
 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 

 

Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 

1. Άτυπη οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριµένου έργου. 

2. Όταν η οµάδα είναι ώριµη και λειτουργεί αποτελεσµατικά, τότε δηµιουργεί σηµαντικές προϋποθέσεις και 

ευνοϊκό κλίµα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και ορισµένων αναγκών του «εγώ» και την 

αυτοολοκλήρωσης. 

3. Τα µέλη των κάθετων οµάδων έχουν συγκεκριµένη ευθύνη για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας και 

έργου στην επιχείρηση. 

4. Επειδή η ευθύνη στην οµαδική σκέψη πολλαπλασιάζεται, τα άτοµα συµπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα. 

5. Αν η οµάδα είναι ώριµη και λειτουργεί αποτελεσµατικά, τότε η λειτουργία της αποτελεί µία σηµαντική 

αναπτυξιακή διαδικασία για τα µέλη της. 

6. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της οµάδας είναι ότι, αντί για συναίνεση, υπάρχει συµβιβασµός και επικρατεί 

η πλειοψηφία. 

7. Όταν συµβαίνει η «οµαδική σκέψη», τότε µεταξύ των άλλων παραγνωρίζεται η αντικειµενικότητα και η 

πραγµατικότητα και γίνεται εκλογίκευση µη λογικών καταστάσεων, προτάσεων και αποφάσεων. 

8. Το κατάλληλο µέγεθος των µελών µίας οµάδας εξαρτάται µόνο από τη φύση του έργου της. 

9. Τα τµήµατα και τα υποτµήµατα µιας επιχείρησης αποτελούν τυπικές οµάδες. 

10. Οι τυπικές οµάδες δηµιουργούνται από εργαζόµενους που έχουν ίδιους σκοπούς για την ικανοποίηση 

συνήθως αναγκών τους. 

11. Οι οριζόντιες οµάδες µπορεί να είναι διαρκείς (µόνιµες) ή προσωρινές. 

12. Ένας από τους λόγους που οδηγούν στη δηµιουργία οριζόντιων οµάδων είναι και η υλοποίηση ενός έργου 

το οποίο απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων διευθύνσεων ή τµηµάτων. 

13. Η προδιάθεση για συναίνεση, η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη αποτελούν βασικά στοιχεία της 

ύπαρξης καλού κλίµατος στην οµάδα. 

14. Στο πλαίσιο της οµάδας, ο ηγέτης, µεταξύ άλλων, συµβάλλει στο συντονισµό της οµάδας και 

συλλαµβάνει και προτείνει σύστηµα και µέθοδο λειτουργίας. 

15. Οι λειτουργικές (κάθετες ή ιεραρχικές) οµάδες αποτελούνται από εργαζοµένους διαφορετικών 

διευθύνσεων ή τµηµάτων ή και από εργαζοµένους µε διαφορετική ειδικότητα. 

Εξετάσεις ηµερησίων 2003 

16. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. 

Εξετάσεις ηµερησίων 2001 

 

Να κυκλώσετε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο: 

1. Ένα από τα αρνητικά αποτελέσµατα των οµάδων είναι: 

a) Η διαίρεση της ευθύνης στην οµαδική σκέψη 

b) Τα φαινόµενα συνέργιας 

c) Η αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας 

d) Η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών 

2. Οι οµάδες που αποτελούνται από εργαζόµενους διαφόρων τµηµάτων είναι: 

a) Λειτουργικές - τυπικές 

b) ∆ιατµηµατικές - άτυπες 
c) Οριζόντιες - άτυπες 

d) Οριζόντιες - διατµηµατικές 
 

Ερωτήσεις 

1. Ποιος είναι ο ορισµός της οµάδας; Τι είναι η τυπική οµάδα; Πώς δηµιουργούνται και ποιος είναι ο ρόλος 

των άτυπων οµάδων; 

2. Τι γνωρίζετε για τις οριζόντιες – διατµηµατικές οµάδες; 

3. Ποια είναι τα συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των οµάδων; 

Εξετάσεις ηµερησίων 2002 

 

 



∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Βασικές Έννοιες 
Ορισµός: ∆ύο ή περισσότερα άτοµα που αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους, για να πετύχουν κοινούς στόχους, 

και αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα. ∆ιακρίνονται σε: 

1. Τυπικές οµάδες (συγκροτούνται από άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριµένου έργου – τους παρέχει καθορισµένη εξουσία και τα επιφορτίζει µε ευθύνες). 

• Κάθετες ή ιεραρχικές (µέρη της οργανωτικής δοµής µε σταθερή διαχρονικά σύνθεση – έχουν 

συγκεκριµένη ευθύνη για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας ή έργου στην επιχείρηση). 

• Οριζόντιες – διατµηµατικές (από εργαζόµενους διαφορετικών διευθύνσεων ή τµηµάτων ή µε 

διαφορετική ειδικότητα – µόνιµες ή προσωρινές – δηµιουργούνται i) για την υλοποίηση έργου που 

απαιτεί συνεργασία διαφόρων τµηµάτων και ii) για το συντονισµό συνεργατών, λειτουργιών ή 

αποφάσεων µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων. 

2. Άτυπες οµάδες (δηµιουργούνται όχι από τη διοίκηση αλλά από εργαζόµενους που έχουν ίδιους σκοπούς 

για την ικανοποίηση αναγκών τους). 

Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα των οµάδων 
1. Συνέργια (οι ικανότητες, η δηµιουργική σκέψη και οι προσπάθειες των ατόµων συνδυάζονται 

αποτελεσµατικά  και έτσι τα οµαδικά αποτελέσµατα είναι καλύτερα από το άθροισµα των αποτελεσµάτων 

των ατόµων µεµονωµένα). 

2. Συντονισµός – αντιµετώπιση πολυπλοκότητας (η αυξανόµενη πολυπλοκότητα στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων δηµιουργεί ανάγκη για συντονισµό). 

3. Ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών (η οµάδα δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ικανοποίηση κοινωνικών 

αναγκών, αναγκών του «εγώ» και αυτοολοκλήρωσης). 

4. Αναπτυξιακή διαδικασία (δυνατότητα για ανάπτυξη χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, µέσω της 

συνεργασίας στο πλαίσιο της οµάδας). 

Προβλήµατα λειτουργίας των οµάδων 
1. Απώλεια χρόνου, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών, διαφορετικών αντιλήψεων 

και µη εφαρµογής σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας. 

2. Επειδή η ευθύνη στην οµαδική σκέψη διαιρείται, τα άτοµα συµπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα. 

3. Αντί για συναίνεση, υπάρχει συµβιβασµός και επικρατεί η πλειοψηφία. 

4. Η “οµαδική σκέψη”, που όταν συµβαίνει,  

• µειώνεται η διανοητική ικανότητα και η λογική σκέψη της οµάδας,  

• παραγνωρίζεται η αντικειµενικότητα και η πραγµατικότητα,  

• γίνεται εκλογίκευση µη λογικών καταστάσεων και  

• τα άτοµα αυτολογοκρίνονται και συµµορφώνονται σε εξωπραγµατικά πρότυπα ή κανόνες µε τα οποία 

δεν θα συµφωνούσαν όντας έξω από την οµάδα. 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσµατικότητας των οµάδων 
1. Μέλη της οµάδας.  

• Αριθµός: Όχι µεγάλος γιατί δυσκολεύουν η επικοινωνία και η συνεργασία. Το κατάλληλο µέγεθος 

εξαρτάται από τη φύση του έργου και την ωριµότητα των µελών της και κυµαίνεται µεταξύ 5-12. 

• Ρόλοι και συµπεριφορές: Τα άτοµα πρέπει να συµβάλλουν µε θετικούς ρόλους και συµπεριφορές στη 

συνοχή της οµάδας και στην υλοποίηση του έργου. 

2. Κανόνες – διαδικασίες – µέθοδοι 

• Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς περιµένουν οι άλλοι από αυτό. 

• Είναι σηµαντικές οι διαδικασίες µε τις οποίες τα µέλη της οµάδας λύνουν τα προβλήµατα, 

αποφασίζουν, επικοινωνούν, συντονίζονται. 

3. Κοινοί στόχοι – όραµα. Όταν τα άτοµα κατανοούν ότι έχουν κοινούς στόχους (συµφέρον): 

• Συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους. 

• Αισθάνονται ως µία ολότητα. 

• Αναπτύσσουν οµαδικό πνεύµα και θετικές οµαδικές συµπεριφορές 

4. Ηγέτης (Βοηθάει στην απόκτηση κοινού οράµατος – στόχων, διαµορφώνει οµαδικό πνεύµα, ενθαρρύνει 

και εµψυχώνει, συµβάλλει στο συντονισµό, συλλαµβάνει και προτείνει σύστηµα και µέθοδο λειτουργίας).  

5. Κλίµα – επικοινωνία (Βασικά στοιχεία του είναι: αµοιβαίος σεβασµός, αµοιβαία εµπιστοσύνη, ελευθερία 

έκφρασης, ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία, καλές ανθρώπινες σχέσεις, προδιάθεση για συναίνεση, 

αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη). 


