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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Όπσο αλαθέξεη ε παξαπάλσ ξήζε είλαη θάπνηα πξάγκαηα ζηε δσή καο πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ απφ καο θαη κφλν. Όπσο απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ην
ηέινο κηαο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη φκσο έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Πηζηεχσ πσο
φρη. Μπνξεί κφλνη καο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε λα δηαβάδνπκε, λα ζπιιέγνπκε ην πιηθφ,
λα ζθεθηφκαζηε, λα πξνβιεκαηηδφκαζηε, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηα άηνκα πνπ ρσξίο
ηελ παξνπζία ηνπο, δελ ζα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα θέξνπκε εηο πέξαο έλα ηέηνην έξγν.
Απφ ην βήκα απηφ ινηπφλ, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ απεξηφξηζηε επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο
γνλείο κνπ γηα φηη έρνπλ θάλεη, θαη ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ γηα κέλα. Υσξίο ηελ
νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο δε ζα κπνξνχζα λα μεθηλήζσ θαλ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ πνπ ηφζν επηζπκνχζα. Αο είλαη πάληα θαιά.
Δπραξηζηψ ηνλ ζχδπγφ κνπ θαη ηα παηδηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή ηνπο θαηά ηηο αηέιεησηεο
ψξεο απνπζίαο κνπ απφ ηα νηθνγελεηαθά δξψκελα. Διπίδσ λα κε ζπγρσξήζνπλ γηα απηφ
θαη λα θακαξψλνπλ γηα κέλα.
Απεξηφξηζηα επραξηζηψ νθείισ ζηνλ επφπηε-θαζεγεηή κνπ Γξ. Π.Α.Κσζηαγηφια. Σελ
αξρηθή κνπ επραξίζηεζε γηα ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα,
δηαδέρζεθε ε ηθαλνπνίεζή κνπ γηα ηελ ζπλερή θαη εηιηθξηλή θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε
δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ θαη ε νπνία θαηέιεμε ζε επγλσκνζχλε γηα ηελ
αλζξψπηλε ζπκπαξάζηαζε πνπ έδεημε θαηά ηε ζπλεξγαζία καο. Δίρε πάληα ην ρξφλν θαη
ηε δηάζεζε λα ζπδεηήζεη καδί κνπ θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε πνιιά αδηέμνδα. Οη
ππνδείμεηο ηνπ θαη νη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά.
Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ Αλ. Καζεγεηή ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θ. Θ. Παππά θαζψο θαη
ηε Λέθηνξα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θ.Υξηζηίλα Μπάλνπ πνπ δέρζεθαλ λα είλαη κέιε
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ πεληακειή νκάδα ζηελ νπνία έζηεηια ην εξσηεκαηνιφγην
ηεο εξγαζίαο γηα παξαηεξήζεηο: Σνλ θ. Γ. Παγθάθε Αλ. Καζεγεηή ηνπ Υαξνθνπείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ θ. Υξηζηίλα Μπάλνπ Λέθηνξα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηελ θ.
Α.Πεξξή, Βηβιηνζεθνλφκν, ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
ππεχζπλε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ,
ηελ θ.Αλζή Καηζηξίθνπ, Βηβιηνζεθνλφκν ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, θαη ππνςήθηα
δηδάθηνξα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηελ θ. Κ. Καθάιε Βηβιηνζεθνλφκν,
Γηεπζχληξηα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Οη αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί κε ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ αιιά θαη
ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην ΠΜ φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ελδπλάκσζαλ θαη κε εθνδίαζαλ κε
δχλακε γηα ηε ζπλέρεηα. Αο είλαη φινη ηνπο θαιά.
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Πεξίιεςε

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλνιηθνχ επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ
ξφινπ ηνπο θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην είδνο θαη ηε κνξθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ νξίδεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. Σηο
δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ξαγδαία αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ηηο
δηνηθήζεηο πνιιψλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο.
Μεγάιε εθδνηηθή παξαγσγή ζηνλ ηνκέα απηφ ηνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ ζε έλαλ
νξγαληζκφ. Οη Βηβιηνζήθεο ηψξα, μεθηλνχλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο νκάδεο θαη λ’
αλαθαιχπηνπλ πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη δνπιεχνπλ θαιά σο έλα εξγαιείν
δηνίθεζεο. Ζ νκαδηθή εξγαζία απνηειεί κηα έλλνηα αμίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γελ
απνηειεί παλάθεηα αιιά φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηιεθηηθά θαη κε ελζνπζηαζκφ κπνξεί λα
επηηξέςεη ζηε Βηβιηνζήθε λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο.
Ζ παξνχζα εξγαζία αξρηθά αλαιχεη ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ νκάδσλ θαη δηεξεπλά πηπρέο
δηνίθεζεο νκάδσλ γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο δηεζλψο θαη ζηελ ρψξα καο, εμεηάδνληαο
ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα. ηελ ζπλέρεηα, ηεθκεξηψλεηαη ε αλάγθε θαη παξνπζηάδνληαη
νη θχξηεο πηπρέο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο αλαθνξηθά
κε α) ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ θαη β) ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ δηνίθεζε ησλ νκάδσλ. Οη επαγγεικαηίεο, επηζηήκνλεο
ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ ρψξα καο, εθφζνλ εληαρζνχλ ζε θαηάιιεια ζρήκαηα νκαδηθήο
εξγαζίαο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο, επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, Γηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ, Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ, Γηνίθεζε
νκάδσλ, Δπηθνηλσλία, εκπεηξηθή δηεξεχλεζε.
Abstract

The new environment of digital technology and internet provoke academic libraries in a constant
refinement of their role and their decision making mechanisms regarding the kind and the how-to
of providing services to their users. The last two decades, the rapid development of technology
has led many libraries’ administrations from abroad to a reassessment of their management
structure.
A great amount of international bibliography in this field highlights the results of teams’
implementation in an organization. As libraries begin to experiment with them and discover that
since they have been established work effectively as a managerial tool. Teamwork represents a
concept of value and troubleshooting. It is not a panacea, if it is used selectively and
enthusiastically, may enable the library to achieve its mission.
The present study initially analyzes the role and importance of teams and explores team
management aspects of Academic Libraries worldwide and in Greece particularly, examining
theoretical and practical issues as well. Furthermore, the main aspects of the empirical
investigation for Greek academic libraries regarding a) the recording of group characteristics and
b) the identification of staff’s opinion for team operation and administration are documented.
Information scientists in Greece when integrated into the appropriate team may be a development
force, influencing positively the organization and management of Libraries and Information
Services.
Keywords: academic libraries, library management, team management, communication, personnel
administration, research
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη αιιεπάιιειεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ππαγνξεχνπλ λέεο
αλαδεηήζεηο πνπ νδεγνχλ πιένλ φρη κφλν ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηνπο δηάθνξνπο
νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα ζε πεηξακαηηζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε
θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο. Ζ δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ δηα ηεο
νκαδηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ίζσο ηελ πεξηζζφηεξν ππνζρφκελε θαηλνηνκία ζην
ηνκέα ηεο δηνίθεζεο. ηνλ εηζαγσγηθφ πξψην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
δηαηππψλεηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη νη ζθνπνί ηεο εξγαζίαο, ηεθκεξηψλεηαη κέζα
απφ ηε βηβιηνγξαθία ε αλάγθε γηα έξεπλα θαη γίλεηαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο.

Ζ πεπαιαησκέλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 νξγαλσηηθή δνκή
ζηηο βηβιηνζήθεο παξεκπνδίδεη ηελ εηζαγσγή ιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ θαη επηβξαδχλεη ή θαη καηαηψλεη ηηο άκεζεο πξνζπάζεηεο γηα αιιαγέο.
Πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε βηβιηνζήθε σο δσηηθήο ζεκαζίαο ηκήκα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, νθείιεη λα εθζπγρξνλίζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ
θαη νη ρξήζηεο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δέρνληαη ηηο λέεο αιιαγέο. Σν επηζηεκνληθφ
δπλακηθφ έρεη εξεπλήζεη απηά ηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα, θαη σο εθ ηνχηνπ δηάθνξεο
ζεκειηψδεηο δνκηθέο αιιαγέο εηζήρζεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90. Μηα ζεκαληηθή ηάζε
απνηειεί ε ρξήζε ησλ νκάδσλ, γηα ηελ ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε (Trent, 2003). Ζ
Owens (1999) επηζεκαίλεη φηη «ην λα θηάζνπκε ζε κηα νξγάλσζε βαζηζκέλε ζε νκάδεο
απνηειεί κηα καθξνρξφληα, θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, αιιά ζα επηηξέςεη ηελ νηθνδφκεζε
κηαο λέαο νξγάλσζεο πνπ κπνξεί λα επηδήζεη θαη λα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο αιιαγήο
ησλ βηβιηνζεθψλ».
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1.1.Δξεπλεηηθφ δεηνχκελν θαη ζθνπνί

Σν εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα δηαηππσζεί σο αθνινχζσο: «Οη
νκάδεο

εληζρχνπλ

δηνηθεηηθά

–

νξγαλσηηθά

ηηο

Βηβιηνζήθεο-Τπεξεζίεο

Πιεξνθφξεζεο». Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εθφζνλ παξνπζηάζεη βαζηθά δεηήκαηα γηα
ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε θαζψο θαη γηα ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, εκβαζχλεη ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζεκαζία
ιεηηνπξγίαο θαη δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί δηεμαγσγήο ηεο
εξγαζίαο είλαη νη αθφινπζνη:


Παξνρή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο γηα ηελ
δηνίθεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.



Γηεμαγσγή εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη δηαθίλεζεο
εξσηεκαηνινγίνπ κε επηκέξνπο ζηφρνπο:
α) Καηαγξαθή ηεο χπαξμεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ
ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο.
β) Καηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο
(νξγάλσζε, θξηηήξηα εθαξκνγήο, απνηειέζκαηα).

1.2.Σεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα
Καηά ηηο πξνεγνχκελεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο, νη βαζηθέο αξρέο, νη ηξφπνη θαη νη
ηερληθέο δηνηθήζεσο πξνζσπηθνχ βξίζθνληαλ θαηά θάπνην ηξφπν ζε ζηαζηκφηεηα
(Καλειιφπνπινο, 1991). Όκσο, κεηά ην 1960 θαη θαζψο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ζεκαδεχηεθε απφ ηηο κεγάιεο ζπγρσλεχζεηο θαη αιιαγέο πνπ επέβαιιαλ νη
Ηαπσληθέο εηαηξείεο θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, νη δπηηθέο εηαηξείεο άξρηζαλ
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λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ησλ ζηξαηεγηθήο ηνπο. 1 Οη ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο εζηηάδνπλ ζηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ζηελ
δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ νξγαλσηηθή απνθέληξσζε (Martin, 1993
Barad & Kayis, 1994

∙

Pilling, 1997

∙

∙

Yokongdi, 2001). Ζ νκαδηθή εξγαζία είλαη

θαηάιιειε ηφζν γηα ηνπο ηδησηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο,
απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αξρέο παξακέλνπλ νη ίδηεο αθφκα θαη αλ νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο δηαθέξνπλ (Libato, 1998). Οη νκάδεο ζηνλ ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θφζκν
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ απνηεινχλ ζρήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ.
Οη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο δελ απνηεινχλ εμαίξεζε. Ζ επηηπρία ζε θάζε ζχζηεκα
εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. ηηο Βξεηαληθέο
δεκφζηεο βηβιηνζήθεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη νκάδεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970, θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζηηο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, ηφζν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, φζν θαη ησλ ΖΠΑ (Hall,
1999). Ζ έξεπλα κάιηζηα ηνπ Bluck (1994) γηα ην ζχζηεκα νκάδσλ ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Northumbria, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο κε πξνυπφζεζε ην ζεηηθά
πξνζθείκελα ζε έλα ηέηνην ζρέδην πξνζσπηθφ, έλα ζπκκεηνρηθφ κάλαηδκελη θαη ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ε εθαξκνγή νκάδσλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζα
βνεζνχζε ζηε δηαηήξεζε, αιιά θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ
πξνο ηνπο ρξήζηεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη.
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έθεξαλ αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δνκή ησλ
βηβιηνζεθψλ δίλνληαο ηψξα πξνβάδηζκα φρη ζηελ θηήζε ηεθκεξίσλ αιιά ζηελ
πξφζβαζε ζε ζπιινγέο. Οη Denda θαη Smulewitz (2004) αλαθέξνπλ πσο πνιιέο
βηβιηνζήθεο, αλαιχνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο βειηίσζεο ησλ
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζηε ξνή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ
εξεπλεηέο, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ην νπνίνπο πέηπρε ε εθαξκνγή νκάδαο ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Rutgers’ Douglass Library ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ
πεξηειάκβαλε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ αξρηθνχ δηαγξάκκαηνο εξγαζίαο.
1

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη 68-70% ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην “Fortune” ρξεζηκνπνηνχλ
νκάδεο θαη φηη απηφο ν αξηζκφο είλαη απμεηηθφο (Dumaine, 1994 ∙ Schilder, 1992 ∙ Tata, 2000)
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Οη Diaz θαη Pintozzi (1999) αλαιχνληαο ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αθαδεκατθήο
Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αξηδφλα ε νπνία έγηλε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
νκάδσλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηηπρία ηεο βαζίζηεθε ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ.
Ο Shaughnessy (1996) αλαθεξφκελνο ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ
University of Minessota ηνλίδεη φηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα αλαδηνξγαλψλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ
ηνπο (νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, δεκνγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο)
θαη ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ έρεη αληίθηππν ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην πξνζσπηθφ.
Αλαθέξεη δε, φηη ζε πνιιέο βηβιηνζήθεο, θπξίσο Αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο, ην
πξνζσπηθφ ππνθέξεη απφ ηε ςπρηθή θαη θπζηθή εμάληιεζε, ηελ απνγνήηεπζε, ην ρακειφ
εζηθφ θαη απφ άιια ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο. Δίλαη αθειέο, ζπλερίδεη, λα ελλνεζεί φηη ε
δεκηνπξγία νκάδσλ ζα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα, ππνζηεξίδεη φκσο φηη ζα δψζεη ζην
πξνζσπηθφ έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αλαδσππξσζεί ε απηνεθηίκεζή
ηνπ θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη
απνδνηηθφηεξα.
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ρ. 1: Παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ρξήζηκε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ

Ζ Echt (1997) αλαθέξεη φηη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ University of Michigan πξνεγήζεθε
έλαο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο πνπ πεξηειάκβαλε αμηνιφγεζε, έξεπλα θαη ζρεδηαζκφ κε
απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή κηαο επέιηθηεο νξγάλσζεο βαζηζκέλεο ζε νκάδεο γηα ηελ
Σερληθή Τπεξεζία. Αλαγλσξίδεη δε, φηη ε νκάδα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απαηηεί ζπλερή
βειηίσζε, θαη ηνλίδεη φηη φια ηα κέιε ζηε Σερληθή Τπεξεζία φπνπ θαη εθαξκφζηεθε,
πξαγκαηνπνηνχλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο Βηβιηνζήθεο. Ο Johnson
(1998) αλαθεξφκελνο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία νκάδαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Texas Tech, ζπκπεξαίλεη φηη ε
επηηπρεκέλε βηβιηνζήθε ηνπ κέιινληνο ζα ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηηο νκάδεο γηα λα
επηηχρεη ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη ιεηηνπξγίεο. Μέζσ ησλ νκάδσλ ην πξνζσπηθφ ζα είλαη
ζε ζέζε λα αλαπηχμεη φρη κφλν ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, ζπδεηψληαο θαη αθνχγνληαο ηε
γλψκε ησλ άιισλ, αιιά θαη λα επηδείμεη ηαιέληα θαη δπλαηφηεηεο. Ο Senge (1999)
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θαηαηάζζεη ηε κάζεζε κέζσ νκάδσλ ζηηο πέληε βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
βαζηζηεί έλαο νξγαληζκφο κάζεζεο ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηε κεηαηξνπή δεμηνηήησλ
αληαιιαγψλ απφςεσλ θαη ζπιινγηθήο ζθέςεο κε ηξφπν γφληκν, ψζηε ε νκάδα λα κπνξεί
αμηφπηζηα λα αλαπηχμεη δπλαηφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ην ζχλνιν ησλ ηαιέλησλ ησλ
κειψλ ηεο. Ο Ellis Badu (2002) πεπεηζκέλνο πσο ε νκαδηθή εξγαζία είλαη πην ζεκαληηθή
ζε πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί θαηλνηνκία θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ππνζηεξίδεη πσο ιφγσ
ηεο ζεκαληηθήο αλάπηπμεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηε Γθάλα είλαη νπζηαζηηθή
ε ελζάξξπλζε ηεο εηζαγσγήο ησλ νκάδσλ κηαο θαη απηέο παξέρνπλ επειημία σο πξνο ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο, κέζσ ηεο βειηησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.

Σηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή φρη ησλ νκάδσλ ζπκπιεξψλεη ν
Trent (2003) ν νπνίνο επηζεκαίλεη πσο ε πξφθιεζε έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ λα είλαη
νη νκάδεο απνηειεζκαηηθέο. Πηζηεχεη, πσο ε επηηπρία ή ε απνηπρία ησλ νκάδσλ έγθεηηαη
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ επξχηεξνπ νξγαληζκνχ λα νξγαλψλεη, λα δνκεί θαη λα ππνζηεξίδεη
ηελ ρξήζε ηνπο. Ζ νξγάλσζε βαζηζκέλε ζε νκάδεο παξακέλεη ην θχξην ζέκα ζπδήηεζεο
ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Μεγάινο αξηζκφο
κειεηψλ αλαθέξνπλ φηη ε κέζνδνο απηή επηιέγεηαη σο εξγαιείν αλαδηνξγάλσζεο
παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο αλαθέξεη ν Yoon (2005) ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο. Σα
πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο εληζρχνπλ ηηο απφςεηο πνπ ζέινπλ ηε δχλακε ηεο νκάδαο λα
ζηεξίδεηαη ζηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επαξθή
εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
ηε ρψξα καο ν Γεσξγίνπ (1999) πηζηεχεη πσο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ην πλεχκα
ζπλεξγαζίαο είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζεί. Ζ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο
ζηφρσλ θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ θαηά πεξίπησζε κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζηε βηβιηνζήθε είλαη ην πξψην ζηάδην βειηίσζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνηθήζεσλ. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ν δηαθνξεηηθφο
ηξφπνο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο
Έιιελεο βηβιηνζεθνλφκνπο φπσο θαη ηνπο μέλνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κηαο θαη φπσο
πηζηεχνπλ, θαηά ηε ηαχξνπ (2002) φηη ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη δέθηεο θαη
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θνξέαο ηαπηφρξνλα απηψλ ησλ αιιαγψλ. πλερίδνληαο ην ζπιινγηζκφ ηεο, ππνζηεξίδεη
φηη ε αιιαγή ζηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ αιιαγή ηεο νξγάλσζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ε νπνία θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο νκάδεο. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα
δηακνξθσζνχλ κε θξηηήξην ηε ιεηηνπξγία (π.ρ. παξαγγειίεο πιηθνχ) ή ηελ νκάδα
ρξεζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. Ο ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ ζα νδεγήζεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ίδην πλεχκα ε Καηζηξίθνπ (2004)
ππνζηεξίδεη πσο ε κείσζε ηεο παξαδνζηαθήο ηεξαξρίαο θαη ε έκθαζε ζηελ νκαδηθή
εξγαζία ζα νδεγήζνπλ ζε λένπο ηχπνπο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ζηηο Βηβιηνζήθεο θαη
ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ αιιαγψλ. Πηζηεχεη πσο
ε νκαδηθή εξγαζία πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηελ
νκάδα θαη ίζσο θαη πξνζσπηθφ πξνεξρφκελν απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίδεηαη θάζε ζέκα σο νιφηεηα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε βηβιηνγξαθία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ζεκαζία ησλ νκάδσλ
ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε (Trent, φ.π.). Ο αθαδεκατθφο ρψξνο φιν θαη πεξηζζφηεξν
επηιέγεη ηηο νκάδεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ σο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο, ζε
απάληεζε ζηελ απμαλφκελε ρξήζε απηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ κειέηε ησλ νκάδσλ
απνηειεί αλεμάληιεην πεδίν έξεπλαο κε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζεκαζία.
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ρ.2 : θεπηηθφ αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο

1.3. θεπηηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο
ην ρεδηάγξακκα 2 απνηππψλεηαη ην ζθεπηηθφ ζην νπνίν βαζηζηήθακε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο έξεπλαο.
Έηζη, ζην πξψην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνζαθελίδνληαη ην αληηθείκελν θαη
ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Αθεηεξία ηεο
εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ
απφςεσλ θαη ζεσξηψλ δηνίθεζεο νκάδσλ, ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε κεγάινο αξηζκφο
βηβιηνζεθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε ζηελ δνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ν
ξφινο ησλ νκάδσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Μέζσ
ηεο Βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πξνζπαζνχκε λα εκβαζχλνπκε ζε κεγάιε έθηαζε ζηελ
έλλνηα, ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νκάδσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αλαθέξνληαο ηα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα

κεηνλεθηήκαηά ηνπο, ηνπο

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

14

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαζψο θαη πνιιά άιια θαίξηα ζεκεία
ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο, ψζηε λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο
απηνχ. Σν πξαθηηθφ (εκπεηξηθή δηεξεχλεζε) ηκήκα ηεο κεζνδνινγηθήο καο έξεπλαο
ζηεξίρζεθε αθ’ ελφο ζηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε
αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαθηλήζεθε ζην πξνζσπηθφ ησλ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ην νπνίν θαη απνηππψλεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. Σέινο, ηφζν
ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ην εξσηεκαηνιφγην
βνήζεζαλ ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ρξήζηκσλ γηα ηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζηε ζηνηρεηνζέηεζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ
κειέηε θαη έξεπλα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΧΝ
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΧΝ

2.1.Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ζε βάζνο ε έλλνηα ησλ νκάδσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, γηα λα θαλεξσζεί ε ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπο. ηαδηαθά
κεηαθέξεηαη ε αλάιπζε απφ ην γεληθφ, πνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο Οξγάλσζεο θαη
Γηνίθεζεο Βηβιηνζεθψλ θαη ην ξφιν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ζηε Γηνίθεζε
Βάζεη Οκάδσλ αιιά θαη ζηε ζρέζε απηψλ κε ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Ζ
αλάιπζε ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο
δεκηνπξγνχληαη νκάδεο γεληθά αιιά, θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο παξαζέηνληαο ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ κηα ηέηνηα εθαξκνγή. Οη νξηζκνί θαη ε
ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο νκάδαο καο απαζρνινχλ ζηε ζπλέρεηα, ε γεληθή δηάθξηζή ηνπο
θαζψο θαη απηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ. Δπηπιένλ, αλαθεξφκαζηε ζηα
βέιηηζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ
κέζα ζε απηέο. Αλαιχνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν, δειαδή αλαιχνπκε ην ξφιν ηεο εγεζίαο, ηε ζεκαζία ηεο ελδπλάκσζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην ξφιν ηεο επηθξαηνχζαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ
πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ησλ νκάδσλ. Καηφπηλ, αλαθεξφκαζηε ζηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο, ζην πεξηβάιινλ θαη απαξηζκνχκε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ νκάδσλ. Σέινο, εξεπλνχκε ηε ζεκαζία ηεο
ςπρνινγίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη πην εηδηθά ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη εμεηάδνπκε ηε ζεκαζία
ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ νκάδσλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαθνξά
ζηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.
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2.2.Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
Αθαδεκατθέο είλαη νη Βηβιηνζήθεο ησλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη
νπνίεο εμππεξεηνχλ θαηά θχξην ιφγν, ηνπο θνηηεηέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηεξίδνπλ ην
δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν πνπ δηεμάγεηαη ζε απηφ (Μπψθνο, 2001). χκθσλα κε ην
Ν.1268/2005 ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηα ηέζζεξα πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Ν.1268/1982 (ΦΔΚ 119 Α’) ζεκεηψλεηαη ζην άξζξν 16, πνπ αθνξά ηηο
Κεληξηθέο Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η :
«ε θάζε Παλεπηζηήκην ηδξχεηαη εληαία Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πνπ
ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θαη απνθεληξσκέλε κνλάδα ζε επίπεδν
Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο (ηίηινο
Ιδξχκαηνο). Απνζηνιή ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο θάζε Παλεπηζηεκίνπ
είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξχκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε, παξνρή θαη
δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε εζληθή θαη δηεζλή
θνηλφηεηα θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ
παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ…».
Ο κειινληηθφο ξφινο, ε ζέζε θαη ε κνξθή ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο είλαη
αληηθείκελν επξείαο ζπδήηεζεο ιφγσ ηνπ ξαγδαία κεηεμειηζζφκελνπ θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ιφγσ ηεο επξείαο εηζαγσγήο θαη ρξήζεο
λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία.
Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζχλζεηνπο
νξγαληζκνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαία
ηαρχηεηα. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ
πθηζηάκελσλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηαρχηεηα. Ο φγθνο ηνπ
δηαζέζηκνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ πξφζβαζήο ηνπ,
κεηαβάιινπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ βηβιηνζεθψλ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο επηθέξνπλ αλαπφθεπθηα
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ζεκαληηθέο πηέζεηο ζην κνληέιν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ
εθαξκφδνπλ κέρξη ζήκεξα (Εάρνο, 1998).
Οη ηξέρνπζεο πηέζεηο θαη ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε βηβιηνζήθε θαη ηηο
ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη γλσζηέο θαη έρνπλ ηεθκεξησζεί ζε
άξζξα θαη επηζηεκνληθέο αλαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηφζν
ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα (Corrall, 1995

∙

Riggs, 1997

∙

Εάρνο, 1998

∙

Κιαςφπνπινο, 1998 ∙ Layzell Ward, 1999 ∙ Pugh, 2004).
Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ε Βηβιηνζήθε αληηιακβάλεηαη θαη
ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο πεξηβάιινλ,
ε αληίιεςε απηή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα θίλεηξα αληίδξαζεο θαη πξνζπάζεηαο γηα
πξνζαξκνγή, δηακνξθψλνληαη απφ ηα αθφινπζα (Μπψθνο, 2000):
1. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη θπξίσο, νη ηάζεηο
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο πνπ δηαθαίλνληαη ζην ρψξν απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ
ππνδεηθλχνπλ κηα ζπλερψο δηεπξπλφκελε δπλακηθή ηεο Βηβιηνζήθεο γηα
αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη επίιπζε παγίσλ θαη ζεκαληηθψλ
πξνβιεκάησλ ηνπ παξειζφληνο.
2. Οη λέεο απηέο ηερλνινγίεο πηνζεηνχληαη απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ξπζκνχο, ελδερνκέλσο, ηαρχηεξνπο απφ φηη ε Βηβιηνζήθε
θαίλεηαη λα επηζπκεί ή λα κπνξεί.
3. Γηαθηλνχληαη πιεξνθνξίεο θαη λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε απφ θνξείο θαη
δηαχινπο άζρεηνπο πξνο ηελ «παξαδνζηαθή» Βηβιηνζήθε.
4. Αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη «Βηβιηνζήθεο», νη ςεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, κε
πεξηνξηζκέλε, αλ φρη κεδεληθή ζπκκεηνρή ησλ παξαδνζηαθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη
Βηβιηνζεθνλφκσλ ζε φηη αθνξά, θπξίσο, ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο
θαη ινγηθήο.
5. Σν πιηθφ πνπ ζπλήζσο δηαρεηξίδεηαη ε Βηβιηνζήθε αιιάδεη θαη απηφ ξηδηθά κε ην
απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ ςεθηαθψλ εθδφζεσλ θαη ηεο ςεθηαθήο εθδνηηθήο.
6. Παξάιιεια πξνο ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο αλαπηχζζεηαη έλαο λένο θφζκνο
εηδηθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θιαζηθψλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ λένπ πιηθνχ (ζπιινγή, πεξηγξαθή,
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αμηνπνίεζε) κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ην πιηθφ απηφ επηηξέπεη θαη
απαηηεί.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ηνπ ηφπνπ κεηεμέιημεο ηεο Βηβιηνζήθεο,
σο εξγαιείνπ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, απνηειεί ε βαζκηαία «δηάρπζε» ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ δηάρπζε απηή, ζπλδπάδεηαη θαη κε κηα παξάιιειε «αλαζχλζεζε»
ή εκπινπηηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο πεξηζζφηεξσλ θαη
πην ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο θαη ε νπζηαζηηθή ελζσκάησζή ηεο ζην φιν
εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. Ζ ιεηηνπξγηθή κεηεμέιημε ηεο Αθαδεκατθήο
Βηβιηνζήθεο, σο ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
κπνξεί λα ζεσξεζεί, γεληθά, σο ε κεηάβαζε απφ ην απιφ θαη ηζρχνλ ζήκεξα κνληέιν ηνπ
απινχ ελδηάκεζνπ κεηαμχ παλεπηζηεκίνπ θαη πεξηβάιινληνο πιεξνθφξεζεο φπσο απηφ
απνηππψλεηαη ζην ζρ.3 θαη ζην κνληέιν εθείλν ηνπ ζρ.4 ζην νπνίν ε Αθαδεκατθή
Βηβιηνζήθε απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ
κεραληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη παλεπηζηήκην (Μπψθνο, 2000).

ρ.3. Ζ Βηβιηνζήθε σο ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο
Πιεξνθφξεζεο. Πεγή: Μπψθνο, 2000
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ρ.4. Ζ Βηβιηνζήθε σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πεγή: Μπψθνο, 2000

Ζ «δηάρπζε» ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, αιιά θαη ε «αζάθεηα» δηαθξηηψλ ξφισλ πνπ
ραξαθηεξίδεη ην «πέξαζκά» καο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δελ ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηνπ
ζεζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο, σο ιεηηνπξγηθήο θνηλσληθήο νληφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
θαη απνζηνιή ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. εκαίλεη αληίζεηα έλα
εμαηξεηηθά πην ζχλζεην, απαηηεηηθφ ξφιν, ν νπνίνο πξνθχπηεη αθξηβψο απφ ηνπο ίδηνπο
ιφγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έλαξμε ηεο βαζκηαίαο θαηαλνκήο ησλ παξαδνζηαθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ δηαδηθαζία δηάρπζεο – θαηαλνκήο
ιεηηνπξγηψλ ζην πεξηβάιινλ, φπσο θαη ε πηνζέηεζε άιισλ γηα ηε ζχλζεζε ελφο λένπ
δηαθνξνπνηεκέλνπ ξφινπ θαίλεηαη ζπλνςηζκέλε δηαγξακκαηηθά ζην ζρ.5
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ρ.5. Γηάρπζε ιεηηνπξγηψλ Βηβιηνζήθεο ζην πεξηβάιινλ ηεο. Πεγή : Μπψθνο, 2000

Όινη ζπκθσλνχλ αθφκα, ζην φηη ζήκεξα νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη ζε κηα
αβέβαηε ζέζε κηαο θαη νη πφξνη απφθηεζεο θαη πξφζβαζεο πιεξνθνξηψλ ειαηηψλνληαη
ελψ πνιιαπιαζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη
δνκέο ησλ βηβιηνζεθψλ απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο ζηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε απηφ ην
γξήγνξα κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο ε αιιαγή θαζίζηαηαη φρη
κφλν επηζπκεηή αιιά θαη ππνρξεσηηθή. Ζ δηαρείξηζε θαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ αιιαγή
είλαη κηα πξφθιεζε γηα ηνπο ζεκεξηλνχο δηεπζπληέο ησλ βηβιηνζεθψλ.
ην ζεκεξηλφ δπλακηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ Βηβιηνζεθψλ, ε
νξγαλσηηθή εγεζία ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη απαξαίηεηε. Όκσο γηα λα αληηκεησπίζεη
ηηο πνιχπινθεο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο ζα πξέπεη λα αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα δηνηθεί. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο
επηηπρψο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 21νπ αηψλα, νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα
κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο ζηηο παξαδνζηαθέο δνκέο θαη λα εζηηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο ζε πέληε ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο:
ρξήζε ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο γηα παξαθίλεζε θαη έκπλεπζε,
ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ ζε φια ηα επίπεδα,
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ζπζζψξεπζε θαη δηακνίξαζε ηεο εζσηεξηθήο γλψζεο,
ζπγθέληξσζε θαη ελνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο γλψζεο,
πξφθιεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ θαη ελδπλάκσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
(Lowry, 2000).
Οη εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα λα
νδεγήζνπλ ηελ αιιαγή κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επηηπρψο θαη ζηηο αθαδεκατθέο
βηβιηνζήθεο (Nozero & Vaughan, 2000). Ζ δηνίθεζε ζαλ επηζηήκε αλαθέξεηαη ζηελ
πεξηγξαθή, εμήγεζε, αλάιπζε θαη πξφβιεςε ησλ νξγαλσζηαθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζαλ ηειηθφ ζηφρν έρνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο (Υισκνχδεο & Κσζηαγηφιαο, 2004, ζ.20). Ζ δηνηθεηηθή
επηζηήκε φκσο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ δείρλεη λα είλαη πην πνιχπινθν απφ
άιινπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο (Κσζηαγηφιαο, 2005). Ο κε θεξδνζθνπηθφο
ραξαθηήξαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ν θπξίαξρνο ξφινο ηνπο σο θνξέσλ
πξφζβαζεο ζηελ

πιεξνθνξία θαη ηε γλψζε θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ

εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, νδεγεί ζην λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηα φξηα ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη απηφ ησλ ππεξεζηψλ
πιεξνθφξεζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πξφζβαζεο (Φξάγθνπ, 2002, ζ.ix-x).
Οη βηβιηνζήθεο ζην παξειζφλ δηνηθνχληαλ σο ηεξαξρηθά δνκεκέλνη νξγαληζκνί πνπ
αληεπεμέξρνληαλ ζε πξνβιέςηκεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε έλα θαζηεξσκέλν ζχλνιν
δηαδηθαζηψλ θάηη πνπ δνπιεχεη απφιπηα ζε έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ. Απμεηηθά φκσο
πνιιέο βηβιηνζήθεο αλαθαιχπηνπλ πσο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζρεηηθέο
πνιηηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο είλαη αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε
κεγαιχηεξε επειημία θαη παξαγσγηθφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Οη νξγαλσηηθέο αξρέο
κηαο ηππηθήο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη νπζηαζηηθά απηέο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ
ηνλ F.Taylor ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα (Honea, 1997). Οη πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη: ν
πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο (Υισκνχδεο
& Κσζηαγηφιαο, 2004).
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ρ.6 : Βαζηθέο αξρέο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη. Πεγή: Υισκνχδεο & Κσζηαγηφιαο, 2004

Ζ δνκηθή νξγάλσζε (structured organization) παξαδνζηαθά εζηηάδεη ζηελ έλλνηα ηεο
δνκήο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ
θαη ησλ ζέζεσλ ηεο, ζηε δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ θαζψο θαη ζηηο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο (Hinings & Greenwood, 1988). Ο
ζρεδηαζκφο ηεο νξγάλσζεο ζπλεπψο απνηειεί κηα έθβαζε ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο θαη
απεηθνλίδεη ππφ απηή ηε κνξθή ηηο ηδέεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο εθείλσλ πνπ ηηο
ζεζπίδνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Tranfield & Smith, 2002).
Ζ νξγάλσζε βηβιηνζεθψλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ
νληνηήησλ κηαο βηβιηνζήθεο, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα ηα
ζπζηήκαηα θαη ηηο ζπλαθείο κεζνδνινγίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ θα.
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2.3.Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ελφο
νξγαληζκνχ κε ζθνπφ απηφο λα νδεγεζεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ
(Υισκνχδεο & Κσζηαγηφιαο, φ.π., ζ.129). Οη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηνλ Κσζηαγηφια
θαη Μπνρψξε (2003) απνηεινχλ έλαλ πνιχηηκν πφξν ν νπνίνο είλαη αμηνπνηήζηκνο θαη
ρξήζηκνο φρη κφλν γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ απνηειεζκάησλ έρεη πάξεη
δηάθνξεο νλνκαζίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο θχθινη πνηφηεηαο, νκάδεο Κaizen θιπ.
Όπσο αλαθέξεη ε Καηζηξίθνπ (2004) ε κεγαιχηεξε επέλδπζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην
ζεκεξηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη ε
εκπεηξία έρεη δείμεη φηη άλζξσπνη θαη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί ζηελά,
βαζηδφκελνη ζε θνηλνχο ζηφρνπο, θνηλή θαηαλφεζε θαη δέζκεπζε απέλαληη ζην
ζπλεξγαηηθφ ζρήκα, ηελ επηηπρία ηνπ νπνίνπ αληηιακβάλνληαη θαη σο πξνζσπηθή.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Human Resource - HR) κέζα ζηνπο
νξγαληζκνχο έρεη επεθηαζεί πέξα απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο θαη
έρεη ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο επζχλεο. Απηή ε αιιαγή (βι.ζρ.7) απαηηεί
απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ηχπνπο
νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη απφδνζεο, ηε δηαρείξηζε
ηεο αιιαγήο, θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαδφκεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ Hawthorne (2004)
αλαθέξεη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Human
Resource Management - HRM) θαη ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε (Organizational
Development - OD): ηελ αλάιπζε εξγαζίαο, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, ηε
δεκηνπξγία νκάδσλ θαη ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο (Change Management).
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ρ.7:Σα επηά ζεκεία ηεο αιιαγήο Πεγή: Teare e.a., 1999

Οη Alpander & Lee (1995) ηζρπξίδνληαη φηη νη νξγαληζκνί πνπ κε επηηπρία δηαηεξνχλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο έρνπλ κάζεη λα εμεηάδνπλ ηελ αιιαγή φρη σο έλα κεκνλσκέλν
γεγνλφο κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο αιιά, σο κηα ζπλερή δηαδηθαζία απαξαίηεηε
ζηε δηαηήξεζε ηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Τπνζηεξίδνπλ, φηη νη
επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί ζήκεξα έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη έρνπλ αλαπηχμεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπλερψο ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ δεκηνχξγεζαλ κηα
νξγαλσηηθή αλάπηπμε (Organizational Development - OD) βαζηδφκελε ζηελ αιιαγή ηεο
θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ. Ο
Senge (1990, ζ.5-12) αλαθέξεη πέληε πξαθηηθέο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα ζπληειέζεη
ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλερηδφκελεο ζθέςε, ζηελ έξεπλα, θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ
νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ψζηε ηα παξαπάλσ, λα
νδεγήζνπλ ζηε ζπλερή βειηίσζε:
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1. Ζ εμέηαζε ηεο νξγάλσζεο σο έλα ζχζηεκα κέζα ζε άιια ζπζηήκαηα,
2. ε ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
νξακάησλ,
3. ε ζπλεηδεηή εθαξκνγή, θαηφπηλ εμέηαζεο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
πεπνηζήζεσλ,
4. ε αλάπηπμε

κηα θνηλήο εηθφλαο ηνπ κέιινληνο πνπ επηδηψθνπκε λα

δεκηνπξγήζνπκε (θνηλφ φξακα), θαη
5. ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ γηα λα απμήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ νκάδσλ λα
κάζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο λέεο ηδέεο
απνηεινχλ ηηο πέληε βαζηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα
ηελ νξγαλσηηθή κάζεζε (Organizational Learning).
αλ απάληεζε ζηελ δηαπίζησζε ηνπ φηη πνιιέο ζχλζεηεο εξγαζίεο ζην ζεκεξηλφ
πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο (αλάπηπμε πεγψλ πιεξνθφξεζεο, δεκηνπξγία λέσλ
ππεξεζηψλ, δηαηχπσζε πνιηηηθψλ θιπ.) απαηηνχλ εκπεηξία πνπ ζπάληα δηαζέηεη έλα
άηνκν, απνηειεί ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κέζσ νκάδσλ είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα
επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο (Lippincott, 2000). Σα ηειεπηαία
ρξφληα πνιιέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ αλαπηχμεη νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκφζνπλ

ζπγθεθξηκέλεο

εξγαζίεο,

αλαδηνξγαλψζεηο (Shaughnessy, 1996

∙

λα

πξνρσξήζνπλ

Echt, 1997

∙

ζε

Johnson, 1998

θαηλνηνκίεο
∙

θαη

Owens, 1999

∙

Lowry, 2000 ∙ Diaz e.a. 2001 ∙ Bernfeld, 2004).
Ζ εξγαζία κέζσ ησλ νκάδσλ είλαη κηα απφ ηηο ηξέρνπζεο δεκνθηιείο ηερληθέο
δηαρείξηζεο, θαη γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλή γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ζηηο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 2 κε ζθνπφ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα αλαβαζκίζνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ πεγέο πιεξνθφξεζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ππνδνκέο θαη
λα δηαηππψζνπλ πνιηηηθέο. Ζ νκαδηθή εξγαζία νξίδεηαη σο κηα νκάδα αηφκσλ, φπνπ ην
θαζέλα δηαζέηεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη φπνπ φινη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα ηελ
επίηεπμε ζηφρσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ. Σν άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα έρεη
ην ζπλαίζζεκα φηη αλήθεη ζε έλα ζχλνιν, έλα αίζζεκα φηη ζε ζπκθσλία κε ηα άιια κέιε
ηεο νκάδαο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο

2

Υσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζε Βηβιηνζήθεο άιισλ ηχπσλ, π.ρ. Λατθέο
Βηβιηνζήθεο (Bernfeld, 2004)
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πνπ αλήθεη. ηνλ αηψλα ηεο εμεηδίθεπζεο, πνπ νη εξγαδφκελνη ζπρλά λνηψζνπλ
απνκνλσκέλνη, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα επελεξγνχλ ζεηηθά ζηνλ απηνζεβαζκφ ησλ
ππαιιήισλ

θαη

βειηηψλνπλ

ηελ

απφδνζή

ηνπο.

Γνπιεχνληαο

νκαδηθά,

νη

βηβιηνζεθνλφκνη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο
ππεξεζίεο

ηνπο.

Ζ

ηθαλνπνίεζε,

έρεη

σο

απνηέιεζκα

ηελ

αχμεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Jenks, 2005).
Βαζηθή παξαδνρή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη Τπεξεζίεο
Βηβιηνζήθεο δελ απνηεινχλ απηνζθνπφ αιιά εμππεξεηνχλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο
πιεξνθφξεζεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλήθνπλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ
πεξίπησζε ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, επεξεάδεηαη
απφ ηηο εμειίμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππνδεηγκάησλ κάζεζεο πνπ
αθνινπζνχληαη, αθνχ κέζα ζηελ απνζηνιή θάζε βηβιηνζήθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο,
πάληα δειψλεηαη θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (Σζηκπφγινπ, 2002). Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη βξηζθφκαζηε ζην ζηαπξνδξφκη
ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ απφ ηηο νπνίεο ε
εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα είλαη ακέηνρε. Ο παιηφο ηξφπνο απνκλεκφλεπζεο
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δπηπιένλ, ν ζχγρξνλνο
άλζξσπνο αλαπηχζζεηαη θαη κεγαιψλεη ζε κηα θνηλσλία φπνπ δηαθηλείηαη θαζεκεξηλά
έλαο ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ, απαηηεί λένπο ηξφπνπο θαη κεζνδνινγίεο απφθηεζεο
ηεο γλψζεο. ε απηφ ην λέν κνληέιν εθπαίδεπζεο, ε Βηβιηνζήθε παίδεη έλα ζεκαληηθφ
ξφιν σο θέληξν πιεξνθφξεζεο. Απνκαθξπλφκελε απφ ην έλα θαη κνλαδηθφ ζχγγξακκα,
ε αθαδεκατθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα επηδεηεί απφ ηε βηβιηνζήθε έλαλ ζχκκαρν ζηελ
αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο. Γειαδή ηε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή δηάιεμε
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο αιιά θαη αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο. Ζ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ηελ
απηελέξγεηα θαη παξάιιεια ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία κηαο θαη φινη
γλσξίδνπκε φηη θαλείο δελ κπνξεί λα πεηχρεη ηίπνηα κφλνο ηνπ αιιά κφλν σο κέινο κίαο
κεγαιχηεξεο νκάδαο (Παπάδνγινπ, 2002, ζ.x).
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Planning means both to assess the future
and make provision for it.
Henri Fayol
2.4. Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ
Ο αξρηθφο ζηφρνο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ νκάδσλ σο ηε βάζε νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο,
είλαη ε αχμεζε ηεο νξγαλσηηθή απφδνζεο. Οη νκάδεο είλαη "ηδηαίηεξεο” κνλάδεο ηεο
απφδνζεο, φρη έλα αλεμάξηεην ζχλνιν εζηθψλ αμηψλ ζχκθσλα κε ηνπο Katzenbach &
Smith (1993, ζ.21). Απηή ε πξνυπφζεζε ζπρλά ράλεηαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ζχγρξνλεο
ηάζεο νξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο. Ζ αχμεζε απφδνζεο “θεξδίδεηαη”
κε ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή, ηε ζπλεξγαηηθή εθκάζεζε, ηελ πξφθιεζε ηεο πνηνηηθήο
κεκνλσκέλεο ζθέςεο, θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ακνηβαία
ππεπζπλφηεηα είλαη θεληξηθή ζηελ απφδνζε νκάδσλ. Ζ έξεπλα ησλ Katzenbach & Smith
(φ.π.) απνθάιπςε φηη φπνπ ε πεηζαξρία, ε θαηαλφεζε, θαη ε πξαθηηθή ζηηο δεμηφηεηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη απνχζεο, νη νκάδεο απνηπγράλνπλ λα παξάγνπλ ηε λέα ζθέςε ή
λα πξνσζήζνπλ ηελ απφδνζε. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ε έιιεηςε
θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ πξεζβεχνπλ νη νκάδεο, ε απνπζία ηεο θαηάιιειεο
ππνζηήξημεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε ησλ πξνζδνθηψλ απφδνζεο,
απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο απνηπρίαο (Katzenbach & Smith, 1993

∙

Lencioni, 2002 ∙ Howard & Miller, 1994 ∙ Wheelan, 1999 ∙ Yeatts & Hyten, 1998).
Οη Katzenbach θαη Smith (1993, ζ.45) κέζα απφ ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλέο ηνπο
θαηέιεμαλ ζην φηη νη πςειέο απνδφζεηο ζηηο νκάδσλ, βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ζην
ζεβαζκφ, ζηελ αιιειεμάξηεζε, θαη ζηε ζπλεξγαζία. Όηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε
ηελ αλάγθε ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο (organizational capability)
νη νκάδεο δίλνπλ ζηνπο ππαιιήινπο επθαηξίεο «λα ιάβνπλ αλεμάξηεηεο απνθάζεηο, λα
ζπλεξγαζηνχλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο
πξνζεγγίζεηο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο». Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία
αλαδεηθλχνληαη θπζηθά θαηλνηνκίεο πνπ βνεζνχλ φιε ηελ νξγάλσζε θαη θαηά
πξνέθηαζε φιν ηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηπρηεί (Johnson & Johnson, 2003, ζ.1).
Δμεηάδνληαο ηελ νκαδηθή εξγαζία σο έλα ζχζηεκα πνπ απαηηεί πεηζαξρία, δνκή, θαη
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θαηάξηηζε ζε δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, αιιά πνπ απαηηεί φκσο
παξάιιεια ηελ πςειή απφδνζε, δηεπθνιχλνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
πγθεθξηκέλεο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο απφδνζεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο
νκάδεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ νξγάλσζε. Οη ππεχζπλνη
νξγάλσζεο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ απφδνζε νκάδσλ κε ηελ νηθνδφκεζε κηαο
ηζρπξήο εζηθήο απφδνζεο πεξηζζφηεξν, παξά κφλν κε ηελ θαζηέξσζε ελφο
πεξηβάιινληνο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη πξνθαηαιήςεηο σο πξνο ηνλ αηνκηθηζκφ ππάξρνπλ,
αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα εκπιέθνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο ε
νκάδα. Ζ πεηζαξρία (κέζα ζηελ νκάδα αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε) δεκηνπξγεί
ηνπο φξνπο γηα ηελ πςειή απφδνζή ηεο (Katzenbach & Smith, 1993, ζ.12-14).
Οη κέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν αλαπηχζζεη ην
ζχζηεκα ησλ νκάδσλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ζηφρσλ απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο
ππεπζπλφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ κνλάδσλ εξγαζίαο γχξσ απφ
ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.

ρ.8: Βαζηθέο αξρέο Οκάδσλ. Πεγή: Katzenbach, 1993
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Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Arizona επέιεμε λα αλαπηχμεη νκάδεο φζν ην
δπλαηφλ πην θνληά ζε νκάδεο ρξεζηψλ κε θνηλέο αλάγθεο (Diaz & Pintozzi, 1999). Με
ηελ νξγάλσζε γχξσ απφ νκάδεο ρξεζηψλ (πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, πξνζσπηθφ θαη
θνιιέγηα πνπ αλήθαλ ζην Παλεπηζηήκην), νη νκάδεο απηέο πηνζέηεζαλ ηελ πξφθιεζε
απφδνζεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζε λέεο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ
πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί. Γεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αιιάδνπλ, νη νκάδεο κε
ηε ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο
ππεξεζίεο, λα πηνζεηήζνπλ λέα ηερλνινγία, ή λα μαλαζρεδηάζνπλ ηελ εξγαζία ψζηε λα
βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα. Μεξηθέο νκάδεο, εληνχηνηο, παξέκεηλαλ νξγαλσκέλεο γχξσ
απφ εξγαζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ πξφθιεζε απφδνζεο
γηα απηέο ηηο νκάδεο ήηαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαη
λα ελεξγνπνηεζνχλ γηα ηε ζπλερή ηνπο βειηίσζε. Έπξεπε επίζεο λα αμηνινγήζνπλ εάλ νη
δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ αθφκα ζρεηηθέο θαη πξνζέζεηαλ αμία ζην ζχλνιν
ησλ ππεξεζηψλ. Καζψο άιιαμαλ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απηέο νη νκάδεο
κεηαζρεκαηίζηεθαλ θαη απφθηεζαλ λέεο αξκνδηφηεηεο. Πνιιά είλαη ηα βήκαηα πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηε κεηαβνιή απφ κηα ηεξαξρηθή ππεξεζηαθή δνκή κηαο
Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο πξνο έλα ζχζηεκα νκάδσλ, θαη ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε
ζπλέρεηα.
Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ νκάδσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
Βηβιηνζήθε πξέπεη λα εμεγεζεί πιήξσο, αθνινπζνχκελνο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο
δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Καζψο ην ζχζηεκα νκάδσλ
αλαπηχζζεηαη, γίλεηαη πην επηηπρεκέλν, θαη λέα κέιε πνπ πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ νκαδηθή εξγαζία, θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηε ζπιινγηθή
εξγαζία ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλή
εγεζία, θαη κπνξνχλ γξήγνξα λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηεο νκάδαο. Ζ ελνξρήζηξσζε
φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αθαίξεζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ επαγγεικαηηζκνχ, είλαη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί
ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ νκάδσλ θαζψο θξίζηκε παξακέλεη θαη ε αλάπηπμε
άιισλ ζπζηεκάησλ ππνδνκήο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ νκάδσλ.
Σα ζπζηήκαηα ππνδνκήο θαηά ηε Phipps (2004) είλαη :
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1. ρεδηαζκφο (The Planning System)
Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζε φξακα, ζρεδηαζκφ θαη αλάιεςε
νξγαλσηηθήο ζηξαηεγηθήο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κειινληηθή επηηπρία
απαηηείηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθήο νξγαληζκφ πνπ πξνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ ζην κέιινλ. Έλα ζχζηεκα ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θαζνξίδεη
έλαλ θνηλφ πξννξηζκφ, ζέηεη θαηεπζχλζεηο, θαη εκπιέθεη ηα κέιε ηνπ ζηε ιήςε δξάζεσλ
απνηειεί ην ηδαληθφ ζχζηεκα γηα έλα γξήγνξα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί έλαο ζσζηφο ζρεδηαζκφο αθνινπζνχληαη ηα θάησζη (King,
1989, ζ.17):


Δπηινγή

ηνπ

ζηφρνπ,

αμηνιφγεζε

ησλ

κειινληηθψλ

αλαγθψλ

θαηαγξάθνληαο πξψηηζηα ηηο παξνχζεο δπλαηφηεηεο. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ
ηη ζέιεη λα πεηχρεη ε Βηβιηνζήθε ζην κέιινλ, πεξηγξαθή ηνπ νξάκαηνο
θαη ηη απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.


Αλάπηπμε εηήζησλ ζηφρσλ κε ζαθείο κεηξήζεηο ησλ επηηπρηψλ ηνπ.
Αλάπηπμε ζαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ην πψο ζα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη
θαη ελεκέξσζε φινπ ηνπ νξγαληζκνχ γηα απηνχο. Οξηζηηθνπνίεζε ελφο
ηξηεηνχο ή πεληαεηνχο ζρεδίνπ.



Δθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ εκπινθή νκάδσλ ζηελ αλάζεζε θαη
εθαξκνγή ηνπ παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδν θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.



Αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε. Γηάγλσζε ησλ δηφξζσζε ησλ πξνβιεκάησλ
φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα θαη ζε επίπεδν πην θνληά ζην πξφβιεκα αιιά
θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ αλ απηή απαηηείηαη. Δλεκέξσζε φισλ ησλ
κειψλ ησλ νκάδσλ.

2. Δπηθνηλσλία (The Communication System)
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο νξγαληζκφο απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα νκάδσλ θαη
λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλερή εθκάζεζε, πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη έλα ζχζηεκα επηθνηλσληψλ.
Σα παξαδνζηαθά ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ ελζσκαηψλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
νξγαλσηηθέο δνκέο, παξά ην γεγνλφο φηη κεξηθέο απφ ζπλαληψληαη θαη ζε κηα πην επίπεδε
νξγάλσζε, έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο απαηηείηαη. Ζ ζέζε ηνπ αηφκνπ
ζε κηα ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαζνξίδεη ζπλήζσο πνηεο πιεξνθνξίεο παξαιακβάλεη θαη κε
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πνηνπο ηηο κνηξάδεηαη. ε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη έλα θνηλφ φξακα
θαη κηα δέζκεπζε γηα αιιαγή, αιιά θαη λα ελδπλακψζεη νκάδεο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ απνθάζεσλ, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ
αλνηθηέο νξηδφληηεο επηθνηλσλίεο. ε απηφλ ηνλ ηχπν νξγάλσζεο δελ είλαη πνηέ ζαθέο
πνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία πνπ έρεη αλαιάβεη κηα νκάδα. Σν
θηιηξάξηζκα θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνιχ απιά δελ ζα
εληζρχζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ
γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε άιιεο νκάδεο είηε ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είηε
ζε άιινπο παξεκθεξείο ρψξνπο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ
πνπ επηιέγνληαη ή ζηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Οη νκάδεο πξέπεη λα ξσηνχλ ε κηα
ηελ άιιε θαη λα είλαη αλνηθηέο ζηελ αλαηξνθνδφηεζε. Ο δηάινγνο, κε ζθνπφ ηελ
νηθνδφκεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο λέαο γλψζεο, απνηειεί ηελ «θαξδηά»
ελφο αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ.
Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα παξέρεη ην θαηάιιειν δηάζηεκα θαη ην ρξφλν γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ ηδεψλ απφ ηα άηνκα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Σα κέιε
ηνπ νξγαληζκνχ ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα έξζνπλ πην θνληά, λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, θαη
λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα αλαθνξψλ θαη
εθζέζεσλ ή αιιηψο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή
ησλ ζηνηρείσλ απφδνζεο, ησλ ζθέςεσλ ηεο νκάδαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο εθκάζεζεο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηηο αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο είλαη κηα πξνζσπηθή
απφθαζε, φπσο είλαη θαη ε αλάγλσζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο. Απαηηεί ηδηαίηεξε
εμάζθεζε ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζην δηάινγν, ε πξνζθνξά ηδεψλ, ε πξφθιεζε ηεο
ζθέςεο ησλ άιισλ θαη ε έξεπλα γηα δηάθνξεο ππνζέζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε νκάδα.
Απνηειεί πξφθιεζε ην λα κάζεη θαλείο λα ζθέθηεηαη θαη λα αληηδξά ζε ζέκαηα πέξα απφ
απηά πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί αιιά θαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ
ζηελ επξχηεξε κάζεζε ηνπ ζπλφινπ.
3. χζηεκα Βειηίσζεο ηεο Γηαδηθαζίαο (The Process Improvement System)
Σν ζχζηεκα βειηίσζεο δηαδηθαζίαο απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη
ηε δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο λα απνηηκήζεη ηελ εθηίκεζε ησλ ρξεζηψλ, λα αλαιχζεη
ηελ απφδνζε, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλάιπζε απηή γηα λα πξνηείλεη βειηηψζεηο. Ζ
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βειηίσζε δηαδηθαζίαο είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.
Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Bauer e.a. (2002, ζ.67) «φηαλ ζπκκεηέρνπκε ζε κηα πξαγκαηηθή
δηαδηθαζία βειηίσζεο, επηδηψθνπκε λα κάζνπκε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζεηηθέο
αληηδξάζεηο ζε κηα δηαδηθαζία θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ ηελ γλψζε γηα λα
κεηψζνπκε ηηο απνθιίζεηο, λα αλαηξέζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ
θακία αμία ζηελ παξαγφκελε ππεξεζία θαη λα βειηηψζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
ρξεζηψλ. Ζ ηδαληθή έθβαζε είλαη απηή θαηά ηελ νπνία νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ
νηθνλνκηθφηεξα, γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα».

4. χζηεκα Γηαρείξηζεο Απφδνζεο (The Performance Management System)
Ζ απμαλφκελε απφδνζε είλαη ν ζηφρνο νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ. Έλα ζχζηεκα
δηαρείξηζεο απφδνζεο πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ην πξνζσπηθφ ζηελ επίηεπμε ησλ
πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη λα αλαγλσξίζεη ηνλ αθέξαην ξφιν ηεο απφδνζεο ηνπ αηφκνπ σο
ηνλ πιένλ θξίζηκν ζηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα θαιφ ζχζηεκα παξέρεη ζην
πξνζσπηθφ αλαηξνθνδφηεζε ζην πψο λα βειηησζεί αιιά θαη ελζαξξχλεη ηε ζπλερή
εθκάζεζε.
5. χζηεκα Απνδεκηψζεσλ (The Compensation System)
Ο Scholtes (1998, ζ.330) ππνζηεξίδεη φηη ν θχξηνο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ
παξνρψλ είλαη «λα παξάζρεη απνδεκίσζε γηα ηελ εξγαζία, επηηξέπνληαο ζηνπο
αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα. Δθηφο απφ απηφ φκσο έρεη θαη ζαλ ζηφρν λα
δηαηεξήζεη ηνπο θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο». χκθσλα κε ηνλ Lawler (1996, ζ. 195196) νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα ζπζηήκαηα ακνηβήο ηνπο σο θίλεηξν
απφδνζεο εάλ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο γηα λα αληακείςνπλ ηελ πξνζηηζεκέλεο αμίαο
απφδνζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηθαλνηήησλ.
6. χζηεκα Πξφζιεςεο (The Recruitment and Hiring System)
Ο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξαηνιφγεζεο θαη κίζζσζεο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ, λα
πξνζειθπζηνχλ, θαη λα απαζρνιεζνχλ ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ ζην φξακα
ηνπ νξγαληζκνχ, λα εθαξκφζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηε κνλαδηθή
εξγαζία πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, λα απμήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο
Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

33

ζην πιαίζην ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη λα κάζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο
δεμηφηεηεο θαζψο ε εξγαζία αιιάδεη.
7. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Information System)
Έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχεη θαη θάλεη εχθνια ηα δηαζέζηκα πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά ζηνηρεία κέηξεζεο είλαη θξίζηκν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο νκάδσλ
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα ηερλνινγηθή ππνδνκή
πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλνηθηνχ, νξηδφληηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ.
8. χζηεκα χληαμεο Πξνυπνινγηζκνχ (Budgeting System)
Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζχληαμεο πξνυπνινγηζκνχ πνπ λα είλαη ζαθέο, εχθνιν
ζηελ θαηαλφεζε, θαη εχθακπην είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα αηηήκαηα πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο νκάδεο. ην πεξηβάιινλ ηεο
ζπλερηδφκελεο αλεζπρίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έλα ζχζηεκα ζπιινγήο θεθαιαίσλ
πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νκάδεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ιακβάλεη ππφςε
ηνπο ιίγνπο θξίζηκνπο ζηφρνπο ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην απαηηείηαη ζνβαξά.
9. χζηεκα Γηαθήκηζεο (Marketing System)
Δίλαη απαξαίηεην έλα ζχζηεκα κάξθεηηλγθ πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε βηβιηνζήθε ζηελ
ελεκέξσζε πξνο ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηε κνλαδηθή αμία ηεο.
Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη French & Bell (1999, ζ.25-26) ε αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ
ζηεξίδεηαη ζην φξακα, ζηελ ελδπλάκσζε, ζηε κάζεζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ είλαη δχζθνινο θαη πνιπζχλζεηνο. Υσξίο
ηελ αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιήξσο ην φξακα, ηηο αμίεο
θαη ηνπο ζηφρνπο, ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο, απαξαίηεηεο ζην λα ιεηηνπξγήζεη
ζπιινγηθά έλα ζσζηά δηακνξθσκέλνο νξγαληζκφο κάζεζεο, ζα παξαθσιπζεί ζνβαξά.
Πνιιή ζθέςε, ζπκκεηνρή, πεηξακαηηζκφο, θαη αμηνιφγεζε απνηεινχλ θξίζηκα ζηνηρεία
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηηπρεκέλσλ ζπζηεκάησλ.
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2.5. Οκάδεο ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο εθθξάδεη κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έληνλνπ
αληαγσληζκνχ θαη αλαπηχρζεθε ζηελ Ηαπσλία κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζαξψλεη
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ηελ Ακεξηθή θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ Δπξψπε πνπ
δηεθδηθεί κηα εγεηηθή ζέζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ΓΟΠ έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο
κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λνζνθνκεία, παλεπηζηήκηα θιπ.)
ζην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Riggs, 1993). Σν Βξεηαληθφ πξφηππν BS 7850 νξίδεη
ηε ΓΟΠ σο ηε «θηινζνθία δηνίθεζεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο εθείλεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ
ελφο νξγαληζκνχ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη
αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ». Ζ ΓΟΠ δειαδή ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αμηνπνίεζε
ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη εθπεθξαζκέλεο θαη κε
αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζήο ηνπο.
Πεξηθιείεη δε έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ
αλαγλψξηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Κσζηαγηφιαο & Μπνρψξεο, φ.π.).
ηφρνο ηεο ΓΟΠ είλαη ε παξαγσγή πνηνηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ πξψηε
θνξά θαη γηα πάληα. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο,
ηελ νπνία θαηαλννχλ θαη απνδέρνληαη φινη νη εξγαδφκελνη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε
νπνία απνζθνπεί ζηε ζπλερή αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ (Σζηφηξαο, 1995). Ζ ΓΟΠ πεξηγξάθεη κηα θηινζνθία πνπ ζεσξεί ηελ
πνηφηεηα σο ηελ θαηεπζπληήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ εγεζία, ην ζρεδηαζκφ, ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο. Απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ιέμεηο: ε ιέμε
«Total» ζεκαίλεη φηη θάζε έλαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλερή
πξνζπάζεηα βειηίσζεο, ε ιέμε «Quality» αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
ππεξεζίαο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ θαη ζα μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη ε
ιέμε «management» αλαθέξεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα λα επηηχρνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε πνηφηεηα. Οπφηε, ιέγνληαο
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«Οιηθή Πνηφηεηα» αλαθεξφκαζηε ζε έλα θαζαξά αλζξσπνθεληξηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα,
πνπ απνζθνπεί ζηελ ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, κε έλα
ζπλερψο κεηνχκελν θφζηνο (Petrick & Furr, 1995).
Ζ «θαιιηέξγεηα» ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηε δηάδνζε θαη ελζηεξληζκφ
νξηζκέλσλ βαζηθψλ αμηψλ. Οη αμίεο απηέο είλαη (Γεσξγίνπ, 1999):
1. Ζ ζπλερήο βειηίσζε,
2. ην νκαδηθφ πλεχκα
3. ην φξακα,
4. ε ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο.
Ο Padhi (2003) πεξηιακβάλεη ζηηο βαζηθέο αξρέο 3 πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο
νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο
Οιηθήο Πνηφηεηαο, θαη απηή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο έρνπλ εηζαγάγεη ηελ αιιαγή νη Βηβιηνζήθεο είλαη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο
πξνγξακκάησλ ηεο ΓΟΠ (Riggs, 1993 ∙ Trent, 2003) . Ζ ΓΟΠ εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ησλ
δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο θαη ζηνρεχεη ζην λα εμαζθαιίζεη
θαιχηεξε πνηνηηθή ππεξεζία γηα ηνπο ρξήζηεο. Δπηρεηξεί επίζεο λα νκαινπνηήζεη ηελ
νξγαλσηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην λα παίμεη έλα
κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Μηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΟΠ
είλαη λα ππάξρεη επειημία θαη ελδπλάκσζε πνπ θαη νη δχν κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ
κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο (Owens, φ.π.).
Οη Tenner & DeToro (1992) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΓΟΠ βαζίδεηαη ζε:
έλα αληηθείκελν: ηελ ζπλερή βειηίσζε
ηξεηο αξρέο: εζηίαζε ζηνπο ρξήζηεο, βειηίσζε δηαδηθαζηψλ, νιηθή εκπινθή, θαη
έμη ζεκεία ζηήξημεο: εγεζία, εθπαίδεπζε, ππνζηεξηθηηθή δνκή, επηθνηλσλίεο,
αληακνηβή /αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε.

3

Οη ππφινηπεο αξρέο είλαη: Ζγεζία (Leadership), Υξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο
Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Using Total Quality Management Tools and Techniques), Μφξθσζε θαη
Δθπαίδεπζε (Education and Training), Δκπινθή (Involvement), Δπηθνηλσλία (Communication), Ζζηθή
(Ethics), Δκπηζηνζχλε θαη Αθεξαηφηεηα (Trust and Integrity), Αλαγλψξηζε-Δπηβξάβεπζε (Recognition).
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O Oakland (1989) πεξηγξάθεη ηε ΓΟΠ ζε 12 βήκαηα:
1.θαηαλφεζε ηεο πνηφηεηαο,
2.ζπκθσλία γηα πνηφηεηα,
3.πνιηηηθή γηα πνηφηεηα,
4.νξγάλσζε γηα πνηφηεηα,
5.κέηξεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πνηφηεηα,
6.πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα,
7.ζρεδηαζκφο γηα ηελ πνηφηεηα,
8.δπλαηφηεηα/ηθαλφηεηα γηα ηελ πνηφηεηα,
9.έιεγρνο πνηφηεηαο,
10.νκαδηθή εξγαζία γηα πνηφηεηα,
11.εθπαίδεπζε,
12.εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο.
Οη Lascelles & Dale (1993) δίλνπλ έκθαζε ζην φηη ε ΓΟΠ απαηηεί κηα ζηξαηεγηθή
απφθαζε θαη έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη’ επέθηαζε απφ ην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ
νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ πνηνηηθέο αξρέο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα
ηκήκαηα. Αλαγλσξίδνπλ ελλέα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Οιηθή ζπκκεηνρή: Ο θαζέλαο κέζα ζηελ Τπεξεζία Βηβιηνζήθεο απνδέρεηαη ηε
ζπκκεηνρή θαη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο.
2. Πνηνηηθή βειηίσζε σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο: Ζ Βηβιηνζήθε αθνινπζεί ηα
θαηάιιεια βήκαηα ψζηε λα εθαξκφζεη κηα άιιε θνπιηνχξα κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο.
3. πλεξγαζία κε ρξήζηεο θαη πξνκεζεπηέο: Δλδπλακψλεηαη ε εθαξκνγή ηεο
βειηίσζεο πνηφηεηαο πέξα απφ ηα φξηα ηεο Βηβιηνζήθεο.
4. Αλαγλψξηζε θαη εηδηθή πξνζνρή ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο αλαγλσξίδνληαο ην
γεγνλφο φηη φηαλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη εθείλνη, ππάξρνπλ επίζεο ζεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
5. Πξνζδηνξηζκφο Γεηθηψλ απφδνζεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ε
Τπεξεζία Βηβιηνζήθεο λα κεηξήζεη ηελ απφδνζή ηεο, λα αμηνινγήζεη ηηο
βειηηψζεηο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.
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6. Έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαηάιιειεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί φηη αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο φισλ.
7. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε ησλ νκάδσλ
πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο.
8. Δμαιείθνληαη εζσηεξηθά εκπφδηα κεηαμχ ηκεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Βηβιηνζήθεο.
9. Η απινπνίεζε θαη ε πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ ζπλερείο
ζηφρνπο.
Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ε ΓΟΠ «είλαη έλα ηαμίδη θαη φρη πξννξηζκφο»
ζέινληαο λα επηζεκάλνπλ ην δήηεκα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Σα βαζηθά ζεκεία πξέπεη
λα είλαη ζπλερψο ε εζηίαζε ζην ρξήζηε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη απηέο νη δχν έλλνηεο
ελεκεξψλνπλ θαη επεξεάδνπλ θάζε άιιν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο ηεο ΓΟΠ φπσο
θαίλεηαη θαη ζην ζρ.9.

ρ.9: Βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ. Πεγή : Brophy & Coulling, 1997, ζ.71.
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Θεσξνχκε φηη ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο είλαη δπλαηφ λα
αλαπηπρζεί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε θνηλψλ ζηφρσλ ησλ ζηειερψλ ηεο
Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Όπσο
αλαθέξεη θαη ν Yukongdi (2001) ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα απφ ηα θξίζηκα
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΓΟΠ. Ζ
εθαξκνγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζε κηα Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε πνπ νξγαλψλεηαη ζε
επηκέξνπο

ππνζπζηήκαηα

κε

ζαθψο

θαζνξηζκέλν

αληηθείκελν,

φπσο

ηκήκα

πξνζθηήζεσλ, ηκήκα δηαδαλεηζκνχ θιπ. είλαη ζαθψο πην εθηθηή.
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ αθνξά ηελ αλάπηπμε
πνπ βαζίδεηαη ζηε ηερλνινγία, ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ,
θιπ. Ο θπξηφηεξνο φκσο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
Βηβιηνζήθεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζα
εθαξκνζηεί ζήκεξα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηειερηαθνχ ηνπο δπλακηθνχ (Γεσξγίνπ, φ.π.). Ζ
πνηφηεηα επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ φινη νη εξγαδφκελνη ζε κηα βηβιηνζήθε θαηαλννχλ θαη
απνδέρνληαη ηε θηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο, ηνπ ζπλερνχο
ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ην
Deming, ε λέα θηινζνθία δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ κεζαίνπ
επηπέδνπ νχηε απφ ηε βάζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη λα
δεζκεπζεί γηα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηνπ
ζπλφινπ ησλ αξρψλ ΓΟΠ (ίηαο, 2004).
Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη δηνηθήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ψζηε λα
δηαρπζεί ην νκαδηθφ πλεχκα ζηα ζηειέρε ηνπο δηαθέξνπλ. Αλάινγα κε ηηο ηνπνγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, νη ππεχζπλνη ηεο
βηβιηνζήθεο νξγαλψλνπλ, κεζνδεχνπλ θαη πινπνηνχλ βξαρππξφζεζκα πξνγξάκκαηα γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο νκαδηθήο ζπλείδεζεο (Γεσξγίνπ a, φ.π.). Ζ ΓΟΠ απαηηεί ρξφλν θαη
επηκνλή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Γηα λα επηηχρεη ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη απαξαίηεηε ε
ππνζηήξημε θαη ε δέζκεπζε απφ ηα αλψηεξα ζηάδηα ηεο ηεξαξρίαο θαη ζε φια ηα επίπεδα.
Ζ εθαξκνγή ηεο ζε δηάθνξα είδε βηβιηνζεθψλ4 έρεη πείζεη ηνπο νξγαληζκνχο φηη πνιιέο
βειηηψζεηο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη απνηέιεζκα απηήο (Teare, 1999). Σα
4

Π.ρ. Σν British Library Document Supply Center εθάξκνζε πξφγξακκα ΓΟΠ ην 1992.
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παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο
ζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ε ΓΟΠ θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ ηηο Βηβιηνζήθεο, ηδηαίηεξα ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ είλαη ε χπαξμε ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
2.6. Λφγνη δεκηνπξγίαο νκάδσλ
Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηηο νκάδεο, θάηη πνπ εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη κε άιια
είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. Οη Baron, Kerr & Miller (1992) δίλνπλ ηηο εμήο εξκελείεο γηα
ηελ χπαξμε ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ:
1. Με βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί
είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, εθφζνλ κεγαιψλνπκε θαη αλαηξεθφκαζηε
κέζα ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, ηελ νηθνγέλεηα, καζαίλνπκε λα είκαζηε
εμαξηεκέλνη απφ ηνπο άιινπο φζνλ αθνξά ηε βνήζεηα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο
πιεξνθνξίεο, ηηο θηιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο, ηε ςπραγσγία.
2. Με βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, ε ζπκβίσζε κέζα ζηελ νκάδα
ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε καο γηα ζσζηέο θαη αθξηβείο απφςεηο φζνλ αθνξά ην
πεξηβάιινλ καο θαη ηηο ηθαλφηεηέο καο. Απηφ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηηο
ζπγθξίζεηο πνπ θάλνπκε αλάκεζα ζηηο δηθέο καο απφςεηο θαη επηδφζεηο θαη απηέο
ησλ άιισλ.
3. Με βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ε νκαδηθή ζπκβίσζε
εμαζθαιίδεη ακνηβαία θέξδε θαη νθέιε (ή απψιεηεο). Σν θχξην φθεινο είλαη φηη ε
νκάδα κάο δίλεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ην θχξνο αιιά θαη πιηθά αγαζά. Σν θφζηνο (ή
απψιεηα) είλαη ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο αηφκνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε
ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηήλ ή νη επθαηξίεο πνπ
ράλνληαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα. Ζ παξακνλή ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα
ζπλερίδεηαη φζν ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φθεινο πνπ
ζα είρε απφ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ νκάδα ή ηελ έληαμε ζε άιιε νκάδα.
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2.6.1.Οη νξγαλσηηθνί ζθνπνί
χκθσλα κε ηνπο Handy (1993) θαη Πεηξνγηάλλε (2000, ζ.16)

νη νξγαληζκνί

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νκάδεο θπξίσο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
1. Γηα ηε δηαλνκή ηεο εξγαζίαο. Έηζη, ζα ζπγθεληξψζνπλ έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ
θαη ηαιέλησλ θαη ζα ηα δηαζέζνπλ ζε ηδηαίηεξα θαζήθνληα.
2. Γηα ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία ζα είλαη νξγαλσκέλε θαη
ζα ειέγρεηαη απφ ηα θαηάιιεια άηνκα κε ππεπζπλφηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πεδίν.
3. Γηα ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ. Με ην λα θέξνπλ καδί έλα ζχλνιν
ηθαλνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ ψζηε ε ιχζε ζε θάζε πξφβιεκα λα έρεη φιεο ηηο
δηαζέζηκεο εθαξκνγέο.
4. Γηα έιεγρν θαη επηθχξσζε απνθάζεσλ. Να ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα κηαο απφθαζεο
πνπ πάξζεθε έμσ απφ ηελ νκάδα ή λα επηθπξσζεί κηα ηέηνηα απφθαζε.
5. Γηα λα ζπδεηνχληαη θαη επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ.
6. Γηα ηελ απμαλφκελε δέζκεπζε θαη εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δληζρχεηαη θαη
ελζαξξχλεηαη έηζη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηα ζρέδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ νξγαληζκνχ.
7. Γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ή ηε ζχγθξνπζε απνθάζεσλ.
8. Γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηκεκάησλ ή ιεηηνπξγηψλ.
9. Γηα ηελ εζσηεξηθή έξεπλα ζε παξειζνληηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ θαη φηαλ είλαη
αλαγθαίν.
10. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απνμέλσζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ: ν παξαδνζηαθφο
ηξφπνο νξγάλσζεο, πάληα εκπεξηείρε έλα θφζηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, πνπ
νθείιεηαη ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο εξγαδφκελνπο. Ζ δπζαξέζθεηα απφ ηελ
εξγαζία κεηαθξαδφηαλ ζε παξαηεηακέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, δηαξθή
θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ απνρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ, έιιεηςε
πξσηνβνπιηψλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία επηθέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα.
11. Γηα θαιχηεξε επνπηεία: Ζ νκαδηθή εξγαζία ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ
επίβιεςε θαη επνπηεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
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12. Γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο: Ζ πνζφηεηα απνηεινχζε ην βαζηθφ ζεκείν
αλαθνξάο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο. Καζψο ηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε αληηιακβάλνληαλ πσο ε πνηφηεηα γηλφηαλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα,
πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ λένπο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζή ηεο.
13. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο: ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί
δηαζέηνπλ έλα πνιχ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ απ’ φηη θάπνηεο
δεθαεηίεο πξηλ. Οη εξγαδφκελνη απηνί ζέινπλ (θαη ηαπηφρξνλα δηαζέηνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο) κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεδνκέλν πνπ επλνεί ηελ νκαδηθή εξγαζία
14. Γηα λα ππάξρεη επειημία: Ζ πξαγκαηηθή δχλακε ησλ νκάδσλ έγθεηηαη ζηελ
επειημία ηνπο
15. Γηα λα εληζρπζεί ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ: Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε
αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ, απνηεινχλ ηα ζεκεία-θιεηδηά ζηε ιεηηνπξγία ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη νκάδεο ελζσκαηψλνπλ φια ηα κέιε ηνπο ζε έλα δίθηπν
πιεξνθνξηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ «νξηδφληηα επηθνηλσλία».

2.6.2.Οη πξνζσπηθνί ζθνπνί
Ο Handy (1993) θαη ν Καληάο (1995) αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νκάδεο
γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο:
1. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
2. Γηαηί κέζα απφ ηηο νκάδεο ππάξρνπλ θάπνηεο ακνηβέο (θηιία, αλαγλψξηζε, θχξνο,
πιηθά αγαζά).
3. Γηφηη απνηεινχλ έλα κέζν γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα
άηνκα, ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ή θαη λα κελ
είλαη ίδηνη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.
4. Δίλαη έλα κέζν πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα «κνηξάδνληαη» αιιά, θαη λα βνεζνχλ
ζε κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα ή ζθνπφ.
5. Οη νκάδεο απνηεινχλ πεγή πιεξνθφξεζεο ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ καο φζν
θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
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2.7. Λφγνη θαη ζεκαζία θαζηέξσζεο ηεο νκάδαο ζηελ εξγαζία
Ζ ηάζε γηα νκαδηθή εξγαζία απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ
ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο. Οη βαζηθέο αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαζηέξσζε απηήο
ηεο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο είλαη (Katzenbach & Smith, 1993b ∙ Trent, 2003 ∙ Badu, 2002
∙

Libato, 1998 ∙ Lippincott 2000 ∙ Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξήο, 1998 ∙ Teare e.a., 1999∙

Diaz & Pintozzi, 1999) :
1. Οη ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο δε βαζίδνληαη πιένλ ζηελ παξαδνζηαθή ηεξαξρηθή δνκή,
αιιά

θαζηεξψλνπλ

ην

νκαδηθφ

θιίκα

εξγαζίαο

5

(βι.επίζεο

παξάξηεκα

νξγαλνγξακκάησλ). Οη εξγαδφκελνη αξρίδνπλ λα εθπαηδεχνληαη νκαδηθά, αθνχ θαη
ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα εξγάδνληαη νκαδηθά.
2. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ επηηάζζνπλ
ηελ νκαδηθφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ πξφνδνο ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηδηαίηεξα ε νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη θαη
νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα εξγάδνληαη απφ απφζηαζε, αθφκα θαη ρσξίο λα έρνπλ νπηηθή
επαθή.
3.Οη απαηηήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζκνχ απαηηνχλ ηελ χπαξμε
νκάδσλ ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ δηφηη έηζη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπλεξγαζία, λα απνθηνχλ εκπεηξίεο,
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο
(Thiagarajan, Sivasailam-Parker, Glenn, 1999). Απηφο ν επξχηεξνο ζπγθεξαζκφο
δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαζηζηά ηθαλέο ηηο νκάδεο λα αληαπνθξίλνληαη ζε
πνιχπιεπξεο πξνθιήζεηο φπσο ε θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα θα ε εμππεξέηεζε ησλ
ρξεζηψλ.

Π.ρ.University of Maryland Libraries (Lowry, 2000 ∙ Diaz e.a., 2001), University of Kentucky (McLaren,
2001), University of Minessota (Shaughnessy, 1996), University of Michigan (Echt, 1996), University of
Northern Colorado (Jaramillo, 1996), Pennsylvania State University Libraries (1995), Indiana University –
Purdue University Indianapolis (Stanley, 2001)θ.ά.
5
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4. Οη νκάδεο είλαη απαξαίηεηεο φηαλ νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ πνιχπινθα,
κεγάιεο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα, πνπ θαλέλα άηνκν ή ιεηηνπξγία κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά.
5. Ζ νκαδηθή εξγαζία ιεηηνπξγεί ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ σο ηξφπνο επνηθνδνκεηηθήο

απειεπζέξσζεο ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ απηήο είλαη
απνδεθηήο πνηφηεηαο.
6. Οη νκάδεο απνηεινχλ ηνπ θπζηθφ απνηέιεζκα ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν
ζπλδπαζκέλεο θχζεο ησλ δεηεκάησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ
νκάδσλ.
7. Οη νκάδεο είλαη πην επέιηθηεο κηαο θαη κπνξνχλ επθνιφηεξα λα ζπγθιεζνχλ, λα
αλαπηπρζνχλ, λα εζηηάζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή θαη λα δηαζθνξπηζηνχλ,
ζπλήζσο κε ηξφπνπο πνπ εκπινπηίδνπλ πεξηζζφηεξν παξά δηαζπνχλ κφληκεο δνκέο
θαη δηαδηθαζίεο.
8. Οη νκάδεο είλαη πην παξαγσγηθέο κηαο θαη είλαη δεζκεπκέλεο λα παξαδψζνπλ
απηά απνηειέζκαηα.
9. Ζ θνηλή αλάπηπμε θαζαξψλ ζηφρσλ κεηαμχ ησλ κειψλ εδξαηψλεη επηθνηλσλίεο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άκεζε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
Δπέιηθηεο θαζψο είλαη αληαπνθξίλνληαη ζε γξήγνξεο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο. Χο
απνηέιεζκα, κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη πξνθιήζεηο κε
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ φηη κπνξνχλ ηα
κεκνλσκέλα άηνκα πνπ ζπλήζσο είλαη δέζκηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεζκεχζεσλ.
10. Οη νκάδεο απνηεινχλ έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν αλάπηπμεο κηαο θνηλήο αίζζεζεο
θαηεχζπλζεο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο Βηβιηνζήθεο, ελεξγνπνηνχλ δηαδηθαζίεο θαη
εηζάγνπλ πνιιαπιάζηεο ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δχζθνισλ ζεκάησλ.
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11. Οη νκάδεο πξνζθέξνπλ έλαλ επράξηζην ηξφπν εξγαζίαο θαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή
ζηγνπξηά εμαηηίαο ηεο ζπιινγηθήο δέζκεπζεο πνπ ππάξρεη.
12. Οη νκάδεο απνηεινχληαη απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθά δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα. Κάζε
κέινο ηεο νκάδαο έρεη κηα

ζαθψο θαζνξηζκέλε ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα

πξνζδηνξηζηεί ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ κειψλ. Οη Βηβιηνζήθεο πνπ
είλαη δεζκεπκέλεο ζηελ νηθνδφκεζε κηαο νκάδαο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο
ζπγθέληξσζεο κηα επίιεθηεο νκάδαο ππαιιήισλ γηα λα βειηηψζνπλ κηα ηδηαίηεξε
πηπρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο..
13. ηελ νκάδα δεκηνπξγνχληαη θαηλφκελα ζπλέξγηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γλψζεηο,
νη ηθαλφηεηεο, νη πιεξνθνξίεο, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ
απνηειεζκαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη λα νδεγήζνπλ έηζη ζε θαιχηεξα
απνηειέζκαηα απφ φηη ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ίδησλ αηφκσλ φηαλ
δξνπλ κεκνλσκέλα.
14. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο απνηειεί εθηφο ησλ άιισλ ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία γηα ηα κέιε ηεο. Σα άηνκα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια άηνκα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο.
15. Οη νκάδεο αληηιακβάλνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαιχηεξα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε
ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ, ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ
ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ ρξεζηψλ.
16. Οη νκάδεο είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ απφ «ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε
πιεξνθνξηψλ» ζε έλα πεξηβάιινλ «πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία».
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17. Οη νκάδεο απνηεινχλ ην κέζν κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ε εζηίαζε απφ ην λα
εθηεινχληαη εζσηεξηθέο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ νη
ρξήζηεο ηθαλνπνηεκέλνη.

ρ.10: Λεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ. Πεγή : Evans, 2001 ζ.312
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2.7.1.Πιενλεθηήκαηα ηεο θαζηέξσζεο ησλ νκάδσλ ζηελ εξγαζία
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ νκάδσλ είλαη νη αθφινπζνη:
Κνηλσληθή Παξαθίλεζε (Social Motivation): Σν πφζν επηδξά ε παξνπζία ησλ άιισλ
αλζξψπσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί.
πλήζσο ην άηνκν θαηαβάιιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα θαίλεηαη ηθαλφ ζηα κάηηα
ησλ άιισλ, ελψ ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο εληζρχεηαη θαη απφ ην θφβν ηεο απνηπρίαο ή ηεο
ελδερφκελεο αξλεηηθήο θξηηηθήο.
Τπνζηήξημε (Support): Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο είλαη ε χπαξμε ακνηβαίαο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Μέζα ζε κηα
νκάδα, ην άηνκν ιακβάλεη ππνζηήξημε ηφζν αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπ ζε απηήλ,
φζν θαη γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οπφηε, ην άηνκν ληψζεη θάηη πεξηζζφηεξν
γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ απφ απινχο ζπλεξγάηεο.
Απηνπεπνίζεζε (Confidence): Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά ζηάδηα πνπ
αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ έλα άηνκν ή κεηά απφ έλα αηπρέο απνηέιεζκα, λα
ληψζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή
ηνπ γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. Δπνκέλσο, ε απηνπεπνίζεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην
πξναλαθεξζέλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο κέζα ζηελ νκάδα.
Δπειημία (Flexibility): Καζψο ηα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο εξγάδνληαη ζπιινγηθά,
αλαπηχζζνπλ έλαλ δηθφ ηνπο θψδηθα επηθνηλσλίαο, ελψ γλσξίδνπλ θαη ηα θαζήθνληα σλ
άιισλ κειψλ, κε απνηέιεζκα φπνηε νη ζπλζήθεο ην απαηηήζνπλ, λα κπνξνχλ λα ηνπο
αληηθαηαζηήζνπλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δίλεη ζηηο
νκάδεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη νκαδηθά.
πλέξγεηα (Synergy): Με ηνλ ελ ιφγσ φξν, πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηεο εληζρπηηθήο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν παξαγφλησλ, πνπ νδεγεί ζε απνηέιεζκα πνιιαπιαζηαζηηθφ
θαη φρη αζξνηζηηθφ. Ζ ζπλέξγεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε επηπξφζζεηε απνδνηηθφηεηα,
πάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ κεκνλσκέλσλ εξγαδνκέλσλ, πνπ θεξδίδεηαη κέζα απφ ηελ
νκαδηθή εξγαζία θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο θαιέο νξγαλσκέλεο νκάδεο.
Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη νκάδεο
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είλαη ζσζηά δνκεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο γηα θάζε κέινο ηνπο. Αληίζεηα, γηα κε
ζσζηά νξγαλσκέλεο νκάδεο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ρεηξφηεξα θαη απφ ηα αληίζηνηρα
ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κφλα ηνπο. Σν θαηλφκελν ηεο ζπλέξγεηαο εκθαλίδεηαη ζπρλά
ζηελ νκαδηθή εξγαζία, δηφηη νη ηθαλφηεηεο ή ην έξγν ελφο αηφκνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο, πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα
είρε εκθαληζηεί. Ζ ζπλέξγεηα απνηειεί θαη ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί
δεκηνπξγνχλ νκάδεο εξγαζίαο. Δπηδηψθνπλ κέζσ ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο λα
επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα απφ φηη φηαλ ηα άηνκα εξγάδνληαη κφλα ηνπο.
Καλφλεο-Πξφηππα (Norms): Μέζα ζηηο νκάδεο δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο
θαη πξφηππα πνπ αθνινπζνχλ φια ηα κέιε ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ελ ιφγσ νκάδεο λα
κπνξνχλ λα απηνειέρνληαη.
Αλάιεςε ξίζθσλ (Risk-taking): Οη νκάδεο αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ξίζθα απφ φηη
νη εξγαδφκελνη ρσξηζηά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ζε κηα ελδερφκελε απνηπρία, δελ ζα
θαηεγνξεζνχλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα, αθνχ γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζπλέβαιιαλ ηα
κέιε φιεο ηεο νκάδαο.
Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (Corrective Actions): Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηπρφλ ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο ή ελέξγεηεο θάπνηνπ
κέινπο, λα γίλνπλ γξεγνξφηεξα αληηιεπηέο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά.
Δθπαηδεπηηθή Λεηηνπξγία ηεο Οκάδαο (Learning Teams) : Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε
νκάδεο, θάζε κέινο δέρεηαη απφ ηα ππφινηπα άηνκα γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
επαλαπιεξνθφξεζε. Έηζη, θαηά ηελ πνξεία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο βειηηψλνληαη νη
δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη
απνηειεζκαηηθέο νκάδεο, είλαη νκάδεο γλψζεο θαη κάζεζεο.
Δπηπιένλ, σο πιενλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα
θάησζη:
Μέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ελδπλακψλνληαη νη ππάιιεινη, αθνχ έρνπλ ηελ επθαηξία
απμεκέλνπ ειέγρνπ απφ ηνπο ίδηνπο πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο.
Λφγσ ηεο παξαπάλσ ελδπλάκσζεο, νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε
ζέκαηα πνπ σο ηφηε αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ αλψηαηε εγεζία.
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Γίλεηαη θαιχηεξε «ρξήζε» ησλ ππαξρνπζψλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Βηβιηνζήθεο
απφ ηελ αλψηαηε εγεζία, ελψ κέζα απφ κηα δηαξθή επαλαπιεξνθφξεζε, ε αλψηαηε
εγεζία κέζσ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηεξίδεη ηα ζηειέρε θάζε βαζκίδαο, ψζηε
φινη καδί λα εληξπθήζνπλ ζηελ ηδέα ηεο νκαδηθφηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα
επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ΓΟΠ
(Harley, 2000).
2.7.2.Mεηνλεθηήκαηα ηεο θαζηέξσζεο ησλ νκάδσλ ζηελ εξγαζία
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ νη νκάδεο λα ραξαθηεξηζζνχλ σο αληηπαξαγσγηθέο
είλαη νη αθφινπζνη (Badu, 2002 ∙ Sheard & Kakabadse, 2004 ∙Yandrick, 2001∙ Sinclair,
1992 ∙ Lencioni, 2003):
Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη απξφζπκν λα δερηεί ηε ζηαζεξή αιιαγή θαη λα
πξνηηκήζεη ηελ νξγαλσηηθή ζηαζεξφηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα κέινπο κηαο νκάδαο.
Οη δνκέο ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα πην ζχλζεηε δνκή. Με ηε
ρξεζηκνπνίεζε δχν κεζφδσλ, ε ζπλνρή ηεο δηνίθεζεο βιάπηεηαη θαη αθνινπζνχλ
πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ.
Ο θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ ησλ αξρεγψλ ηεο νκάδαο ζε πξνζσπηθφ απφ άιια
ηκήκαηα.
παηάιε ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο ζηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηηο δεμηφηεηεο.
Μεξηθά άηνκα ζεσξνχλ δχζθνιν ην λα κεηέρνπλ ζε νκάδα.
Ο αληαγσληζκφο πνπ ηπρφλ κπνξεί λ’ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα
λα δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ νξγαληζκφ.
Όηαλ ηα άηνκα αξρίδνπλ θαη εξγάδνληαη αλεμάξηεηα θαη κεκνλσκέλα.
 Ζ ζπκκεηνρή ζε νκάδα πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί άγρνο θαη ζηξεο γηα ην πφζν θαιά ζα
αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζε απηέο.
πρλά, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν άηνκα λα ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κε
ζθνπφ ηε «δηαθπγή» ηνπο απφ ηελ εξγαζία.
»Θπζία» ηεο αηνκηθφηεηαο (Sacrifices of the individual) : Χο έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα
ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη θαη ην φηη ράλεηαη έλα κέξνο ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ θάζε
εξγαδνκέλνπ.
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Οκνηφκνξθνο ηξφπνο ζθέςεο (Group Thinking) : φηαλ αλαπηχζζεηαη εληαίνο θαη
νκνηφκνξθνο ηξφπνο ζθέςεο, πνπ απνβαίλεη ζε βάξνο φρη κφλν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
θαη εθεπξεηηθφηεηαο ηεο νκάδαο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο επζπθξηζίαο ηεο. Ζ επηθξάηεζε
απηή ηεο ηάζεο είλαη εληνλφηεξε ζε νκάδεο κε κεγάιε ζπλνρή θαη νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά
απνκνλσκέλεο απφ επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινλ
Οκάδα είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπλεζηζκέλνη
άλζξωπνη θάλνπλ εμαηξεηηθά πξάγκαηα.
Αλώλπκνο

2.8. Οξηζκνί θαη ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο
Ζ πιεζψξα ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί απφδεημε ηεο ζεκαζίαο αιιά θαη
ηεο πνιπκνξθίαο σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ νκάδσλ ζηελ ζχγρξνλε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Παξαθάησ γίλεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε
παξάζεζε

νξηζκψλ

ησλ

νκάδσλ

ζηηο

νξγαλψζεηο.

Ζ

έλλνηα

θαη

εθ

ηεο

ζπγθεθξηκελνπνίεζήο ηεο, ν νξηζκφο, απνηειεί βαζχηεξε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, θαη
θξίλεη ηελ πεξαηηέξσ πνξεία κηαο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο.

O Dyer (1977) πξνζδηνξίδεη ηηο νκάδεο σο «ζχλνια αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα βαζηζηνχλ
ζε ζπιινγηθή ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ ην θάζε κέινο πξέπεη λα βηψζεη ηε αίζζεζε ηεο
επηηπρίαο θαη ηνπ επηηεχγκαηνο ηνπ ζηφρνπ». Οη Francis & Young (1979) πεξηγξάθνπλ ηελ
νκάδα σο «έλα ελεξγεηηθφ ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηελ επίηεπμε
θνηλψλ ζηφρσλ, εξγάδνληαη θαιά καδί είλαη επραξηζηεκέλνη γηα απηφ, θαη παξάγνπλ
απνηειέζκαηα πςειήο πνηφηεηαο». Ζ Babbington-Smith (1979) γξάθεη πσο κηα νκάδα
είλαη «έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ζθνπφ θαη κέζα ζην νπνίν νη εξγαζίεο θαη
νη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο ηαηξηάδνπλ κε απηέο ηνπ άιινπ, φπσο ηα θνκκάηηα ελφο παδι,
ψζηε λα παξάγνπλ καδί θάπνην γεληθφ ζρέδην». Οη Larson & LaFasto (1989)
αλαθεξφκελνη ζηελ νκάδα γξάθνπλ πσο «πεξηιακβάλεη ηηο ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζπλεξγαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ελφο
αλαγλσξηζκέλνπ ζηφρνπ ηνπ νξγαληζκνχ». Οη Sundstrom, De Meuse & Futrell (1990)
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ζεκεηψλνπλ πσο νκάδα είλαη «έλαο κηθξφο αξηζκφο αιιεινεμαξηψκελσλ αηφκσλ πνπ
κνηξάδνληαη ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο». Ο
Tsosvold (1991) παξαζέηεη έλαλ νξηζκφ γηα ηηο νκάδεο ζχκθσλα κε ην νπνίν νη
επηηπρεκέλεο νκάδεο «νξακαηίδνληαη κηα θνηλή θαηεχζπλζε, αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζηφρνη
ηνπο είλαη θνηλνί, αηζζάλνληαη ελδπλακσκέλνη θαη ηθαλνί, αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο
απφςεηο πξνηνχ απνθαζίζνπλ, θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ πξφνδφ ηνπο». Οη Katzenbach &
Smith (1993) αλαθέξνπλ φηη νκάδα είλαη «έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ κε
ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο, αθνζησκέλνη ζε έλα θνηλφ ζθνπφ θαη ζηφρν, γηα ηα νπνία
ζεσξνχληαη ππεχζπλνη». Ο Bluck (1994) ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα σο «έλα ζχλνιν
αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ κηαο θνηλήο δξάζεο θαη κέζσ απηήο ζπλεξγάδνληαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δνπιεηά, ζε θάπνηα πξνζπάζεηα ή αλαηηζέκελν έξγν. Σα άηνκα απηά
έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν θαη ζηνλ νπνίν νη εξγαζίεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο
ηαηξηάδνπλ κε απηέο ησλ άιισλ». χκθσλα κε ην Υπηήξε (1996) «Οκάδα είλαη δχν ή
πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή θαη ελδηαθέξνληα θαη
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλνχ ζηφρνπ». Οη Cohen & Bailey (1997)
βιέπνπλ ηελ νκάδα σο έλα «ζχλνιν αηφκσλ αιιειέλδεην σο πξνο ηα θαζήθνληα,
κνηξαδφκελν ηελ ππεπζπλφηεηα σο πξνο ην απνηέιεζκα, ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνπο
εαπηνχο ηνπ σο κηα απηφλνκε θνηλσληθή νληφηεηα». Ο Goetsch (1997) ππνζηεξίδεη φηη
είλαη «έλα ζχλνιν αλζξψπσλ κε έλα θνηλφ, ζπιινγηθφ ζηφρν». χκθσλα κε ηνπο Adams
& Watson (1998) «νκάδεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ειεγρζεί ε αιιαγή, λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, λα κεησζεί ην θφζηνο, λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη
λα ηθαλνπνηεζνχλ νη εξγαδφκελνη». Ο Scarnatti (2001) νξίδεη ηελ νκάδα σο «κηα
ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα επηηχρνπλ εμαηξεηηθά
απνηειέζκαηα». Καηά ηνπο Torrington, Hall & Taylor (2002) ε νκάδα είλαη «θάηη
πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο. Απαηηεί ζπλεξγαζία, φρη αληαγσληζκφ,
πξνζπάζεηα, θαη ππεπζπλφηεηα απφ θάζε κέινο γηα ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη φρη κφλν
γηα ηε δηθή ηνπ».
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ΟΝΟΜΑ/ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΟΡΗΜΟ:ΟΜΑΓΑ ΔΗΝΑΗ..
«ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε κηα ζπιινγηθή

Dyer (1977)

ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ ην θάζε κέινο λα βηψζεη ηε αίζζεζε
ηεο επηηπρίαο θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ».
Babbington-Smith (1979)

«έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ζθνπφ θαη κέζα ζην
νπνίν νη εξγαζίεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο ηαηξηάδνπλ
κε απηέο ηνπ άιινπ, φπσο ηα θνκκάηηα ελφο παδι, ψζηε λα
παξάγνπλ καδί θάπνην γεληθφ ζρέδην».

Francis & Young (1979)

«έλα ελεξγεηηθφ ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ είλαη αθνζησκέλνη
ζηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, εξγάδνληαη θαιά καδί, είλαη
επραξηζηεκέλνη γηα απηφ, θαη παξάγνπλ απνηειέζκαηα πςειήο
πνηφηεηαο».

Larson & LaFasto (1989)

«πεξηιακβάλεη ηηο ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δχν ή
πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζπλεξγαηηθά γηα ηελ
επίηεπμε ελφο αλαγλσξηζκέλνπ ζηφρνπ ηνπ νξγαληζκνχ».
«νκάδα είλαη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ κε πςειφ βαζκφ

Parker (1990)

αιιειεμάξηεζεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Με άιια ιφγηα, ζπκθσλνχλ ζε έλα
ζηφρν θαη ζπκθσλνχλ φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ηνλ επηηχρνπλ
είλαη λα δνπιέςνπλ καδί»
Katzenbach
(1993)

&

Smith «έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο,
αθνζησκέλνη ζε έλα θνηλφ ζθνπφ θαη ζηφρν, γηα ηα νπνία
ζεσξνχληαη ππεχζπλνη».

Bluck (1994)

«έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ κηαο θνηλήο
δξάζεο θαη κέζσ απηήο ζπλεξγάδνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ηνπο ρψξν, πάλσ ζε θάπνηα πξνζπάζεηα ή αλαηηζέκελν έξγν.
Σα άηνκα απηά έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν θαη ζηνλ νπνίν νη
εξγαζίεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο ηαηξηάδνπλ κε απηέο
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ησλ άιισλ»
Harris & Harris (1996)

«ζχλνιν εξγαδνκέλσλ κε θνηλφ ζθνπφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
αλαπηχζζνπλ ακνηβαίεο ζρέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο
ζθνπνχ».

Cohen & Bailey (1997)

«ζχλνιν αηφκσλ αιιειέλδεην σο πξνο ηα θαζήθνληα,
κνηξαδφκελν ηελ ππεπζπλφηεηα σο πξνο ην απνηέιεζκα, ην
νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κηα απηφλνκε
θνηλσληθή νληφηεηα».

Goetsch (1997)

«έλα ζχλνιν αλζξψπσλ κε έλα θνηλφ, ζπιινγηθφ ζηφρν».

Adams & Watson (1998)

«νκάδεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ειεγρζεί ε
αιιαγή, λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, λα κεησζεί ην
θφζηνο, λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη
εξγαδφκελνη».

Scarnatti (2001)

«κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο
λα επηηχρνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα».

Torrington, Hall & Taylor «θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο. Απαηηεί
(2002)

ζπλεξγαζία, φρη αληαγσληζκφ, πξνζπάζεηα, θαη ππεπζπλφηεηα
απφ θάζε κέινο γηα ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη φρη κφλν γηα
ηε δηθή ηνπ».

Tsosvold (1991)

«νξακαηίδνληαη κηα θνηλή θαηεχζπλζε, αλαγλσξίδνπλ φηη νη
ζηφρνη ηνπο είλαη θνηλνί, αηζζάλνληαη ελδπλακσκέλνη θαη
ηθαλνί, αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο απφςεηο πξνηνχ απνθαζίζνπλ,
θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ πξφνδφ ηνπο».

Sundstrom, De Meuse & «έλαο κηθξφο αξηζκφο αιιεινεμαξηψκελσλ αηφκσλ πνπ
Futrell (1990)

κνηξάδνληαη ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπο».
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Πίλ.1 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο νξηζκψλ γηα ηηο Οκάδεο

2.8.1.Γηαθνξέο νκάδσλ θαη άιισλ εξγαζηαθψλ ζπλφισλ
χκθσλα κε ηνλ Katzenbach (1993) δελ απνηεινχλ φια ηα εξγαζηαθά ζχλνια αηφκσλ
νκάδεο. Οη επηηξνπέο, ηα ζπκβνχιηα, νη νκάδεο εξγαζίαο δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα
νκάδεο, απιά θαη κφλν επεηδή θάπνηνο ηνπο πξνζθσλεί έηζη. Ζ ζπλνιηθή εξγαζηαθή
δχλακε ελφο νξγαληζκνχ δελ είλαη πνηέ νκάδα παξφηη ζπρλά αλαθέξεηαη κε απηή ηελ
θνηλφηππε παξαηήξεζε. Ζ απφδνζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηη θάλνπλ ηα κέιε ηνπ σο άηνκα. Ζ απφδνζε ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη
ηα αηνκηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη απηά πνπ νλνκάδνληαη «ζπιινγηθά». Σν ζπιινγηθφ
εξγαζηαθφ απνηέιεζκα είλαη απηφ γηα ην νπνίν ζα πξέπεη δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε λα
δνπιέςνπλ καδί θαη ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ζπλδπαζκέλε, ηελ αιεζηλή ζπκβνιή ησλ
κειψλ ησλ νκάδσλ.
Σα εξγαζηαθά ζχλνια είλαη ηα πην επηθξαηέζηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε κεγάινπο
νξγαληζκνχο φπνπ ε αηνκηθή απφδνζε είλαη πην ζεκαληηθή (Katzenbach, φ.π.). Σα
θαιχηεξα εξγαζηαθά ζχλνια ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηελ πιεξνθνξία, ηηο
πξννπηηθέο θαη ηε βαζεηά γλψζε, λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην θάζε
άηνκν λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαιχηεξα θαη λα εληζρχζνπλ ηα κεκνλσκέλα (αηνκηθά)
πξφηππα απφδνζεο. Ζ εζηίαζε ζε φια απηά παξακέλεη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο
ππεπζπλφηεηεο ησλ αηφκσλ κηαο θαη ηα κέιε ησλ εξγαζηαθψλ νκάδσλ δελ
αλαιακβάλνπλ ππεπζπλφηεηεο γηα απνηειέζκαηα άιισλ εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο νχηε
πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθή απφδνζεο πνπ απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε εξγαζία
δχν ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ.
Οη νκάδεο δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ ηα εξγαζηαθά ζχλνια κηαο θαη απαηηνχλ πξνζσπηθή
αιιά θαη ακνηβαία ππεπζπλφηεηα. Παξάγνπλ μερσξηζηά πξντφληα εξγαζίαο κέζσ ηεο
θνηλήο ζπκβνιήο ησλ κειψλ ηνπο θάηη πνπ θάλεη δπλαηή ην κεγαιχηεξν επίπεδν
απφδνζεο απφ ην ζχλνιν ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ κειψλ ηεο. Απιά, ε νκάδα είλαη
θάηη παξαπάλσ απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Πεκπηνπζία ησλ νκάδσλ
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απνηειεί ε θνηλή ππνρξέσζε (Common Commitment). Υσξίο απηή ηα ζχλνια ησλ
κειψλ ζπκπεξηθέξλνληαη σο άηνκα ελψ κε απηήλ κεηαηξέπνληαη ζε παληνδχλακε
κνλάδα ζπλνιηθήο απφδνζεο. Απηφ ην είδνο ηεο δέζκεπζεο απαηηεί έλα ζθνπφ ζηνλ
νπνίν ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ.
Οη νκάδεο αλαπηχζζνπλ θαηεχζπλζε θαη δέζκεπζε εξγαδφκελεο ζηε δηακφξθσζε ελφο
ζεκαληηθνχ ζθνπνχ. Γεκηνπξγψληαο θπξηφηεηα θαη δέζκεπζε ζην ζθνπφ ηεο νκάδαο δελ
είλαη αζχκβαην κε ην λα παίξλνπλ θαηεπζχλζεηο έμσ απφ ηελ νκάδα. Πνιιέο
επηηπρεκέλεο νκάδεο δηακνξθψλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ κηα
απαίηεζε ή κηα επθαηξία πνπ παξνπζηάζηεθε, θαη ζπλήζσο απηφ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία
ηεο δηνίθεζεο. Απηφ σζεί ηηο νκάδεο λα αξρίζνπλ επξέσο λα εξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο απνδφζεηο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε
γηα ηε δηεπθξίληζε ηεο ινγηθήο βάζεη ηεο νπνίαο ζα εξγαζηεί, ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο,
αιιά ε δηνίθεζε επίζεο πξέπεη λα αθήζεη αξθεηή επθακςία ζηελ νκάδα λ’ αλαπηχμεη
δέζκεπζε γηα ηηο θηλήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ απηφ, λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο, ρξφλνπο θαη πξνζεγγίζεηο.
Οη θαιχηεξεο νκάδεο επελδχνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο
εξεπλψληαο, δηακνξθψλνληαο θαη ζπκθσλψληαο ζ’ έλα ζθνπφ πνπ αλήθεη ζ’ απηνχο θαη
ζπιινγηθά θαη αηνκηθά. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο ζθνπνχ ζπλερίδεηαη θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο νκάδαο ζε αληίζεζε κε ηηο απνηπρεκέλεο νκάδεο πνπ ζπάληα
αλαπηχζζνπλ έλα θνηλφ ζθνπφ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επξχηεξσλ εληνιψλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζθνπνχο είλαη ην αζθαιέζηεξν πξψην βήκα γηα κηα
νκάδα πνπ πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη έλα ζθνπφ ζεκαληηθφ θαη κε λφεκα γηα ηα κέιε
ηνπ. πγθεθξηκέλνη ζηφρνη απφδνζεο νκάδσλ βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ
εξγαζηαθψλ πξντφλησλ ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά ηφζν απφ ηελ επξχηεξε απνζηνιή ηνπ
νξγαληζκνχ φζν θαη απφ ηα αληηθείκελα ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο. αλ απνηέιεζκα, ηέηνηα
πξντφληα εξγαζίαο απαηηνχλ ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ψζηε λα
θάλνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν λα ζπκβεί ην νπνίν απφ κφλν ηνπ πξνζζέηεη αιεζηλή αμία ζηα
απνηειέζκαηα. ε αληίζεζε, ε απιή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πεξηνδηθά, πξνθεηκέλνπ λα
ιεθζνχλ απνθάζεηο δε ζα δηαηεξήζεη ηεο απφδνζε ηεο νκάδαο. Ζ ηδηνκνξθία ησλ
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ζηφρσλ απφδνζεο δηεπθνιχλεη ηε ζνθή επηθνηλσλία θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζχγθξνπζε
κέζα ζε κηα νκάδα (Katzenabch, 1993).

ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΤΝΟΛΑ

ΟΜΑΓΔ

Ξεθάζαξε θαη δπλαηή εγεζία.

Μνηξαζκέλνη εγεηηθνί ξφινη.

Αηνκηθή ππεπζπλφηεηα.

Αηνκηθή θαη ακνηβαία ππεπζπλφηεηα.

Ο ζθνπφο ηνπο είλαη ίδηνο κε απηφλ ηνπ πγθεθξηκέλνο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν
επξχηεξνπ νξγαληζκνχ.

εξγάδεηαη ε νκάδα.

Αηνκηθά απνηειέζκαηα εξγαζίαο.

πλνιηθά απνηειέζκαηα εξγαζίαο.

Αλαπηχζζεη επηηπρεκέλεο ζπλαληήζεηο.

Δλζαξξχλεη αλνηθηέο ζπδεηήζεηο θαη
ελεξγέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.

Μεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο Μεηξάεη

ηελ

απφδνζε

άκκεζα

έκκεζα απφ ηελ επηξξνή ηεο ζηνπο αμηνινγψληαο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
άιινπο (π.ρ. νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο ηεο εξγαζίαο.
εξγαζίαο).
πδεηεί, απνθαζίδεη θαη εμνπζηνδνηεί.

πδεηεί, απνθαζίδεη θαη εθηειεί ην έξγν
ζπιινγηθά.

Πίλ. 2 : Γηαθνξέο Δξγαζηαθψλ ζπλφισλ θαη Οκάδσλ
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2.8.2. Πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο νκάδσλ
Οη νκάδεο απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπφζπαζην ηκήκα πνιιψλ νξγαληζκψλ
ελζσκαησκέλεο πιένλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο κνλάδεο. Ζ επηηπρεκέλε νκαδηθή εξγαζία
ζηεξίδεηαη ζην ζπλεξγαηηζκφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ

ηεο νκάδαο

δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ φπνπ φινη είλαη πξφζπκνη λα ζπκβάινπλ θαη λα
ζπκκεηέρνπλ

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνάγνπλ

θαη

λα

παγηνπνηήζνπλ

έλα

ζεηηθφ,

απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ νκάδσλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά
επέιηθηα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηα ζπλεξγαηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα φπνπ νη ζηφρνη
επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεμάξηεζεο παξά κέζσ
ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (Tarricone & Luca, 2002).
Ζ έξεπλα αλαθέξεη έλα επξχ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επηηπρεκέλε
δεκηνπξγία νκάδσλ. Έηζη, ηα άηνκα γηα λα απνηεινχλ νκάδα ζα πξέπεη λα έρνπλ
(Υπηήξεο, 1996 ∙ Blinn, 1996 ∙ Tarricone, 2002 ∙ Katzenbach & Smith 1993b):
1)Κνηλά δίθηπα επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηα
αθνξνχλ: ηέηνηεο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηνπο ζθνπνχο ηεο νκάδαο, ηελ χπαξμή ηεο, ηα
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο, ηηο επηδηψμεηο ηεο θ.ι.π.
2)Κνηλή αίζζεζε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο: ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα απνθηήζνπλ
έλα αίζζεκα ηνπ ηχπνπ «ΔΜΔΗ» αληί ηνπ ηχπνπ «ΔΓΧ».
3)Κνηλνχο ζηφρνπο: θάζε κέινο ηεο νκάδαο επηζπκεί ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ.
4)Ξεθάζαξνπο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο.
5)Σα κέιε λα έρνπλ μεθάζαξεο πξνζδνθίεο ην έλα απφ ην άιιν.
6)Σα κέιε λα αμηνπνηνχλ φια ηα ππάξρνληα εξγαιεία θαη πεγέο,
7)Σα κέιε λα θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο κε
έλαλ πγηή θαη παξαγσγηθφ ηξφπν.
8)Σελ πξνζαξκνγή ησλ κειψλ ζηελ αιιαγή, θάηη πνπ είλαη επηζπκεηφ θαη γηα ην νπνίν
ζα πξέπεη λα αιιεινβνεζεζνχλ ψζηε λα γίλεη κε ζεηηθφ ηξφπν.
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9)Αιιειεμάξηεζε: ηα κέιε νκάδσλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ φπνπ καδί
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απ' φηη σο άηνκα.

Έλα ζεηηθφ

αιιεινεμαξηψκελν πεξηβάιινλ νκάδαο θαλεξψλεη ην θαιχηεξν ζε θάζε πξφζσπν
επηηξέπνληαο ζηελ νκάδα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε αλψηεξν επίπεδν Σα άηνκα
ελζαξξχλνπλ ηα ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ ίδηα νκάδα γηα ηελ επηηπρία, θαη ηελ κάζεζε.
10)Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο: πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηψληαη ηα
δεηήκαηα αλνηρηά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, λα είλαη αμηφπηζηνη, ελζαξξπληηθνί
λα δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη δέζκεπζε γηα ηελ νκάδα θαη ηα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ
θαιιηέξγεηα ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
είλαη ζεκαληηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
κε ηα ππφινηπα κέιε νκάδσλ. Όπσο ζεκεηψλνπλ θαη νη Katzenbach & Smith (1993a) ε
θνηλή θαηαλφεζε θαη ν ζθνπφο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία θαη επνηθνδνκεηηθή ζχγθξνπζε πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιεςε ξίζθνπ, ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ην φθεινο ηεο ακθηβνιίαο, θαζψο θαη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ άιισλ.
11)Γέζκεπζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ εγεζία & ηελ ππεπζπλφηεηα νκάδσλ: ηα κέιε ησλ
νκάδσλ πξέπεη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νκάδα θαη ην πξφγξακκα.
Πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο λέεο ηδέεο. Ζ
απνηειεζκαηηθή

εγεζία

είλαη

νπζηαζηηθή

γηα

ηελ

επηηπρία

ησλ

νκάδσλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο θνηλψλ απνθάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
12) Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεσλ απνθάζεσλ. Οη νκάδεο πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, λα
αμηνινγνχλ ηηο πξννπηηθέο πνπ έρνπλ ψζηε λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά, θαη ηέινο λα
θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα πάξνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ην πψο ζα
πξνρσξήζνπλ.
Γηα ηε Blinn (φ.π.) νη επηηπρεκέλεο νκάδεο δελ είλαη θάηη πνπ απιά ζπκβαίλεη, αιιά
δεκηνπξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη. Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο νκάδαο είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο ζπλδπαζκέλεο πξνζπάζεηαο ελφο εγέηε κε φξακα, κέιε κε ζέιεζε θαη έλαλ
«νξγαλσηή» (facilitator) κε εηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε νκάδαο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ
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αθνινπζνχλ νη δηνηθήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ψζηε λα δηαρπζεί ην νκαδηθφ
πλεχκα ζηα ζηειέρε δηαθέξνπλ (Γεσξγίνπ a, 1999) σο πξνο ηελ α) ηελ θαηαλφεζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ζηφρσλ, θαη β) ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ θαηά πεξίπησζε
κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζηε βηβιηνζήθε. ην πιαίζην ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ νη νκάδεο ζπληεινχλ (Lowry, 2000):


ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή αθαδεκατθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξαθνχλ αλάγθεο ή λα επέιζνπλ βειηηψζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.



ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο ζπλέξγηαο κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο
θαη ηεο έξεπλαο.



ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ γηα βειηηψζεηο θαη γηα εηζαγσγέο θαηλνηνκηψλ
ζηε Βηβιηνζήθε.



ηελ εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.



ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.



ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο νκάδεο κέζα απφ ην ίδξπκα ή απφ
άιιεο βηβιηνζήθεο.



ηελ αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ ψζηε ζηαδηαθά απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζηε
ξνή ησλ εξγαζηψλ.



ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε γχξσ απφ ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ.



ηελ νινθιεξσηηθή αιιαγή πνπ ζα επέιζεη θαζψο αλαθαιχπηεηαη ν θαιχηεξνο
θαη ζσζηφηεξνο ηξφπνο εξγαζίαο.

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλα ζεκειηψδεο κέξνο ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηεί
ε δηάξζξσζε ηεο νκάδαο. Ζ πξψηε θάζε απαηηεί κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε κηαο επξείαο
ζεηξάο δεηεκάησλ θαη ζεκάησλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δεκηνπξγίαο νκάδσλ
εξγαζίαο. Μεηά ηε δηακφξθσζε ηεο νκάδαο, ε εζηίαζε κεηαηνπίδεηαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαζψο ε ηειεπηαία πξνρσξά πξνο ηνπο ζηφρνπο
ηεο. Ζ ηαθηηθή αμηνιφγεζε θαη ε κέηξεζε επηθπξψλνπλ ην φηη νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ
φπσο αλακέλεηαη. Δλψ ν πξνγξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη κφλν κηα θάζε, νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ζα
έρνπλ επηξξνή ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο νκάδαο.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

59

Ο απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο απαηηεί ηελ πξνζεθηηθή
εθηίκεζε κηαο επξείαο ζεηξάο ζεκάησλ, ε νπνία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεηάδεηαη
ρξφλν θαη πεηζαξρία. Έλαο νδεγφο πξνγξακκαηηζκνχ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ δίλεη έκθαζε
ζηα ζέκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο ηα νπνία νη δεκηνπξγνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα εμεηάζνπλ
θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά είλαη ν θάησζη (Trent, 2003):
1)Πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη ε νκάδα.
2)Γηακφξθσζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κειψλ.
3)Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εγέηε ηεο νκάδαο.
4)Καζνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ.
5)Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ.
6)Καζνξηζκφο ησλ επζπλψλ κέζα ζηελ νκάδα.
7)Καζηέξσζε ησλ ζηφρσλ.
8)Καζνξηζκφο ηεο κέηξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απφδνζεο.
χκθσλα κε ηνλ Pinfield (1995) ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο

ηεο

νκάδαο

είλαη

α)ην

θηιηθφ

πεξηβάιινλ,

β)νη

ζρεηηθέο

θαη

ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαη γ)ε ηαθηηθή
αλαζεψξεζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε.
ηνλ Lubans Jr. (2003) δηαθξίλνπκε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ
θαιή ιεηηνπξγία θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. φπσο:
ν ζθνπφο / απνζηνιή λα είλαη θαηαλνεηά θαη επδηάθξηηα γηα θάζε κέινο ηεο
νκάδαο,
λα ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,
λα πξαγκαηνπνηείηαη ίζε εξγαζία απφ φια ηα κέιε,
λα ηεξνχληαη νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο,
λα παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε,
ηα κέιε ηεο νκάδαο λα επηδεηθλχνπλ ππεπζπλφηεηα θαηά ηελ ηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο,
παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζε άιιεο νκάδεο ηεο Βηβιηνζήθεο.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

60

The camel is a horse designed by a committee.
Anonymous

2.9.Δίδε Οκάδσλ
Με βάζε ηηο ζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηα κέιε κηαο νκάδαο, ή ηηο
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, νη νκάδεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Υπηήξεο, φ.π.) :
1)ηηο ηππηθέο, θαη
2)ηηο άηππεο.

1)Τππηθή νκάδα
Ζ ηππηθή νκάδα, νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, έρεη λφκηκε εμνπζία θαη ζρεκαηίδεηαη γηα
λα εθπιεξψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ ή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ν
ζθνπφο ηεο επίζεκεο νκάδαο είλαη λα εθηειέζεη ην έξγν πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί θαηά
ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Ο ππεχζπλνο ηεο νκάδαο εγγπάηαη ηελ πεηζαξρία
θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Σα είδε ησλ ηππηθψλ νκάδσλ έηζη φπσο
θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, είλαη ηα εμήο:
Λεηηνπξγηθή νκάδα (Functional Team): Ζ νκάδα απηή νξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ φκνηα θαζήθνληα ζπλήζσο
ηερληθήο ή ιεηηνπξγηθήο θχζεο φπσο αλαθέξεη θαη ην φλνκά ηνπο π.ρ. ε νκάδα ησλ
πιεξνθνξηθψλ ζε κηα Βηβιηνζήθε (Xπηήξεο, φ.π. ∙ Torrington e.a.; 2002).
Οκάδα θαζήθνληνο ή έξγνπ (Task or Project Team): Ζ νκάδα θαζήθνληνο
δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο γηα λα εθπιεξψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν
θαζήθνλ κεηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ νπνίνπ ζπλήζσο δηαιχεηαη. πλήζσο απαξηίδεηαη απφ
άηνκα δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί θαη λα κελ έρνπλ εξγαζηεί
πνηέ καδί ζην παξειζφλ (Jaramillo, 1996 ∙ Goetsch,1997 ζ.233 ∙ Cohen & Bailey, 1997 ∙
Lowry, φ.π. ∙ Evans, φ.π.).
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Δπηηξνπή (Committee): Ζ επηηξνπή δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηεο
Βηβιηνζήθεο (χγθιεηνο) θαη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα
επηιχεη ζπγθξνχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, λα πξνηείλεη ιχζεηο
ζηε δηνίθεζε θαη λα εηζεγείηαη πξνηάζεηο.
Απιή Οκάδα Δξγαζίαο (Simple Work Team): Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη
πεξηζζφηεξε εξγαζία απφ απηήλ πνπ κπνξεί λα εθπιεξψζεη έλα άηνκν ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξφλν. Απνηεινχλ ζπλερηδφκελεο κνλάδεο εξγαζίαο ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή
ππεξεζηψλ θαη ζπλήζσο θάζε κέινο ηεο νκάδαο απαζρνιείηαη κε ην ίδην αληηθείκελν
(Jaramillo, 1996 ∙ Cohen & Bailey, 1997 ∙ Ratliff e.a, φ.π. ζ.318-319 ∙ Evans, 2002
ζ.311).
Γηαδνρηθέο Οκάδεο (Relay Teams): Οη νκάδεο απηέο δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη
εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ ε κηα αθνινπζεί ηελ
άιιε. ηελ πεξίπησζε απηή κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξλάεη απφ ην έλα κέινο ηεο
νκάδαο ζην άιιν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα, αλ θαη φια ηα κέιε κπνξεί λα
αζρνινχληαη θαη κε άιιεο εξγαζίεο (Ratliff e.a, φ.π.).
Δλνπνηεκέλεο Οκάδεο (Integrated Teams): πγθξνηνχληαη φηαλ δηαθνξεηηθνί ξφινη
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κηα ππεξεζία.
Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη λα παξάγνπλ κηα ππεξεζία φζν ην δπλαηφλ πην
απνδνηηθά ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ κεηά απφ πξνζεθηηθή αλάπηπμε
απηψλ (Ratliff e.a, φ.π. ζ.320).
Οκάδεο θαζνδεγνχκελεο απφ αξρεγφ (Leader-Directed Team): Οη νκάδεο απηέο
ραξαθηεξίδνληαη απφ ην νη ζπδεηήζεηο θαη νη ζπλαληήζεηο ηνπο θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ
αξρεγφ ηεο νκάδαο, ν νπνίνο έρεη επηιέμεη θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη είλαη απηφο πνπ
ηνπο αλαζέηεη ηηο απνζηνιέο πνπ ζα εθηειέζνπλ (Libato, 1998).
Θεκαηηθή Οκάδα (Subject Team): Σν είδνο απηφ, ζπλαληάηαη ζε πνιιέο Βηβιηνζήθεο
θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ Βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ηνπ Γηδαθηηθνχ
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πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αθαδεκατθή
πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηελ έξεπλα (Lowry, φ.π.).
Παξάιιειε Οκάδα (Parallel Team): Φέξλνπλ καδί άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο
εξγαζηαθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ ν νξγαληζκφο δελ
κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη θαιά θαη ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηελ νξγαλσηηθή
ηνπ δνκή. Γεληθά, έρνπλ ρακειή δηθαηνδνζία θαη αξκνδηφηεηα θαη ν ξφινο ηνπο
πεξηνξίδεηαη ζε ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηελ αλψηεξε ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ.
Δξεπλεηέο6 θαηαηάζζνπλ ηνπο θχθινπο πνηφηεηαο ζε απηφ ην είδνο ησλ νκάδσλ (Cohen
& Bailey, 1997).
Δηθνληθή Οκάδα (Virtual Team): Οη Henry & Hartzler (1998) πξνζδηνξίδνπλ ηελ
εηθνληθή νκάδα σο «ζχλνια αηφκσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά αθφκα θαη αλ είλαη
γεσγξαθηθά δηακνηξαζκέλα

π.ρ. ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ». ηελ

πεξίπησζε απηή ε ηερλνινγία είλαη απηή πνπ έξρεηαη λα ιχζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα π.ρ.
ηειεδηάζθεςε.
Οκάδεο Γηνίθεζεο (Management Team): πληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο ππννκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλνιηθή
απφδνζε ηεο ππννκάδαο. Απνηεινχληαη απφ εγεηηθά ζηειέρε πνπ εγνχληαη κέζα ζε έλα
νξγαληζκφ θαη ζηα νπνία αλαθέξνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε
απηφλ (Cohen & Bailey, 1997 ∙ Jaramillo, 1996 ∙ Evans, 2002 ζ.311).
Οκάδα Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Problem Solving Team): Σν είδνο απηφ ησλ
νκάδσλ αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ρξήζεο ησλ νκάδσλ ζηνπο
νξγαληζκνχο. Όηαλ ε απνζηνιή δελ είλαη δνκεκέλε ή φηαλ ε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα
απαηηεί ηε γλψζε ή ηελ ηθαλφηεηα παξαπάλσ ηνπ ελφο αηφκνπ ηφηε δεκηνπξγείηαη ε
νκάδα επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη νκάδεο απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ κέξνο ηεο
ππεξεζίαο ή κπνξεί λα είλαη θαη δηαηκεκαηηθέο. (Ratliff e.a, φ.π. p.320 ∙ Torrington e.a.,
2002 ∙ Evans, 2002 ζ.311 ∙ Sheard & Kakabadse, 2004).

6

Steel.R.P. e.a (1990)
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2)Άηππε νκάδα
Ζ αλεπίζεκε νκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
επίζεκεο νκάδεο, αιιά πνπ έρνπλ φκσο θνηλά ελδηαθέξνληα. (Εαβιαλφο, φ.π.) Ζ άηππε
νκάδα δεκηνπξγείηαη απφ ηηο άηππεο ζρέζεηο θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ
άλζξσπν κηαο θαη ε θχξηα αηηία δεκηνπξγίαο ηεο είλαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο. (Υπηήξεο,
φ.π.)
Σα ζηειέρε ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηαηί:
εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ζεκαηηθή πεξηνρή,
έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα έμσ απφ ηελ εξγαζία,
έρνπλ ηελ αλάγθε ή ηελ επηζπκία λα εξγάδνληαη κε θίινπο,
έρνπλ ηελ αλάγθε λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά,
έρνπλ ηελ αλάγθε λα ηαπηηζηνχλ κε άιια άηνκα ίδησλ πξνζδνθηψλ,
έρνπλ ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.

Δλδηαθέξνλ γηα
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
ηεο νκάδαο

Γηαπξνζσπηθή
έιμε

Τπνζηήξημε
ζηφρσλ νκάδαο

ρεκαηηζκφο
Οκάδαο
Αλάγθε γηα
θνηλσληθή έληαμε
θαη αλαγλψξηζε

Πξνζδνθψκελα
νθέιε

ρ.11: Πξνζσπηθά θίλεηξα ζρεκαηηζκνχ νκάδαο. Πεγή: Υπηήξεο, 1996
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2.9.1.Δίδε Οκάδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ΓΟΠ
Σα είδε ησλ νκάδσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα Βηβιηνζήθε είλαη:
1. Κχθινο Πνηφηεηαο (Quality Circle)
Ζ ηδέα ησλ θχθισλ πνηφηεηαο ήξζε απφ ηελ Ηαπσλία ην 1961 κέζσ ηνπ Γξ. Kaoru
Ishikawa, θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σφθην. Σνλ απαζρνινχζε ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο φπσο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Απηφ αθξηβψο ηνλ νδήγεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνθάιεζε Κχθινπο
Διέγρνπ Πνηφηεηαο. Ζ ηδέα δηαδφζεθε γξήγνξα ζηελ Ηαπσλία θαη κεηέπεηηα
πηνζεηήζεθε, πνιιέο θνξέο κε ηξνπνπνηήζεηο, απφ νξγαληζκνχο ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο
ηνπ θφζκνπ. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο είραλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα κε
ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ζε ηνκείο φπσο ε πνηφηεηα, ε
παξαγσγηθφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ην εζηθφ. Μνινλφηη νη θχθινη πνηφηεηαο εηζήρζεζαλ
θαηαξρήλ ζηε βηνκεραλία σο κέζν επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνδείρζεθαλ εμίζνπ
πνιχηηκνη θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξαγκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί
φηη νπνπδήπνηε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε ε ηδέα ησλ θχθισλ πνηφηεηαο
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη. Σα νθέιε απφ ηνπο θχθινπο πνηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ
αθνξνχλ ζηα κέιε ηνπ θχθινπ, φπσο:


Πεξηζζφηεξε εκπινθή κε ηελ εξγαζία.



Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία.



Μεγαιχηεξε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ.



Καιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.



Καιχηεξεο ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε.



Πξνζσπηθή θαη εγεηηθή αλάπηπμε.



Μεγαιχηεξε αζθάιεηα εξγαζίαο.



Πεξηζζφηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.



Μεγαιχηεξε γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ.
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Καζψο θαη ζε απηά πνπ αθνξνχλ ηε Βηβιηνζήθε, φπσο:


Καιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ.



Ληγφηεξα ιάζε θαηά ηε ξνή εξγαζίαο.



Καιχηεξε επηθνηλσλία κέζα ζηε Βηβιηνζήθε.



Μεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο.



Οηθνδφκεζε λννηξνπίαο «πξφιεςεο πξνβιεκάησλ».



Μεησκέλν θφζηνο.



Απνηειεζκαηηθφηεξε νκαδηθή εξγαζία.



Καιχηεξεο ζρέζεηο δηνίθεζεο-εξγαδνκέλσλ.



Πεξηζζφηεξε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.



Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα.



Γηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.



Ληγφηεξεο απνπζίεο (Βαμεβαλίδεο & Μπνρψξεο, φ.π.).

2. Οκάδα γηα ηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο (ΟΒΠ)
Οη Οκάδεο γηα ηελ Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο (ΟΒΠ), απνηεινχληαη απφ άηνκα ηα νπνία
δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο θάζε θνξά γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη ζπλήζσο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα εμεηδίθεπζεο. πγθαινχληαη
απφ ηε δηνίθεζε κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα. Δπνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πνηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία
ηηο θαηεπζχλεη θαη ηνπο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ζηήξημε θαη ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα
θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν πνπ αλαιακβάλνπλ (ηεθαλάηνο, 2000).

3. Απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα (Self-managed team)
Ζ ρξήζε ησλ απηνδηαρεηξηδφκελσλ νκάδσλ μεθίλεζε σο κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ζην
ρψξν ησλ νξγαληζκψλ. Πνιπάξηζκα θέξδε βαζηζκέλα ζηε δνπιεηά ησλ νκάδσλ απηψλ
έρεη λα θαηαζέζεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απμαλφκελεο
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απφδνζεο, ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε κείσζε ησλ απνπζηψλ απφ ηελ
εξγαζία (Harris, 1992). Μηα απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα απνηειείηαη απφ 5-15 άηνκα κε
δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ην θαζέλα, πνπ εξγάδνληαη θάζε κέξα καδί γηα λα παξάγνπλ κηα
νινθιεξσκέλε ππεξεζία ή έξγν. Σα κέιε ηεο νκάδαο «δηεπζχλνπλ» ηνπο εαπηνχο ηνπο
(ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ, ελζαξξχλνπλ θαη ειέγρνπλ), ζρεδηάδνπλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ
ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη (ζέηνπλ ζηφρνπο, ξπζκίδνπλ ηελ εξγαζία), θαη επηιέγνπλ
θαη ηα λέα κέιε. Δπηιέγνπλ ηνλ εγέηε ηνπο, θαη πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, ζηνλ θαζνξηζκφ ακνηβψλ θαη ζηε βνήζεηα πξνο ηελ αλάπηπμε
ηεο απηνδπλακίαο ηεο νκάδαο (Tata, 2000). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε
απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα, πξέπεη λα ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηε δηνίθεζε θαη ακνηβαία
εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Οη απηνδηαρεηξηδφκελεο νκάδεο
εμνπδεηεξψλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα, πξνσζνχλ ηελ νξηδφληηα δνκή
θαη δεκηνπξγνχλ επίπεδνπο νξγαληζκνχο κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα7. Ο Evans (2001,
ζ.315) πηζηεχεη πσο ε απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα αληηπξνζσπεχεη ηελ κεγαιχηεξε
πξφθιεζε ζε έλαλ νξγαληζκφ κηαο θαη απηέο πξέπεη λα βαζίδνληαη θαη’ εμνρήλ ζηελ
ελδπλάκσζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη γηα ηε ρξήζε απηνδηαρεηξηδφκελσλ νκάδσλ ζε κηα
Βηβιηνζήθε ζχκθσλα κε ηνλ Johnson (1998) είλαη:
o Ζ απμεκέλε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε αηφκνπ
o Ζ απμεκέλε ππνθίλεζε θαη δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ
o Ο κηθξφηεξνο ρξφλνο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο
νινθιήξσζήο ηνπ.
o Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο πνπ εηζάγεη ν θάζε εξγαδφκελνο θαη ε
επηβξάβεπζή ηνπ.
o Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
o Ζ δηεπθφιπλζε ηεο αλάιεςεο δξάζεσλ κε ξίζθν.
o Ζ απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα.
7

Ζ Diaz e.a.(2001) ζε έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ Απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζηε
Βηβιηνζήθε ηνπ University of Maryland, επηζεκαίλνπλ φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηεο, ηα κέιε ηεο
ληψζνπλ πην απνδνηηθά, επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα, έρνπλ ζπλνρή, είλαη πην απνηειεζκαηηθνί θαη ληψζνπλ
κεγαιχηεξε ππνρξέσζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Αλαθέξνπλ επίζεο φηη ππάξρεη
ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο νκάδεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζε πνζνζηφ 35% κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθά δηνηθνχκελνπο νξγαληζκνχο.
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Ο Libato (1998) ζεκεηψλεη πσο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ ζε κηα απηνδηαρεηξηδφκελε νκάδα
δίλεηαη ζρεδφλ απφιπηνο έιεγρνο γηα ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ. Απαηηείηαη φκσο, θαηά
ηνλ Yandrick (2001) εθπαίδεπζε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ο ίδηνο ηνλίδεη φηη ην
ζεκαληηθφ θέξδνο γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο
ζπγθξνηεκέλε απφ ηηο ηέζζεξηο θάησζη δηαζηάζεηο:
 Γπλακηθφηεηα/Ηζρχο: ε πεπνίζεζε ηεο νκάδαο γηα ην φηη κπνξνχλ λα είλαη
δεκηνπξγηθή.
 εκαληηθφηεηα: ε θαηαλφεζε απφ ηελ νκάδα φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη
ζεκαληηθή θαη έρεη αμία.
 Δπίδξαζε: ε παξαγσγή απνηειεζκάησλ, ζεκαληηθψλ γηα ηε Βηβιηνζήθε.
 Απηνλνκία: ε αλεμαξηεζία πνπ έρνπλ νη νκάδεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.
4. Γηαηκεκαηηθή νκάδα (Cross-functional team)
Ζ δηαηκεκαηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ηεξαξρηθφ επίπεδν.
Οη νκάδεο απηέο πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξα θαζήθνληα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο
(Εαβιαλφο, 1999). πλήζσο ηα κέιε ηεο δηαηκεκαηηθήο νκάδαο δηαηεξνχλ θαη ηνλ
αξρηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην ζθεπηηθφ πνπ δηαθξίλεη ζπλήζσο ηε δεκηνπξγία
κηαο ηέηνηαο νκάδαο είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε κέινο απνηειεί ηνλ εηδηθφ γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί (Torrington e.a, 2002).
Ζ Lippincott (2000) ζεκεηψλεη ηνπο εμήο ιφγνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαηκεκαηηθψλ
νκάδσλ ζε κηα βηβιηνζήθε:


Πνιιά ζχλζεηα πξνγξάκκαηα ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πιεξνθνξηψλ απαηηνχλ
πείξα θαη γλψζεηο πνπ είλαη ζπάληα δηαζέζηκε απφ έλα άηνκν ή αθφκα θαη κηα
επαγγεικαηηθή νκάδα. Γηα λα αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ
εθδφζεσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε έλα ίδξπκα, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί
λα ζπκβάιεη σο πξνο ην πεξηερφκελν, ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εθδφζεσλ
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κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαζηέξσζε ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη έλα νηθνλνκηθφ
πξφηππν, νη βηβιηνζεθνλφκνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία πνιηηηθήο
θαη ζπληήξεζεο, θαη νη πιεξνθνξηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην ζέκα ηεο
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ.
Καλείο απφ ηνπο παξαπάλσ δε ζα είρε φιεο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα αλαπηχμεη
επαξθψο έλα ηέηνην πξφγξακκα έθδνζεο κεκνλσκέλα.


Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ παξαθηλεί ζηε ρξήζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη ε
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλδπαζκέλε θχζε ησλ δεηεκάησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ
κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. ην παξειζφλ, γηα παξάδεηγκα, νη
βηβιηνζεθνλφκνη είραλ γεληθά ηελ επίζεκε ή άηππε παξάιεηςε ησλ δεηεκάησλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πνιηηηθή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ην Παλεπηζηήκην.
Δληνχηνηο, ζην ζεκεξηλφ δηθηπσκέλν πεξηβάιινλ, ην θέληξν δηθηχσλ, ζα
κπνξνχζε, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα ζεσξεζεί λφκηκα αξκφδην εάλ νη θνηηεηέο
παξαβηάδνπλ ην λφκν πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εξγαζηψλ ζε
πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο ρσξίο άδεηα. Οη ηερληθνί/πιεξνθνξηθνί πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο θαη άιινπο ζην Παλεπηζηεκηαθφ
Ίδξπκα, φπσο ε χγθιεηνο, γηα λα αλαπηχμνπλ επξείεο πνιηηηθέο πνπ απηφ ζα
αθνινπζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμίεο θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο. Ζ ίδηα
εξεπλεηήο ηνλίδεη φηη γηα ηελ επηηπρία ησλ δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ απαηηείηαη:
 πξνζπκία ζηε δηακφξθσζε κηα θνηλήο απνζηνιήο, πέξα απφ απηήλ ηνπ
θάζε αηφκνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ,
 ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαλνκή ηεο θνηλήο γλψζεο θαη ησλ νξηζκψλ ησλ
ηερληθψλ φξσλ,
 πξνζπκία σο πξνο ηε κάζεζε πηπρψλ ηεο εξγαζίαο ησλ ππφινηπσλ κειψλ
ηεο νκάδαο θαη ηέινο,
 δπλαηφηεηα λα εθηηκεζνχλ νη δηαθνξέο θαη λα κελ επηθξηζνχλ ή λα κελ
ζηεξενηππεζνχλ ηα επαγγέικαηα ησλ άιισλ.
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ΤΓΓΡΑΦΔΑ
Pinfield (1995)

ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΧΝ
1.Οκάδεο πξνηάζεσλ (Teams that recommend things)
2.Οκάδεο Έξγνπ (Teams that make or do things)
3.Οκάδεο Τινπνίεζεο (Teams that run things)
Jaramillo (1996)
1.Οκάδεο Γηνίθεζεο (Management teams)
2.Οκάδεο Καζήθνληνο (Task forces)
3.Οκάδεο Δξγαζίαο (Work teams)
Cohen & Bailey (1997)
1.Οκάδεο Δξγαζίαο (Work-teams)
2.Παξάιιειεο Οκάδεο (Parallel teams)
3.Οκάδεο Έξγνπ (Project-teams)
4.Οκάδεο Γηνίθεζεο (Management teams)
Goetsch (1997)
1.Οκάδεο
Βειηίσζεο
Σκήκαηνο
(Department
improvement team)
2.Οκάδεο
Βειηίσζεο
Γηαδηθαζηψλ
(Process
improvement team)
3.Οκάδεο Έξγνπ (Task Force or Project team)
Libato (1998)
1.Οκάδεο Καζνδεγνχκελεο απφ Αξρεγφ (Leaderdirected)
2.Απηνδηνηθνχκελεο Οκάδεο (Self-directed)
Lowry (2000)
1.Οκάδεο Πξνγξακκαηηζκνχ (Program teams)
2.Θεκαηηθέο Οκάδεο (Subject teams)
3.Γηαηκεκαηηθέο Οκάδεο (cross-functional teams)
4.Πξνζσξηλέο Οκάδεο (Temporary teams)
Ratliff e.a. (2000)
1.Απιέο Οκάδεο Δξγαζίαο (Simple work teams)
2.Γηαδνρηθέο Οκάδεο (Relay teams)
3.Δλνπνηεκέλεο Οκάδεο (Integrated teams)
4.Οκάδεο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Problem-solving
teams)
Evans (2002)
1.Οκάδεο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Problem-solving
teams)
2.Οκάδεο Γηνίθεζεο (Management teams)
3.Οκάδεο Δξγαζίαο (Work teams)
4.Οκάδεο Έξγνπ (Project teams)
5.Δηθνληθέο Οκάδεο (Virtual teams)
Torrington, Hall & Taylor 1.Γηαηκεκαηηθέο Οκάδεο Γηνίθεζεο (Cross functional
(2002)
management teams)
2.Λεηηνπξγηθέο Οκάδεο (Functional teams)
3.Οκάδεο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Problem-solving
teams)
Sheard & Kakabadse(2004) 1.Οκάδεο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Problem-solving
teams)
2.Απηνδηνηθνχκελεο Οκάδεο Δξγαζίαο (Self-managed
work teams)
3.Γηαηκεκαηηθέο Οκάδεο (Cross functional teams)
Πίλ. 3: πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δηδψλ Οκάδσλ αλά Δξεπλεηή
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2.10. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ
Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζχλνιν έμη
βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ:
Γνκή: κε ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζην κέγεζνο, ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη ηε
ζχλζεζε ηεο νκάδαο.
Ρφινο ησλ κειψλ ηεο: αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ θαη ηδηνηήησλ
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Ηγεζίa: αληηπξνζσπεχεη ηηο αμίεο θαη ηα θίλεηξα ηεο νκάδαο.
Βαζκφο ζπλνρήο: ε ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο λα επεξεάδεη θαη λα ζπγθξαηεί ηα κέιε ηεο.
Καλφλεο ηεο νκάδαο: γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξφηππα αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη απνδερζεί, αλαπηχμεη θαη θαζηεξψζεη ε νκάδα.
Σν γφεηξν ησλ ζέζεσλ θαη ησλ κειψλ: ε επηξξνή πνπ δηαζέηεη θάζε κέινο κέζα ζηελ
νκάδα (Κάληαο, φ.π. ∙ Υαηδεπαληειή, 1999).
Οη Harris & Harris (1996) ζε εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε κέζσ
νκάδσλ αλαθέξνπλ επίζεο θαη ηα εμήο :
Δλέξγεηa: ηα κέιε αληινχλ δχλακε ην έλα κε ην άιιν.
Αηκφζθαηξα: ηα κέιε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αλνηθηφ θιίκα θαη κηα
θνπιηνχξα ππνζηήξημεο, επηηξέπνληαο έηζη λα ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε.
Σέινο, ν Κάληαο (1995, ζ.14) αλαθέξεη αθφκα ην :
Μέγεζνο ηεο νκάδαο: επηδξά ζηελ απφδνζή ηεο θαζψο θαη ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο ζην έξγν. ε γεληθέο γξακκέο, ε επίδνζε κεηψλεηαη φζν απμάλεη ν
αξηζκφο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, εθηφο αλ ππάξρεη κεγάιε ζπλνρή κεηαμχ ησλ κειψλ.

2.11. ηάδηα αλάπηπμεο ηεο νκάδαο
Αζθαιψο ή ψξηκε θαη απνηειεζκαηηθή νκάδα δελ δεκηνπξγείηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Αληίζεηα, απφ ηε δεκηνπξγία κέρξη ηελ σξηκφηεηά ηεο πεξλά δηάθνξα ζηάδηα
αλάπηπμεο. Ζ γλψζε απηψλ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο κηαο νκάδαο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ
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θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη
κε απηήλ. ηε βηβιηνγξαθία, ζπρλά αλαθέξνληαη ηα ηέζζεξα παξαθάησ ζηάδηα πνπ
ζπλζέηνπλ κηα απινπζηεπκέλε εηθφλα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο.
1. ηάδην ζρεκαηηζκνχ-κνξθνπνίεζεο ηεο νκάδαο (Forming). ε απηφ ην ζηάδην ηα
κέιε ηεο νκάδαο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ απνζηνιή ηεο, θαζψο θαη ηηο
επηκέξνπο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Οη ζηφρνη θαη νη θαλφλεο δελ είλαη αθφκε
θαζνξηζκέλνη, θαη βαζηθέο αζρνιίεο ηεο νκάδαο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε
αιιεινγλσξηκία ησλ κειψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ιφγσλ δεκηνπξγίαο ηεο
νκάδαο, ε ζχλζεζή ηεο. Ζ επηθνηλσλία είλαη επηθαλεηαθή θαη ηα άηνκα θπξίσο
ζθέθηνληαη πσο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη ζα επελδχζνπλ ην ρξφλν, ηηο γλψζεηο θαη
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο.
2. ηάδην Αληηπαξάζεζεο – πγθξνχζεσλ (Storming). ε απηή ηε θάζε γίλεηαη
πξνζπάζεηα ηα κέιε λα εξγαζηνχλ νκαδηθά. Τπάξρνπλ «δηαηαξαρέο» ηφζν
κεηαμχ ησλ κειψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εγεζίαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο
αληηπαξάζεζεο, ηα πεξηζζφηεξα κέιε πξνζπαζνχλ αλ δηαηεξήζνπλ ηελ
αηνκηθφηεηά ηνπο έλαληη ηεο νκάδαο. Μέζσ απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ γίλεηαη
πξνζπάζεηα γηα λα απνθηήζεη ε νκάδα ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα. Σν ζηάδην απηφ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο (Μπνπξαληάο, φ.π. ζ.256 ∙ Κάληαο, φ.π. ζ.13).
3. ηάδην Γηακφξθσζεο Καλφλσλ (Norming). ε ηνχην ην ζηάδην ηα κέιε ηεο
νκάδαο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο, ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη απνδέρνληαη ηνπο ξφινπο ηνπο,
θαηαλνψληαο ζπγρξφλσο ηνπο ξφινπο ησλ άιισλ. Έηζη, πξνθχπηεη ε
αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ θαζψο θαη
ζηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζην θχξνο θαη ηελ ηζρχ πνπ έρνπλ θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη.
4. ηάδην Δπίδνζεο (Performing). ηε θάζε απηή ε νκάδα, έρνληαο πιένλ
απνζαθελίζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληά ηεο θαη έρνληαο θαζνξίζεη ηηο
δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζπγθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο. Σα κέιε αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα ζηάδην σξηκφηεηαο ηεο
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νκάδαο κε ηελ έλλνηα φηη έρεη απνθξπζηαιισζεί ε δνκή ηεο θαη νη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηεο, έρνπλ αλαπηπρζεί νη ζρέζεηο ησλ κειψλ θαη ε ζπλνρή ηεο. Έηζη
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ
έξγνπ. Βέβαηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά
ηεο πξάγκα πνπ κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ,
ησλ ξφισλ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ (Μπνπξαληάο,
φ.π. ζ.257 ∙ Handy, 1993 ∙ Κάληαο, φ.π. ζ.13 ).
Έλα ζχλνιν αηφκσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο νκάδα, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ δειαδή ηα
άηνκα επαξθψο θαη λα θαηαλνεί ην θάζε κέινο ην ξφιν ηνπ, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ, λα δέρεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά, ρξεηάδεηαη ρξφλν. Ο ρξφλνο απηφο είλαη
απαξαίηεηνο γηα λα σξηκάζεη ε νκάδα.
ην Υπηήξε φ.π. παξαζέηνληαη σο ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ νκάδσλ ηα θάησζη :
1. Ακνηβαία απνδνρή. ην ζηάδην απηφ ηα κέιε ηεο νκάδαο γλσξίδνληαη κεηαμχ
ηνπο θαη αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ πνηεο δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη
απνδεθηέο ή φρη κεηαμχ ηνπο.
2. Ζ νκάδα ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη ηα κέιε ηεο
ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πξψην ζηάδην
κπνξεί ε νκάδα λα κελ έρεη ζχκπλνηα ή ηαπηφηεηα, θαη λα κελ έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί αθφκε νη θαηάιιειεο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο, θάπνηα κέιε ηεο νκάδαο πξνζπαζνχλ
λα πξνβάιινπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί σο εγέηεο θαη λα
παίμνπλ έλα ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ε νκάδα.
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ είλαη ε νκάδα λα αξρίδεη λα απνθηά κηα δνκή
απφ κφλε ηεο. Μέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, απηή ε δνκή
γίλεηαη πην ζαθήο θαη ε νκάδα πξνρσξά ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.
3. Σν ηξίην ζηάδην, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο απνδέρνληαη κεηαμχ ηνπο,
ην ηη πξνζπαζεί ε νκάδα λα θάλεη.
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4. Σν ηέηαξην ζηάδην αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξγάλσζε. Σα κέιε ηεο νκάδαο
παίδνπλ πηα ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ απνδερζεί θαη θαηεπζχλνπλ ηηο νκαδηθέο ηνπο
πξνζπάζεηεο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
Ακνηβαία Απνδνρή
(Έιεγρνο δηαπξνζσπηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ)

Δπηθνηλσλία θαη Λήςε
απνθάζεσλ

Τπνθίλεζε θαη
Παξαγσγηθφηεηα

Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία Έιεγρνο

ρ.12: ηάδηα Αλάπηπμεο Οκάδαο. Πεγή: Υπηήξεο,1996

Έλαο άιινο εξεπλεηήο, ν Goetsch (1997, ζ.243-247) θαηαγξάθεη ηα ηέζζεξα παξαθάησ
βήκαηα σο ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο:


Απνηίκεζε (Assess) ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο (π.ρ. ηα
δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο).



ρεδηαζκφο (Plan) ηεο αλάπηπμεο νκάδαο βαζηδφκελνο ζηηο αλαγλσξηζκέλεο
αλάγθεο.



Δθαξκνγή (Execute) ησλ ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο νκάδαο.



Αμηνιφγεζε (Evaluate) ησλ απνηειεζκάησλ.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

74

Ο Jenks (2005) ζεκεηψλεη ζπλνπηηθά, ηα παξαθάησ σο ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο :
1.Οξηζκφο αξρεγνχ νκάδαο.
2.Γηακφξθσζε ιεηηνπξγηθνχ κεγέζνπο νκάδαο.
3.Δμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο φισλ ησλ αηφκσλ.
4.Αλάζεζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο ζηελ νκάδα.
5.Σήξεζε αξρείσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο.
6.Γηαζθάιηζε απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.
7.Δθρψξεζε απηνλνκίαο ζηελ νκάδα.
8.Υάξαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
9.Δπαλαηξνθνδφηεζε.

2.12. Ρφινη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
Απφ πνιιέο απφςεηο, ε νκάδα αληηπξνζσπεχεη κηα κηθξνγξαθία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ
νπνίν αλήθεη. Δκπεξηέρεη έλα ζχλνιν δηαδξαζηηθψλ ξφισλ νη νπνίνη ζπρλά
δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πάληα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ.
Όζν πεξηζζφηεξν ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα θαηαλνεί ηνπο
ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο ηφζν θαιχηεξα νη επζχλεο πνπ ζα αλαιάβεη κπνξνχλ λα
δηαρεηξηζηνχλ. Ζ αλάπηπμε ησλ νκάδσλ ζπρλά πεξηέρεη ηελ επαλεθηίκεζε θαη ηε
δηεπθξίληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ ζρέζεσλ. Όζν πεξηζζφηεξν νη ξφινη νινθιεξψλνληαη
θαη γίλνληαη ζπλεξγαηηθνί, ηφζν πεξηζζφηεξεο απνηειεζκαηηθέο εξγαζίεο θαη απνζηνιέο
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ νκάδα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηαζδήπνηε νκάδαο
εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ.
ρεηηθέο κειέηεο πξνηείλνπλ ηα κέιε, λα επηιέγνληαη πνιχ πξνζεθηηθά ζε ζρέζε κε ηελ
νκάδα θαη κε ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά, είηε επηιέγνληαη απφ απηήλ είηε απφ άιινπο. Οη
Katzenbach

& Smith φ.π. πξνζδηνξίδνπλ ηξία θξίζηκα θξηηήξηα επηινγήο: ηερληθέο

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζηελ επηινγή ησλ κειψλ είλαη θαη ε
θαηαλφεζε ησλ ξφισλ ηνπο νπνίνπο είλαη ζε ζέζε λα παίμνπλ ηα κέιε ψζηε ε νκάδα λα
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είλαη

«πξνηθηζκέλε»

κε

κηα

επξεία

θιίκαθα

ξφισλ

απαξαίηεησλ

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη Harris & Harris φ.π. αλαθέξνπλ ηνπο εμήο ξφινπο πνπ
κπνξνχλ λα έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο:


“Co-Ordinator”: Σν άηνκν πνπ ειέγρεη φιε ηελ νκάδα ζπληνλίδνληαο ηηο
ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεη
εθείλν ην ράξηζκα πνπ ηνλ μερσξίδεη απφ ηελ ππφινηπε νκάδα, γηα απηφ θαη
απνηειεί ην εγεηηθφ ηεο ζηέιερνο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηα δπλαηά
ζηνηρεία θαη ηηο αδπλακίεο ησλ κειψλ ηεο θαη λα θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηα
θαζήθνληα ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Δίλαη απφιπηα θηιηθφο κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη
ελεξγεηηθφο απνδέθηεο ησλ ιεγνκέλσλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο.



“Shaper”: Δίλαη έλα άηνκν γεκάην απφ ελέξγεηα, ζπλαηζζεκαηηθφ, παξνξκεηηθφ
θαη αλππφκνλν, κεξηθέο θνξέο επεξέζηζην, ελψ κπνξεί λα απνζαξξπλζεί πνιχ
εχθνια. Σνπ αξέζνπλ νη αιιαγέο θαη νη πξνθιήζεηο.



“Monitor-Evaluator”: Σν άηνκν απηφ αλαιχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο θαη
ζπάληα νη απφςεηο ηνπ είλαη ιαλζαζκέλεο. Παξφιν πνπ απφ ηε θχζε ηνπ είλαη
επηθξηηηθφο, ελ ηνχηνηο πξνρσξάεη ζε θξηηηθή ηεο νκάδαο ηνπ κφλν εάλ παξαηεξεί
θάπνην θελφ ή θάπνην ειάηησκα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο.



“Implementer”: Δίλαη ην νξγαλσηηθφ ζηέιερνο ηεο νκάδαο, πνπ κεηαηξέπεη ηηο
απνθάζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζε θαιά νξηζκέλεο θαη θαηαλνεηέο αξκνδηφηεηεο
γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Δξγάδεηαη απνδνηηθά, ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά.



“Resource Investigator”: Θεσξείηαη ην πην επράξηζην κέινο ηεο νκάδαο ηνπ. Δίλαη
ραιαξφ, θνηλσληθφ, έρεη ζεηηθή πξνδηάζεζε θαη ελζνπζηάδεηαη εχθνια.
Πξνζπαζεί λα βξίζθεη θάζε θνξά λέεο ιχζεηο, κέζσ έξεπλαο ησλ δηεζλψλ
εμειίμεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ.



“Team Worker”: Σν πην ελήκεξν κέινο ηεο νκάδαο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο
αλεζπρίεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο. Τπνζηεξίδεη ηηο ηδέεο ησλ ππνινίπσλ,
ελζαξξχλνληάο ηνπο λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο.



“Completer-Finisher”: Αλεζπρεί γηα ην ηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά
κέζα ζηελ νκάδα. Θέιεη λα ειέγρεη θάζε ιεπηνκέξεηα, γηα πξνβαίλεη ζε
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ ππάξρνπλ αηέιεηεο.
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“Specialist”: Δίλαη ην άηνκν κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Ο
ξφινο απηφο ζπκπιεξψλεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο.

Ζ Balbin φ.π. κεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα, πξνζζέηεη ζηνπο παξαπάλσ ξφινπο θαη ηνλ
θάησζη:


“Plant”: Σν κέινο απηφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη πξνηείλεη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη
πξνθαιεί ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία.

Ζ έιιεηςε θάπνησλ ή πνιιψλ απφ απηνχο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Δπίζεο, πνιιά άηνκα πνπ παίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν κπνξεί
λα

πξνθαιέζνπλ

ππεξβνιηθή

ηξηβή

κε

απνηέιεζκα

ηελ

θαηαζηξνθή

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν θιεηδί ζε απηά είλαη ε ηζνξξνπία. Κάζε ξφινο κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηεο νκάδαο, φπσο θαη ζηελ απνηπρία ηεο. Δλψ φινη νη ξφινη
είλαη απαξαίηεηνη, ζε έλα βαζκφ, ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο δεκηνπξγεί ηελ απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πςειή απφδνζε είλαη φηη πξέπεη λα επηιεγεί εθείλε ε
νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ απηνχο ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο.
Ζ πξφθιεζε είλαη λα αλαγλσξηζηεί θαη λα θεθαιαηνπνηεζεί ε δχλακε ηνπ θάζε κέινπο,
ειαρηζηνπνηψληαο νπνηαδήπνηε θπζηθή ή επίθηεηε αδπλακία ηνπ.

2.13.Δθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ
Ζ εθπαίδεπζε είρε παξαδνζηαθά εζηηαζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ππαιιήινπ εηδσκέλνπ ζαλ
νληφηεηα αιιά είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ε εθπαίδεπζε απηή, λα επηθεληξσζεί ζηηο αλάγθεο
ηεο νκάδαο (Pinfield, 1997). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα είλαη πεηπρεκέλεο νη νκάδεο πξέπεη
λα θαηαλνήζνπλ ηη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ, λα εθπαηδεπηνχλ ζην λα εξγάδνληαη καδί
ζηελ αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη βέβαηα λα
ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο :
1)Πξφθιεζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη ηηο αιιαγέο ζηηο
λννηξνπίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην.
2)Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νπνηνπδήπνηε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ λα αμηνπνηήζεη ηηο
ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνηφηεηαο ψζηε λα αλαιχζεη
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πξνβιήκαηα, λα πξνζδηνξίζεη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ θαη λα αλαπηχμεη
απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο.
3)Καζηέξσζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ζε φια ηα επίπεδα, ζηελ νκαδηθή εξγαζία
θαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο.
Ζ εθπαίδεπζε γηα βειηίσζε κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη
δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, εμεηάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζρεηηθέο κε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε
κάζεζε πξέπεη λα βνεζά ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ πνξεία ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο θαη λα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, εξγαιεία θαη ηερληθέο,
απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο (Teare, 1999).
2.14.Παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ

χκθσλα κε ηνπο Ugboro & Obeng (2000) νη παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
εξγαδνκέλνπο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη ηθαλνί λα θέξλνπλ εηο πέξαο ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαδηθά, είλαη :
1.Ζγεζία
2.Δλδπλάκσζε
3.Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα

To lead change, you have to change
R.F.Lynch & T.J.Werner

2.14.1.Ζγεζία
Γηα λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί έλαο νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, πξέπεη λα δηαζέηεη
εθείλε ηελ εγεζία, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζχλεη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ κε
απψηεξν ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ. Δπηπιένλ,
ε εγεζία απηή, πξέπεη λα θαζνδεγεί, λα ειέγρεη λα δηεπζχλεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα
εκπλέεη ηνπο άιινπο. Απνηειεί δε, ην βαζηθφ θξίθν ζην λα πεξάζεη ζε φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηε ζεκαζία ηεο επηθξάηεζεο ηνπ νκαδηθνχ

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

78

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θάζε βαζκίδαο. Ζγεζία είλαη ε
ηθαλφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ ζην λα επηβιέπνπλ, αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ.
Γηαθέξεη δε απφ ηε Γηνίθεζε (Management) ζην φηη απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ
απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ (Υπηήξεο, φ.π.).
O Penniman (1992) φζνλ αθνξά ηηο εγεζίεο ησλ Βηβιηνζεθψλ ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ
ησλ αιιαγψλ, ζεκεηψλεη φηη «νη Βηβιηνζήθεο θηλδπλεχνπλ επεηδή ζηεξνχληαη εγεηψλ
νξακαηηζηψλ νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο νξακαηηζηέο ζην φηη απηνί είλαη ζε ζέζε λα
πεξηγξάςνπλ ην επηζπκεηφ κέιινλ, ελψ νη εγέηεο νξακαηηζηέο επί πιένλ ην δεκηνπξγνχλ
κε ηε βνήζεηα ησλ ηξίησλ. Οη Lucier & Dooley (1985) δειψλνπλ αθφκε ζαθέζηεξα φηη
νη εγέηεο ησλ Βηβιηνζεθψλ έρνπλ σο επζχλε λα δεκηνπξγνχλ εθείλν ην νξγαλσηηθφ
θιίκα πνπ ελζαξξχλεη θαη πξνσζεί ηελ αιιαγή8. Ο Κπξηαθίδεο (2003) αλαθέξεη γηα ηνλ
εγέηε φηη είλαη «εθείλνο ν νπνίνο αζθεί επίδξαζε πάλσ ζηελ νκάδα, ψζηε απηή λα
κπνξεί λα πεηχρεη νξηζκέλνπο ζθνπνχο». Σα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ κηαο νκάδαο
εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε. Γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ
πνπ ζέηεη ε νκάδα, ε παξνπζία ηνπ είλαη απνθαζηζηηθή, δηφηη ζπληειεί ζηελ εληαία
πξνζπάζεηα φισλ ησλ κειψλ, ελψ ε απνπζία ηνπ ραιαξψλεη ην πλεχκα ηεο πξνζπάζεηαο
απηήο. Ζ Honea (1997) πνιχ εχζηνρα ζηελ εξγαζία ηεο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο νξγαλσηηθέο
παξαδνζηαθέο κνξθέο δηνίθεζεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ζεκεηψλεη γηα ην ξφιν
ηνπ εγέηε γηα ηελ αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ: «απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θιεηδί ζε κηα
επηηπρεκέλε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ νξγαληζκνχ είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο εζηθνχ θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δεκηνπξγία ηνπ
εζηθνχ θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη ππεπζπλφηεηα ηνπ
εγέηε, ηφηε ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο πξνυπνζέηεη πξσηαξρηθή
ζεκαζία».
Μέζα ζηηο νκάδεο ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, απηέο λα δηνηθνχληαη απφ
«άηππνπο» εγέηεο. Με ηνλ φξν απηφ, ελλννχκε θάπνηα άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ νξηζζεί
απφ θαλέλαλ λα εγνχληαη ηεο νκάδαο, πξαθηηθά φκσο είλαη απηά πνπ μερσξίδνπλ ησλ
ππνινίπσλ, δηαθαηέρνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα
επηθεληξψλνληαη ζηα πην ζνβαξά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε νκάδα θαη είλαη απηά
8

Drabenstott (1994), ζ.127
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ζηα νπνία δείρλνπλ εκπηζηνζχλε θαη ηα ππφινηπα κέιε (Σζεξψλε, 2005). χκθσλα κε
έξεπλεο (Goleman, 2000) βξέζεθε φηη κηα νκάδα απνηειείηαη απφ δπν άηππνπο εγέηεο,
έλαλ πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην θαζήθνλ θαη έλαλ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηεο
νκάδαο. Σν ηειεπηαίν απηφ άηνκν έρεη σο ξφιν λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα, λα
αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ θαη λα νηθνδνκεί ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο,
ψζηε λα επηδεηθλχνπλ δέζκεπζε πξνο ηελ νκάδα θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Πηζηεχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άηππνπ εγέηε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο
θαη θπξίσο ε ελζπλαίζζεζε 9 (empathy) δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ησλ γλσζηηθψλ ηνπ
δεμηνηήησλ (Wolff e.a., 2002). Οη Goleman e.a. (2002, ζ.24) ππνζηεξίδνπλ ζην έξγν
ηνπο, φηη ε θαηαλφεζε ηνπ ηζρπξνχ ξφινπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
δηαθξίλεη νπζηαζηηθά ηνπο άξηζηνπο εγέηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο θη απηφ δελ έρεη κφλν
απηά απνηειέζκαηα, φπσο ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ πξνζέιθπζε
ηαιαληνχρσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, αιιά θαη ζεκαληηθά «κε ρεηξνπηαζηά» απνηειέζκαηα,
φπσο ην πςειφ εζηθφ, ηα ηζρπξά θίλεηξα θαη ε αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ, ίζσο
ζπκβαίλεη δηφηη νη άηππνη εγέηεο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ, θαζνδεγήζνπλ θαη
παξαθηλήζνπλ ηα κέιε ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ
επίζεκσλ εγεηψλ γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη επηβξαβεχζεηο (Σζεξψλε, φ.π.).
Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ νη Natale e.a (2004) κηαο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο10
πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εγεζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ νκάδσλ, θαηαιήγνπλ ζην φηη ν επηηπρεκέλνο εγέηεο είλαη απηφο πνπ επηθνηλσλεί θαη
είλαη ηθαλφο λα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη λα εηζαγάγεη ηελ αιιαγή. Σν θπξηφηεξν φκσο
ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη είλαη ε ελζπλαίζζεζε. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν ήηαλ
εθιήθζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο σο ην πην ζεκαληηθφ δπλαηφ ζεκείν αιιά θαη απηφ πνπ
θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εγέηε. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα θαηαλνήζεη ηα
9

Δλζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θάπνηνο ην ηη αηζζάλεηαη θάπνην άιιν πξφζσπν θαη
αθνινχζσο λα αλαδηνξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα εθηηκάηαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ (Natale e.a, 2004). χκθσλα κε ηνλ Goleman (1998 ζ.149 ∙ 2000 ζ.200)
«Δλζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα, ε επρέξεηα, λα γλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ θαη
νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ απηνεπίγλσζε. ε αλψηεξν επίπεδν ζεκαίλεη λα κπνξεί θαλείο λα αηζζάλεηαη θαη
λα αληηδξά ζηηο κε εθθξαζκέλεο αλεζπρίεο ή ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αηφκνπ. ηα πνιχ πςειά επίπεδα
ελζπλαίζζεζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ή ησλ αλεζπρηψλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ.».
10

Ζ έξεπλά ηνπο απεπζπλφηαλ ζε 60 πςειφβαζκα δηνηθεηηθά ζηειέρε κεγάισλ νξγαληζκψλ ησλ ΖΠΑ.
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ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ είλαη πξνθαλψο έλα ηζρπξφ θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο
απαηηνχκελεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο εγέηε.
ΑΠΟ
Γηνηθψ
Αληαγσλίδνκαη
Βαζίδνκαη ζηνπο θαλφλεο
Υξεζηκνπνηψ ηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ
πλέπεηα/Οκνηνκνξθία
Μπζηηθφηεηα
Παζεηηθή απνδνρή
Πξνζσπηθέο απνθάζεηο
Άλζξσπνη σο θφζηνο
Κξίζε ηνπ απνηειέζκαηνο

Δ
Καηεπζχλσ
πλεξγάδνκαη
Δζηηάδσ ζηε δηαδηθαζία
Υξεζηκνπνηψ έλα δίθηπν
Πνηθηιία/Δπθακςία
Γλσζηνπνίεζε/πκκεηνρή
Αλάιεςε ξίζθνπ
Δκπινθή φισλ
Άλζξσπνη σο ελέξγεηα
Κξίζε ησλ δηαδηθαζηψλ

Πίλ. 4 : Αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο νκάδαο. Πεγή :
McNeill, Bellamy & Foster, 1995

Οη Kouzes & Posner (1987) ζεκεηψλνπλ φηη φηαλ νη εγέηεο θάλνπλ φηη θαιχηεξν
κπνξνχλ, πξνθαινχλ, εκπλένπλ, ελδπλακψλνπλ, ελζαξξχλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ πξφηππν.
Σνπνζεηνχλ ηελ εγεζία ζηηο θάησζη 5 πξαθηηθέο θαη 10 δεζκεχζεηο ζπκπεξηθνξάο.
Πξφθιεζε δηαδηθαζηψλ
1.Έξεπλα γηα επθαηξίεο
2.Πεηξακαηηζκνί θαη αλάιεςε ξίζθσλ
Έκπλεπζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο
3.Οξακαηηζκφο ηνπ κέιινληνο
4. «ηξαηνιφγεζε» ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
Δμνπζηνδφηεζε ησλ κειψλ ζε δξάζε
5.Καιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο
6.Δλδπλάκσζε ησλ κειψλ
ρεκαηηζκφο ηνπ ηξφπνπ δξάζεο
7.Γηακφξθσζε παξαδείγκαηνο
8.ρεδηαζκφο κηθξψλ επηηπρηψλ
Δλζάξξπλζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
9.Αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ αηφκσλ
10.Δνξηαζκφο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.
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2.14.2.Δλδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο ελδπλάκσζε έρεη εληαρζεί ζην ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο ηνπ
κάλαηδκελη θαη ζρεηίδεηαη κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (HRM) θαη ηε Γηνίθεζε
Οιηθήο Πνηφηεηαο (TQM). Ο φξνο «ελδπλάκσζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ
εκπινθή ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
(Wilkinson, 1998). Ζ ελδπλάκσζε είλαη κηα απφ εθείλεο ηηο θπκαηλφκελεο δηνηθεηηθέο
ηδέεο πνπ θαιχπηνπλ κηα επξεία πνηθηιία ησλ πξαθηηθψλ θαη επεθηείλνληαη ζε έλα
εθηελέο πιαίζην. Ζ ελδπλάκσζε έρεη αληηκεησπηζζεί απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πξννπηηθέο θαη έρεη βαζηζηεί ζε πνηθίιεο πεγέο ηφζν γηα ηελ πξαθηηθή φζν θαη γηα ηε
ζεσξεηηθή αμηνιφγεζή ηεο. Παξφηη ππάξρεη κηα πνηθηιία πξνγξακκάησλ θαη
πξσηνβνπιηψλ κε ηνλ ηίηιν ηεο ελδπλάκσζεο, θαη ηα νπνία πνηθίινπλ, θπξίσο σο πξνο
ηελ έθηαζε ηεο δχλακεο κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη πξαγκαηηθά ελεξγνχλ, πνιιά, είλαη
ζθνπίκσο ζρεδηαζκέλα ζην λα κε δίλνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν
ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά πεξηζζφηεξν λα εμαζθαιίδνπλ κηα εκπινπηηζκέλε
ζπκβνιή ζηνλ νξγαληζκφ (Osterman, 1994 ∙ Wilkinson, φ.π.).
Σα ζρέδηα ησλ ελδπλακσκέλσλ νκάδσλ ζηνρεχνπλ ζην λα επζπγξακκίζνπλ ηα άηνκα θαη
ηηο νκάδεο κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειέγρνπ. Απηφ ην θάλνπλ κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δνκηθήο ζπκκεηνρήο κέζα ζηελ νξγάλσζε βάζεη ησλ δηεπξπκέλσλ ξφισλ εξγαζίαο πνπ
ελζσκαηψλνπλ δηεπζπληηθέο επζχλεο θαη κε ηελ αλάπηπμε εξγαζηαθψλ ηαπηνηήησλ πνπ
βαζίδνληαη ζηελ εζσηεξηθνπνίεζε ησλ δηεπζπληηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ απνζηνιψλ.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ην κεκνλσκέλν ξφιν εξγαζίαο αιιά θαη
κε ηνλ επξχηεξν ξφιν ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο. Άηνκα θαη νκάδεο επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ

ζηε

ιήςε

απνθάζεσλ

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηελ

απφδνζε

θαη

εμνπζηνδνηνχληαη έηζη θαη νη δχν ζηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ ελλνηψλ κε έλαλ ζεηηθά
πξνζαξκνζκέλν ξφιν (Conger & Kanungo, 1988). Ο Lubans (1996) ηνλίδεη 11 φηη ε
ελδπλάκσζε είλαη κέξνο ηεο εξγαζίαο ελφο δηεπζπληή θαη ζρεηίδεηαη κε ηέζζεξηο θχξηεο

11

Ο J. Lubans είλαη Deputy University Librarian ζην Duke University ηεο North Carolina. Ζ Βηβιηνζήθε
ηνπ κεηέβε απφ έλα απνηειεζκαηηθφ ηεξαξρηθφ κνληέιν ζε έλα ζχζηεκα πλερνχο Βειηίσζεο (Continuous
Improvement – CI) βαζηδφκελν ζηηο απηνδηνηθνχκελεο νκάδεο.
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δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο θαη είλαη ππεχζπλνο: ηεο «πξνγχκλαζεο» ησλ κειψλ, ηεο
ζπκβνπιήο ησλ κειψλ, ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο εγεζίαο ηεο νκάδαο.

Δλδπλάκσζε
Γηα ην Πξνζσπηθφ

Γηα ηε Γηνίθεζε

Τπεπζπλφηεηα

Δκπηζηνζχλε ζην πξνζσπηθφ

Δκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ

Καηλνηνκίεο

Γπλαηφηεηα λα βάιεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε Γηακνηξαζκφο δχλακεο
εθαξκνγή
Υξεηάδεηαη ππνζηήξημε

Με απψιεηα δχλακεο

Δκπινθή

Αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηεο νκάδαο

Αλακφξθσζε δπλάκεσλ
Αλαγλψξηζε
Πξφζπκε

απνδνρή

απνθάζεσλ

θαη

αιιαγψλ
Λήςε απνθάζεσλ / Απνδνρή πξνθιήζεσλ
Φφβνη θαη Δπθαηξίεο
Τςειφηεξα ζηάληαξ
Τπνθίλεζε
Αλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ

Πίλ. 5: Οη δχν φςεηο ηεο ελδπλάκσζεο. Πεγή: Lubans (1996)

2.14.3 Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα
Ο Libato (φ.π.) ζεκεηψλεη πσο ε θνπιηνχξα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ θαλεξψλεηαη κέζσ
ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ (values), ζηάζεσλ (attitudes) θαη πηζηεχσ (beliefs), ηα νπνία
κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ κέζα ζε απηφλ. Σα κέιε κηαο νκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο
ίδηαο θνπιηνχξαο, κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ, έρνπλ ίδηα πηζηεχσ θαη
αληηιήςεηο θαη επηδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληαλαθινχλ ηηο
ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο ηνπο. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κεηαβηβάδεηαη απφ ην παιηφηεξν
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πξνζσπηθφ ζηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο, δηα κέζνπ παξνπζίαζεο εηαηξηθψλ γεγνλφησλ θαη
δηαξθνχο επαθήο καδί ηνπο. Σα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ δηαζέηνπλ ηηο
δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα. Απφ ηελ άιιε, θαη ν νξγαληζκφο
δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα πνπ θαζηέξσζε αλάινγα κε ηε θηινζνθία θαη απνζηνιή
ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηδξχζεθε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε θνπιηνχξα ησλ
ρξεζηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ρξήζηεο είλαη νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Βηβιηνζήθεο, ηφηε πξέπεη ε νκάδα λα εγγπεζεί φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη
ζπκβαηφ κε ηελ θνπιηνχξα ησλ ρξεζηψλ.

ρ.13 : Πεγέο επίδξαζεο ζηελ θνπιηνχξα ηεο νκάδαο κέζα ζε κηα Βηβιηνζήθε

Όπσο αλαθέξνπλ νη Μπνρψξεο & Κσζηαγηφιαο (2002) νη πθηζηάκελεο δηνηθήζεηο δελ
κπνξνχλ λα εηζάγνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ λέεο θνπιηνχξεο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο αλ
δελ αιιάμνπλ πξψηα νη ίδηεο ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη. Οη επηδφζεηο δηεζλνχο
επηπέδνπ μεθηλάλε απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα
πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ηδηνθηήηεο ησλ θαζνδεγεηηθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε
δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ε ίδηα ε αλψηαηε
δηνίθεζε αλαπηχμεη ηηο θάησζη αξρέο:
1. χιιεςε θαη επηθνηλσλία ελφο θνηλνχ νξάκαηνο: ε ελδπλάκσζε ησλ εγεηψλ
εμαζθαιίδεη φηη θαζέλαο κέζα ζηε Βηβιηνζήθε γλσξίδεη πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη
πνηα είλαη ε δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζε απηνχο. Οη εγέηεο πηζηεχνπλ φηη νη
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εξγαδφκελνη πνπ γλσξίδνπλ ηη πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε Βηβιηνζήθε είλαη
πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα
θηάζεη εθεί.
2. Δθρψξεζε εμνπζίαο: νη απνηειεζκαηηθέο αλψηαηεο δηνηθήζεηο θαηαλννχλ φηη ε
πην απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε είλαη απηή ηεο απφδνζεο. Απηφ ζεκαίλεη
εμαζθάιηζε φηη θαζέλαο, ηνκέαο, ηκήκα, άηνκν ή νκάδα, έρεη μεθάζαξνπο
ζηφρνπο θαη ειέγρνπο πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ην έξγν (ηη απαηηείηαη λα θάλνπλ
απηνί νη άλζξσπνη), ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη πσο πξέπεη
λα επηηεπρζνχλ απηά.
3. Πίζηε ζηελ αμία ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη επηζπκία λα επελδχζνπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο: Καλέλαο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα παξακείλεη
αληαγσληζηηθφο ρσξίο ζπλερηδφκελε επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ. Οη
απνηειεζκαηηθέο δηνηθήζεηο εμαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη ζε φια ηα επίπεδα
έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο λα θάλνπλ απηφ πνπ απαηηείηαη. Απηή ε
θηινζνθία ηεο ηθαλφηεηαο πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο
απφδνζεο.
4. Γεκηνπξγία ζπκκεηνρηθήο θαη θξηηηθήο θνπιηνχξαο: νη ελδπλακσκέλνη εγέηεο
αλαγλσξίδνπλ ηε ηεξάζηηα θαη πνιιέο θνξέο αλεθκεηάιιεπηε δχλακε ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Γεκηνπξγνχλ θιίκαηα πνπ λα
ελζαξξχλνπλ ηνπο δηεπζπληέο λα εκπιέθνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε φια ηα
επίπεδα ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ.
5. Δπηζεψξεζε: Ζ επηηπρία ησλ Βηβιηνζεθψλ δηεζλνχο θχξνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ επηζπκία ηνπο λα εθηεινχλ ηαθηηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο απφδνζή ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε απηά άιισλ θαιχηεξσλ
θαη λα πηνζεηνχλ λέεο πξαθηηθέο12.

12

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, φιν θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξνχληαη κεηξήζεηο απφδνζεο απφ ηηο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο είηε κέζα ζηα πιαίζηα πνπ επηβάιιεη ην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην – ππνέξγα
αμηνινγήζεσλ – είηε σο εηήζηεο εθζέζεηο φπνπ θαη γίλεηαη απνινγηζκφο δξαζηεξηνηήησλ.
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2.15. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο
Πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, είλαη θαζνξηζηηθφ λα
αλαγλσξηζηεί πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ
ηξεηο, θπξίσο παξάγνληεο:
1. ηα δεδνκέλα,
2. ηνπο παξάγνληεο παξέκβαζεο, θαη
3. ηα απνηειέζκαηα.
Σα δεδνκέλα απνηεινχλ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηεο
δηνίθεζεο ή ηνπ αξρεγνχ νκάδαο. Με απηά πξέπεη λα γίλεη ε έλαξμε δεκηνπξγίαο νκάδσλ
θαη ηα νπνία ιίγν κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. πλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηε ζχλζεζε ηεο
νκάδαο, ην έξγν πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα
εξγαζηεί ε νκάδα. Οη παξάγνληεο παξέκβαζεο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ
θαη λα δηακνξθσζνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εγεζία θαη ην ζηπι ηεο νκάδαο, ηηο δνκέο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ κειψλ. Σα απνηειέζκαηα θαζνξίδνληαη
θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξάγνληεο πνπ παξεκβάιινληαη κπνξνχλ
λα δηεπζεηεζνχλ. ην ζεκείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο νκάδαο, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ θαη ε αλαγλψξηζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο (Pinfield, φ.π.).
Πην αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο
νκάδαο είλαη:


Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο: ηα κέιε πξέπεη λα έρνπλ γλψζε θαη δεμηφηεηεο γηα λα
εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη πνιχ θαιέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο.



Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο: Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.



Σα πξφηππα ηεο νκάδαο: Σα πξφηππα ελεξγνχλ σο θαλφλεο πνπ θαζνδεγνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. Πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη
είλαη δχζθνιν λα ηα επηβάιεη ν κάλαηδεξ.
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Οη πεγέο θαη ε ηερλνινγία: γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην έξγν ηνπο νη νκάδεο
ρξεηάδνληαη πεγέο (ρξήκαηα, ρψξν) θαζψο θαη ηερλνινγία.



Ο ξφινο ζηελ νκάδα: ηα άηνκα κέζα ζηελ νκάδα είλαη επηθνξηηζκέλα κε
θάπνηνπο ξφινπο. Ρφινο είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη έλα
άηνκν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε κηα νκάδα.



Ζ θνπιηνχξα θαη ε δνκή: ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ε δνκή ηεο νκάδαο
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηεο. Ζ δνκή ηεο νκάδαο επεξεάδεη αξλεηηθά ή ζεηηθά
ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη απηφ αλάινγα κε ην αλ είλαη δχζθακπηε ή επέιηθηε
(Katzenbach, φ.π. ∙ Εαβιαλφο,φ.π.).

2.16.Πεξηβάιινλ
Όπσο αλαθέξεη ν Handy (1993) νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ ζπλήζσο
έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ. Οη ζηφρνη ηνπ επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο ή πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ. Σα ζπγθεθξηκέλα
«δεδνκέλα» ζην ζεκείν απηφ, είλαη νη θαλφλεο θαη νη πξνζδνθίεο, ε ζέζε ηνπ εγέηε, νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηεο νκάδαο θαη ε «θπζηθή» ζέζε ηεο νκάδαο.
Καλφλεο θαη Πξνζδνθίεο: Κάζε νξγαληζκφο έρεη ζεζπίζεη θάπνηνπο θαλφλεο
γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ην ζηπι ησλ ζπλαληήζεσλ, ηηο κεζφδνπο αλαθνξάο
θαη ζπληνληζκνχ. Γελ είλαη πάληα δπλαηφ γηα κηα νκάδα λα απνθχγεη ηελ
ππαθνή ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο παξφιν πνπ ίζσο δελ είλαη νη θαηάιιεινη γηα
ηηο δηθέο ηεο ζπλζήθεο.
Η ζέζε ηεο εγεζίαο: Ζ άπνςε πνπ θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία είλαη φηη
φζν πην ηζρπξή είλαη απηή, ηφζν πεξηζζφηεξε εχθακπηε είλαη ζην ζρεδηαζκφ.
Δπίζεο έρεη απνδεηρηεί φηη έλαο ηζρπξφο εγέηεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην
νκαδηθφ πλεχκα ηεο νκάδαο κηαο θαη ζηα άηνκα αξέζεη λα εξγάδνληαη ππφ ηελ
αηγίδα ελφο αηφκνπ πνπ ζέβνληαη.
Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηεο νκάδαο: Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο νκάδαο σο ζπλφινπ
ζα επεξεάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο θαη ην νκαδηθφ ηεο πλεχκα.
εκαληηθφο επίζεο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε νκάδα είλαη απνδεθηή σο
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ζεκαληηθή, σο ρξήζηκε, θαη σο ζπκβάιινπζα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
νξγαληζκνχ.
Η θπζηθή ζέζε ηεο νκάδαο: Απνηειεί ηελ πην απιή απφ ηα «δεδνκέλα» αιιά
παξάιιεια θαη απηή πνπ ζπλήζσο αγλνείηαη. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ, πνπ
ζπλήζσο απμάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλεξγαζίαο. Σα θπζηθά εκπφδηα κπνξεί
λα είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο ελψ αληίζεηα,
ζεηηθά κπνξεί λα εηδσζεί ε απφ θνηλνχ ρξήζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ε
νπνία ζα δεκηνπξγήζεη εκπινθή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.

2.17. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ νκάδσλ
Οη Harris & Harris φ.π. παξαζέηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ
επηηπρεκέλσλ νκάδσλ ηα θάησζη:


Απφδνζε: Ζ νκάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν έξγν απφ φηη κπνξνχλ
ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. Ο ζσζηφο ζπλδπαζκφο
ησλ αηφκσλ απηψλ παξάγεη απνηειέζκαηα.



Τπαξθηφ έξγν: Οη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννχλ ην ζθνπφ θαη κνηξάδνληαη ηνπο
ζηφρνπο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο.



Δλέξγεηα: Σα κέιε ηεο νκάδαο, αληινχλ δχλακε ην έλα απφ ην άιιν θαη
ζηεξίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ
ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο ζχκπξαμεο.



Γνκή: Σα πιήξσο αλαπηπγκέλα κέιε νκάδσλ δεκηνπξγνχλ κεραληζκνχο ψζηε λα
ζπλαιιάζζνληαη κε δηαδηθαζίεο, νξγάλσζε, ξφινπο, έιεγρν θαη εγεζία. Ο
ζπλδπαζκφο απηψλ γίλεηαη κεζνδηθφο, κε θαηεχζπλζε, εχθακπηνο θαη ππεχζπλνο.



Αηκφζθαηξα: Σα κέιε ησλ νκάδσλ δεκηνπξγνχλ έλα πλεχκα θαη κηα θνπιηνχξα ε
νπνία είλαη αλνηθηή θαη ππνζηεξηθηηθή, επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ θαη ην
δηακνηξαζκφ εκπηζηνζχλεο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε
άλεζεο, αιιά θαη αλεθηηθφηεηαο ηνπ ελφο κέινπο κε ην άιιν.
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Οη Tarricone & Luca (2000) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο νκάδαο, κέζα απφ
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρνπλ θαηαγξάςεη ηα εμήο:
Γέζκεπζε ζηελ επηηπρία ηεο νκάδαο θαη ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο : Σα κέιε ησλ νκάδσλ
δεζκεχνληαη γηα ηελ επηηπρία ηεο θαη γηα ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη επηηπρεκέλεο νκάδεο έρνπλ παξαθίλεζε θαη ζηνρεχνπλ ζηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.
Αιιειεμάξηεζε: Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
πεξηβάιινλ φπνπ καδί κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζαλ
κεκνλσκέλα άηνκα. Έλα ζεηηθά αιιειεμαξηψκελν πεξηβάιινλ νκάδαο απνθνκίδεη ηα
θαιχηεξα απφ θάζε άηνκν επηηξέπνληαο ζηελ νκάδα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε έλα
αλψηεξν επίπεδν.
Γηαπξνζσπηθέο Γεμηφηεηεο: Πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηψληαη δεηήκαηα
αλνηθηά κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ, λα ππάξρεη εηιηθξίλεηα, εκπηζηνζχλε, ππνζηήξημε θαη
ζεβαζκφο ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιιηέξγεηα ελφο πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο θξνληίδαο πνπ νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο.
Αλνηθηή Δπηθνηλσλία θαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε: Αθνχγνληαο ελεξγά ηηο αλεζπρίεο
θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, εθηηκψληαο ηε ζπκβνιή ηνπο θαη εθθξάδνληαο
απηή ηελ εθηίκεζε, βνεζνχλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ
εξγαζίαο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα είλαη πξφζπκα λα δψζνπλ θαη λα ιάβνπλ
δεκηνπξγηθή θξηηηθή θαη λα εμαζθαιίζνπλ πξαγκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε.
Καηάιιειε ζχλζεζε ηεο νκάδαο: Δίλαη ζεκειηψδεο ζηελ δεκηνπξγία ηεο επηηπρεκέλεο
νκάδαο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελήκεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν
ηνπο θαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ζηφρνπ.
Γέζκεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδεο, ζηελ εγεζία θαη ππεπζπλφηεηα: Σα κέιε ηεο
νκάδαο είλαη αλάγθε λα δηαζέηνπλ ππεπζπλφηεηα θαηά ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ νκάδα
θαη ζηηο εξγαζίεο απηήο. Δίλαη αλάγθε λα είλαη ελήκεξνη ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ
θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ, θαη ησλ λέσλ ηδεψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη νπζηαζηηθή
γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
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2.18.Φπρνινγία ηεο εξγαζίαο
Πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ θαη απνδνηηθψλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν, είλαη ν θάζε νξγαληζκφο λα παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θηιηθφ
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη επράξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ ειεχζεξα
λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ληψζνληαο φηη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ε
άπνςή ηνπο εηζαθνχεηαη απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα.
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα θαηά ην Ληάληα (2000) πνπ πξέπεη θάζε νξγαληζκφο
λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ, είλαη ε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο. Απηφ γηαηί, ππάξρνπλ νπζηαζηηθά δχν αληίζεηεο πιεπξέο:
απφ ηε κηα είλαη ν νξγαληζκφο πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (π.ρ.
εμππεξέηεζε ρξεζηψλ). Απφ ηελ άιιε φκσο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφο ν ζθνπφο, ν
νξγαληζκφο ζηεξίδεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ άηνκα κε
δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, επηζπκίεο θαη
πάζε, θαη πνπ γεληθά ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πλερίδνληαο ν παξαπάλσ
ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη νη βαζηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ χπαξμε θαθψλ αλζξσπίλσλ
ζρέζεσλ είλαη :
- ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ,
-νη κεηαβνιέο ζηε δηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. απνρσξήζεηο),
-ε απεηζαξρία, ε έιιεηςε ειέγρνπ, ε αζπλελλνεζία θαη ηα ιάζε,
-ε χπαξμε ερζξηθνχ θιίκαηνο πνπ απνηξέπεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ
ληψζνπλ αλαζθαιείο γηα ην ηη ηνπο πεξηκέλεη ηελ επφκελε κέξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
2.18.1.πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νκάδεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
Οη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δελ απνηεινχλ ην κφλν παξάγνληα
επηηπρίαο ζηελ εξγαζία. ίγνπξα, ε γλσζηαθή λνεκνζχλε καδί κε κηα ζεηξά άιισλ
κεηαβιεηψλ (θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην, πνιηηηζκφο θ.ά.) παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ επηηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζηε δνπιεηά ή ζηελ εθπαίδεπζε. Όκσο, νη επηκέξνπο
ηθαλφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ νξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλε
είλαη ζεκαληηθνί ζε εξγαζηαθά/νξγαλσηηθά πιαίζηα. Ζ αθξηβήο αληίιεςε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εαπηφ θαη ζηνπο άιινπο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

90

θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε
λα αληηιεθζεί φηη ν/ε ζπλάδειθνο/πξντζηάκελνο θιπ έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή δηάζεζε
κπνξεί λα πξνβεί ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ πξνσζνχλ ηελ θαιή ζπλεξγαζία (Καθέηζηνο,
2003).
Οη πξννπηηθέο καο γηα ην κέιινλ εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ επηδέμην
ρεηξηζκφ ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ ζρέζεψλ καο. Οη εξγαζηαθνί θαλφλεο αιιάδνπλ.
Κξηλφκαζηε κε λέα θξηηήξηα: δε κεηξάεη κφλν ην πφζν έμππλνη είκαζηε ή ε εθπαίδεπζε
θαη ε πείξα πνπ δηαζέηνπκε, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξηδφκαζηε ηνλ εαπηφ καο
θαη ηνπο άιινπο. Σν θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο ηνπ πνηνο ζα πξνζιεθζεί θαη πνηνο φρη, πνηνο ζα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ θαη
πνηνο φρη, πνηνο ζα κείλεη ζηάζηκνο θαη πνηνο ζα πάξεη πξναγσγή. Αλεμάξηεηα ζε πνηνλ
ηνκέα εξγαδφκαζηε ήδε, νη λένη θαλφλεο θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα παίμνπλ
απνθαζηζηηθφ ξφιν ζην θαηά πφζνλ ζα είκαζηε κειινληηθά «εκπνξεχζηκνη» ζηελ αγνξά
εξγαζίαο (Goleman, 1998).
ε αλαθνξέο ηνπ ν Goleman, ηνλίδεη φηη νη νκάδεο απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ δηαζέηνπλ
εζσηεξηθή αξκνλία κηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ηαιέληα
ησλ κειψλ ηνπο. Οη Quebbeman θαη Rozell (2002) αλαθέξνπλ ζε εξγαζία ηνπο φηη
επηρεηξήζεηο θαη θαη’ επέθηαζε θαη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο άηνκα κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κηαο θαη
έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε ζπγθξνχζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ζα ελδπλακψζνπλ ην θαιφ θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ πεηπραίλνληαο έηζη ηελ
αλάπηπμε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη νκάδεο είλαη δεκηνπξγηθφηεξεο θαη παξαγσγηθφηεξεο φηαλ
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπο (βι.ζρ.14).
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Καιχηεξεο απνθάζεηο, πην δεκηνπξγηθέο ιχζεηο,
πςειή παξαγσγηθφηεηα

πκκεηνρή, πλεξγαζία

Δκπηζηνζχλε, Σαπηφηεηα, Γχλακε

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε Οκάδαο

ρ.14: Μνληέιν Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Οκάδαο. Πεγή: Druskatt and Wolff, 2001

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο ηξία είλαη ηα
ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο:


ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ,



ε γλψζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ (ε αίζζεζε φηη είλαη κέιε ελφο
κνλαδηθνχ θαη άμηνπ ζπκπιέγκαηνο),



ε γλψζε ηεο δχλακεο ηεο νκάδαο (ε πίζηε ζην φηη ε νκάδα κπνξεί λα
εθπιεξψζεη ηηο απνζηνιέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη φηη είλαη θαιχηεξα λα
δνπιεχνπλ φινη καδί παξά ρσξηζηά).
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ην θέληξν ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ βξίζθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ εκπηζηνζχλε, ε
αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έξρνληαη ζηελ
επηθάλεηα ζε πεξηβάιινληα φπνπ ην ζπλαίζζεκα δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νκάδαο δελ είλαη έλα ζέκα πνπ αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζε
θάηη ην θαθφ (δελ αζρνιείηαη δειαδή κε ζπλαηζζήκαηα θαηαπηεζκέλα ή ζε θαηαζηνιή).
Αληίζεηα, ζθνπφ έρεη λα θέξεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζθφπηκα ζηελ επηθάλεηα πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο επίπησζήο ηνπο ζηελ εξγαζία ηεο νκάδαο.
ρεηίδεηαη επίζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νηθνδνκνχληαη ζρέζεηο κέζα θαη έμσ απφ ηελ νκάδα
θάηη ην νπνίν ελδπλακψλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο νκάδαο λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο.
πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζεκαίλεη εμεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ καο, απνδνρή θαη ελ ηέιεη
εκπηζηνζχλε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θάηη πνπ ηειηθά είλαη βαζηά
αλζξψπηλν

(Druskat

&

Wolff,

2001).

Ζ

θαηαλφεζε

ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο

πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο λφξκαο ηεο νκάδαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδαληθνχ νξάκαηνο ηνπ ζπλφινπ, ελφο
νξάκαηνο ην νπνίν, γηα λα είλαη αιεζηλά ζαγελεπηηθφ, ζα πξέπεη επίζεο λα ελαξκνλίδεηαη
κε ην φξακα ηνπ θάζε μερσξηζηνχ αηφκνπ (Goleman e.a., 2002 ζ.195).
2.19.Μέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ νκάδσλ
ηε ηειεπηαία ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, απηήο ηνπ ειέγρνπ, εληάζζεηαη θαη
ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αμηνιφγεζε απφδνζεο είλαη
ζχκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν (1991) «ε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ γηα εμέιημε».
«Ζ κέηξεζε απφδνζεο απνηειεί έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν πνπ κεηξά ηελ δηελεξγεζείζα
εξγαζία θαη ηα πξαγκαηνπνηζέληα απφ απηήλ απνηειέζκαηα» αλαθέξεη ν Marquardt
(1996). αλ νπζηψδεο κέξνο κηαο απνηειεζκαηηθήο δηνηθήζεσο πξνζσπηθνχ, ε
αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ έρεη ηνπο εμήο ζθνπνχο:
 Τπνβνεζά ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ
εθηειέζεσο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξνχζα απαζρφιεζή ηνπο.
 πληειεί ζηελ επηζήκαλζε ησλ αλαγθψλ θαη επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε θαη εμέιημε
ελφο αηφκνπ.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

93

 Δλζαξξχλεη θαη ππνθηλεί ηνπο πξντζηακέλνπο λα κειεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπο θαη λα παίξλνπλ ηε ζσζηή ζηάζε απέλαληί ηνπο κε ελδηαθέξνλ
θαη βνήζεηα πξνο ηνλ θαζέλα, θάηη δει. πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαμχ ηνπο ακνηβαία
θαηαλφεζε.
 Τπνβνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξναγσγέο, δηαθνπέο εξγαζίαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ θαη απνιχζεηο, ελέξγεηεο δει. πνπ γίλνληαη ζσζηά θαη ινγηθά, αλ ε
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπζηεκαηηθά επί κηα καθξά πεξίνδν απφ πνιινχο εθηηκεηέο.
 Απνηειεί γηα πνιινχο νξγαληζκνχο ηε βάζε γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ
απμήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Γίλεη ηε βάζε γηα αθξηβείο πξνβιέςεηο θαηά ηελ επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
πεηπραίλεηαη κε ηε ζχγθξηζε ηεο εθηηκήζεσο ηεο εξγαζίαο κε ηα απνηειέζκαηα
ησλ ηεζη, ησλ εθηηκήζεσλ θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο θιπ ( Καλειιφπνπινο, φ.π.).
Βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή νκάδσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα, αλάπηπμεο κεραληζκνχ δηαρείξηζεο ηεο ζε κηα βηβιηνζήθε απνηειεί ε κέηξεζε
θαη ε θαηαλφεζε ηεο απφδνζήο ηεο. Μηα πξφθιεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ νκάδσλ είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο
πνπ ππνζηεξίδεη ηε θηινζνθία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη νη κεηξήζεηο γηα ην πφζν
θαιά νη ρξήζηεο βηβιηνζεθψλ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο βηβιηνζεθψλ πνπ
αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ρσξηζηά αιιά θαη κέζα ζηηο νκάδεο, ζα βνεζήζνπλ ηηο
ηειεπηαίεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο εξγαζίαο13.
ην University of Northumbria14 ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο Βηβιηνζήθεο ζρεηηθά
κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
13

Ζ University of Arizona Library ρξεζηκνπνίεζε ηε κέηξεζε απφδνζεο ζηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ
θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Μεξηθέο νκάδεο βηβιηνζεθψλ, ελψ αλέπηπζζαλ ηνπο εηήζηνπο ζηφρνπο
ηνπο εμέηαδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο κε εξγαιεία κέηξεζεο. Οη νκάδεο βειηίσζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νκάδεο έξγσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα λα αλαιχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο βαζηθέο
δηαδηθαζίεο βηβιηνζεθψλ φπσο ηελ ηαμηζέηεζε, ην δηαδαλεηζκφ, ηηο θξαηήζεηο βηβιίσλ, επέηπραλ ηδηαίηεξα
ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο, λα θαζνξίζνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ βηβιηνζεθψλ, θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Με απηήλ ηελ εκπεηξία θαη θάπνηα
πξφσξε επηηπρία, ε νκάδα απφδνζεο ζεψξεζε φηη ε βηβιηνζήθε ζα κπνξνχζε λα σθειεζεί απφ ηελ
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο κέηξεζεο απφδνζεο, πνπ δηαηεξήζεθε γεληθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ
βηβιηνζεθψλ, ζηε δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθφηεηαο νκάδσλ.
14

Σν University of Northumbria έρεη θαζηεξψζεη ην ζχζηεκα ησλ νκάδσλ απφ ην 1988 (βι.παξ.Α’).
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πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο νκάδσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νκάδσλ
έγηλε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζεζπηζηεί απφ ηε Βηβιηνζήθε γηα ην
δηάζηεκα 1990-91 (Bluck, 1994). Όπσο αλαθέξεη ν Russell (1998) ε University of
Arizona Library δηέζεηε έλα ζχζηεκα απνηίκεζεο ζε ζπλάξηεζε φκσο κε ηελ νξηδφληηα
ηεξαξρηθή δνκή («ν πξντζηάκελνο αμηνινγεί ηνλ ππάιιειν»). Απηφ ην ζχζηεκα φκσο,
εζηηάδεη ζην αηνκηθφ επίηεπγκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηηο νηθνλνκηθέο
θπξίσο απμήζεηο. ε έλα πεξηβάιινλ νκάδσλ απηή ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο γίλεηαη
πξνβιεκαηηθή κηαο θαη εληζρχεη ηελ ηδέα φηη ηα άηνκα αληαγσλίδνληαη ην έλα κε ην άιιν.
Έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηηο νκάδεο ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ηηκά,
αμηνινγεί, θαη αληακείβεη ηελ απφδνζή ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ, πξέπεη λα δψζεη έκθαζε
ζηελ απφδνζε νκάδσλ θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ζηελ επηηπρία ηνπο. Πξέπεη επίζεο
λα παξέρεη έλαλ κεραληζκφ γηα ηηο νκάδεο θαη ηα άηνκα ψζηε λα εμεηάδνπλ ηαθηηθά ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο, λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζή ηνπο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο
βαζηζκέλεο ζηε λέα γλψζε, θαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο φπνπ απηφ
απαηηείηαη. Σέινο, ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερνχο αιιαγήο, ζαλ απηφ ησλ Βηβιηνζεθψλ,
απαηηείηαη έλα ζχζηεκα πνπ βνεζά ηα ζρέδηα ησλ νκάδσλ θαη θαηεπζχλεη ηα κειινληηθά
ηνπο, νπζηαζηηθά, έλα εξγαιείν βνήζεηαο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ξφισλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπο φπσο απηέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.
Οη ξπζκνί ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ε πιεζψξα λέσλ δπλαηνηήησλ απφθηεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο, νη λέεο κέζνδνη πνπ άξρηζαλ ζπζηεκαηηθά πιένλ λα πηνζεηνχληαη θαη απφ
ην ρψξν ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, αιιά θαη ε αλάγθε κεηαπνίεζεο ηνπ
ηξφπνπ παξνρήο θαη απηψλ ησλ παξαδνζηαθψλ, απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα ηε κεζνδηθή
αλαδήηεζε ηνπ ηφπνπ εθαξκνγήο ηνπο θαη ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
απφιπηε ή κεξηθή απνδνρή ηνπο απφ ην ηειηθφ ρξήζηε (Γεσξγίνπ & Κνξθηάηε, 2000).
πλεπψο, ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο απφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο πξέπεη επίζεο λα
απεηθνλίδνπλ ηε θηινζνθία ηεο βηβιηνζήθεο φζνλ αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην
ρξήζηε. Απηφ επηηπγράλεηαη, κε ην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα, κε ηα νπνία
νη ρξήζηεο αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ βηβιηνζεθψλ.
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Ζ αμηνιφγεζε απφδνζεο, πξέπεη επηπιένλ λα απεηθνλίδεη ηε δέζκεπζε ηεο βηβιηνζήθεο
γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπλερνχο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο,15 θαζψο θαη ηεο
ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο. Σέινο, απηφ ην λέν ζχζηεκα απφδνζεο πξέπεη λα
εζηηάζεη φρη ζηα άηνκα, ζαλ κνλάδεο αιιά, ζε κηα ζπλνιηθή θαηεχζπλζε γηα ηε
βηβιηνζήθε, ην φξακα, ηελ απνζηνιή, ηε ιεηηνπξγηθή θηινζνθία θαη ηα ζπζηήκαηα
(Marquardt, φ.π.). Δληνχηνηο, ην ζχζηεκα απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηφζν ζχλζεην θαη
ρξνλνβφξν ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί αιιά, πξέπεη λα
γίλεη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο δνκήο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο
φιεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Βηβιηνζήθεο. πκπεξαζκαηηθά, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
είλαη ζεηηθή κηα κέηξεζε απφδνζεο είλαη νη θάησζη:
 Βνεζά ηελ νκάδα λα κεηξήζεη ηελ αμία ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη θαζψο
θαη ηελ δπλακηθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ε νκάδα.
 Κξαηά ελήκεξν θάζε κέινο ηεο νκάδαο γηα ηε δπλακηθή ηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ αθνινπζεί ψζηε λα νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
 Πξνζδηνξίδεη ην αλ ε νκάδα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαγσγηθή.
 Πξνζδηνξίδεη ην πψο νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη δπλακηθέο ηεο νκάδαο θαηαζηέιινπλ
ή φρη ηα πξνζσπηθά αηζζήκαηα θαη επηδηψμεηο.
 Γηαπηζηψλεηαη ην αλ θάπνηνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ επίηεπμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ.
 Δλζαξξχλεη ηελ αλνηθηή θαη ειεχζεξε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
κεηαμχ ησλ κειψλ (Weiss, 1998).

15

Ο Mumford (1996) ζεκεηψλεη φηη ηα θχξηα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο κέζα
ζηνλ νξγαληζκφ είλαη :
 Ζ δηαζθάιηζε ηεο καθξάο επηηπρίαο ηνπ.
 Ζ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ βειηίσζεο.
 Ζ κεηαθνξά θαη αθνκνίσζε ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.
 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
 Ζ έιμε θαη ε δηαηήξεζε αηφκσλ πνπ επηδεηνχλ ηελ επηηπρία.
 Ζ εμαζθάιηζε ηνπ φηη ην πξνζσπηθφ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη, έρνληαο ηα θαηάιιεια
πξνζφληα θαη γλψζεηο, ηηο παξνχζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.
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2.20.πγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ
ηφρν νπνηαζδήπνηε ηππηθήο νξγάλσζεο ελφο νξγαληζκνχ, απνηειεί, εθηφο ησλ άιισλ,
θη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο, κέζα ζην νπνίν νη δηάθνξεο νκάδεο, ζε φπνηα θαηεγνξία
θαη αλ αλήθνπλ, ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα ηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Κάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εχθνιν λα επηηεπρζεί, γηαηί νη
δηάθνξεο νκάδεο δεκηνπξγνχλ, πνιιέο θνξέο, έλα θιίκα αληαγσληζκνχ πνπ, φρη ζπάληα,
εμειίζζεηαη ζ’ ερζξφηεηα, δεκηνπξγψληαο βέβαηα πνιιά πξνβιήκαηα, ηφζν ζηα ίδηα ηα
κέιε ησλ νκάδσλ φζν θαη ζ’ νιφθιεξε ηελ ηππηθή νξγάλσζε.
Δλδείμεηο γηα ηελ χπαξμε «δπζιεηηνπξγίαο» κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ κηαο ηππηθήο
νξγάλσζεο απνηεινχλ ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ην «κπινθάξηζκα» ηεο ξνήο ησλ
εξγαζηψλ, νη δηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο ε πςειή ζπρλφηεηα ιαζψλ, πνπ, πνιιέο θνξέο,
δελ δηθαηνινγνχληαη, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θ.ά. (Εεπγαξίδεο, 1987, ζ.71)
2.21. πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθηθήο Έξεπλαο
Οη νκάδεο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο απνηέιεζε θαη
απνηειεί κνριφ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζε νξγαληζκνχο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνκέσλ. Δηδηθφηεξα ζηηο νξγαλψζεηο πνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε εξγαζηψλ θαη έληαζε
εξγαζίαο (φπσο είλαη νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο) νη νκάδεο έρνπλ απμεκέλε ζεκαζία
θαη εληζρχνπλ ηελ «ηθαλφηεηα» αληαπφθξηζεο ζηηο ξαγδαίεο κεηαβνιέο. Σειηθά, νη
νκάδεο απνηεινχληαη απφ άηνκα κε ζπκπιεξσκαηηθέο επηδεμηφηεηεο πνπ εξγάδνληαη γηα
ηνλ ίδην θνηλφ ζηφρν, κέζσ ηεο ρξήζεο θνηλψλ θαλφλσλ θαη κεζφδσλ. Πνιιέο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ αλαδηνξγαλψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λ’
αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο (νηθνλνκηθέο,
ηερληθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο δεκνγξαθηθέο) θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πςεινχ
επηπέδνπ πξνο ηνπο ρξήζηεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη. Γηα ησλ νκάδσλ
αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο θαη ελδπλακψλνληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο βηβιηνζήθεο.
Ζ βαζηθή δηάθξηζε ησλ νκάδσλ είλαη ζε ηππηθέο θαη άηππεο νκάδεο εξγαζίαο. Ζ ηππηθή
νκάδα απνηειείηαη απφ άηνκα ζηα νπνία ν νξγαληζκφο επηβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν
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ηξφπν δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηα νπνία παξέρεη επζχλεο θαη ηα εμνπζηνδνηεί γηα ηελ
επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο. Ζ παξνπζία ηνπο θαίλεηαη ζην νξγαλφγξακκα θάζε
νξγαληζκνχ. Ζ άηππε νκάδα δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ φκσο δελ νξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Σα
βαζηθά ζηάδηα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: Σν πξψην ζηάδην αλάπηπμεο
κηαο νκάδαο είλαη ζηάδην ζρεκαηηζκνχ-κνξθνπνίεζεο ηεο νκάδαο (Forming), ζην νπνίν
γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα θαηαλνεζεί ε απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη νη επηκέξνπο
αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο. ην δεχηεξν αλάπηπμεο κηαο νκάδαο, ην νπνίν είλαη ζηάδην
έληνλσλ ζπγθξνχζεσλ (Storming), ηα κέιε πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά, ελψ ε
νκάδα απνζθνπεί ζην λα απνθηήζεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα. Σν ηξίην ζηάδην αλάπηπμεο
κηαο νκάδαο, είλαη ην ζηάδην θαζηέξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
ιεηηνπξγεί ε νκάδα εξγαζίαο (Norming) θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην αλάπηπμεο κηαο νκάδαο
απνηειεί ην εθηειεζηηθφ ζηάδην (Performing). Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: δελ πξέπεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο
λα είλαη κεγάιν, ν ζθνπφο ηεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη γλσζηφο θαη απνδεθηφο απφ φια ηα
κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, νη ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο,
πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθψο θαηαλεκεκέλνη θαη μεθάζαξνη ξφινη θαη ιεηηνπξγίεο κέζα
ζηελ νκάδα εξγαζίαο, απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεμάξηεζε
κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο εγεζίαο ε νπνία θαη ζα
ελεκεξψλεη δηαξθψο ηα κέιε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Οη βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ νκαδηθφηεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη: ε
δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο εγεζίαο (Leadership) ζε ζέκαηα βειηηψζεσο ηεο πνηφηεηαο, ε
χπαξμε

κεραληζκψλ

ελδπλάκσζεο

ησλ

εξγαδνκέλσλ

(Empowerment)

θαη

ε

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (Organizational culture) ζε ζέκαηα πνηφηεηαο απφ ηνπο
εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηεο επηηπρεκέλεο θαη απνδνηηθήο νκάδαο απνηεινχλ ε δέζκεπζε ζηελ
επηηπρία ηεο νκάδαο θαη ησλ θνηλψλ ζηφρσλ, ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ
νκάδσλ εξγαζίαο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα, ε χπαξμε δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη
επαλαηξνθνδφηεζεο, ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ζχλζεζεο ηεο νκάδαο θαη ηέινο, ε
ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηπρφλ αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ θαη ππνζηήξημή ηνπο απφ ηελ αλψηαηε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΣΗ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ
3.1.Δηζαγσγή ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη ζθεπηηθφ αλάιπζεο
Ζ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ζηνρεχεη ζην: α) λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε νκάδσλ ζηηο
Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, β) λα κειεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ
απηψλ θαη, γ) λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ Δπηζηεκφλσλ ηεο Πιεξνθφξεζεο /
εξγαδνκέλσλ ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο. Σν ρεδηάγξακκα 15
παξνπζηάδεη ην ζθεπηηθφ αλάιπζεο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνπκε ηελ έξεπλά καο.

ρ.15. θεπηηθφ αλάιπζεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα εληφπηζε αλάινγεο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην
εμσηεξηθφ θαη αθνξνχλ δηάθνξεο πηπρέο ησλ νκάδσλ. ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έηζη ψζηε νη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη δηα
ηνπ

δνκεκέλνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

λα

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί

ζε

αληίζηνηρα

εξσηεκαηνιφγηα16 θαη αληίζηνηρεο έξεπλεο απφ ηε βηβιηνγξαθία.

16

ARL, 1998 ∙ Bazirjian & Stanley, 2001 ∙ Yoon, 2005 θ.ά.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

99

3.2. Σαπηφηεηα ηεο Έξεπλαο
Σνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχζε ην πξνζσπηθφ
Βηβιηνζεθψλ ησλ ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ζηελ Διιάδα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ήηαλ ν Φεβξνπάξηνο θαη ν Μάξηηνο ηνπ 2006. Γηα ηελ
απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αθελφο ιφγσ
ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξαιεπηψλ αθεηέξνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ δηαζπνξάο.
Κάζε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνδεπφηαλ απφ κηα επηζηνιή ζηελ νπνία
εμεγνχζακε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα είραλ
ηε δπλαηφηεηα νη εξσηψκελνη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζε πεξίπησζε κε θαηαλφεζεο
εξψηεζεο ή εξσηήζεσλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε
ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν έγηλε σο εμήο: Α) Διέγρζεθαλ νη ηζηνζειίδεο ησλ
Βηβιηνζεθψλ ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαη Β) Γεκηνπξγήζεθε έλα αξρείν
Excel φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα θάζε ίδξπκα νη δηεπζχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν δείγκα
ζην νπνίν δηαλεκήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχλ 531 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Διιάδαο. Απφ ηα 531 εξσηεκαηνιφγηα επεζηξάθεζαλ
ηα 72 ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ (δει. ην γξακκαηνθηβψηην ηνπ παξαιήπηε ήηαλ πιήξεο
ή δελ πθίζηαην πιένλ ζην ίδξπκα ε δηεχζπλζε απηή, θιπ.). πκπιεξσκέλα
επεζηξάθεζαλ ηα 80 εξσηεκαηνιφγηα δει. έλα πνζνζηφ απφθξηζεο 17,4% (βι.πίλ.6).
Γελ ππήξμαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεζηξάθεζαλ θαη δελ ήηαλ ζπκπιεξσκέλα, φκσο
ππήξμαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία θάπνηεο εξσηήζεηο δελ απαληήζεθαλ.
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Αθαδεκαϊθά
Ιδξύκαηα ζηα νπνία
εζηάιε ην
εξωηεκαηνιόγην

Αξηζκόο
Δξωηεκαηνινγίωλ
πνπ εζηάιεζαλ

Δπεζηξάθεζαλ

Απαληήζεθαλ

ΑΠΘ
ΑΚΣ
Γεσπνληθφ
Παλεπηζηήκην
Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην
Θξάθεο
ΔΑΠ
ΔΚΠΑ
ΔΜΠ
Ηφλην Παλεπηζηήκην
ΟΠΑ
Παλ.Αηγαίνπ
Παλ.Γπη.Μαθεδνλίαο
Παλ.Θεζζαιίαο
Παλ.Ησαλλίλσλ
Παλ.Κξήηεο
Παλ.Μαθεδνλίαο
Παλ.Παηξψλ
Παλ.Πεηξαηά
Πάληεην Παλ.
Υαξνθφπεην Παλ.
ΣΔΗ Αζήλαο
ΣΔΗ Ζπείξνπ
ΣΔΗ Ζξαθιείνπ
ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο
ΣΔΗ Καβάιαο
ΣΔΗ Καιακάηαο
ΣΔΗ Κνδάλεο
ΣΔΗ Λακίαο
ΣΔΗ Λάξηζαο
ΣΔΗ Παηξψλ
ΣΔΗ εξξψλ
ΣΔΗ Υαιθίδαο
ΤΝΟΛΟ

67
8
12

10
0
0

9
1
3

32

4

1

6
50
20
9
6
30
1
44
17
44
27
21
13
21
12
17
4
23
15
1
1
13
6
3
1
5
2

0
33
8
0
1
0
0
0
2
1
4
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72

1
4
3
4
3
4
1
3
1
3
5
2
6
3
10
2
0
2
1
0
0
2
1
3
1
0
0
80

531

Πίλ.6 : πλνπηηθφο πίλαθαο ηδξπκάησλ πνπ εζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην
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3.3. ηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Σν εξσηεκαηνιφγην (ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η) πεξηιακβάλεη ηξηάληα δχν
(32) εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη ελληά εξσηήζεηο (29) είλαη θιεηζηνχ
ηχπνπ, νη ηξεηο (3) αλνηθηνχ ηχπνπ θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο.


Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ. πγθεθξηκέλα, νη
πξψηεο

επηά

εξσηήζεηο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ηεο

έξεπλαο

αθνξνχλ

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έιαβε κέξνο ζηε
ζπκπιήξσζή ηνπ (θχιν, ειηθία, ζπνπδέο, θαζήθνληα, εξγαζηαθή εκπεηξία,
εξγαζηαθή ζρέζε) ελψ νη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αθνξνχλ ην ίδξπκα ζην
νπνίν εξγάδεηαη ν εξσηψκελνο (φλνκα ηδξχκαηνο, κέγεζνο, θιπ.) (βι.πίλ.7).


Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή φρη νκάδσλ ζηηο Αθαδεκατθέο
Βηβιηνζήθεο. Έηζη, κε ηηο εξσηήζεηο 12-16 ζα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρνπλ
νκάδεο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ εξσηψκελνπ, ηη είδνπο νκάδεο ιεηηνπξγνχλ, γηα πνην
ζθνπφ δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ηνπο.



Ζ ηξίηε ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο εμεηάδνληαο ε κελ πξψηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, φζσλ εξσηψκελσλ
απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζην αλ ππάξρνπλ νκάδεο ζηηο Βηβιηνζήθεο ηνπο θαη ε
δεχηεξε θαηεγνξία θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηηο
νκάδεο.

Πην αλαιπηηθά ζηηο εξσηήζεηο 17-25, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα
απαληήζνπλ κέζσ ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Likert Scale). Ζ ελ ιφγσ θιίκαθα,
απνηειεί κηα βαζκνινγεκέλε ιίζηα πέληε απαληήζεσλ θαη θπκαίλεηαη απφ: 1-Γηαθσλψ
απφιπηα, έσο θαη 5-πκθσλψ απφιπηα, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα
επηιέμνπλ ηελ απάληεζε ΓΓ/ΓΑ-Γε Γλσξίδσ, Γελ Απαληψ. Ζ θιίκαθα απηή
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη δεηά απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα
δηεπθξηλίζνπλ ην επίπεδν ζπκθσλίαο ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο17. Με ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ζα θαηαγξάςνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ
πνπ ππάξρνπλ ζηηο Βηβιηνζήθεο, φζσλ εξσηψκελσλ καο απάληεζαλ ζεηηθά ζην αλ
17

Ολνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ Rensis Likert πνπ δεκηνχξγεζε ηελ θιίκαθα ην 1932
(http://www.wikipedia.com)
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ππάξρνπλ νκάδεο ή φρη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο
νξγάλσζεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νκάδσλ, ζηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο.
Οη εξσηήζεηο 26-31 απνζθνπνχλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Γίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζνλ νη νκάδεο απνηεινχλ ζχζηεκα νξγάλσζεο
πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ, πξνυπνζέηεη
πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε, εληζρχεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ αηφκσλ, θαη ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Σέινο, ππάξρεη κηα εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ κε απψηεξν ζθνπφ ε ζπγθέληξσζε
γεληθφηεξσλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ νκάδσλ ψζηε λα
ζπιιέμνπκε ζηνηρεία πνπ ν εξσηψκελνο ίζσο δε ζα κπνξεί λα θαηαζέζεη κέζσ ησλ
παξαπάλσ εξσηήζεσλ.
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Δξωηήζεηο
Δλόηεηα Α’
Δξ.1-7 Σαπηφηεηα εξσηψκελνπ
Φχιν
Ζιηθία
πνπδέο
Αθαδεκατθφ Ίδξπκα
Σξέρνπζα εξγαζηαθή ζρέζε
Καζήθνληα
Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
Δξ.8-12 ηνηρεία γηα ηε Βηβιηνζήθε
Δίδνο Βηβιηνζήθεο (Κεληξηθή ή Σκεκαηηθή)
Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε Βηβιηνζήθε
Αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί
Έηε εξγαζίαο ηνπ εξσηψκελνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα
Δλόηεηα Β’
Δξ.12-16 Ύπαξμε Οκάδωλ Δξγαδνκέλωλ ζηηο Αθαδεκαϊθέο Βηβιηνζήθεο
Ύπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο
Ύπαξμε νκάδσλ
Ύπαξμε ηππηθψλ νκάδσλ (αλνηθηνύ ηύπνπ εξ.)
Ύπαξμε άηππσλ νκάδσλ (αλνηθηνύ ηύπνπ εξ.)
θνπφο δεκηνπξγίαο νκάδσλ (αλνηθηνύ ηύπνπ εξ)
Πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ηνπο
Δλόηεηα Γ’
Δξ.17-25 Γηαπίζησζε χπαξμεο νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο
Ηθαλνπνηεηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νκάδεο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο
Οξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νκάδεο απφ ηε Γηνίθεζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Ζ νκάδα έρεη ζαθείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο
Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
Ζ νκάδα έρεη απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηεο
Ζ νκάδα αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη ηελ απφδνζή ηεο
Σα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο απνθάζεσλ
Ζ επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
Ζ νκάδα πεηπραίλεη λα κεηαηξέςεη ηηο ζπγθξνχζεηο ζε παξαγσγή ηδεψλ
Δξ.26-31 Φαξαθηεξηζηηθά Οξγάλωζεο Βαζηζκέλεο ζε νκάδεο – Απόψεηο ηνπ πξνζωπηθνύ
Πξνηηκψ κηα δηνηθεηηθή νξγάλσζε (ιεηηνπξγηθή & δνκηθή) βαζηζκέλε ζε νκάδεο
Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο πξηλ κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Ζ νκαδηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
Μέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν παίξλεη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηχζζεη θαηλνηνκίεο
Ζ αλψηαηε εγεζία θάζε Βηβιηνζήθεο επζχλεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο νκαδηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.
Μέζσ ηεο ελδπλάκσζεο επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Δξ.32 (Αλνηθηνχ ηχπνπ)
Πίλ.7:πλνπηηθφο πίλαθαο εξσηήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ
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Ζ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηεο
κεζνδνινγίαο καο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ ζε άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο. Καηά
ζπλέπεηα ε παξαθάησ αλάιπζε παξέρεη ζηνηρεία ζεσξεηηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζακε κε άιια αλάινγα απφ ηελ βηβιηνγξαθία.
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξγάλσζε βαζηζκέλε
ζε νκάδεο. Δπνκέλσο, νη ηθαλνπνηεηηθέο πξνθαηαξθηηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, θαη ηε
δνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο (Yoon, 2005). Ζ εηζαγσγή
ηεο πξνζέγγηζεο νκάδσλ αμηνινγήζεθε ζηελ εξγαζία απηή, κε ηελ εμέηαζε ηεο έθηαζεο
ησλ εμήο:
1) χπαξμε ή φρη νκάδσλ ζηε Βηβιηνζήθε πνπ εξγάδεηαη ν εξσηψκελνο (εξ.14)
1) αλαγλψξηζε ηεο νκάδαο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Βηβιηνζήθεο (εξ.15-17)
2) εμέηαζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο νκάδαο (εξ.18) θαη,
3) ζπλαίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νξγάλσζεο βαζηζκέλεο ζε νκάδα
(εξ.19).
χκθσλα κε ηνλ Goetsch (1997, p.243) πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο λα είλαη κνριφο
αλάπηπμεο θαη επηηπρεκέλεο αιιαγήο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ
ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα
ηνπο έρνπλ θαηαλνήζεη (εξ.20, 21). Έξεπλα ηεο Pugh (2004) ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε
θαη δηνίθεζε πβξηδηθψλ βηβιηνζεθψλ αλέδεημε φηη νη νκάδεο απνηεινχλ βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο θαη κηαο δσηηθήο ζεκαζίαο πξνζζήθε ζηελ
αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε νκνηνγέλεηαο. εκεηψλεη δε φηη
νη επίπεδεο δνκέο θαη αιιαγέο ζηα πξφηππα ησλ επηθνηλσληψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νξγαλψζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο νκάδεο. Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη κφλν κηα απιή
κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ή λνεκάησλ. Δίλαη επίζεο, κηα δηαδηθαζία επαθήο,
αιιεινθαηαλφεζεο θαη αιιεινεπεξεαζκνχ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ή νκάδσλ, δηαδηθαζία
πνπ ηελ θαζηζηά δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο (Josien & Βαγηάηεο, 1995).
Υσξίο απηήλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κειψλ κηαο
νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Moorhead & Griffin (1995) ηξεηο είλαη νη
βαζηθφηεξνη ζθνπνί ηεο επηθνηλσλίαο :
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1. ε επίηεπμε ζπληνληζκέλεο δξάζεο,
2. ε δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο θαη,
3. ν ηξφπνο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ.
ε έξεπλα ηεο McNicol (2005) ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζηηο Βξεηαληθέο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ νκάδσλ ζηε Βηβιηνζήθε
απνηειεί έλα ηξφπν θνηλνπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εκπιέθνληαο έηζη ην
πξνζσπηθφ ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηειεί βαζηθή επζχλε ηνπ εγέηε ηεο
νκάδαο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πιήξσο ε ελεκέξσζε φισλ. Οη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο
έρνπλ «αλνηθηφηεξεο» επηθνηλσλίεο απφ ηηο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο νκάδεο. Οη
αλνηθηέο επηθνηλσλίεο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ, εληζρχνπλ ηε
ζπλαίλεζε θαη ηελ απνδνρή νκάδσλ, αιιά είλαη θαη θαζνξηζηηθέο ζην λα πξνθαιέζνπλ ή
φρη ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Pugh, 2004 ∙ Yoon, φ.π.).
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Hall (1999) ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη
ζηελ νκαδηθή εξγαζία ζηηο Βξεηαληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο αιιά θαη ηνπο
θαιχηεξνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, έδεημαλ φηη ε αλνηθηή
επηθνηλσλία αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο σο κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Ζ ειεπζεξία φισλ, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο ηνπ θαζελφο,
λα πξνβάιιεη δεηήκαηα ή λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο ήηαλ έλαο ιφγνο γηα απηφ, κηαο
θαη έηζη ηα κέιε αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα έρνπλ κηα άπνςε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηεο νκάδαο. Αλνηθηή επηθνηλσλία κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη θαη ηελ πξνζπκία ελφο
κέινπο ηεο νκάδαο λα ζπκβάιιεη ζηηο ζθέςεηο θαη ηδέεο άιισλ κειψλ γλσξίδνληαο φηη
πξνζθέξεη ζθέςεηο θαη ηδέεο. Οη δεμηφηεηεο αλάπηπμεο κηαο αλνηθηήο επηθνηλσλίαο φπσο
ε δηεθδίθεζε, ε ιήςε αιιά θαη ε επηζηξνθή αλαηξνθνδφηεζεο, κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ
θαη πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα κέιε νκάδσλ κέζα ζηηο
Βηβιηνζήθεο. Οη αλνηθηέο επηθνηλσλίεο αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ έθηαζε ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ηεο ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (εξ.25).
Απνηειεί ζνβαξή παξαλφεζε λα πηζηεχεη θαλείο φηη ηα κέιε ησλ νκάδσλ
αληηιακβάλνληαη θπζηθά ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν
ζε νκάδεο ή φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κέζα
ζην ζχλνιν ησλ κειψλ. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ησλ νκάδσλ ζα σθειεζνχλ απφ κηα
εθπαίδεπζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Παξφια
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απηά, ιίγνη νξγαληζκνί αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ ή απαηηείηαη λα
έρνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο (Trent, 2003) (εξ.27). Ζ απνδνηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο
Pfeffer & Salancik (1978) απνηειεί έλα πξφηππν κέηξεζεο γηα ην πφζν θαιά έλαο
νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Οη Childers & Van House (1989) ζπκπιεξψλνπλ φηη «ε
απνδνηηθφηεηα κεηξηέηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζηφρνπ». ε έξεπλα ηεο ARL
(Association of Research Libraries) (1998) ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ρξήζεο ησλ νκάδσλ
είηε επηιεθηηθά είηε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Βηβιηνζεθψλ, ην εβδνκήληα δχν ηνηο
εθαηφ (72%) ησλ απνθξηλφκελσλ Βηβιηνζεθψλ πνπ είραλ νκάδεο ηα ηειεπηαία πέληε
ρξφληα ή ιηγφηεξν,

θαηέγξαςαλ πσο είραλ ηεξάζηηα αλάπηπμε.

Οη νκάδεο

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
Βηβιηνζήθεο (νκάδα βηβιηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ, νκάδα αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ, νκάδα
ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο Βηβιηνζήθεο, νκάδα δηαδαλεηζκνχ, νκάδα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ θιπ.).
Μία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηιάκβαλε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη αθνξνχζε ην αλ νη
νκάδεο ζπκβάιινπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δεηνχζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα
εθηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ ηνπο ζχκθσλα κε ελλέα θξηηήξηα
απνηειέζκαηνο. Σα θξηηήξηα απηά ήηαλ :


ζεηηθή ςπρνινγηθή επίδξαζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο,



πεξηζζφηεξε εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ,



πεξηζζφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ,



βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ,



απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα,



βειηησκέλε πνηφηεηα εξγαζίαο,



πξνζσπηθφ πην δεθηηθφ ζηηο αιιαγέο,



απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ,



βειηησκέλε ππεπζπλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.

Σν 80% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ην ζπλνιηθφ αληίθηππν ησλ νκάδσλ ζηνπο
νξγαληζκνχο ήηαλ ζεηηθφ, ην 26% ηζρπξίδνληαλ πσο είρε πνιχ ηζρπξφ αληίθηππν ελψ δελ
ππήξρε θακηά αξλεηηθή απάληεζε.
Ζ Jain (1998) ζε εξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηηο Αθαδεκατθέο θαη
Λατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο Botswana, αλαθέξεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο πσο ην 88% ησλ
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εξσηψκελσλ αληηιακβάλεηαη ηηο νκάδεο σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα επεξεαζκνχ
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο Βηβιηνζήθεο θαηαιήγνληαο πσο φζν πεξηζζφηεξν ηα άηνκα
ληψζνπλ λα εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ληψζνπλ ππεχζπλνη θαη
αθνζησκέλνη

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ

νξγαληζκνχ ηνπο. Αξθεηέο έξεπλεο εληζρχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ
θαη ηεο πςειήο απφδνζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ππνζηεξίδνπλ φηη νη νκάδεο πνπ δελ έρνπλ
ζρεδηαζηεί ζσζηά δεκηνπξγνχλ ζνβαξά νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (Wisner & Feist, 2001).
ηηο Βηβιηνζήθεο ηνπ University of Pennsylvania State εγθαζηδξχζεθε ε δνκή ησλ
νκάδσλ ζην ηκήκα ησλ πξνζθηήζεσλ ην 1994. Ζ θίλεζε απηή έγηλε ζε απάληεζε ησλ
ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ε νπνία θαη επηιέρζεθε σο ε βέιηηζηε ιχζε ζηελ
απνγνήηεπζε θαη έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο ηεξαξρηθήο
δνκήο πνπ ήηαλ ηφηε ζε ηζρχ. Αθνχ εμεηάζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, ππήξμε ε
πεπνίζεζε φηη ε δνκή νκάδσλ ζα βειηίσλε ηελ απνδνηηθφηεηα κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ
κειψλ πξνζσπηθνχ ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο
ζπκθσλήζεθε φηη κηα ηππηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
ρψξα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε θαηαδεηθλχεη γεληθέο
ζπγρχζεηο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ νκάδσλ. Μεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ
κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κέζα απφ κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ην Bazirjian
(2001) είλαη:


ζέζπηζε πξνηχπσλ απφδνζεο,



πξνηεξαηφηεηα ζηελ εξγαζία,



αληηκεηψπηζε ησλ αλεπαξθεηψλ ζηε κεκνλσκέλε απφδνζε,



ππεπζπλφηεηα θαη αξρή γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο,



αβεβαηφηεηα γηα ηηο επζχλεο νκάδσλ,



πφξνη θαη ππνζηήξημε δηαζέζηκνη ζηηο νκάδεο γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα,



εξγαζηαθέο ζρέζεηο κέζα ζηηο νκάδεο,



αληαγσληζκφο κέζα ζηηο νκάδεο,

Οη απφςεηο ησλ Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλφκσλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νκάδσλ
ζα αμηνινγεζνχλ κέζσ ηεο εξψηεζεο 28.
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Αλαπηχζζνληαο ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε,
εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη νη νκάδεο ζπλαληνχλ ή αθφκα θαη ππεξβαίλνπλ ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθαλ. Ηδεσδψο, έλα ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο ζα ζπιιέγεη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκβνιή ησλ
αηφκσλ θαη ηελ πξφνδφ ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε (Alpander & Lee, 1995 ∙ Zobal, 1998

∙

Trent, 2003 ∙ Yoon, φ.π.) (εξ.23).
Ο Trent, φ.π., ζε εξγαζία ηνπ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ
ζεκεηψλεη φηη ην επίπεδν απηνδπλακίαο ηεο νκάδαο απνηειεί πηζαλφ ηνκέα ζχγθξνπζεο
φηαλ δελ εμεηάδνληαη έγθαηξα απφςεηο ζρεηηθέο κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ κηαο νκάδαο. Δίηε αλαθέξεηαη ξεηά είηε φρη, νη νκάδεο ζπλήζσο έρνπλ
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο εμνπζίαο. χκθσλα κε ηνπο Kirkman & Rosen (1999) αιιά θαη
ηνπο Monczka & Trent (1993, ζ.68) ηα επίπεδα εμνπζίαο είλαη :
1. Δμνπζία Πξνγξακκαηηζκνχ : δπλαηφηεηα ηεο νκάδαο λα πξνγξακκαηίδεη ηηο
ζπλαληήζεηο ηεο ρσξίο απηέο λα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ άιινπο.
2. Δμνπζία Δπηινγήο : δπλαηφηεηα ηεο νκάδαο λα επηιέγεη ηνλ εγέηε ηεο θαζψο θαη
ηα λέα ηεο κέιε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο.
3. Δζσηεξηθή Δμνπζία : δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε νκάδα λα ειέγρεη εζσηεξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα θαηαλείκεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο, λα πξνζδηνξίδεη
ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο ηεο νκάδαο, ιακβάλνληαο απνθάζεηο ζπγρξνληζκνχ
ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεηψληαο απφ
ηα κε κέιε ηεο νκάδαο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε
απηήλ.
4. Δμνπζία Δμσηεξηθήο Λήςεο Απνθάζεσλ : δπλαηφηεηα ηεο νκάδαο λα παίξλεη
απνθάζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ είλαη ελλνηνινγηθά ε δηάζηαζε
πςειφηεξεο αξρήο επεηδή επηηξέπεη ζε κηα νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα
απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ νξγαληζκνχ.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ην επίπεδν απηνλνκίαο ελφο ζπζηήκαηνο νκάδσλ πξέπεη λα
επζπγξακκηζηεί κε ηε θηινζνθία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ δειαδή κε ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη ξεηφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ
ππαιιήισλ θαη πνπ απηφ ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
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κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (Tata, 2000). Ζ απηνλνκία ησλ νκάδσλ
ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο επηρεηξείηαη λα θαηαγξαθεί κε ηελ εξ. 22.
Όπσο αλαθέξνπλ δηάθνξνη κειεηεηέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο ελδπλάκσζε έρεη γίλεη
κέξνο ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ ηεο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο (Collins, 1994

∙

Hannestad, 1998). Ζ ελδπλάκσζε έρεη αληηκεησπηζζεί απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πξννπηηθέο θαη έρεη βαζηζηεί ζε πνηθίιεο πεγέο γηα ηo πξαθηηθφ θαη ζεσξεηηθφ ηεο
πιαίζην (Cooney, 2004). Αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγή εκπινθή ησλ ππαιιήισλ, εζηηάδεη ζηε
ζπκκεηνρή γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ αιιά θαη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη
ζπκπεξηθνξάο ζηνλ επξχηεξν νξγαληζκφ (Wilkinson, 1998). Οη νκάδεο θαη ηα κέιε
νκάδσλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα
ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ ππνβνιή
έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο ζηε βηβιηνζήθε. Δμνπζηνδνηνχληαη γηα λα ιάβνπλ
ηηο απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηηο ζσζηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Cooney φ.π.

∙

Bounds e.a., 1995). Οη Vogt & Murrel (1990) ππνζηεξίδνληαο απηήλ ηελ άπνςε
ζεκεηψλνπλ πσο κφλν έπεηηα απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα
βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Δάλ νη ελδπλακσκέλνη ππάιιεινη ληψζνπλ
φηη έρνπλ ηελ απηνλνκία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ηελ αλψηαηε
απφδνζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο απνδνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά. Ζ ελδπλάκσζε δηεξεπλήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ απηνλνκία (εξ.22) θαη
ηε ζπκκεηνρή (Alpander & Lee, φ.π ∙ Yoon, φ.π.) (εξ.24 θαη 31).
Ζ νξγάλσζε νκάδσλ ζα επηηξέςεη ηε δηαλνκή ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ν
ππεχζπλνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν σο θαζνδεγεηήο θαη ζπλάδειθνο θαη
ιηγφηεξν σο πξντζηάκελνο. Λφγσ ηνπ φηη ε δηνίθεζε δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ επηηπρία ησλ νκάδσλ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απφ ηελ παξφηξπλζε
ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηνκηψλ θαζψο θαη απφ ηε δηάζεζε γηα ηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ νκάδσλ (Yoon, φ.π.) (εξ.26, 29, 30).
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ΔΡΔΤΝΖΣΔ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ

Yoon (2005)

Ύπαξμε νκάδσλ ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ
εξσηψκελνπ (εξ.13)
Αλαγλψξηζε νκάδαο ζηελ νξγαλσηηθή
δνκή ηεο Βηβιηνζήθεο (εξ.14-16)
Δμέηαζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο
νκάδαο (εξ.18)
πλαίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
εθαξκνγή νξγάλσζεο βαζηζκέλεο ζε
νκάδα (εξ.19)
Οη νκάδεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ
ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ηα κέιε ζα έρνπλ
θαηαλνήζεη (εξ.20, 21)
εκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
(εξ.25)
«
«
εκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ
(εξ.27)
Απνδνηηθφηεηα νκάδσλ (εξ.28)
«
«
Αμηνιφγεζε απφδνζεο νκάδσλ (εξ.23)
«
«
«
«
Απηνλνκία νκάδσλ (εξ.22)
«
«
Δλδπλάκσζε εξγαδνκέλσλ (εξ.31)
«
«
Ρφινο δηνίθεζεο (εξ.26, 29, 30)

«
«

«
Goetsch (1997, ζ.243)

Pugh (2004)

McNicol (2005)
Hall (1999)
Trent (2003)

Association of Research Libraries (1998)
Jain (1998)
Wisner & Feist (2001)
Alpander & Lee (1995)
Zobal (1998)
Bazirjian (2001)
Trent (2003)
Yoon (2005)
Monczka & Trent (1993, ζ.68)
Kirkman & Rosen (1999)
Tata (2000)
Cooney (2004)
Bounds,e.a. (1995)
Wilkinson (1998)
Yoon (2005)

Πίλ.8:πλνπηηθφο πίλαθαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
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πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πξνζπαζήζακε, απηφ λα κελ είλαη εθηελέο θαη θαηά ζπλέπεηα θνπξαζηηθφ ιεηηνπξγψληαο
έηζη απνηξεπηηθά πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά λα είλαη πεξηεθηηθφ θαη αθξηβέο.
Έηζη, εθηφο ησλ δεθαηξηψλ πξψησλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχκε λα ηηο ραξαθηεξίζνπκε
θαη σο εξσηήζεηο ηαπηφηεηαο αθ’ εο ζηηγκήο καο δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα πνπ αθνξά
ηνλ εξσηψκελν σο άηνκν, πξνζσπηθφηεηα θαη εξγαδφκελν, ρξεζηκνπνηνχκε ηέζζεξηο
εξσηήζεηο (εξ.14-17) γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε ή φρη ησλ νκάδσλ ζηηο
Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξσηψκελνη απαληήζνπλ
ζεηηθά ζηελ χπαξμε νκάδσλ, νθηψ εξσηήζεηο (εξ.18-25) ζα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηέο, ελψ κέζσ έμη εξσηήζεσλ (εξ.26-31) ζα
ζπγθεληξψζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (είηε απαληήζνπλ ζεηηθά
ζηελ χπαξμε νκάδσλ, είηε φρη) ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα απηφ. Σέινο, ζέηνπκε κηα
εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ νη εξσηψκελνη νπνηαδήπνηε
άπνςε ή πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην δεηνχκελν ζέκα. Όιεο νη εξσηήζεηο, φπσο
εχθνια δηαθξίλεη θαλείο απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ, είλαη βαζηζκέλεο
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο.
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3.4. Πηινηηθή Γηαθίλεζε Δξσηεκαηνινγίνπ
Ζ πηινηηθή δηαθίλεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έρεη ζαλ ζθνπφ ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε
ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (εξσηεκαηνινγίνπ) θαηαγξάθνληαο ηελ
άπνςε νκάδαο εηδηθψλ. ην δνθηκαζηηθφ απηφ ζηάδην θαηαγξάθεηε επηπξφζζεηα ν
βαζκφο θαηαλφεζεο, «απνδνρήο» θαζψο θαη εξκελείαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
πγθεθξηκέλα, δηαλεκήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005 κέρξη θαη
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ζε έλα ζχλνιν πέληε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ψζηε λα
δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ιάζε θαη λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο.
Σελ παξαπάλσ νκάδα απνηεινχζαλ ηξεηο (3) Βηβιηνζεθνλφκνη κε πνιπεηή εκπεηξία θαη
αλψηαηεο ζπνπδέο ζην ρψξν ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη δχν θαζεγεηέο
Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ν έλαο κε εμεηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ θαη ή άιιε
κε εμεηδίθεπζε ζηηο Φηινινγηθέο ζπνπδέο. Βαζηδφκελνη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θάπνηα
ζηνηρεία αλαζεσξήζεθαλ πξηλ ηε δηαλνκή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Απφ ηε ζέζε απηή ηνπο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπο.
Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ εμέηαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην.

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΑ

Γξ.Παγθάθεο

Αλ. Καζεγεηήο Γηνίθεζεο Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην
θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
Λέθηνξαο
Ηφλην Παλεπηζηήκην

Υξ.Μπάλνπ
Πεξξξή, Αζεκίλα

Καηζηξίθνπ, Αλζή

Καθάιε, Κ.

Τπεχζπλε Βηβιηνζήθεο
Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο
Ννκηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ,
Τπ.Γηδάθηνξαο Ηνλίνπ
Παλ.,
Καζ.Δθαξκνγψλ ΣΔΗ
Αζήλαο
Βηβιηνζεθνλφκνο,
Τπ.Γηδάθηνξαο Ηνλίνπ
Παλ., Καζ.Δθαξκνγψλ ΣΔΗ
Αζήλαο
Βηβιηνζεθνλφκνο,
Γηεπζχληξηα Παληείνπ Παλ.

ΙΓΡΥΜΑ

ΔΚΠΑ

Παλ.Πεηξαηά

Πάληεην Παλ.

Πίλ.9: Ολφκαηα επηζηεκφλσλ πνπ εμέηαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
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3.5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο
Ζ παξάζεζε απνηειεζκάησλ αθνινπζεί ηελ ίδηα ξνή µε ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ζην
εξσηεκαηνιφγην.
3.5.1.Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη
ζηε ηαπηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ.
 Φχιν
Απφ ηα 80 εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεζηξάθεζαλ ηα 64 (πνζνζηφ 80%) απαληήζεθαλ απφ
γπλαίθεο θαη ηα 16 (πνζνζηφ 20%) απφ άλδξεο (γξάθ.1.)

Φύλο
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Γπλαίθεο

Άλδξεο

Γξάθ.1 : Φχιν εξσηψκελσλ

 Ζιηθία
Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία ηνπ δείγµαηνο ήηαλ πνζνηηθά θαη νµαδνπνηήζεθαλ
γηα ιφγνπο θαιχηεξεο παξνπζίαζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35%) ήηαλ ειηθίαο 35-39
εηψλ θαη αθνινπζνχλ κε ίζα πνζνζηά (21,3%) νη ειηθίεο ησλ 25-29 θαη 30-34. Οη ειηθίεο
ησλ 40-44 είραλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 15% θαη κε ίζν πάιη πνζνζηφ (3,8%) (δει.απφ
ηξία άηνκα) ζπκκεηείραλ νη ειηθίεο ησλ 20-24 θαη 45-49.
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ΖΛΗΚΗΑ
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Γξάθ.2 : Ζιηθία εξσηψκελσλ

 πνπδέο εξσηψκελσλ
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (67,5%) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλνπλ πηπρηνχρνη
ησλ ΣΔΗ ΒηΒιηνζεθνλνκίαο αθνινπζνχκελνη απφ απηνχο πνπ έρνπλ πηπρίν εθηφο
Βηβιηνζεθνλνκίαο ζε πνζνζηφ 21,3% ελψ κφιηο ην 17,5% δήισζε σο βαζηθφ πηπρίν ΑΔΗ
Βηβιηνζεθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
παξαπάλσ εξσηψκελσλ (22 άηνκα δει. πνζνζηφ 27,5%) δήισζε πσο θαηέρεη
κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζηε Βηβιηνζεθνλνκία ελψ έλα πνζνζηφ 8,8% (7
άηνκα) δήισζαλ πσο δηαζέηνπλ αλάινγν ηίηιν εθηφο Βηβιηνζεθνλνκίαο (γξάθ.3.)

ΠΟΤΓΔ ΔΡΧΣΧΜΔΝΧΝ
Μεη/Γηδ.εθηόο Βηβ/κίαο
Μεη/Γηδ.Βηβ/κία
ΑΔΙ Βηβ/κίαο

8,80%
27,50%
17,50%

ΤΔΙ Βηβ/κίαο
Πηπρίν εθηόο Βηβ/κίαο

67,50%
21,30%

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Γξάθ.3: πνπδέο εξσηψκελσλ
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Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα παξαπάλσ ζχλνια παξαηεξνχκε φηη απφ ηα παξαπάλσ άηνκα
εξγαδφκελνη ζε ΑΔΗ ήηαλ 67 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 83,75 %) θαη εξγαδφκελνη ζε ΣΔΗ
ήηαλ 13 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 16,25%).
Πηπρ. ΑΔΙ 83,75%
100,00%
80,00%

ΠΟΟΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 60,00%
Δ ΑΔΗ ΚΑΗ ΣΔΗ ΠΟΤ
40,00%
ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΘΖΚΑΝ
20,00%
ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ

Πηπρ. ΤΔΙ 16,25%

0,00%

S1
Πηπρ. ΑΔΙ
Πηπρ. ΤΔΙ

Γξάθ.4 : Πνζνζηά εξγαδνκέλσλ ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα

 Σξέρνπζα εξγαζηαθή ζρέζε
Απφ ηνπο 80 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, κφληκν πξνζσπηθφ δήισζε ε πιεηνςεθία (29
άηνκα) πνζνζηφ 36,3%, ελψ ανξίζηνπ ρξφλνπ δήισζε ην 33,8% (27 άηνκα). Οη
ζπκβαζηνχρνη έξγνπ απνηεινχζαλ ην 27,5 ησλ εξσηεζέλησλ ελψ ε κεηνςεθία (2 άηνκα)
δήισζαλ ζπκβαζηνχρνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ.

ΣΡΔΥΟΤΑ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΥΔΖ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ
Σπκβ.έξγνπ
27%
Σπκβ.νξηζκ.
ρξόλνπ
2%

Μόληκν
πξνζωπηθό
37%

Μόληκν πξνζωπηθό
Ανξίζηνπ ρξόλνπ
Σπκβ.νξηζκ.ρξόλνπ
Σπκβ.έξγνπ

Ανξίζηνπ
ρξόλνπ
34%

Γξάθ.5: Σξέρνπζα εξγαζηαθή ζρέζε εξσηψκελσλ
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 Καζήθνληα εξσηψκελσλ
ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη
ζηελ νπνία είραλ δπλαηφηεηα νη εξσηψκελνη λα ζεκεηψζνπλ πέξαλ ηεο κηαο επηινγήο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ (68,8%) ζπγθέληξσζε ν δαλεηζκφο/δηαδαλεηζκφο θαη εμππεξέηεζε
ησλ ρξεζηψλ αθνινπζνχκελνο ζε πνζνζηφ 54% απφ ηελ επεμεξγαζία πιηθνχ. Οη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο απαζρνινχλ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ζχκθσλα
κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ζε πνζνζηφ 51,3%, ελψ 34 άηνκα (πνζνζηφ 34%) δήισζαλ πσο
αζρνινχληαη κε ηηο πξνζθηήζεηο. Ζ δηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο απαζρνιεί ην 25% ησλ
εξσηψκελσλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο ην 22,5% ελψ κε ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
αζρνινχληαη 8 άηνκα (πνζνζηφ 10%). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 4 άηνκα (πνζνζηφ 5%)
δήισζαλ πσο απαζρνινχληαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο σο Πιεξνθνξηθνί ελψ
ηελ επηινγή “Άιιν” ηελ επέιεμαλ 3 άηνκα (πνζνζηφ 3,8%) θαη ζηελ νπνία δχν
απάληεζαλ “System Librarian” θαη έλαο «Γηαρείξηζε ΔΠΔΑΔΚ».

Άιιν

Πιεξνθνξηθόο

Γξακκαηεηαθή
Υπνζηήξημε

Γεκόζηεο
Σρέζεηο/Σπλεξγ.

Ηιεθηξνλ.Υπεξ.
Πιεξνθόξεζεο

Γαλ/Γηαδ/Δμππ.Φ
ξεζηώλ

Δπεμεξγαζία
Υιηθνύ

Πξνζθηήζεηο

Γηνίθεζε
Βηβιηνζήθεο

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Γξάθ.6:Καζήθνληα εξσηψκελσλ

 Έηε ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
Οη εξσηεζέληεο θαηά ηελ έξεπλα είραλ ζε πνζνζηφ 46,3% πάλσ απφ 10 έηε ζπλνιηθήο
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ελψ ην 23,8% είρε 6-10 έηε. Σν 17,5% δήισζε πσο δηαζέηεη 1-3
ρξφληα ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηέινο ην 11,3% δήισζε 3-6 ρξφληα.
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ΔΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΔΡΧΣΧΜΔΝΧΝ
1-3ρξόληα
18%
10- ρξόληα
47%

3-6ρξόληα
11%

6-10ρξόληα
24%

Γξάθ.7:Έηε ζπλνιηθή εξγαζηαθήο εκπεηξίαο εξσηψκελσλ

 Δίδνο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη νη εξσηψκελνη
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθ.8 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (61,3%)
απαζρνιείηαη ζε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ην 31,3% ζε Σκεκαηηθή Βηβιηνζήθε.

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΟΗ
ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΗ
Τκεκαηηθή Βηβ/θε
34%

Κεληξηθή Βηβ/θε
66%

Γξάθ.8: Δίδνο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη νη εξσηψκελνη

 Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ νη εξσηψκελνη
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (40%) δήισζε πσο ε Βηβιηνζήθε ζηελ νπνία
εξγάδεηαη εμππεξεηεί 1000-5000 ρξήζηεο, ελψ πνζνζηφ 18,80% δήισζε πσο εμππεξεηεί
κέρξη 1000 ρξήζηεο. Σν ίδην πνζνζηφ δήισζε πσο ε Βηβιηνζήθε ηνπ εμππεξεηεί 500010000 ρξήζηεο ελψ κφλν 21,3% ησλ εξσηψκελσλ εμππεξεηνχλ νη Βηβιηνζήθεο ηνπο
πάλσ απφ 10.000 ρξήζηεο.
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ΑΡ.ΥΡΖΣΧΝ ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
19%

22%

Μέρξη 1000 ρξήζηεο
1000-5000 ρξήζηεο
5.000-10.000 ρξήζηεο
19%

Πάλω από 10.000
ρξήζηεο
40%

Γξάθ.9:Αξ.ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε Βηβιηνζήθε

 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ
Οη εξσηεζέληεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (45%) απάληεζαλ πσο νη Βηβιηνζήθεο
ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη απαζρνινχλ 1-6 άηνκα, ην 12,5% απάληεζε πσο απαζρνινχλ 1620 άηνκα, ελψ ην 11,3% εξγάδεηαη ζε Βηβιηνζήθε κε 26-30 άηνκα. Υακειφηεξα ήηαλ ηα
πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ Βηβιηνζήθεο κε 6-10 άηνκα (πνζνζηφ 8%
απάληεζε πσο απαζρνιεί ηφζνπο ε Βηβιηνζήθε ηνπ), κε 21-25 άηνκα (πνζνζηφ 6,3%),
ελψ κφιηο ην 5% απάληεζε πσο εξγάδεηαη ζε Βηβιηνζήθε πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ 31
άηνκα.
Πάλω από 31

5%

26-30 άηνκα

11,30%

21-25 άηνκα

6,30%

16-20 άηνκα

12,50%

11-15 άηνκα

8,80%

6-10 άηνκα

8%

1-6 άηνκα

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Γξάθ.10: Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ
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 Έηε εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα
Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36,3%) εξγάδνληαλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε Βηβιηνζήθε 6-10 έηε, ελψ έλα εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ (27,5%) δήισζε
πσο εξγάδνληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Βηβιηνζήθε πάλσ απφ 10 έηε. Υακειφηεξα ήηαλ ηα
πνζνζηά πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηινγέο πνπ είραλ νη εξσηψκελνη σο πξνο ηα 1-2 έηε
(21,3%) θαη σο πξνο ηα 3-5 έηε (13,8%).

6-10 έηε

40,00%
35,00%

10- έηε

30,00%
25,00%

1-2 έηε

20,00%

3-5 έηε

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1-2 έηε

3-5 έηε

6-10 έηε

10- έηε

Γξάθ.11:Έηε εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα

θηαγξαθψληαο ην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ ζχκθσλα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαηαιήγνπκε ζηα θάησζη:
Σελ πιεηνςεθία απνηεινχζαλ γπλαίθεο (64/80), 35-39 εηψλ (28/80), απφθνηηνη ΣΔΗ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

(54/80)

θαη

κε

κεηαπηπρηαθφ

ηίηιν

ζηελ

Δπηζηήκε

ηεο

Βηβιηνζεθνλνκίαο (22/80). Απνηεινχλ κφληκν πξνζσπηθφ (29/80), ζε Κεληξηθέο
Βηβιηνζήθεο (49/80) Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (67/80), αζρνινχληαη θπξίσο
κε ην δαλεηζκφ/δηαδαλεηζκφ θαη ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ (55/80) θαη εξγάδνληαη ζηελ
ίδηα Βηβιηνζήθε γηα 6-10 έηε (29/80). Οη Βηβιηνζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη (32/80)
εμππεξεηνχλ 1000-5000 ρξήζηεο θαη δηαζέηνπλ 1-6 άηνκα πξνζσπηθφ (36/80).
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3.5.2.Απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο χπαξμεο νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο
Βηβιηνζήθεο
Οη εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο ζθνπφ έρνπλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ χπαξμε ή φρη
νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Ζ ελφηεηα πεξηειάκβαλε
πέληε εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν αλνηθηνχ ηχπνπ. Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο:
 Ύπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο
Οη εξσηψκελνη ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζε πνζνζηφ 41,3% (33/80) απάληεζαλ
πσο ππάξρεη νξγαλφγξακκα ζηηο Βηβιηνζήθεο ηνπο, έλα 35% (28/80) απάληεζε πσο δελ
ππάξρεη ελψ ζηελ επηινγή Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ απάληεζε πνζνζηφ 21,3% (17/80).

ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
Α;

Γελ
γλωξίδω/Γελ
Απαληώ
22%

ΝΑΙ
42%

ΟΦΙ
36%

Γξάθ.12:Ύπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ εξσηψκελνπ

 Ύπαξμε νκάδσλ ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ
ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε ή φρη νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο
Βηβιηνζήθεο ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά αλ θξίλνπκε απφ ην φηη ην 50%
απάληεζε αξλεηηθά (40/80) ελψ ζεηηθή απάληεζε έδσζε πάιη έλα αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 46,3% ησλ εξσηψκελσλ (37/80)
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ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΟΜΑΓΔ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Α;

ΝΑΙ
46,3%

ΟΦΙ
50%

Γξάθ.13:Ύπαξμε νκάδσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ

 Δίδε Οκάδσλ
ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηα είδε ησλ νκάδσλ θαη ζηελ νπνία κπνξνχζε λα
απαληήζεη κφλν ην 46,3% ησλ εξσηψκελσλ ην νπνίν θαη απάληεζε ζεηηθά ζηελ
πξνεγνχκελε εξψηεζε γηα ηελ χπαξμε ησλ νκάδσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, ην
27,5% (22/37) απφ απηνχο ηζρπξίδεηαη πσο ππάξρνπλ άηππεο νκάδεο ζηε Βηβιηνζήθε
ηνπο ελψ ην 21,3% (17/37) ζεκεηψλεη πσο ππάξρνπλ ηππηθέο νκάδεο.

ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΧΝ
Τππηθέο
Οκάδεο
21,3%

Άηππεο
Οκάδεο
27,5%

Γξάθ.14:Δίδε Οκάδσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 17 εξσηψκελσλ πνπ δειψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ ηππηθψλ
νκάδσλ ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δηακνξθψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε
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ηηο θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο ηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεζαλ ζηελ
θάζε κία.
Δίδε ηππηθψλ νκάδσλ
1.Αλαγλσζηεξίνπ
2. Αλαδξνκηθήο θαηαινγνγξάθεζεο
3.Βηβ/θήο εθπαίδεπζεο
4.Γξακκαηείαο
5.Γαλεηζκνχ & εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ
6.Έθδ.Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
7.Eθπαίδεπζεο ρξεζηψλ
8.Δπεμεξγαζίαο πιηθνχ
9.Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο
10.Δπηηξνπέο δηαγσληζκψλ
11.Δπηηξνπέο ΔΠΔΑΔΚ
12.Δπηηξνπή Αξρείνπ Παλ.
13.Ζιεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο
14.(Τπεξεζίεο/Οκάδεο)Ηζηνζειίδσλ
15.(Δπηηξνπέο/Σκήκαηα) Καηαινγνγξάθεζεο
16.Μεραλνξγάλσζεο
17.Οηθνλνκηθψλ
18.Γηεμαγσγήο εθδειψζεσλ
19.Παγίσλ αλαγθψλ
20.Παξαιαβήο
21.Πξνζθηήζεσλ
22.Πεξηνδηθψλ & Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
23.Πιεξνθνξηαθνχ ηκήκαηνο
24.πγθιεηηθή επηηξνπή
25.Σερληθήο ππνζηήξημεο
26.Φεθηνπνίεζε ζπιινγψλ

Απαληήζεηο
1
2
1
1
6
2
2
4
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
4
1
1
3
1

Πίλ.10:Δίδε ηππηθψλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ

Οη απαληήζεηο ησλ 22 εξσηψκελσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ άηππεο νκάδεο ζηηο
Βηβιηνζήθεο ηνπο παξαηίζεληαη θσδηθνπνηεκέλεο ζηνλ θάησζη πίλαθα κε ην ζχλνιν ησλ
απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία νκάδαο.
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Δίδε άηππσλ νκάδσλ
1.Αλαβάζκηζεο ππεξεζηψλ
2.Αλαβάζκηζεο θαηαιφγνπ
3.Αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο
4.Αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ
5.Αμηνιφγεζεο πξνζθηήζεσλ
6.πλεξγαζηψλ κεηαμχ Βηβιηνζεθνλφκσλ
Σκεκαηηθψλ Βηβ/θψλ
7.Γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο
8.Γαλεηζκνχ/δηαδαλεηζκνχ
9.Γεκνζίσλ ρέζεσλ
10.Δθπαίδεπζεο
11.Διέγρνπ εγγξαθψλ
12.Δμππεξέηεζεο θνηλνχ
13.Δπεμεξγαζία Βηβιηνζεθνλνκηθνχ πιηθνχ
14.Ζιεθηξνληθή πιεξνθφξεζε ρξεζηψλ
15.Οκάδεο θαζηεξψζεσλ
16.Οκάδεο θαηαινγνγξάθεζεο
17.Μεραλνγξάθεζεο
18.Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
19.Οκάδεο έξγσλ ΔΠΔΑΔΚ
20.Παξαγγειηψλ & πξνζθηήζεσλ
21.Πεξηνδηθψλ
22.Πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο
23.Σερληθήο ππνζηήξημεο
24.Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο απηνκαηνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο
25.Φεθηνπνίεζεο

Απαληήζεηο
1
2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
4
4
1
1
9
2
1
1
3
3
4
2
1
1

Πίλ.11:Δίδε άηππσλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ

 θνπφο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο
ηελ εξψηεζε πνπ θαινχζε ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ γηα πνην ζθνπφ
δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο απάληεζαλ 33 εξσηψκελνη απφ ηνπο 37 πνπ απάληεζαλ
ζεηηθά ζηελ χπαξμε νκάδσλ. Έηζη, δηακνξθψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε
θσδηθνπνηεκέλεο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ
απάληεζαλ κε απηέο.
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θνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο
1.Άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ
2.Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ
3.Αλάγθεο επηκέξνπο εξγαζηψλ
4.Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο
5.Αληηκεηψπηζε ηξερφλησλ & κειινληηθψλ πξνβιεκ.
6.Απφδνζε επζπλψλ
7.Απνηειεζκαηηθφηεηα & απνδνηηθφηεηα
8.Γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελφο έξγνπ
9.Λφγσ νξγαληζκνχ & θαλνληζκνχ
10.Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ
11.Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη παξαθνινχζεζε ησλ
εμειίμεσλ
12.Δμεηδίθεπζε
13.Καιχηεξε εμππεξέηεζε ρξεζηψλ
14.Καιχηεξε θαηαλνκή άξκνδηνηήησλ
15.Καιχηεξε ιεηηνπξγία βηβ/θεο
16.Κάιπςε θελνχ Γηνηθεηηθήο δνκήο & νξγάλσζεο
17.Κνηλή πνιηηηθή ζε βηβ/θά ζέκαηα
18.Πνηνηηθφ έιεγρν θαηαινγνγξάθεζεο & εθαξκνγή
πξνηχπσλ

Απαληήζεηο
2
4
4
9
3
1
5
3
1
1
3
2
5
3
9
1
5
1

Πίλ.12:θνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο

 Πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν ησλ εξσηεζέλησλ, 24 εξσηψκελνη απάληεζαλ ε Γηνίθεζε ηεο
Βηβιηνζήθεο, 15 ην Πξνζσπηθφ, 11 ε Γηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη 3 επέιεμαλ ηελ
επηινγή «Άιιν».
ΠΟΗΟ ΑΠΟΦΑΗΔ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ

Άιιν
Πξνζωπηθό
Γηνίθεζε Βηβιηνζήθεο
Γηνίθεζε Ιδξύκαηνο
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Γξάθ.15:Πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ
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πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηεο ελφηεηαο απηήο θαηαιήγνπκε ζην
φηη νη Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ νξγαλφγξακκα ζε πνζνζηφ 41,3%
(33/80) , ελψ δελ δηαζέηνπλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ (πνζνζηφ 50%).
Απφ ην 46,3% (37/80) ησλ αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ πνπ δηαζέηεη νκάδεο εξγαδνκέλσλ
ηελ πιεηνςεθία (22/37) απνηεινχλ νη άηππεο νκάδεο. Απφ απηέο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
απαληήζεσλ ζπγθεληξψλνπλ νη νκάδεο θαηαινγνγξάθεζεο (9 απαληήζεηο), νη νκάδεο
Γαλεηζκνχ/Γηαδαλεηζκνχ (5 απαληήζεηο) θαη νη νκάδεο Δμππεξέηεζεο ρξεζηψλ (4
απαληήζεηο). Σε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ ηελ απνθάζηζε ε Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο
(24/37) θαη νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ θπξίσο γηα ηελ «Αλάπηπμε
ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο» (9 απαληήζεηο), γηα ηελ «Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο
Βηβιηνζήθεο» (9 απαληήζεηο) γηα ηελ «Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ» (5
απαληήζεηο) γηα ηελ «Καιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα» (5 απαληήζεηο)
αιιά θαη γηα ηελ «Αλάπηπμε θνηλήο πνιηηηθήο» (5 απαληήζεηο).
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3.5.3 Απνηειέζκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ νξγάλσζεο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλάο καο αζρνιείηαη κε ηελ
θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νξγάλσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο νκάδεο κεηά ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ χπαξμή ηνπο ζηηο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη
(εξ.17-25), αιιά θαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
αληαπνθξίζεθε ζηελ έξεπλα, είηε απάληεζε ζεηηθά ζηελ χπαξμε ησλ νκάδσλ είηε φρη
(26-31). Έηζη, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ζε ελλέα εξσηήζεηο πνπ
ζα θαηαγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ. ηελ εξψηεζε απηή κπνξνχζαλ λα
απαληήζνπλ ηα 37 άηνκα (πνζνζηφ 46,3%) πνπ απάληεζαλ Ναη ζηελ χπαξμε νκάδσλ
ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηεξεπλψληαη κέζσ απηψλ ησλ
εξσηήζεσλ αθνξνχλ ην αλ είρε πξνεηνηκάζεη ε δηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηθαλνπνηεηηθά
απφ πξηλ ηελ νξγάλσζε ζε νκάδεο, αλ ην πξνζσπηθφ ζπκθψλεζε ζε απηή ηελ ηαθηηθή,
αλ ηα κέιε θαηαλννχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο θαη αλ ππάξρνπλ
ζαθείο ζθνπνί θαη ζηφρνη απφ ηελ νκάδα. Δξεπλάηαη επίζεο ε απηνλνκία ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο, ην αλ αμηνινγείηαη ε πξφνδνο θαη ε απφδνζή ηεο θαη ην αλ ηα κέιε
παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο απνθάζεσλ. Πέξαλ ηνχησλ
εμεηάδεηαη ην αλ είλαη δηάρπηε ε επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο θαη ηέινο ην αλ θαηαθέξλνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζε παξαγσγή
ηδεψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη παξνπζηάδνληαη
νκαδνπνηεκέλα ζηνλ πίλ.6. Οη εξσηψκελνη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ επηιέγνληαο κία εθ
ησλ πέληε απαληήζεσλ ηεο θιίκαθαο Likert θαη θπκαίλεηαη απφ: 1-Γηαθσλψ απφιπηα,
έσο θαη 5-πκθσλψ απφιπηα, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα
επηιέμνπλ ηελ απάληεζε ΓΓ/ΓΑ-Γε Γλσξίδσ, Γελ Απαληψ. πγθεθξηκέλα :
 Σν 16,3% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε νπδέηεξε ζηάζε ζην αλ ε Γηνίθεζε ηεο
Βηβιηνζήθεο είρε πξνεηνηκάζεη ηθαλνπνηεηηθά απφ πξηλ ηελ νξγάλσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο. Σν 15% ζπκθψλεζε ελψ κφιηο ην 1,3% δήισζε «Γηαθσλψ
απφιπηα» (βι.γξάθ.16).
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 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο εηζήγαγε ηελ νξγάλσζε ησλ
νκάδσλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνζσπηθνχ ην 25% ηνπ πξνζσπηθνχ δήισζε
«πκθσλψ», ελψ ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 7,5% δήισζε «Γε
Γλσξίδσ/Γελ Απαληψ». Σν πνζνζηφ ηεο απάληεζεο «πκθσλψ απφιπηα» ήηαλ
6,3%, ίδην κε απηφ ηεο «Οπδέηεξεο ζηάζεο», ελψ νη απαληήζεηο ζην «Γηαθσλψ»
ήηαλ κφιηο 1,3% (βι.γξάθ.17).
 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε νκάδα ηνπ εξσηψκελνπ έρεη ζαθείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο,
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (21,3%) δφζεθε ζηελ απάληεζε «πκθσλψ» ελψ ε
απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα» έθηαζε ην πνζνζηφ ησλ 18,8%. Οη απαληήζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ «Οπδέηεξε ζηάζε» θαη ην «Γηαθσλψ» είραλ ην ίδην πνζνζηφ
απάληεζεο (2,5%), ελψ ην ΓΓ/ΓΑ έιαβε 1,3%. ηελ εξψηεζε απηή θαλείο απφ ηνπο
εξσηψκελνπο δελ απάληεζε «Γηαθσλψ απφιπηα» (βι.γξάθ.18).
 Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ην αλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ εξσηψκελνπ
θαηαλννχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Σν 23,8% ησλ εξσηεζέλησλ
απάληεζαλ «πκθσλψ» ελψ ην 15% «πκθσλψ απφιπηα». «Γηαθσλψ» απάληεζε ην
5% ελψ ην «Οπδέηεξε ζηάζε» επέιεμε ην 1,3% ησλ εξσηεζέλησλ (βι.γξάθ.19).
 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε νκάδα έρεη απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηεο ην 20% ησλ
εξσηψκελσλ απάληεζε «πκθσλψ», ελψ ην 10% «Γηαθσλψ». «πκθσλψ απφιπηα»
απάληεζε ην 7,5%, «Γηαθσλψ απφιπηα» ην 2,5% θαη ΓΓ/ΓΑ απάληεζε ην 1,3%
(βι.γξάθ.20).
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο αθνξνχζε ηελ επφκελε
εξψηεζε ηεο έξεπλαο. ε απηήλ, ην 22,5% απάληεζε «πκθσλψ», ελψ «Οπδέηεξε
ζηάζε» δήισζε ην 8,8%. «πκθσλψ απφιπηα» δήισζε κφιηο ην 3,8%, «Γηαθσλψ
απφιπηα» ην 1,3% θαη ΓΓ/ΓΑ ην 5% (βι.γξάθ.21).
 Ζ επφκελε εξψηεζε εμέηαδε ην αλ ηα κέιε παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα
ζηάδηα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Δδψ, ην 28,8% απάληεζε «πκθσλψ» θαη ην 11,3%
«πκθσλψ απφιπηα». «Οπδέηεξε ζηάζε» δήισζε ην 1,3% θαη «Γηαθσλψ» ην 5%
(βι.γξάθ.22).
 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο ην 27,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «πκθσλψ», ην 12,5%
«πκθσλψ απφιπηα» ελψ «Οπδέηεξε ζηάζε» επέιεμε ην 3,8% ησλ εξσηψκελσλ. Σν
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«Γηαθσλψ» θαη ην «Γηαθσλψ απφιπηα» επέιεμαλ ην 1,3% ησλ εξσηεζέλησλ
(βι.γξάθ.23).
 Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ δηεξεπλνχζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηηο αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο δεηνχζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα
απαληήζνπλ ζην αλ νη νκάδεο κεηαηξέπνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζε παξαγσγή ηδεψλ.
Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή ην 25% ησλ εξσηεζέλησλ
δειψλεη «Οπδέηεξε ζηάζε», ελψ ην 12,5% επέιεμε ην «Γηαθσλψ». «πκθσλψ»
δήισζε ην 5% ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ πνζνζηφ απφ 1,3% δήισζε «Γηαθσλψ
απφιπηα» θαη «πκθσλψ απφιπηα» (βι.γξάθ.24).
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Δξεπλεηηθή Δξψηεζε
Βαζκφο πκθσλίαο Δξσηψκελσλ

1
Γηαθσλψ
απφιπηα

2
Γηαθσλψ

3
Οπδέηεξε
ζηάζε

4
πκθσλψ

5
πκθσλψ
απφιπηα

6
ΓΓ / ΓΑ

(1,3%)

(3,8%)

(16,3)

(15%)

(6,3%)

(2,5%)

2,7%*

8,1%*

35,1%*

32,4%*

13,5%*

5,4%*

18. Ζ Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο
εηζήγαγε ηελ νξγάλσζε πξνζσπηθνχ
βαζηζκέλε ζε νκάδεο κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ πξνζσπηθνχ.

-

(1,3%)

(6,3%)

(25%)

(6,3%)

(7,5%)

2,7%*

13,5%*

54,05%*

13,5%*

16,2%*

19. Ζ νκάδα κνπ έρεη ζαθείο ζθνπνχο
θαη ζηφρνπο.

-

(2,5%)

(2,5%)

(21,3%)

(18,8%)

(1,3%)

20. Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννχλ ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο.

-

5,4%*
(5%)

5,4%*
(1,3%)

45,94%*
(23,8%)

40,5%*
(15%)

2,7%*
-

21. Ζ νκάδα κνπ έρεη απηνλνκία ζηελ
εξγαζία ηεο (απηνδηνηθνχκελε νκάδα).

(2,5%)

10,8%*
(10%)

2,7%*
(5%)

51,35%*
(20%)

32,43%*
(7,5%)

(1,3%)

5,4%*
(1,3%)

21,3%*
(3,8%)

10,8%*
(8,8%)

43,24%*
(22,5%)

16,2%*
(3,8%)

2,7%*
(5%)

2,7%*
-

8,1%*
(5%)

18,9%*
(1,3%)

48,6%*
(28,8%)

8,1%*
(11,3%)

10,8%*
-

10,8%*

2,7%*

62,16%*

24,3%*

(1,3%)

(1,3%)

(3,8%)

(27,5%)

(12,5%)

-

2,7%*
(1,3%)

2,7%*
(12,5%)

8,1%*
(25%)

59,4%*
(5%)

27,02%*
(1,3%)

-

2,7%*

27,02%*

54,05%*

10,8%*

2,7%*

17. Ζ Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ
νπνία εξγάδνκαη είρε ιάβεη
ηθαλνπνηεηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ νκάδσλ θαηά ηελ
νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

22. Ζ νκάδα κνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν
θαη ηελ απφδνζή ηεο.
23. Σα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ
δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ.
24. Ζ επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε
είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο.
25.Ζ νκάδα κνπ πεηπραίλεη λα
κεηαηξέςεη ηηο ζπγθξνχζεηο ζε
παξαγσγή ηδεψλ.

Πίλ.13:πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ
*Πνζνζηφ % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ (80 άηνκα)
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ΔΗΥΔ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗ Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ Δ
ΟΜΑΓΔ;

1%
0%
0%

19%

Γηαθωλώ απόιπηα
Γηαθωλώ
Οπδέηεξε ζηάζε
Σπκθωλώ
Σπκθωλώ απόιπηα

80%

ΓΓ/ΓΑ

Γξάθ.16:Δίρε πξνεηνηκαζηεί ε νξγάλσζε ζε νκάδεο;

ΔΗΥΔ ΤΜΦΧΝΖΔΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖΝ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ;
ΓΓ/ΓΑ
17%

Σπκθωλώ
απόιπηα
14%

Οπδέηεξε
ζηάζε
14%

Σπκθωλώ
55%

Γξάθ.17: Δίρε ζπκθσλήζεη ην πξνζσπηθφ ζηελ εηζαγσγή ησλ νκάδσλ;

Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΔΥΔΗ ΑΦΔΗ ΚΟΠΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΥΟΤ

Σπκθωλώ
απόιπηα
18,8%

Σπκθωλώ
21,3%

Γξάθ.18:Ζ νκάδα κνπ έρεη ζαθείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο
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ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑΝΟΟΤΝ ΣΟΤ
ΚΟΠΟΤ & ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΖ
Γηαθωλώ
11%
Οπδέηεξε
ζηάζε
3%

Σπκθωλώ
απόιπηα
33%

Σπκθωλώ
53%

Γξάθ.19:Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο
Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΔΥΔΗ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ

Σπκθωλώ
απόιπηα
16%

ΓΓ/ΓΑ
3%

Γηαθωλώ
απόιπηα
5%
Γηαθωλώ
22%

Οπδέηεξε
ζηάζε
11%

Σπκθωλώ
43%

Γξάθ.20:Ζ νκάδα κνπ έρεη απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηεο

Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ & ΣΖΝ
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

22,50%

8,80%
3,80%

Γηαθωλώ

3,80%

Οπδέηεξε ζηάζε

Σπκθωλώ

Σπκθωλώ
απόιπηα

Γξάθ.21: Ζ νκάδα κνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη ηελ απφδνζή ηεο
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ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ
ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟΦΔΗ ΚΑΣΑ ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΛΖΦΖ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ
Οπδέηεξε ζηάζε
3%

Σπκθωλώ
απόιπηα
27%
Σπκθωλώ
70%

Γξάθ.22:Σα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο απνθάζεσλ

Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΗΝΑΗ
ΓΗΑΥΤΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
Σπκθωλώ
απόιπηα
29%

Οπδέηεξε
ζηάζε
9%

Σπκθωλώ
62%

Γξάθ.23:Ζ επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο

Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΠΔΣΤΥΑΗΝΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
ΣΧΝ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΗΓΔΧΝ
Σπκθωλώ

5%

Οπδέηεξε ζηάζε

25%

Γηαθωλώ
0,00%

12,50%
5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Γξάθ.24:Ζ νκάδα κνπ πεηπραίλεη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε παξαγσγή ηδεψλ

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

133

3.5.4 Απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο νκάδεο
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο Δλφηεηαο Γ’ πεξηιάκβαλε έμη εξσηήζεηο θαη αθνξνχζε ηελ
θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη
παξάγνληεο πνπ δηεξεπλψληαη κέζσ απηψλ ησλ εξσηήζεσλ αθνξνχλ ηελ πξνηίκεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε πνπ βαζίδεηαη ζε νκάδεο, ην αλ πξέπεη λα
δηδάζθεηαη ν εξγαδφκελνο ηελ έλλνηα θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, θαη αλ ε ηειεπηαία
ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σέινο, δηεξεπλάηαη ην αλ ην άηνκν
παίξλεη πξσηνβνπιίεο κέζα ζηελ νκάδα, αλ ε αλψηαηε εγεζία επζχλεηαη γηα ηελ
επηθξάηεζε ησλ νκάδσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη αθφκα αλ κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο:
 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ νη εξγαδφκελνη ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο πξνηηκνχλ
κηα δηνηθεηηθή νξγάλσζε βαζηζκέλε ζηηο νκάδεο, ην 48,8% ησλ εξσηψκελσλ
δειψλεη «πκθσλψ», ην 40% δειψλεη «πκθσλψ απφιπηα» θαη ην 8,8% επηιέγεη ην
«Οπδέηεξε ζηάζε». ηελ εξψηεζε απηή θαλέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ επέιεμε
ην «Γηαθσλψ» θαη ην «Γηαθσλψ απφιπηα» (βι.γξάθ.25).
 Σελ έλλνηα θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο πξέπεη λα ηε δηδάζθεηαη ν εξγαδφκελνο πξηλ
κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξεζβεχεη ην 55,5% (44 άηνκα) ησλ εξσηψκελσλ, ην
33,8% ζπκθσλεί απφιπηα κε απηή ηελ άπνςε θαη ην 8,8% δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε.
Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δελ ππήξμαλ νη επηινγέο «Γηαθσλψ» θαη
«Γηαθσλψ απφιπηα» (βι.γξάθ.26).
 ην φηη ε νκαδηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζπκθσλεί ην 50% ησλ εξσηψκελσλ ελψ ην 42,5% ζπκθσλεί απφιπηα
κε ηελ άπνςε απηή. Σν 3,8% (3 άηνκα) δειψλεη νπδέηεξε ζηάζε (βι.γξάθ.27)
 ηελ άπνςε πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ην αλ κέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν παίξλεη
πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηχζζεη θαηλνηνκίεο ην 52,5% ησλ εξσηψκελσλ
(42 άηνκα) απάληεζε «πκθσλψ», θαη απφ 16 άηνκα (πνζνζηφ 20% ) δήισζε
«πκθσλψ απφιπηα» θαη «Οπδέηεξε ζηάζε». Με ηελ επηινγή «Γηαθσλψ»,
ζπκθψλεζε ην 5% ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ΓΓ/ΓΑ δήισζε ην 3% (βι.γξάθ.28).
 ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε αλψηαηε εγεζία θάζε Βηβιηνζήθεο επζχλεηαη γηα
ηελ επηθξάηεζε ηεο νκαδηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο «πκθσλψ» απάληεζε ην
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46,3% ησλ εξσηεζέλησλ, «πκθσλψ απφιπηα» ην 33,8% ελψ ην 11,3% δήισζε
«Οπδέηεξε ζηάζε» (βι.γξάθ.29).
 ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο επηηπγράλεηαη νκαδηθφηεηα
θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ην 48,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε
«πκθσλψ», θαη ην 31,3% «πκθσλψ απφιπηα». Σν 8,8% δήισζε «Οπδέηεξε
ζηάζε» θαη ην 7,5% «ΓΓ/ΓΑ» (βι.γξάθ.30).

1

2

3

4

5

6

Γηαθσλψ
απφιπηα

Γηαθσλψ

Οπδέηεξε
ζηάζε

πκθσλψ

πκθσλψ
απφιπηα

ΓΓ / ΓΑ

26.Πξνηηκψ κηα δηνηθεηηθή
νξγάλσζε (ιεηηνπξγηθή &
δνκηθή) βαζηζκέλε ζε νκάδεο.

_

-

8,8%

48,8%

40%

-

27. Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα
δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο
δπλακηθήο ηεο νκάδαο πξηλ κπεη
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
28. Ζ εθαξκνγή νκάδσλ ζην
ρψξν εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ
ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ.
29. Μέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν
παίξλεη πεξηζζφηεξεο
πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηνκίεο.

-

-

8,8%

55,5%

33,8%

2,5%

-

2,5%

3,8%

50%

42,5%

1,3%

-

5%

20%

52,5%

20%

2,5%

30. Ζ αλψηαηε εγεζία θάζε
Βηβιηνζήθεο επζχλεηαη γηα ηελ
επηθξάηεζε ηεο νκαδηθφηεηαο
ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.
31. Μέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία θαη
νκαδηθφηεηα
κεηαμχ
ησλ
ζπλαδέιθσλ.

-

5%

11,3%

46,3%

33,8%

2,5%

-

1,3%

8,8%

48,8%

31,3%

7,5%

Πίλ.14: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ
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ΠΡΟΣΗΜΧ ΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
ΒΑΗΜΔΝΖ Δ ΟΜΑΓΔ
Σπκθωλώ απόιπηα

40%

Σπκθωλώ
Οπδέηεξε ζηάζε

48,80%
8,80%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Γξάθ.25:Πξνηηκψ κηα δηνηθεηηθή νξγάλσζε βαζηζκέλε ζε νκάδεο
Ο ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ
ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΠΡΗΝ ΜΠΔΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ
Οπδέηεξε
ζηάζε
9%

ΓΓ/ΓΑ
2%
Σπκθωλώ
απόιπηα
34%

Σπκθωλώ
55%

Γξάθ.26:Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο πξηλ κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο
50%

Ζ ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΤΜΒΑΛΛΔΗ
ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ
ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

42,50%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

3,80%
10,00%
S1
Οπδέηεξε Σπκθωλώ Σπκθωλώ
απόιπηα
ζηάζε

0,00%

Γξάθ.27:Ζ νκαδηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
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ΜΔΑ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΠΑΗΡΝΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ & ΑΝΑΠΣΤΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ

Γηαθωλώ
5%

ΓΓ/ΓΑ
3%

Οπδέηεξε
ζηάζε
20%

Σπκθωλώ
απόιπηα
20%

Σπκθωλώ
52%

Γξάθ.28:Μέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν παίξλεη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηχζζεη
θαηλνηνκίεο

Ζ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΘΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
ΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΡΑΣΖΖ ΣΖ
ΟΜΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ

33,80%

Σπκθωλώ απόιπηα

46,30%

Σπκθωλώ
11,30%

Οπδέηεξε ζηάζε
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Γξάθ.29:Ζ αλψηαηε εγεζία θάζε Βηβιηνζήθεο επζχλεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο νκαδηθφηεηαο ζην
ρψξν εξγαζίαο

Ζ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΑΗΣΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ &
ΟΜΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΑΓΔΛΦΧΝ
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

48,80%
31,30%
8,80%

Οπδέηεξε ζηάζε

7,50%
Σπκθωλώ

Σπκθωλώ
απόιπηα

ΓΓ/ΓΑ

Γξάθ.30:Ζ ελδπλάκσζε απνηειεί αηηία ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

137

3.5.5. Απνηειέζκαηα αλνηρηήο εξψηεζεο
ην εξσηεκαηνιφγην ππήξρε κηα εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ, ε νπνία δεηνχζε απφ ηνπο
εξσηεζέληεο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ νκάδσλ ζηε
βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα.
Οη απφςεηο πνπ ζπλειέγεζαλ ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθέο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ ησλ Διιήλσλ Δπηζηεκφλσλ ηεο Πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζεκεξηλέο
δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. πλνπηηθά αλαθέξνπκε πσο ηα
πεξηζζφηεξα ζρφιηα πνπ θαηεγξάθεζαλ ήηαλ ζεηηθά σο πξνο ην ξφιν ησλ νκάδσλ ζην
θαζεκεξηλφ

εξγαζηαθφ

πεξηβάιινλ.

Οη

απαληήζεηο

νκαδνπνηήζεθαλ

θαη

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δεκηνχξγεζαλ ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, κε ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηηο νκάδεο, κε ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμή ηνπο αιιά θαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ ή ζεκείσλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Παξνχζα θαηάζηαζε
Οη εξσηψκελνη θαηαγξάθνπλ πσο πξφθεηηαη «γηα κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε» πνπ
εθαξκφδεη «έλα επέιηθην κνληέιν εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζή ηεο» αιιά θαη
«δεκηνπξγεί λέα πξφηππα εξγαζίαο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα».
Έηζη, δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο πσο ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλα
«απαξραησκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο», «θαλέλα
νξγαλφγξακκα δελ είλαη ηφζν επέιηθην ψζηε λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο
δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο» αιιά θαη ην γεγνλφο πσο «ην επίπεδν δηνίθεζεο πνπ ππάξρεη
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηέο» ελψ θαηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε «έιιεηςε
ηθαλψλ αηφκσλ γηα δηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ κε γλψζεηο ζηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο». Πέξαλ
απηψλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο φηη «ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθέο επηδφζεηο» θαη «δελ ελζαξξχλεηαη ζηελ Διιάδα ε εξγαζία ζε
νκάδεο αιιά παξαηεξνχληαη αηνκηθέο πξνζπάζεηεο».
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Θεηηθά ζεκεία ησλ νκάδσλ
Οη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ νκάδσλ αθνξνχζαλ ηε δηαπίζησζε
φηη είλαη «απαξαίηεηε ε χπαξμε ησλ νκάδσλ κε ηελ αχμεζε ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ» θαη φηη ζπληεινχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε απηψλ». Οη εξσηψκελνη
πηζηεχνπλ πσο «νη νκάδεο ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
βηβιηνζεθψλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ». Μέζσ ησλ νκάδσλ
«δεκηνπξγείηαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ζχζθημε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ» κε
επαθφινπζν «θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζα είραλ ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη
θαιχηεξε απφδνζε ζηηο εξγαζίεο». Καηά ηνπο εξσηεζέληεο «νη νκάδεο δηεπθνιχλνπλ
«ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ηελ θνηλή πνιηηηθή, ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ απνθπγή
ιαζψλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ». Όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ
παίξλνληαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απηέο κέζσ ησλ νκάδσλ «παίξλνληαη πην άκεζα
θαη γξήγνξα» θαζψο «ππάξρεη πνηθηιία απφςεσλ, εληζρχεηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ
κε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα κηαο θαη «ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ησλ
νκάδσλ γίλνληαη επθνιφηεξα απνδεθηά». εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη νκάδεο είλαη
«ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα πνπ απνθεχγνπλ ή θνβνχληαη ηηο
επζχλεο» θαη απφ ηελ άιιε θαζηζηνχλ ηα άηνκα «πην ππεχζπλα». Απνηεινχλ κέζν γηα
«βειηίσζε δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ» αιιά θαη κέζν κε
ην νπνίν επηηπγράλεηαη «κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε», ζπληειψληαο ζηελ «απφθηεζε
γλψζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο». Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεκείσζαλ σο
παξαδείγκαηα επηηπρεκέλεο νκαδηθήο εξγαζίαο ην Heal-Link, ην GuNet θαη ην
πιινγηθφ Καηάινγν.
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ
Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα πθίζηαληαη ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη νκάδεο, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη «ε
επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ηξφπν ζχζηαζήο ηνπο» θαη ζα πξέπεη λα γίλεη «ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ε νπνία ζα πξέπεη πξψηηζηα λα έρεη εκθπζήζεη πλεχκα
ζπλεξγαζίαο» αιιά θαη λα έρεη νξίζεη «θαλνληζηηθφ πιαίζην» ή λα «ππάξρεη απαξαίηεηα
νξγαλφγξακκα» θαη πέξαλ απηψλ λα βαζηζηεί ε δεκηνπξγία ηνπο ζε «ηερληθέο
δεκηνπξγίαο νκάδσλ». Ζ Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα «παξαθνινπζεί ζηελά ηηο νκάδεο», λα

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

139

ππάξρεη «έιεγρνο πξνφδνπ» αιιά λα ππάξρνπλ «ηζρπξά θαη δπλακηθά άηνκα κε εκπεηξία
ζηε Γηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ» θαη αθφκα θαη «έλαο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο».
εκεηψλεηαη επίζεο φηη «πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ “πληγεί” ε
αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη πξσηνβνπιία» θαζψο επίζεο λα «εληζρπζνχλ νη ρακεινί ηφλσλ
ζπκκεηέρνληεο» αιιά θαη λα απνθεπρζεί ην “κνλνπψιην” απφ ηηο ηζρπξέο
πξνζσπηθφηεηεο». εκεηψλνπλ επίζεο φηη ε χπαξμε νκάδσλ «πξνυπνζέηεη νξγαλσκέλε
Βηβιηνζήθε θαη χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ». ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη «ε
αιιειεγγχε, ε επηθνηλσλία, νη νκαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, ε θαηαλφεζε, ε
ζπλαδειθηθφηεηα αιιά θαη νη μεθάζαξνη ζηφρνη θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ».
Αξλεηηθά ζεκεία γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ
Τπήξμαλ φκσο θαη απφςεηο πνπ ελψ δελ αλαθέξνπλ μεθάζαξα ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ
χπαξμε νκάδσλ αλαθέξνπλ θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ αλαζηαιηηθνχο γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ησλ Βηβιηνζεθψλ.
Έηζη, ζεσξείηαη απφ κεξηθνχο φηη νη νκάδεο «είλαη αληίζεηεο κε ηελ πθηζηάκελε
νξγαλσηηθή δνκή» είλαη «καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα» «ε νκαδηθή εξγαζία είλαη
εθηφο ινγηθήο» θαη «ε εθαξκνγή ηνπο είλαη απνζπαζκαηηθή θαη εκβφιηκε». Πηζηεχεηαη
επίζεο απφ θάπνηνπο φηη ην κνληέιν απηφ «κπνξεί λα απνδψζεη ζεηηθά κφλν απφ ηχρε,
φηαλ είλαη καδί άλζξσπνη θνηλήο αληίιεςεο» θαη φηη «είλαη αλέθηθηε ε ιεηηνπξγία ηνπο
ζε Βηβιηνζήθεο κε ειάρηζην πξνζσπηθφ». Αλαθέξνπλ επίζεο φηη ην «λα κνηξάδεζαη
γλψζε θαη λα δέρεζαη ηελ άπνςε ηνπ άιινπ απαηηεί ζέιεζε θαη αλνρή» θαη γηα ην ιφγν
απηφ νη νκάδεο «είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα έξγα νξηζκέλνπ ρξφλνπ». Πξνζζέηνπλ επίζεο
φηη «ζπρλά ζε κηα νκάδα εξγάδνληαη φζνη ελδηαθέξνληαη» ελψ «θάπνηνη άλζξσπνη
απνδίδνπλ θαιχηεξα αηνκηθά». Σέινο, ζεσξνχλ φηη «νη κεγάιεο νκάδεο είλαη δπζθίλεηεο
θαη παξαηεξείηαη ζε απηέο απψιεηα επζχλεο» ελψ «ε εθαξκνγή ή φρη νκάδσλ εμαξηάηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηελ εξγαζία»
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πλνπηηθή παξάζεζε απφςεσλ εξσηεζέλησλ :
Παξνχζα θαηάζηαζε
Απαξραησκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο.
Καλέλα νξγαλφγξακκα δελ είλαη ηφζν επέιηθην ψζηε λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο.
 Τν επίπεδν δηνίθεζεο πνπ ππάξρεη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηέο.
 Έιιεηςε ηθαλψλ αηφκσλ γηα δηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ κε γλψζεηο ζηα ζέκαηα ηεο
δηνίθεζεο.
 Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθέο επηδφζεηο.
 Γελ ελζαξξχλεηαη ζηελ Διιάδα ε εξγαζία ζε νκάδεο αιιά παξαηεξνχληαη αηνκηθέο
πξνζπάζεηεο.
Θεηηθά ζεκεία ησλ νκάδσλ
 Απαξαίηεηε ε χπαξμε ησλ νκάδσλ κε ηελ αχμεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
 πληεινχλ νη νκάδεο ζηε βειηίσζε απηψλ.
 Οη νκάδεο ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ θαη
ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.
 Μέζσ ησλ νκάδσλ «δεκηνπξγείηαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ζχζθημε ησλ αλζξσπίλσλ
ζρέζεσλ.
 Καιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζα είραλ ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη θαιχηεξε
απφδνζε ζηηο εξγαζίεο.
 Οη νκάδεο δηεπθνιχλνπλ «ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ηελ θνηλή πνιηηηθή, ηελ
νκνηνγέλεηα θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ.
Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κέζσ ησλ νκάδσλ
παίξλνληαη πην άκεζα θαη γξήγνξα.
 Τπάξρεη πνηθηιία απφςεσλ, εληζρχεηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κε ζαθψο θαιχηεξα
απνηειέζκαηα.
 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ γίλνληαη επθνιφηεξα απνδεθηά»
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 Οη νκάδεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα πνπ απνθεχγνπλ ή
θνβνχληαη ηηο επζχλεο.
 Καζηζηνχλ ηα άηνκα πην ππεχζπλα.
 Βειηίσζε δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ
 Δπηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, ζπληειψληαο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ
 Ζ επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ηξφπν ζχζηαζήο ηνπο.
 Πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ε νπνία ζα πξέπεη πξψηηζηα λα έρεη
εκθπζήζεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο.
 Ζ Γηνίθεζε λα έρεη νξίζεη θαλνληζηηθφ πιαίζην.
 Να ππάξρεη απαξαίηεηα νξγαλφγξακκα.
 Να βαζηζηεί ε δεκηνπξγία ηνπο ζε ηερληθέο δεκηνπξγίαο νκάδσλ.
 Ζ Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο νκάδεο.
 Να ππάξρεη έιεγρνο πξνφδνπ.
 Να ππάξρνπλ ηζρπξά θαη δπλακηθά άηνκα κε εκπεηξία ζηε Γηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ
 Να ππάξρεη έλαο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο.
 Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ “πληγεί” ε αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη
πξσηνβνπιία.
 Να εληζρπζνχλ νη ρακεινί ηφλσλ ζπκκεηέρνληεο.
 Να απνθεπρζεί ην “κνλνπψιην” απφ ηηο ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο.
 Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ πξνυπνζέηεη νξγαλσκέλε Βηβιηνζήθε θαη χπαξμε ηθαλνχ
αξηζκνχ πξνζσπηθνχ.
 Δίλαη βαζηθφ λα ππάξρνπλ: ε αιιειεγγχε, ε επηθνηλσλία, νη νκαιέο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ κειψλ, ε θαηαλφεζε, ε ζπλαδειθηθφηεηα αιιά θαη νη μεθάζαξνη ζηφρνη θαη ν
θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ».
Αξλεηηθά ζεκεία γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ
 Οη νκάδεο είλαη αληίζεηεο κε ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή δνκή.
 Μαθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
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 Ζ νκαδηθή εξγαζία είλαη εθηφο ινγηθήο.
 Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη απνζπαζκαηηθή θαη εκβφιηκε.
 Μπνξεί λα απνδψζεη ζεηηθά κφλν απφ ηχρε, φηαλ είλαη καδί άλζξσπνη θνηλήο
αληίιεςεο.
 Δίλαη αλέθηθηε ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε Βηβιηνζήθεο κε ειάρηζην πξνζσπηθφ
 Απαηηεί ζέιεζε θαη αλνρή ην λα κνηξάδεζαη γλψζε θαη λα δέρεζαη ηελ άπνςε ηνπ
άιινπ.
 Δίλαη απνηειεζκαηηθέο γηα έξγα νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
 πρλά ζε κηα νκάδα εξγάδνληαη φζνη ελδηαθέξνληαη.
 Κάπνηνη άλζξσπνη απνδίδνπλ θαιχηεξα αηνκηθά.
 Οη κεγάιεο νκάδεο είλαη δπζθίλεηεο θαη παξαηεξείηαη ζε απηέο απψιεηα επζχλεο.
 Ζ εθαξκνγή ή φρη νκάδσλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εξγαζία.
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3.6. πκπεξάζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο
ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο παξαζέζακε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαθηλήζεθε ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ
θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο νκάδεο. Απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαη ηελ
δηαθίλεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα παξαθάησ:
 χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηεζέλησλ δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε γηα ηελ νξγάλσζε κε βάζε ηηο νκάδεο ζηηο
Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Παξφια απηά νκάδεο ππάξρνπλ ζε έλα
κεγάιν πνζνζηφ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, θαη δηαθξίλνληαη ηφζν ζε
ηππηθέο φζν θαη ζε άηππεο νκάδεο σο πξνο ην είδνο ηνπο. Απφ απηέο ηα
κεγαιχηεξα

πνζνζηά

απαληήζεσλ

ζπγθεληξψλνπλ

νη

νκάδεο

θαηαινγνγξάθεζεο, νη νκάδεο Γαλεηζκνχ/Γηαδαλεηζκνχ θαη νη νκάδεο
Δμππεξέηεζεο ρξεζηψλ, δειαδή νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε
παξαδνζηαθψλ

ιεηηνπξγηψλ

ηεο

Βηβιηνζήθεο.

Οη

νκάδεο

απηέο

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ
θάησζη:


Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο.



Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο.



Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.



Μεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ηέινο



Αλάπηπμε θνηλήο πνιηηηθήο.

 Όζνλ αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίλακε φηη απηέο έρνπλ ζαθείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο,
νη νπνίνη θαη γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Έρνπλ απηνλνκία
ζηελ εξγαζία ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Σα κέιε
ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο, παξαηεξείηαη φκσο επηθχιαμε, πνπ δειψλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
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εξσηεζέλησλ λα δειψλεη νπδέηεξε ζηάζε, ζην αλ ε νκάδα κεηαηξέπεη ηηο
ζπγθξνχζεηο ζε παξαγσγή ηδεψλ.
 ηελ ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νκάδεο ζην
ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ νπνία απάληεζε ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ (είηε
απάληεζε ζεηηθά ζηελ χπαξμε νκάδσλ είηε απάληεζε αξλεηηθά), θαηαγξάθεθε ε
πξνηίκεζή ηνπο γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε βαζηζκέλε ζε νκάδεο. Πηζηεχνπλ
επίζεο φηη ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηεο
νκάδαο πξηλ κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο ε νκαδηθή
εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φηη
κέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν παίξλεη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηχζζεη
θαηλνηνκίεο. Σελ επηθξάηεζε ηεο νκαδηθφηεηαο κέζα ζηε Βηβιηνζήθε ηελ
απνδίδνπλ ζηελ αλψηαηε εγεζία ηεο θαη ζεσξνχλ φηη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ.
 Όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε απφςεσλ γηα ην ξφιν ησλ νκάδσλ ζηε βειηίσζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο νη απφςεηο πνπ
ζπλειέγεζαλ

ήηαλ

πξάγκαηη

εληππσζηαθέο

θαη

αληηθαηνπηξίδνπλ

ηνλ

πξνβιεκαηηζκφ ησλ Διιήλσλ Δπηζηεκφλσλ ηεο Πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο
ζεκεξηλέο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. πλνπηηθά
αλαθέξνπκε (κηαο θαη ζην θεθ.3 θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απφςεηο πνπ
θαηαηέζεθαλ) πσο ηα πεξηζζφηεξα ζρφιηα πνπ θαηεγξάθεζαλ ήηαλ ζεηηθά σο
πξνο ην ξφιν ησλ νκάδσλ ζην θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα
απνπζηάδεη θαη ε θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ ή ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο
εξσηψκελνπο πσο ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλα απαξραησκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα
γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, φηη θαλέλα νξγαλφγξακκα δελ είλαη ηφζν
επέιηθην ψζηε λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο αιιά
θαη ην γεγνλφο πσο ην επίπεδν δηνίθεζεο πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηέο, δειψλνληαο παξάιιεια ηελ έιιεηςε ηθαλψλ
αηφκσλ γηα δηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ κε γλψζεηο ζηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο. Πέξαλ
απηψλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
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ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθέο επηδφζεηο θαη δελ ελζαξξχλεηαη ζηελ Διιάδα ε εξγαζία
ζε νκάδεο αιιά παξαηεξνχληαη αηνκηθέο πξνζπάζεηεο.
 Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη νκάδεο
νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ηξφπν ζχζηαζήο
ηνπο ν νπνίνο θαη πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ε νπνία ζα
πξέπεη πξψηηζηα λα έρεη εκθπζήζεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο αιιά θαη λα έρεη νξίζεη
έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ή λα ππάξρεη απαξαίηεηα νξγαλφγξακκα θαη πέξαλ
απηψλ λα βαζηζηεί ε δεκηνπξγία ηνπο ζε ηερληθέο δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Ζ
Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο νκάδεο, λα ππάξρεη έιεγρνο
πξνφδνπ αιιά λα ππάξρνπλ ηζρπξά θαη δπλακηθά άηνκα κε εκπεηξία ζηε
Γηνίθεζε Βηβιηνζεθψλ θαη αθφκα θαη έλαο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο. εκεηψλεηαη
επίζεο φηη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ “πληγεί” ε αηνκηθή
πξνζπάζεηα θαη πξσηνβνπιία θαζψο επίζεο λα εληζρπζνχλ νη ρακεινί ηφλσλ
ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη λα απνθεπρζεί ην “κνλνπψιην” απφ ηηο ηζρπξέο
πξνζσπηθφηεηεο. εκεηψλνπλ επίζεο φηη ε χπαξμε νκάδσλ πξνυπνζέηεη
νξγαλσκέλε Βηβιηνζήθε θαη χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ. ηα παξαπάλσ
πξνζηίζεληαη ε αιιειεγγχε, ε επηθνηλσλία, νη νκαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ,
ε θαηαλφεζε, ε ζπλαδειθηθφηεηα αιιά θαη νη μεθάζαξνη ζηφρνη θαη ν
θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ. πκθσλψληαο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην ζέκα απηφ,
νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ πσο ε εηζαγσγή ησλ νκάδσλ πξέπεη λα βαζηζηεί ζε
θάπνηεο πξνυπνζέζεηο: Απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ δεκηνπξγίαο
νκάδσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ε νπνία ζα πξέπεη πξψηηζηα λα έρεη
εκθπζήζεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο
 Οη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ νκάδσλ αθνξνχζαλ ηε
δηαπίζησζε φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ησλ νκάδσλ κε ηελ αχμεζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη φηη ζπληεινχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε
απηψλ. Οη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ πσο νη νκάδεο ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
ρξεζηψλ. Μέζσ ησλ νκάδσλ δεκηνπξγείηαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ζχζθημε ησλ
αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κε επαθφινπζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζα
είραλ ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη θαιχηεξε απφδνζε ζηηο εξγαζίεο. Οη νκάδεο
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δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ηελ θνηλή πνιηηηθή, ηελ νκνηνγέλεηα
θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. Όζνλ
αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απηέο κέζσ ησλ
νκάδσλ παίξλνληαη πην άκεζα θαη γξήγνξα θαζψο ππάξρεη πνηθηιία απφςεσλ,
εληζρχεηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα κηαο
θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ γίλνληαη επθνιφηεξα απνδεθηά.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη νκάδεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ
ζε άηνκα πνπ απνθεχγνπλ ή θνβνχληαη ηηο επζχλεοθαη απφ ηελ άιιε θαζηζηνχλ
ηα άηνκα πην ππεχζπλα. Απνηεινχλ κέζν γηα βειηίσζε δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
γηα απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη κέζν κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη
κεγαιχηεξε

εμεηδίθεπζε,

ζπληειψληαο

ζηελ

απφθηεζε

γλψζεσλ

γηα

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεκείσζαλ σο
παξαδείγκαηα επηηπρεκέλεο νκαδηθήο εξγαζίαο ην Heal-Link, ην GuNet θαη ην
πιινγηθφ Καηάινγν.

Κιείλνληαο

κπνξνχκε

λα

αλαθέξνπκε,

ζπγθξίλνληαο

ηα

ζπκπεξάζκαηα

ηεο

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα πσο
απηά ζπλνιηθά ζπκθσλνχλ, επηηξέπνληάο καο λα εθθξάζνπκε ηελ άπνςε πσο νη νκάδεο
ζα είραλ ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ
4.1.Δηζαγσγή
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεχλεζε κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ,
πηπρέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε νκάδσλ ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Σν βαζηθφ
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ζην γεγνλφο φηη νη νκάδεο ζηηο βηβιηνζήθεο
απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νληφηεηεο επηδξψληαο ζεκαληηθά ζε δεηήκαηα πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, α) ηελ έληαμε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νξγάλσζε, ηελ
απνζπγθέληξσζε εμνπζηψλ θαη ηειηθά ηελ ελδπλάκσζε, β) ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη, γ) ηελ
δηακφξθσζε ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο ζπλέξγηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή θαη
παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Σα πξναλαθεξζέληα εληάζζνπλ ηηο νκάδεο ζε έλα
πςειφ επίπεδν σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ ζηηο
βηβιηνζήθεο.
Οη πξναλαθεξζείζεο δηαπηζηψζεηο ζπλεγνξνχλ θαη πνηθηινηξφπσο δηεξεπλψληαη ζηελ
δηεζλή θαη ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ δηνίθεζε ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο
(Κεθ.1 θαη 2). Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία επεθηάζεθε ζηελ δηεξεχλεζε, κέζσ πνηνηηθήο
εκπεηξηθήο έξεπλαο, ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο πξνο
α) ηελ χπαξμε θαη,
β) ηελ ηδηνζπζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ πνπ είηε δηαηεξνχλ (επηδξνχλ ζεηηθά)
είηε θαηαζηέιινπλ (επηδξνχλ αξλεηηθά) ζηελ χπαξμε νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Παξά ην γεγνλφο φηη αλάινγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ζην
εμσηεξηθφ, κέρξη ηψξα θαη ζχκθσλα κε απηά πνπ γλσξίδνπκε, ε πξνζπάζεηά καο
απνηειεί ηελ πξψηε απηήο ηεο κνξθήο.

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

148

4.2.πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Χο απφξξνηα ηεο κειέηεο καο πξνθχπηνπλ εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ
ζπλνπηηθά παξαζέηνπκε νινθιεξψλνληαο απηή ηελ πξνζπάζεηα

Έρνπκε ινηπφλ λα

θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί ην πιενλέθηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο σο ζεκαληηθφ. Σν γεγνλφο απηφ, εληζρχεη ηελ άπνςε ηεο
δηδαζθαιίαο

ηεο

έλλνηαο

ηεο

νκαδηθφηεηαο

ζε

ζεσξεηηθφ

επίπεδν

ελζσκαηψλνληαο ηα θαηάιιεια καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ρνιψλ
Βηβιηνζεθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο. Δδψ, παξαηεξείηαη έλα επξχηεξν πξφβιεκα
ζηε δνκή ησλ καζεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία παξφιν πνπ
ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λα εξγαζηεί
νκαδηθά, ελ ηνχηνηο δελ ππάξρεη θαζφινπ ή ππάξρεη ειάρηζηε βηβιηνγξαθία πνπ
λα ελεκεξψλεη ην θνηηεηή γηα ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.
Δπνκέλσο, είλαη βαζηθφ λα εηζαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα πνπ λα δηδάζθνπλ
ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο ζην ζχγρξνλν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ
Βηβιηνζεθψλ. Απηφ, εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία πηζηεχεη
πσο ην άηνκν πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο νκαδηθφηεηαο πξηλ κπεη ζην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Δμάιινπ, είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη δελ κπνξεί λα
ππάξμεη εθαξκνγή νκάδσλ ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ θαηαλνεί ηε ζεκαζία
ηεο. πλεπψο, ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο έλλνηαο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ ζα είλαη επηθεξδήο.
 Έρεη αλαγλσξηζηεί πιένλ απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο Αθαδεκατθέο
Βηβιηνζήθεο ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ηελ νπνία θαη ζεσξνχκε ηφζν
ζεκαληηθή φζν θαη απηή πνπ ππάξρεη θαη πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο
δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία παξέρεη αξθεηά κέζα πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία απηή (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ελεκεξσηηθά
θπιιάδηα, αιιά θαη ζπλαληήζεηο) θαη ε επηηπρεκέλε ρξήζε ηεο ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμε ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ δξάζεο ηφζν ζε θάζεην επίπεδν (ζηελ
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θαζεκεξηλή καο ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο) φζν θαη ζε νξηδφληην
επίπεδν (επξχηεξε ζπλεξγαζία Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ). Ζ επηθνηλσλία απηή
είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο λα θαηαλνήζεη ηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη, θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
Βηβιηνζήθεο. Γεκηνπξγεί παξάιιεια έλα ζηέξεν ζεκέιην γηα αμηνιφγεζε,
απνηίκεζε θαη κάζεζε απφ ηα πξφζσπα, ηηο νκάδεο θαη γεληθφηεξα ηε
Βηβιηνζήθε σο ζχλνιν.
 Μηα πξνζεθηηθή εμέηαζε θαη έλαο ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο εθείλσλ ησλ
ζπληζησζψλ νξγάλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ νκάδσλ, ζα νδεγνχζε
δπλεηηθά ζηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπο ζηηο Βηβιηνζήθεο. ην ζεκεξηλφ
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ νκάδσλ παξέρεη
πιενλεθηήκαηα πνπ κεηψλεη ηα θφζηε αιιά πξνυπνζέηεη ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη
δηνίθεζε. Οη πξνθιήζεηο, νη αιιαγέο θαζψο θαη νη επθαηξίεο είλαη ζηνηρεία ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Έρεη γίλεη
θαηαλνεηφ απφ ηε κέρξη ηψξα πνξεία ησλ Βηβιηνζεθψλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα
ηέιεηα νξγάλσζε πνπ ζα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα ηεο Βηβιηνζήθεο αιιά απηή
ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζπλερψο, λα ξπζκίδεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε
εθείλν ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ. Απηή ε δέζκεπζε γηα ηε ζπλερή αιιαγή αληηπξνζσπεχεη κηα ηξέρνπζα
πξφθιεζε ε νπνία γηα λ’ αληηκεησπηζηεί επηηπρψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο
αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη αμηνιφγεζε, απμαλφκελεο γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο ζπλερνχο εθκάζεζεο.
Ζ έξεπλά καο θαηέδεημε φηη νη εξγαδφκελνη ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο
κάιινλ δελ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε Γηνίθεζε ησλ Βηβιηνζεθψλ
ηνπο

αλαθέξνληαο

πσο

«ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ

επηθξαηεί

είλαη

απαξραησκέλν» θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο δηνίθεζεο θαη
νξγάλσζεο. Σνλίζηεθε επίζεο φηη δελ ππάξρνπλ άηνκα ηθαλά γηα δηνίθεζε
Βηβιηνζεθψλ κε γλψζεηο ζηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο. Γηα ηηο ειιεληθέο
αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ν ραξαθηήξαο ηεο Γηνίθεζεο γεληθφηεξα αιιά θαη ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηεπζπληή εηδηθφηεξα, δηαδξακαηίδεη πξσηαξρηθφ θαη
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δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηφζν γηα ηελ παγίσζε ηεο αθαδεκατθήο
Βηβιηνζήθεο σο εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φζν θαη γηα
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ηεο κέζα ζην ξαγδαίσο κεηαβαιιφκελν
εθπαηδεπηηθφ ρψξν εμ αηηίαο ηεο πιεξνθνξηαθήο έθξεμεο θαη ησλ αιιαγψλ ζηα
κέζα πιεξνθφξεζεο. Διπηδνθφξα γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη ε θίλεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ γηα ηηο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο (Ν.1268/1982 ΦΔΚ 119 Α’, άξζξν 16, παξ΄3) φπνπ
θαη δεηήζεθε απφ φια ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο λα θαηαγξάςνπλ θαη
λα απνζηείινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη
έλαο Γηεπζπληήο κηαο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο.
Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο θαη ζεσξίεο δηνίθεζεο βαζίδνληαη ζηηο έλλνηεο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο πνπ παξέρνπλ κηα πιαηθφξκα ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο κε
απνηέιεζκα λα θαηαζηέιιεηαη ε πξσηνβνπιία θαη λα πεξηνξίδεηαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα. Αληίζεηα, ε ηειεπηαία ειεπζεξψλεηαη φηαλ ζηα άηνκα
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ φηη νη πξάμεηο ηνπο «θάλνπλ ηε
δηαθνξά». ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηνίθεζεο παξαηεξείηαη νξγαλσηηθή
δηαρείξηζε κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο θαη ελεξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ επηηπρψλ εθβάζεσλ ζε κηα επνρή αιιαγψλ. Λφγσ ησλ λέσλ
εμειίμεσλ, νη δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη ηψξα λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα
ζην ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θάηη ηη νπνίν ζα έρεη ζπλέπεηα θαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο. Οη λέεο δηνηθεηηθέο
κνξθέο νθείινπλ λα κεηαρεηξηζηνχλ ην πξνζσπηθφ κε αμηνπξέπεηα, λα δερηνχλ ηα
άηνκα κε ηα πνηθίια ηαιέληα, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά ηνπο ππαιιήινπο. Οη
Βηβιηνζήθεο ινηπφλ, γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνπο ρξήζηεο νθείινπλ λα έρνπλ
εχθακπηεο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο
Βηβιηνζήθεο λα γίλνπλ πην απηνδχλακα θαη πην πξνζαξκφζηκα ζηηο εζσηεξηθέο
θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη αιιαγέο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα ελδπλακψζεη ηνπο
ππαιιήινπο κέζα ζηηο Βηβιηνζήθεο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην ζπλεξγαηηθφ
πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ζπλέπεηα ηηο βειηησκέλεο ππεξεζίεο.
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Οη αιιαγέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζεκείν πιένλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Δκθαλίδνληαη απξνεηδνπνίεηα θαη ν βαζκφο ζηνλ
νπνίν ην πξνζσπηθφ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη πσο νη αιιαγέο απηέο ζα
επηδξάζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη
εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηφζν ην ραξαθηήξα θαη
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (δεμηφηεηεο, ελεκέξσζε πνπ έρεη ιάβεη) φζν θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θηλείηαη (θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο, ππνθίλεζε, ελζάξξπλζε).
ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία δνχκε απνηειεί ζεκείν πςειήο ζεκαζίαο
ε δηνίθεζε θαη νη εγεηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δηνίθεζε κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο
έρεη αλακθηζβήηεηα γίλεη πην πεξίπινθε θαη ζίγνπξα νη δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη είλαη ζεκαληηθά πην πεξίπινθεο απφ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ. Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη ην ιηγφηεξν
ηεξαξρηθφ ζηπι δηνίθεζεο εκθαλίδνληαη σο κηα πξφηαζε αλαδηνξγάλσζεο κε
ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο
αλαπηχζζνληαο έλα πεξηβάιινλ πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο πξνζθέξνληαο
ζεηξά ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηέο αλάγθεο. Άιισζηε,
νη κέρξη ηψξα, άηππεο ή ηππηθέο νκάδεο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνπο ρψξνπο ησλ
Βηβιηνζεθψλ έρνπλ απνδείμεη ηελ αμία ηεο ηερληθήο απηήο δηαρείξηζεο. Ο ηξφπνο
δηνίθεζεο ίζσο ζα πξέπεη λα αιιάμεη απφ ην «εληνιή θαη έιεγρνο» πνπ ηζρχεη
θπξίσο ζήκεξα, πξνο έλα κνληέιν πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ζπκβνπιή, ζηελ
θαζεκεξηλή επίβιεςε θαη ζηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηα ρακειφηεξα
επηρεηξεζηαθά επίπεδα. Όινη πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ψζηε ε ζπλεξγαζία θαη ε
νκαδηθή εξγαζία λα γίλεη πξφηππν ηφζν ζε ζηξαηεγηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν ην νπνίν πηζαλφλ λα απαηηεί πξαγκαηηθή αιιαγή θηινζνθίαο ζε πνιιά
ηδξχκαηα. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 21νπ αη. πξνζθέξεη ζηηο Βηβιηνζήθεο
ηελ επθαηξία λα παίμνπλ έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ν
νπνίνο απαηηεί φκσο ηνικεξή εγεζία ζε φιε απηή ηελ πνξεία.
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Αληί Δπηιφγνπ
Ζ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηνπ 21 αη. είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ
νπ

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη απφ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο απηή θαζ’
απηή. ήκεξα, νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ησλ βηβιηνζεθψλ έρνπλ κάιινλ εκπινπηηζηεί ζε
ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ε ηαπηφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο έρεη ηξνπνπνηεζεί, φρη φκσο ν
ζθνπφο θαη ε απνζηνιή ηεο. Οη βηβιηνζήθεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη θνηλσληθά
ζπζηήκαηα, λα επηθνηλσλνχλ κε αλζξψπνπο, λα ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε
εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία. Σν πξνζσπηθφ ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ν αξηζκφο ηνπ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ ζρεδηάδνληαη κειινληηθέο ελέξγεηεο.
Ζ βηβιηνγξαθία θαηαζέηεη φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηεο πςειήο
απφδνζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Οη ζσζηά δηνηθνχκελεο νκάδεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα
ζχγρξνλν ηξφπν εξγαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Οη αιιαγέο θαη
θπξίσο απηέο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ επηθέξεη ε χπαξμε ησλ νκάδσλ,
κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ εκπφδηα απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ κπνξεί λα ηηο εθιάβνπλ
σο απεηιή ζηε δχλακε θαη ηελ επηξξνή ηνπο. Δθηφο απηνχ ππάξρεη θαη ε αληίιεςε φηη
αλαιψλεηαη ρξφλνο ζε ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή.
Απφ ηηο δηεζλείο ηάζεηο φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ νξγαλψζεη
ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε δνκή νκάδσλ ζα πξνρσξήζνπλ δπλακηθά πξνο ηηο λέεο εμειίμεηο.
Οη νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν έξγν πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα ζε πνιινχο
νξγαληζκνχο θαη βηβιηνζήθεο ζην εμσηεξηθφ, θαιιηεξγνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα παξφκνηεο
νκάδεο θέξλνληαο ζε επαθή αλζξψπνπο γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη
πιεξνθνξίεο.
Σν ζέκα γηα εκάο είλαη αλ ν λένο θφζκνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη φιν θαη πην δνθεξφο, κε
αδπζψπεηεο εξγαζηαθέο πηέζεηο θαη αλεζπρίεο πνπ ζα θινλίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο
αζθάιεηαο ή αληίζεηα αλ, αθφκε θαη ελψπηνλ απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα είκαζηε ζε
ζέζε λα αλαθαιχςνπκε ηξφπνπο ψζηε ε εξγαζία λα καο κπνξεί λα καο ζπλεπάξεη, λα καο
θαιιηεξγήζεη θαη λα καο πξνζθέξεη ην αίζζεκα ηεο εθπιήξσζεο.
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Α/Α:
Ηκεξνκελία:

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Γηα ηηο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Γηνίθεζε βάζεη νκάδσλ ζηηο
Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο», ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηβιηνζεθώλ κε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο»,
παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην επηζπλαπηόκελν εξσηεκαηνιόγην.
Η έξεπλα δηεξεπλά ην ηξίπηπρν:
α)ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο θαη ηα είδε απηώλ,
β)ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο απηώλ ησλ νκάδσλ, θαη ηηο
γ)απόςεηο ησλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο.
Οη εξσηώκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην αλώλπκα θαη νη απαληήζεηο ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ γηα ηελ αλαθεξόκελε έξεπλα.

Με ηδηαίηεξε εθηίκεζε
Ιθηγέλεηα Βαξδαθώζηα
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Δλόηεηα Α – ηνηρεία Δξσηώκελνπ
Άλδξαο ❒

1. Φύιν:

Γπλαίθα ❒

2. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο:
20-24 ❒
25-29 ❒
30-34 ❒
35-39 ❒
40-44 ❒
45-49❒
3. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο ζπνπδέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη.
Πηπρίν εθηόο Βηβιηνζεθνλνκίαο ❒

πάλσ από 50❒

ΤΔΙ Βηβιηνζεθνλνκίαο ❒ ΑΔΙ Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο

Μεηαπηπρηαθό/Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηε Βηβιηνζεθνλνκία ❒ Μεηαπηπρηαθό/Γηδαθηνξηθό Γίπισκα εθηόο
Βηβιηνζεθνλνκίαο ❒
4. Πνην είλαη ην Αθαδεκατθό Ίδξπκα ζην νπνίν εξγάδεζηε;………………………………………………….
5. Πνηα είλαη ε ηξέρνπζα εξγαζηαθή ζαο ζρέζε κε ηελ Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε ζηελ νπνία
εξγάδεζηε;
Μόληκν πξνζσπηθό ❒Σπκβαζηνύρνο Ανξίζηνπ Φξόλνπ ❒ Σπκβαζηνύρνο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ❒ Σπκβαζηνύρνο
Έξγνπ ❒
6. Σα θαζήθνληά ζαο έρνπλ ζρέζε κε / απαζρνιείζηε σο: (Σεκεηώζηε κε x ηελ θαηάιιειε απάληεζε,
έρνληαο ηε δπλαηόηεηα πέξαλ ηεο κηα επηινγήο)
I.Αξρεηνλόκνο / Βηβιηνζεθνλόκνο (Αλ απαληήζεηε θαηαθαηηθά ζην ζεκείν απηό ζεκεηώζηε παξαθάησ
θαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείζηε)
i.Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ❒

ii. Πξνζθηήζεηο ❒ iii. Δπεμεξγαζία πιηθνύ (θαηαινγνγξ, ζεκ.επεμ,ηαμηλ.)

❒ iv. Γαλεηζκόο /Γηαδαλεηζκόο/ Δμππεξέηεζε Φξεζηώλ ❒ v. Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο ❒
vii. Γεκόζηεο Σρέζεηο/Σπλεξγαζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο ❒
II.Γηνηθεηηθή / Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ❒
III. Πιεξνθνξηθόο ❒
IV.Άιιν (παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε): ……………………………………………………………………...
7. Πόζα ρξόληα ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο έρεηε;

1-3 ❒

3-6 ❒

8. Δξγάδεζηε ζε :

6-10 ❒

πάλσ από 10 ρξόληα ❒

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ❒

Τκεκαηηθή Βηβιηνζήθε ❒

9. Πνηόο είλαη-θαηά πξνζέγγηζε- ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ εμππεξεηεί ε βηβιηνζήθε ζαο;
(Αξηζκόο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη πξνπηπρηαθνί/κεηαπηπρηαθνί/ππνςήθηνη δηδάθηνξεο,κέιε
ΔΕΠ,Δηνηθεηηθνί ππάιιεινη,Εμσηεξηθνί ρξήζηεο)
Μέρξη 1.000 ρξήζηεο ❒ 1000-5.000 ρξήζηεο ❒ 5.000-10.000 ρξήζηεο ❒ Πάλσ από 10.000 ρξήζηεο ❒
10. Πόζν πξνζσπηθό απαζρνιεί ε βηβιηνζήθε ζαο; (αλεμάξηεηα από ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο)
1-6 ❒
6-10 ❒
11-15❒
16-20❒
21-25❒
26-30 ❒
πάλσ από 31❒
11. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα εξγάδεζηε ζην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθό ίδξπκα;
1-2 ❒
3-5 ❒
6-10❒
πάλσ από 10 ρξόληα ❒
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ΔΝΟΣΖΣΑ Β’ – ΤΠΑΡΞΖ ΟΜΑΓΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΔ
12. Τπάξρεη νξγαλόγξακκα γηα ηελ Τπεξεζία Βηβιηνζήθεο γηα ηελ νπνία εξγάδεζηε;
Ναη ❒
Όρη ❒ Γελ Γλσξίδσ/Γελ Απαληώ ❒
13.Τπάξρνπλ ζηε Βηβιηνζήθε ζαο νκάδεο εξγαδνκέλσλ; (π.ρ.ηερληθώλ ππεξεζηώλ) Ναη ❒ Όρη ❒
Αν απαντήσετε αρνητικά στην ερώτηση αυτή, προχωρήστε στην ερώτηση 26.
14. Αλ ππάξρνπλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζαο, πώο ζα ηηο
ραξαθηεξίδαηε;(Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηηο νκάδεο ζην αλάινγν είδνο πξνζδηνξίδνληαο ηελ νλνκαζία ηνπο)
I.Σππηθέο (νξίδνληαη από ηνλ νξγαληζκό, έρνπλ λόκηκε εμνπζία θαη ζρεκαηίδνληαη γηα λα εθπιεξώζνπλ
έλα ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ ηνπ νξγαληζκνύ π.ρ. Επηηξνπέο, νκάδεο έξγσλ θιπ. )
i)……………………………………………………………………………………………………………………………
ii)……………………………………………………………………………………………………………………………
iii)…………………………………………………………………………………………………………………………
ΙΙ.Άηππεο (ζρεκαηίδνληαη βάζεη ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ)
i)……………………………………………………………………………………………………………………………
ii)……………………………………………………………………………………………………………………………
iii)…………………………………………………………………………………………………………………………...
15. Γηα πνην ζθνπό δεκηνπξγήζεθε/αλ ε/νη νκάδα/εο ζηε Βηβιηνζήθε ζαο;
1)……………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………
16.Πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία νκάδαο/σλ πνπ πθίζηαληαη ζηε Βηβιηνζήθε ζαο;
1. Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο ❒ 2. Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ❒

3.Πξνζσπηθό ❒ 4.Άιιν ❒…………..
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ’ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΒΑΙΜΔΝΖ Δ ΟΜΑΓΔ-ΑΠΟΦΔΙ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Υαξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ βαζηζκέλεο ζε νκάδεο.
Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ηηο απόςεηο ζαο γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζύκθσλα κε ηελ
παξαθάησ θιίκαθα: 1-Δηαθσλώ απόιπηα, 2-Δηαθσλώ, 3-Οπδέηεξε ζηάζε, 4-Σπκθσλώ, 5-Σπκθσλώ
απόιπηα, ΔΓ/ΔΑ-Δε Γλσξίδσ/Δελ Απαληώ.
17. Ζ Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ νπνία εξγάδνκαη είρε πξνεηνηκάζεη ηθαλνπνηεηηθά από πξηλ
ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε νκάδεο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ.
18.Ζ Γηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο εηζήγαγε ηελ νξγάλσζε πξνζσπηθνύ βαζηζκέλε ζε νκάδεο κε ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ πξνζσπηθνύ.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ
απόιπηα, ❒ ΓΓ/ΓΑ
19. Ζ νκάδα κνπ έρεη ζαθείο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
20. Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννύλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
21. Ζ νκάδα κνπ έρεη απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηεο (απηνδηνηθνύκελε νκάδα).
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
22. Ζ νκάδα κνπ αμηνινγεί ηελ πξόνδν θαη ηελ απόδνζή ηεο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
23. Σα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απόςεηο θαηά ηα ζηάδηα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
24. Ζ επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
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25. Ζ νκάδα κνπ πεηπραίλεη λα κεηαηξέςεη ηηο ζπγθξνύζεηο ζε παξαγσγή ηδεώλ.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
Απόςεηο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο νκάδεο ζην ρώξν εξγαζίαο.
Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ηηο απόςεηο ζαο γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζύκθσλα κε ηελ
παξαθάησ θιίκαθα: 1-Δηαθσλώ απόιπηα, 2-Δηαθσλώ, 3-Οπδέηεξε ζηάζε, 4-Σπκθσλώ, 5-Σπκθσλώ
απόιπηα, ΔΓ/ΔΑ-Δε Γλσξίδσ/ Δελ Απαληώ.
26.Πξνηηκώ κηα δηνηθεηηθή νξγάλσζε (ιεηηνπξγηθή & δνκηθή) βαζηζκέλε ζε νκάδεο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα ❒ 2-Γηαθσλώ ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε ❒ 4-Σπκθσλώ ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα
❒ ΓΓ/ΓΑ
27. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο πξηλ κπεη ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
28. Ζ νκαδηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
29. Μέζα ζηελ νκάδα ην άηνκν παίξλεη πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηύζζεη θαηλνηνκίεο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
30. Ζ αλώηαηε εγεζία θάζε Βηβιηνζήθεο επζύλεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο νκαδηθόηεηαο ζην ρώξν
ηεο εξγαζίαο.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
31. Μέζσ ηεο ελδπλάκσζεο επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία θαη νκαδηθόηεηα κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ.
❒ 1-Γηαθσλώ απόιπηα, ❒ 2-Γηαθσλώ, ❒ 3-Οπδέηεξε ζηάζε, ❒ 4-Σπκθσλώ, ❒ 5-Σπκθσλώ απόιπηα, ❒
ΓΓ/ΓΑ
32.Παξαθαιώ όπσο εθθξάζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην ξόιν ησλ νκάδσλ ζηε βειηίσζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ πνιύηηκν ρξόλν θαη ηε ζπλεξγαζία !
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’

Οξγαλνγξάκκαηα Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ βαζηζκέλα ζηε Γηνίθεζε Οκάδσλ
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Γηάγξ.1 : Οξγαλφγξακκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Βηβιηνζεθψλ Pennsylvania State University
Πεγή: Bazirjian & Stanley, 2001
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Γηάγξ.2: Οξγαλφγξακκα Πξνζθηήζεσλ ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Pennsylvania State University
Πεγή: Stanley & Branche-Brown, 1995
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Γηάγξ.3: Οξγαλφγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Michigan
Πεγή: Echt, 1997
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Γηάγξ.4: Πσο παξνπζηάδνληαη νη νκάδεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ
University of Arizona
Πεγή: http://dizzy.libray.arizona.edu/conference/ltf3/material/
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Γηάγξ.5: Οξγαλφγξακκα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ University of Northumbria
Πεγή:Bluck,1994
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Γηάγξ.6: Οξγαλφγξακκα Βηβιηνζήθεο ηνπ University of Northumbria
Αθνξά ηελ νξγάλσζε ζε νκάδεο ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο
Πεγή:Bluck,1994

Γηνίθεζε Βάζεη Οκάδσλ ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο / Ηθηγέλεηα Βαξδαθψζηα

179

Γηάγξ.7 : Οξγαλφγξακκα ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Stewart Library Weber State University
Πεγή: http://www.library.weber.edu/.../policies/func_teams.cfm
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Καηάινγνο ρεκάησλ
Α/Α
ρ. 1
ρ.2
ρ.3
ρ.4
ρ.5
ρ.6
ρ.7
ρ.8
ρ.9
ρ.10
ρ.11
ρ.12
ρ.13
ρ.14
ρ.15

Σίηινο ρήκαηνο
Παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ρξήζηκε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ..
θεπηηθφ αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο…………………………….
Ζ Βηβιηνζήθε σο ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
ηνπ Πεξηβάιινληνο Πιεξνθφξεζεο………………………….
Ζ Βηβιηνζήθε σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ…..
Γηάρπζε ιεηηνπξγηψλ Βηβιηνζήθεο ζην πεξηβάιινλ ηεο…….
Βαζηθέο αξρέο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη………………………
Σα επηά ζεκεία ηεο αιιαγήο…………………………………
Βαζηθέο αξρέο Οκάδσλ………………………………………
Βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ………………………………………….
Λεηηνπξγίεο ησλ νκάδσλ……………………………………..
Πξνζσπηθά θίλεηξα ζρεκαηηζκνχ νκάδαο…………………..
ηάδηα Αλάπηπμεο Οκάδαο…………………………………..
Πεγέο επίδξαζεο ζηελ θνπιηνχξα ηεο νκάδαο κέζα ζε κηα
Βηβιηνζήθε……………………………………………………
Μνληέιν Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Οκάδαο………………...
θεπηηθφ αλάιπζεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο…………………

ει.
11
14
19
20
21
23
25
29
38
46
64
74
84
92
99
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Καηάινγνο Πηλάθσλ
Α/Α
Πίλ.1
Πίλ.2
Πίλ.3
Πίλ.4
Πίλ.5
Πίλ.6
Πίλ.7
Πίλ.8
Πίλ.9
Πίλ.10
Πίλ.11
Πίλ.12
Πίλ.13
Πίλ.14

Σίηινο Πίλαθαο
πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο νξηζκψλ γηα ηηο Οκάδεο……………….
Γηαθνξέο Δξγαζηαθψλ ζπλφισλ θαη Οκάδσλ…………………….
πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δηδψλ Οκάδσλ αλά Δξεπλεηή…….......
Αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
θνπιηνχξαο νκάδαο………………………………………………
Οη δχν φςεηο ηεο ελδπλάκσζεο……………………………….......
πλνπηηθφο πίλαθαο ηδξπκάησλ πνπ εζηάιε ην
εξσηεκαηνιφγην…………………………………………………...
πλνπηηθφο πίλαθαο εξσηήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζθνπφ πνπ
εμππεξεηνχλ………………………………………………...
πλνπηηθφο πίλαθαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ……………………………………………..
Ολφκαηα επηζηεκφλσλ πνπ εμέηαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην……….
Δίδε ηππηθψλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ……………………………………………………….
Δίδε άηππσλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ………………………………………………………
θνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο ζχκθσλα κε
ηνπο εξσηψκελνπο………………………………………………...
πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νκάδσλ…………………………………………………………….
πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ……...

ει.
52
56
70
81
83
101
104
111
113
123
124
125
130
135
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Καηάινγνο Γξαθεκάησλ
Α/Α
Γξάθ.1
Γξάθ.2
Γξάθ.3
Γξάθ.4
Γξάθ.5
Γξάθ.6
Γξάθ.7
Γξάθ.8
Γξάθ.9
Γξάθ.10
Γξάθ.11
Γξάθ.12
Γξάθ.13
Γξάθ.14
Γξάθ.15
Γξάθ.16
Γξάθ.17
Γξάθ.18
Γξάθ.19
Γξάθ.20
Γξάθ.21
Γξάθ.22
Γξάθ.23
Γξάθ.24
Γξάθ.25
Γξάθ.26
Γξάθ.27
Γξάθ.28
Γξάθ.29
Γξάθ.30

Σίηινο Γξαθήκαηνο
Φχιν εξσηψκελσλ……………………………………………………
Ζιηθία εξσηψκελσλ………………………………………………….
πνπδέο εξσηψκελσλ………………………………………………...
Πνζνζηά εξγαδνκέλσλ ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα…………………………………………………………………
Σξέρνπζα εξγαζηαθή ζρέζε εξσηψκελσλ……………………………
Καζήθνληα εξσηψκελσλ……………………………………………..
Έηε ζπλνιηθή εξγαζηαθήο εκπεηξίαο εξσηψκελσλ…………………..
Δίδνο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη νη εξσηψκελνη………………….
Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε Βηβιηνζήθε…………………….
Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ…………...
Έηε εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα…………..
Ύπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ εξσηψκελνπ……….
Ύπαξμε νκάδσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ………………..
Δίδε Οκάδσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ εξσηψκελσλ……………………
Πνηνο απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ……………………………
Δίρε πξνεηνηκαζηεί ε νξγάλσζε ζε νκάδεο;………………………….
Δίρε ζπκθσλήζεη ην πξνζσπηθφ ζηελ εηζαγσγή ησλ νκάδσλ;……….
Ζ νκάδα κνπ έρεη ζαθείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο……………………...
Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννχλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο……
Ζ νκάδα κνπ έρεη απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηεο………………………
Ζ νκάδα κνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη ηελ απφδνζή ηεο…………...
Σα κέιε ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο απφςεηο θαηά ηα ζηάδηα
ιήςεο απνθάζεσλ…………………………………………………….
Ζ επηθνηλσλία θαη ε ελεκέξσζε είλαη δηάρπηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο…………………………………………………………………
Ζ νκάδα κνπ πεηπραίλεη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε
παξαγσγή ηδεψλ……………………………………………………….
Πξνηηκψ κηα δηνηθεηηθή νξγάλσζε βαζηζκέλε ζε νκάδεο……………
Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο πξηλ κπεη
ζηελ αγνξά εξγαζίαο………………………………………………….
Ζ νκαδηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ……………………………………………………...
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