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3.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Robbins & Judge, 2018, σελ..310-312, 314-325 

Μια «συνεργατική ομάδα» δημιουργεί θετική συνεργασία- συνέργεια και ενισχυμένη ομαδικότητα, 

κλίμα συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας. Οι ατομικές προσπάθειες έχουν ως αποτέλεσμα 

ένα επίπεδο απόδοσης υψηλότερο από το άθροισμα των ατομικών αυτών εισροών. Αυτές οι ομάδες 

επιλύουν προβλήματα, αυξάνουν τη συνολική απόδοση και καλλιεργούν ένα ευρύτερο κλίμα καλού- 

ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος (Robbins & Judge, 2018, σελ.310).  Ως Εικονική Συνεργατική 

Ομάδα, (Robbins & Judge, 2018, σελ.312), ορίζεται αυτή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των 

υπολογιστών για να συνδέονται τα μέλη μεταξύ τους, τα οποία ενώ δεν έχουν φυσική παρουσία , έχουν 

ως ευθύνη να φέρουν εις πέρας έναν κοινό σκοπό. 

Για να αξιολογηθεί η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ της εικονικής συνεργατικής ομάδας χρειάζεται να 

εξεταστούν 3 κατηγορίες παραγόντων : 1. ΠΛΑΙΣΙΟ, 2. ΣΥΝΘΕΣΗ, 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. (θα σας βοηθήσει 

να δείτε το ΣΧΗΜΑ 10.3, σελ.314).  [Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσματικών συνεργατικών ομάδων 

-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  (Robbins & Judge, 2018, σελ.315-316): 1.Ύπαρξη 

επαρκών πόρων, Αποτελεσματική ηγεσία και δομή, 2. Κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα, 3. 

Aξιολόγηση απόδοσης και 4. Συστήματα ανταμοιβών που ανταποκρίνονται στις συνεισφορές της 

ομάδας.] 

 Robbins & Judge, 2018, σελ.. 317-320                                 & σελ. 321-325 
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Στην περίπτωση της Χριστίνας και όσον αφορά τις πρακτικές που επιλέγει , δηλαδή αυτές που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας, σημαντικά θεωρούνται- με βάση τα στοιχεία της 

εκφώνησης – τα εξής:  

1.Ύπαρξη επαρκών πόρων. Φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στους πόρους διότι όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Τάσος στην Λία, «καλά για αυξήσεις ή επιπλέον παροχές για την υποστήριξη της εργασίας 

από το σπίτι (ρεύμα, υπολογιστές, κλπ.) ούτε λόγος!». Επίσης, από τις αντιδράσεις των 2 υφισταμένων 

της Χριστίνας είναι εμφανής η δυσαρέσκεια, το αρνητικό κλίμα και η έλλειψη κουλτούρας 

συνεργατικότητας, κατανόησης και αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει υποστήριξη και έτσι η ηγεσία δεν είναι 

η κατάλληλη για υποκίνηση, ειδικά σε καθεστώς τηλεργασίας. Τεχνολογικά και υλικοτεχνικά, δηλαδή 

σε επίπεδο υλικών πόρων, δαπανών ενέργειας, γραφικής ύλης, αναλωσίμων, κλπ η προϊσταμένη 

Χριστίνα δε φροντίζει την εξυπηρέτηση των αναγκών της ομάδας. 

 

2. Κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα. Η θέσπιση της πρακτικής των αναφορών σε συχνότητα που 

εξαντλεί και με ασάφειες ως προς το περιεχόμενο, προκαλεί περισσότερη πίεση και εργασιακό άγχος 

στα μέλη της εικονικής ομάδας. Χωρίς να εξυπηρετεί συγκεκριμένο  επιχειρηματικό πρόγραμμα, η 

αποστολή συχνών αναφορών- εκθέσεων,  ικανοποιεί την ανάγκη της Χριστίνας για εξ αποστάσεως 

εποπτεία. [Για αυτές τις αναφορές δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση ή προγραμματισμός, με αποτέλεσμα να 

μην είναι γνωστό πώς, πότε και τι πρέπει να κάνει ο καθένας, ούτε πως αξιολογείται.]. Επίσης, «νιώθουν 

αποκομμένοι από την εταιρεία», γιατί δεν αρκεί μια εβδομαδιαία συνάντηση και μια ψηφιακή 

πλατφόρμα για να αισθανθούν οι εργαζόμενοι την απαιτούμενη υποστήριξη, ηθική και υλική, ώστε να 

εμπιστευτούν τη διοίκηση. 

 3. Aξιολόγηση απόδοσης .  Δεν υπάρχει αναφορά για δείκτες και συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης, 

ούτε έχουν προκαθοριστεί και συμφωνηθεί όροι και πλαίσιο αξιολόγησης, με συνέπεια την 

ανασφάλεια των υπαλλήλων και την αγωνιώδη προσπάθεια να μη δυσαρεστούν τη Χριστίνα. Με την 

αυθαίρετη πρακτική της επικοινωνίας εκτός ωραρίου εργασίας και με πρωτοβουλίες που στερούν 

προσωπικό χρόνο των εργαζόμενων, η προϊσταμένη δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την 

εμπιστοσύνη των μελών της συνεργατικής εικονικής ομάδας [ η Χριστίνα έφτιαξε ομαδική συνομιλία 

στο viber, την οποία πυροδοτούσε συχνά με κάποιο ζήτημα αρκετές ώρες μετά το πέρας του τυπικού 

οκτάωρου εργασίας.] 

4. Συστήματα ανταμοιβών που ανταποκρίνονται στις συνεισφορές της ομάδας. Τα κίνητρα με τα 

οποία προσπαθεί να υποκινήσει τους υφισταμένους της η Χριστίνα δεν είναι τα κατάλληλα για την 

ομάδα αυτή, που δεν ωθείται να προσπαθεί περισσότερο απλά με την περισσότερη επαφή.  [ η Χριστίνα 

καθιέρωσε τα «virtual drinks» (εταιρική «έξοδο» μιας ώρας). Ως επιβράβευση, έλεγε, της σκληρής 

δουλειάς της εβδομάδας και για να μην νιώθουμε αποκομμένοι από την εταιρία. Ωστόσο, αν κάποιος δεν 
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παρευρισκόταν, ζητούσε τον λόγο αστειευόμενη σχολιάζοντας πόσο σημαντικές είναι οι «κοινωνικές 

σχέσεις» στην εταιρία ].  

 

Η έλλειψη σταθερών και με αντικειμενικότητα καθορισμένων κριτηρίων απόδοσης, στερούν από τα 

μέλη αυτής της ομάδας τη δυνατότητα να επιδιώκουν μεγαλύτερη ανταμοιβή λόγω καλύτερης 

επίδοσης. Επειδή δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, δεν προάγεται η κοινή προσπάθεια, δεν υπάρχει 

ομαδικό πνεύμα και από κοινού επιδιώξεις.  

Άρα σε αυτή τη συνεργατική εικονική ομάδα για να βελτιωθεί το κλίμα και να καλλιεργηθεί μια 

ευρύτερη κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίας προσπάθειας και κατανόησης, απαραίτητες 

θεωρούνται οι αλλαγές στην ηγετική συμπεριφορά της Χριστίνας. Το αυταρχικό στιλ με το οποίο 

αντιμετωπίζει την ομάδα της δεν είναι το κατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας και γενικά για τους 

υφιστάμενους πλαισιακούς παράγοντες. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η 

διοίκηση [ΧΡΙΣΤΙΝΑ και οι ανώτεροί της] θα πρέπει να διασφαλίσει ότι (1) έχουν δομηθεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη με ανάλογα προγράμματα και διευκολυντικούς μηχανισμούς. 

Απαραίτητο θεωρείται επίσης (2) ότι η πρόοδος της ομάδας θα παρακολουθείται στενά, αλλά όχι 

καταπιεστικά και εξαναγκαστικά, έτσι «ώστε η ομάδα να μη χάσει τους στόχους της» και να μην 

«εξαφανιστεί» κάποιο μέλος της ομάδας,» [Robbins & Judge, 2018, σελ.313] και (3) οι προσπάθειες 

και τα αποτελέσματα της ομάδας γίνονται γνωστά σε ολόκληρο τον οργανισμό («ώστε η ομάδα να μην 

γίνει αόρατη», Robbins & Judge, 2018, σελ.313), με online συναντήσεις της ομάδας, προκαθορισμένες 

και σωστά σχεδιασμένες και προγραμματισμένες με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Τέλος, η απαιτείται και η σύνδεση των στόχων της ομάδας με ένα σύστημα ανταμοιβών, 

που να έχει την ικανότητα να διακρίνει και το επίπεδο της ατομικής συμβολής στην ομαδική απόδοση. 
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3.2. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Robbins & Judge, 2018, σελ.234-235 

Ως παρακίνηση θα μπορούσε να ορισθεί ως η εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς προς 

τους στόχους των οποίων η υλοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των αναγκών του. Ο τρόπος 

που μία επιχείρηση χειρίζεται την πολιτική αμοιβών, εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία της γενικότερης 

οργανωσιακή κουλτούρας, που τη διέπει. Αυτό σημαίνει ότι όταν η οργάνωση λειτουργεί με ηθικούς 

κανόνες, αλλά παράλληλα έχει  γνώση των κατάλληλων μεθόδων υποκίνησης, διαμορφώνει 

πρωτότυπα συστήματα μεταβλητών  αμοιβών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο δικαιοσύνης αλλά και 

υψηλών αποδόσεων1.  

Μάλιστα, σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκίας του Vroom, ο εργαζόμενος  ενεργοποιείται με πιο 

θετικό αντίκτυπο στην προσπάθειά του, όταν έχει την πεποίθηση ότι αυτή ανταμείβεται ανάλογα και 

ότι η ενίσχυσή της μπορεί να οδηγήσει στην εκπλήρωση των ατομικών του στόχων. (Robbins και 

Judge, 2018,σελ.234-235): Σχέση προσπάθειας-απόδοσης, Σχέση απόδοσης-ανταμοιβής, Σχέση 

ανταμοιβών - προσωπικών στόχων.  

Με βάση τις σχέσεις αυτές,  οι υφιστάμενοι της Χριστίνας ΔΕΝ παρακινούνται αποτελεσματικά  να 

καταβάλουν υψηλά επίπεδα προσπάθειας στο περιβάλλον τηλεργασίας, διότι δεν υπάρχει ένα σύστημα 

αξιολόγησης απόδοσης του οργανισμού σχεδιασμένο έτσι ώστε να  λαμβάνει υπόψη και παράγοντες 

που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εργασιακή απόδοση, όπως είναι η αφοσίωση, 

η πρωτοβουλία ή η τόλμη, η πρωτοβουλία, η μετριοφροσύνη, η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση, που 

σημαίνει ότι η περισσότερη προσπάθεια δεν θα έχει απαραιτήτως ως αποτέλεσμα την υψηλότερη 

αξιολόγηση. Ακόμη, η τελική αμοιβή φαίνεται ότι βασίζεται σε παράγοντες όπως η αρχαιότητα, η 

συνεργατικότητα ή η κολακεία προς το αφεντικό, με συνέπεια οι υπάλληλοι να  θεωρούν  ότι η σχέση 

απόδοσης-ανταμοιβής είναι ασθενής και ότι λειτουργεί ως αντικίνητρο. 

 Με λίγα λόγια και οι τρεις υπάλληλοι που αναφέρονται στην περίπτωση δεν δείχνουν να προσπαθούν 

για ενίσχυση της απόδοσής τους. Δεν προσπαθεί δηλαδή περισσότερο η Όλγα  [«εργάζεται σημαντικά  

 

 
1 Η θεωρία της προσδοκίας υποστηρίζει ότι η δύναμη της προδιάθεσης να ενεργήσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο εξαρτάται από 

τη δύναμη της προσδοκίας μας για ένα δεδομένο αποτέλεσμα και την ελκυστικότητά του [Robbins & Judge, 2018, σελ.234-235] 
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περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα, αλλά κάνει και λάθη στα παραδοτέα»], ούτε η Λία [… «το πιο 

πρόσφατο μέλος της ομάδας, είναι δυσαρεστημένη, γιατί σκέφτεται ότι δεν είναι οι καλοί αυτοί που πάνε 

 μπροστά, αλλά αυτοί που είναι μόνιμα συνδεδεμένοι και δεν χάνουν καμία από τις κοινωνικές 

συνευρέσεις], γιατί δεν αναγνωρίζει την προοπτική  ότι η καταβολή ενός δεδομένου βαθμού 

προσπάθειας μπορεί να την οδηγήσει σε απόδοση και τελικά στην επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος (π.χ. παραπάνω εξωτερικές ή εσωτερικές ανταμοιβές) (Robbins και Judge, 

2018,σελ.234-235). 

 Τέλος,  ο Τάσος [«Λαμβάνοντας υπόψη τα καλά αποτελέσματα που αποδεδειγμένα φέρνω στον 

οργανισμό, μπόνους ή έστω επιβράβευση θα περίμενα όχι επίπληξη»] έχει την πεποίθηση ότι δεν 

λαμβάνει τις ανάλογες με την προσπάθειά του ανταμοιβές (δλδ. μπόνους, αύξηση μισθού, 

επιβράβευση, κ.ά) και νιώθει ότι η παραπάνω προσπάθεια δεν αναγνωρίζεται και δεν ανταμείβεται, 

πέραν των προκαθορισμένων τυπικών μισθών – αμοιβών.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι σημαντικό να προσαρμόζονται οι ανταμοιβές στις ατομικές 

ανάγκες του υπαλλήλου. Ειδικότερα μάλιστα επειδή όλοι οι υπάλληλοι δεν έχουν τις ίδιες προσδοκίες, 

γι΄αυτό και υπάρχει διαφορετική παρακινητική επίδραση ανάλογα με το είδος και το ύψος των 

ανταμοιβών. Ο βαθμός στον οποίο οι οργανωσιακές ανταμοιβές ικανοποιούν τους προσωπικούς 

στόχους ή τις ανάγκες ενός ατόμου  [σύμφωνα με τον Vroom - θεωρία προσδοκίας]  συνδέεται με την 

ελκυστικότητα των ενδεχόμενων αυτών ανταμοιβών για τον κάθε Υπάλληλο ξεχωριστά, ως άτομο. 
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