
 

ι οµάδες υψηλής απόδοσης µπορούν να επιτύχουν αποτελέσµατα ανώτερου επιπέδου. 

Όµως, οι οµάδες είναι  επιρρεπείς σε δυσλειτουργίες όλων των ειδών, από εσωτερικές 

διαµάχες έως αποστασιοποίηση και απάθεια. Το Team Report της Hogan βοηθά τους 

ηγέτες να καταλάβουν το µείγµα ικανοτήτων, αδυναµιών και κουλτούρας των οµάδων τους, 

και τους επιτρέπει να εντοπίσουν και να διορθώσουν πιθανές προβληµατικές περιοχές, για να 

µεγιστοποιήσουν την οµαδική απόδοση. 

…..Κατανοήστε τους Ατοµικούς Ρόλους 

Τα άτοµα στην οµάδα υπηρετούν δυο αλληλοσυνδεόµενους σκοπούς: ο πρώτος ορίζεται από 

τον τίτλο ή την θέση του καθενός και ο άλλος είναι µια ψυχολογική λειτουργία, προς την 

οποία το µέλος της οµάδας έλκεται βάσει της προσωπικότητας του. Το Team Report της 

Hogan µετρά αυτήν τη λειτουργία στο πλαίσιο πέντε ψυχολογικών ρόλων. Οι οµάδες 

αποδίδουν καλύτερα όταν τα µέλη τους διατηρούν µια σωστή ισορροπία µεταξύ των πέντε 

αυτών ρόλων. 

 

 

  

 

 

 

…..∆ιαχειριστείτε τις συγκρούσεις 

Οι συγκρούσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, είναι η µεγαλύτερη απειλή για την απόδοση µιας 

οµάδας. Το Team Report της Hogan εξάγει πληροφόρηση από το ευρέως αναγνωρισµένο 

Hogan Development Survey, για να εντοπίσει κοινές αντιπαραγωγικές συµπεριφορές 

(derailers) που µπορεί να επηρεάσουν την συµπεριφορά της οµάδας: 
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ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Διευθύνει την ομάδα, αναθέτει 

έργα, και αξιολογεί αποτελέσματα 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

Εστιάζει στην επίτευξη αρμονίας και 

συνεργασίας μέσα στην ομάδα 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ενδιαφέρεται για τη δομή, τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Καθορίζει στρατηγική και εστιάζεται 

στην αλλαγή, το όραμα, τις ιδέες 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Επιβάλλει σχεδιασμό και προθεσμίες, 

πρεσβεύει την πρακτικότητα 

ΚΟΙΝΑ DERAILERS 

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Απομακρύνοντας τους άλλους 

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ 

Χειραγωγώντας ή ελέγχοντας τους 

άλλους 

ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ 

Ρίχνοντας γέφυρες προς τους άλλους 



…..Εντοπίστε την κουλτούρα 

Το Team Report της Hogan εντοπίζει τις ακόλουθες κοινές αξίες για να αποτυπώσει την 

κουλτούρα της οµάδας και να ξεκλειδώσει την παρακινητική δύναµη των κύριων κινήτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

Στην αγορά σήµερα, οι πιο επιτυχηµένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι οµάδες υψηλής 

απόδοσης µπορούν να προσφέρουν ένα ακαταµάχητο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το Team 

Report της Hogan παρέχει στους ηγέτες πολύτιµη πληροφόρηση σε σχέση µε τις δυνάµεις, τις 

αδυναµίες, τις αξίες και την εσωτερική δυναµική των οµάδων τους και τους εξοπλίζει µε τις 

στρατηγικές που χρειάζονται για να βοηθήσουν τις οµάδες τους να ξεδιπλώσουν πλήρως τις  

δυνατότητες τους. 

 

….. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο  210 7200168 

ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο kzoulias@icap.gr 

H ICAP PEOPLE SOLUTIONS είναι ο συνεργάτης της Hogan Assessments για 

την Ελλάδα και την Κύπρο και διαθέτει όλα τα προϊόντα και τη µεθοδολογία 

που τα συνοδεύει στις αγορές αυτές. 

ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΚΥΡΟΥΣ 

Επιθυμία να ξεχωρίζει και να ελκύει την προσοχή και 

ώθηση από επιτεύγματα, πρόοδο και θέση ισχύος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

Εστίαση στους ανθρώπους και ώθηση από αλτρουισμό 

και κοινωνικές νόρμες συμπεριφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

Προτεραιότητα σε εμπορικά θέματα, σταθερότητα και 

οικονομικά οφέλη 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ενδιαφέρον για ιδέες, στυλ, και παρουσίαση 

ή ανάγκη για στοιχεία και ανάλυση για λήψη 

αποφάσεων 


