλλους

• Μιλά ήσυχα, με απαλή φωνή

• Δεν αντιλαμβάνεται/αγνοεί τα δικαιώματα, τις ανάγκες, τα συναισθήματά του

• Δεν μπορεί να εκφράσει ευθέως αυτό που νιώθει

• Επιτρέπει στους άλλους να μην τον σέβονται

• Στόχος του είναι η αποφυγή συγκρούσεων πάση θυσία

• Ακούει τους άλλους, αλλά δεν αντιδρά. 



ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΣ/ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΗΣ

• Αποφεύγει επικίνδυνες περιστάσεις/περιπτώσεις

• Χειρίζεται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων

• Χρησιμοποιεί τον θυμό, την ενοχή και τη σκληρότηταγια να προσεγγίζει τους 

άλλους

• Δίνει ασαφείς απαντήσεις



ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

• Αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις 

και τις ανάγκες του με τρόπο άμεσο και ειλικρινή

• Οι ενέργειές του ανταποκρίνονται στα λόγια του

• Σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους

• Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη επικοινωνία και η επίλυση 

προβλημάτων προς αμοιβαfor mutual benefitίο όφελος



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

• Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ήρεμο, συγκρατημένο, χαλαρό

• ΔΕν αφήνει τα συναισθήματά του να αποκαλυφθούν

• Δίνει έμφαση στη λογική και στο ρεαλισμό



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και με τους άλλους

• Να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις πράξεις σου

• Να συμπεριφέρεσαι ώριμα και λογικά 

• Να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου

• Να αναγνωρίζεις τα δικαιώματα των άλλων



Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΕ ΒΟΗΘΑ 

• Να υπερασπίζεις τον εαυτό σου έναντι άδικων κρίσεων 

• Να λες«όχι» όταν το θέλεις

• Να αντιμετωπίζεις την κριτική που δέχεσαι

• Να παρέχεις ανατροφοδότηση σε άλλους

• Να διαχειρίζεται τον θυμό και την επιθετικότητά σου



ΜΕΡΟΣ 3: Παροχή κινήτρων

ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες 

κινητοποίησης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Θεωρία 20-30 λεπτά + παιχνίδια 40-60 λεπτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

• Θεωρίες κινητοποίησης

• Βίντεο και ασκήσεις κινητοποίησης



1. Θεωρίες κινητοποίησης

ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες 

κινητοποίησης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Θεωρία 20-30 λεπτά + παιχνίδια 40-60 λεπτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

• Θεωρίες κινητοποίησης

• Βίντεο και ασκήσεις κινητοποίησης



1. Θεωρίες κινητοποίησης

Ορισμός του κινήτρου

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ένταση: πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιος

• Κατεύθυνση: προς επωφελή στόχο

• Ανθεκτικότητα: πόσο καιρό προσπαθεί ένα άτομο

https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU


2. ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η υπόθεση είναι ότι η συμπεριφορά αποτελεί συνάρτηση των 
συνεπειών της.

Βασικές έννοιες:

• Η συμπεριφορά προκαλείται από το περιβάλλον.

• Η συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί (ενισχυμένη) παρέχοντας 

(ελεγχόμενες) συνέπειες.

• Η ενισχυμένη συμπεριφορά τείνει να επαναλαμβάνεται.



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας

Προσδιορίζει πέντε χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας και τη σχέση τους με τα 

προσωπικά και εργασιακά αποτελέσματα και κίνητρα

Χαρακτηριστικά:

1. Ποικιλία δεξιοτήτων

2. Ταυτότητα εργασίας

3. Σημασία εργασίας

4. Αυτονομία

5. Ανατροφοδότηση



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας

Εργασίες με ποικιλία δεξιοτήτων, ταυτότητα εργασίας, σημασία 

εργασίας, αυτονομία, και για τις οποίες παρέχεται ανατροφοδότηση, 

επηρεάζουν άμεσα τρεις ψυχολογικές καταστάσεις των εργαζομένων:

• Γνώση των αποτελεσμάτων

• Σημασία της εργασίας

• Προσωπικά αισθήματα ευθύνης για τα αποτελέσματα



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Ενίσχυση των ψυχολογικών αυτών καταστάσεων έχει ως 
αποτέλεσμα αυξημένα κίνητρα, επιδόσεις και ικανοποίηση από την 

εργασία.

Ποικιλία δεξιοτήτων

• Ο βαθμός στον οποίο μια εργασία απαιτεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
δεξιοτήτων.

Ταυτότητα εργασίας

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία απαιτεί την ολοκλήρωση μιας ολόκληρης 
και αναγνωρίσιμης δρατηριότητας.

Σημασία εργασίας

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή ή την 
εργασία άλλων ανθρώπων.



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Αυτονομία

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία παρέχει ουσιαστική ελευθερία και
διακριτικότητα στο άτομο κατά τον σχεδιασμό του έργου και τον
καθορισμό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη
διεξαγωγή του.

Ανατροφοδότηση

• Ο βαθμός στον οποίο η εκτέλεση των εργασιακών δραστηριοτήτων
που απαιτούνται από μια θέση εργασίας οδηγεί το άτομο να
αποκτήσει άμεσες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της απόδοσής του.



4. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Τα άτομα συγκρίνουν την προσωπική συνεισφορά και τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους με εκείνα των άλλων και στη 
συνέχεια προχωρούν στην εξάλειψη οποιωνδήποτε ανισοτήτων.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Προσωπική 
συμπεριφορά (Self-
inside)

Προσωπική εικόνα 
(Self-outside)

Συμπεριφορά του 
άλλου (Other-inside)

Εικόνα του άλλου 
(Other-outside)

Επιλογές αντιμετώπισης της ανισότητας:

1. Αλλαγή του βαθμού συνεισφοράς 
(χαλάρωση)

2. Αλλαγή αποτελεσμάτων (αύξηση της 
παραγωγής)

3. Μετατροπή/αλλαγή ίδιων αντιλήψεων

4. Μετατροπή/αλλαγή άλλων αντιλήψεων

5. Επιλέξτε διαφορετικό άτομο αναφοράς

6. Εγκαταλείψτε το αντικείμενο 
(υποβάλετε παραίτηση)



4. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Εισηγήσεις σχετικά με την άνιση αμοιβή:

1. Οι υπεραμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
εργαζόμενοι παράγουν περισσότερο 
από τους μισθωτούς που αμείβονται 
δίκαια.

2. Οι υπεραμειβόμενοι εργαζόμενοι 
που χρεώνουν με το κομμάτι 
παράγουν λιγότερο, αλλά η ποιότητα 
της εργασίας τους είναι υψηλότερη.

3. Οι υποαμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
υπάλληλοι παράγουν εργασία 
χαμηλότερης ποιότητας.

4. Οι υποαμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
υπάλληλοι παράγουν μεγαλύτερες 
ποσότητες κομματιών χαμηλότερης 
ποιότητας σε σχέση με τους 
υπαλλήλους που αμείβονται δίκαια

Διανεμητική δικαιοσύνη: 
Η αντιληπτή δικαιοσύνη του 
ποσού και της κατανομής 
των ανταμοιβών μεταξύ των 
ατόμων.

Διαδικαστική δικαιοσύνη

Η αντιληπτή δικαιοσύνη της 
διαδικασίας για τον 
καθορισμό της κατανομής 
των ανταμοιβών.



5. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

Θεωρία Των Προσδοκιών (Victor Vroom)

Η δύναμη της τάσης να ενεργεί κανείς με ορισμένο τρόπο εξαρτάται από τη δύναμη 
της προσδοκίας ότι η πράξη θα ακολουθηθεί από ένα δεδομένο αποτέλεσμα και από 
την ελκυστικότητα αυτού του αποτελέσματος για το άτομο.

Σχέση προσπάθειας-απόδοσης
Η πιθανότητα ότι η άσκηση μιας συγκεκριμένης προσπάθειας θα οδηγήσει σε 
απόδοση.

Σχέση απόδοσης-ανταμοιβής
Η πεποίθηση ότι η απόδοση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο θα οδηγήσει στην 
επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Σχέση ανταμοιβών–προσωπικών στόχων
Ο βαθμός στον οποίο οι οργανωτικές ανταμοιβές ικανοποιούν τους στόχους ή τις 
ανάγκες ενός ατόμου και την ελκυστικότητα των πιθανών ανταμοιβών για το 
άτομο.



6. ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εξετάστε αυτές τις στρατηγικές για να εκτοξευθούν οι πωλήσεις σας 
στα ύψη:

• ⇒ Κάντε την προμήθεια κινητήρια δύναμη. 

• ⇒ Δημιουργήστε νικήτριες ομάδες.

• ⇒ Δημιουργήστε πίεση από ομοτίμους.

• ⇒ Θέστε ολόκληρη την εταιρεία πίσω από την πώληση

• ⇒ Ανακαλύψτε όλα όσα αποτελούν κίνητρα.

• ⇒ Φροντίστε τα κίνητρα να είναι συχνά.

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-staff


7. ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ: (μέσος χρόνος: έως 25’)

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/

ΑΡΘΡΑ:

Τι ενθαρρύνει έναν επιχειρηματία; (What Motivates an Entrepreneur?): 
https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-not-money/

http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html

http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-entrepreneurship/entrepreneurial-
motivating-factors-internal-and-external-factors/40682/

http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-stay-motivated-
every-day/#10c46c1c292c

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm
http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/
http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html
http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html
http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-entrepreneurship/entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-factors/40682/
http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-stay-motivated-every-day/#10c46c1c292c


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άλλη βιβλιογραφία:

Οργανωτική Συμπεριφορά (Organizational Behavior) (13η έκδοση) των 
Stephen P. Robbins και Timothy A. Judge (2014)

Οργανωτική Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες, Δεξιότητες και Βέλτιστες 
Πρακτικές (Organizational Behavior: Key Concepts, Skills & Best Practices) 
των Angelo Kinicki και Robert Kreitner (2008)

Μελέτες για την οργανωτική συμπεριφορά (The Ropes to Skip and the Ropes 
to Know: Studies in Organizational Behavior) των R. Richard Ritti και Steven 
Levyz (2006)



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


