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Θεοφάνης Κ. Γιώτης

Go Virtual!  
«Τα Project Virtual Teams είναι 
αναπόσπαστα στοιχεία της παγκόσµιας 
οικονοµικής δραστηριότητας!»

 Τί είναι το virtual team; 
Ο όρος Virtual Team έχει χαλαρό ορισµό και χρήση.1 Συνήθως, όλα 
τα Project Teams, που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, είναι δηλαδή 
γεωγραφικά διασκορπισµένα, ορίζονται ως Virtual Teams. Το αντί-
θετο του virtual team είναι το co-located project team. Κάποιοι 
άλλοι χρησιµοποιούν τον όρο war room για να δηλώσουν το co-
located project team. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολλά 
projects υλοποιούνται µε την χρήση Virtual Teams.

 Ποιό management style; 
Οι θεωρίες του management αναφέρουν ότι όποιος διοικεί αν-
θρώπους δεν θα πρέπει να εποπτεύει άµεσα πάνω από 10-12 
άτοµα. Ουσιαστικά, τόσα άτοµα, όσα µπορούν να κάνουν ένα 
αποτελεσµατικό meeting για 2-4 ώρες. Αυτό ισχύει και στα co-
located project teams. Όµως τι γίνεται µε τα Virtual Teams;

Στα Virtual Teams, οι Project Managers φτάνουν να επιβλέπουν 
άµεσα µέχρι και 25-30 άτοµα. Ένα από τα κλασσικά leadership 
styles, το directive, χρησιµοποιείται από πολλούς οργανισµούς 
για το management, τόσο των co-located teams, όσο και των 
virtual teams. 

“Οι πιο πολλοί project managers είναι εκπαιδευµένοι να χρησιµο-
ποιούν τον κλασικό τρόπο διοίκησης των project teams, ο οποίος 
όµως είναι directive” τονίζει ο Kenneth Fung, PMP, education 
team leader στο Southern Alberta Institute of Technology, 
Calgary, Alberta, Canada.2

Είναι προφανές ότι για το management των Virtual Teams, 
θα πρέπει να επιλεχθούν πιο συνεργατικά στυλ επειδή αυτές 
οι οµάδες τείνουν  να έχουν µεγάλο βαθµό αυτονοµίας και 
self-motivation!

Ο κύριος λόγος που το directive leadership style δεν λειτουργεί 
τόσο αποτελεσµατικά στα virtual teams είναι προφανής: στις ει-
κονικές οµάδες έργου, το supporting ή delegating leadership 
style είναι πιο αποτελεσµατικό.

“Οι έρευνες δείχνουν ότι τα ανθρώπινα όντα είναι πιο ικανοποιη-
µένα όταν τα αφήνεις µόνα τους, για να κάνουν την δουλειά που 
τους έχεις αναθέσει!” τονίζει ο Kenneth Fung.2

 Θέλουµε prima donnas; 
Τα άτοµα που συµπεριφέρονται σαν prima donnas, άτοµα που δεν 
τους αρέσει να δουλεύουν σε οµάδες ή κάτω από οδηγίες, συ-
νιστάται να µην χρησιµοποιούνται στα co-located project teams. 
Αυτά τα άτοµα, συνήθως, δηµιουργούν προβλήµατα και «κατα-
στρέφουν» το συνεργατικό πνεύµα της οµάδας.

Όµως, στα virtual teams, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Το vir-
tual περιβάλλον είναι ιδανικό για να χρησιµοποιηθούν prima 
donnas. Αυτά τα άτοµα µπορούν να αποδώσουν τα µέγιστα σαν 
µέλη του virtual team.

 Less is more! 
Οι Project Managers που διαχειρίζονται Virtual Teams, δεν πρέ-
πει να ασχολούνται µε το micromanage: πρέπει να ασχολούνται 
µε την µεγάλη εικόνα του έργου “big picture” (θα πρέπει δηλαδή 
να βλέπουν το δάσος και όχι το δένδρο).
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Οι ηγέτες σε αυτά τα περιβάλλοντα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
εφαρµογή των standards και να µεσολαβούν µόνο όταν υπάρχει 
πρόβληµα. Οι Project Managers, από την στιγµή που έχουν συµ-
φωνηθεί οι ηµεροµηνίες των παραδοτέων (deliverables), δεν θα 
πρέπει να ενοχλούν τα team members µε e-mails και συνεχείς 
τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Συνήθως, κάθε virtual team member παρακινείται από διαφο-
ρετικούς τρόπους και επίσης επιθυµεί συγκεκριµένους τρόπους 
επικοινωνίας. Έρευνα του Academy of Management Journal το 
2004, σε 35 Virtual Teams, έδειξε ότι το team empowerment 
είχε βοηθήσει σηµαντικά στο process improvement και στο 
customer satisfaction.

 Ετοιµοι για απογείωση 
Η µονάδα Rocketdyne της Boeing (τώρα ονοµάζεται Pratt Whit-
ney-Rocketdyne), που είναι από τους µεγαλύτερους κατασκευα-
στές κινητήρων πυραύλων, συχνά θεωρείται σαν ένα κλασικό πα-
ράδειγµα αποτελεσµατικού Virtual Project Team management.

To 1995 η Rocketdyne αποφάσισε να πάει αντίθετα στο ρεύ-
µα. Εγκατέλειψε το videoconferencing και επέλεξε το απλό 
teleconferencing και τα “live online work sessions”, όπου οι 
νέες ιδέες µπορούσαν εύκολα να µοιρασθούν.

Ο Robert Carman, Program Manager, που σήµερα δουλεύει για 
την Carman & Associates, Thousand Oaks, Calif., USA, δήλωσε: 
«Αυτό ήταν το καλύτερο simultaneous engineering. Ήταν σαν να 
το έκανε ένα άτοµο!» Σκοπός της οµάδας ήταν να δηµιουργήσουν 

ένα νέο πύραυλο µε λιγότερα εξαρτήµατα που θα κόστιζε 
100 φορές λιγότερο και θα µπορούσε να παραχθεί 

10 φορές πιο γρήγορα. Η οµάδα βασίστηκε στην 
εµπειρία της Rocketdyne (η σηµερινή Raytheon) 

και στην εταιρεία ανάπτυξης software MacNeal-Schwendler  
(η σηµερινή MSC Software).

 Leadership 
Το κύριο πρόβληµα των Virtual Teams είναι η αποτελεσµατική 
επικοινωνία. Για τους project managers, ηγεσία ουσιαστικά ση-
µαίνει να επιλέξουν “the right people for the right problem” 
αφαιρώντας όλους τους περιορισµούς που χωρίζουν τα Virtual 
Team Members.

Τεχνολογίες όπως τα Intranets, τα Blogs, το Videoconferenc-
ing, το Instant Messaging, το Chating, επιτρέπουν στα Virtual 
Project Teams να συνεργάζονται σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
πλανήτη, υποσκελίζοντας διαφορετικά time zones, οργανισµούς 
και διαφορετικές κουλτούρες.

 Απλοί κανόνες των virtual teams! 
Όπως και τα κανονικά project teams, έτσι και τα virtual teams 
απαιτούν κανόνες λειτουργίας. Κάποιοι απλοί κανόνες λειτουρ-
γίας των virtual project teams είναι:

•  ξοδεύουµε περισσότερο χρόνο για την δηµιουργία του communi-
cation plan

•  εφαρµόζουµε το communication plan
•  σεβόµαστε τα time zones
•  πάντοτε ρωτάµε τα team members για την καλύτερη, γι’ αυτούς, 

ώρα συνάντησης
•  πλήρης σεβασµός στις πολιτισµικές διαφορές κουλτούρας
•  χρησιµοποιούµε ψηφιακές  φωτογραφίες σε όλες τις επικοινωνίες
•  διαθέτουµε το υλικό όλων των meetings εκ’ των προτέρων, για 

review
•  αφιερώνουµε περισσότερο χρόνο στην κατανόηση των λεγοµένων, 

επειδή η ανάγνωση της γλώσσας του σώµατος δεν είναι δυνατή
•  επιβραβεύουµε συχνά τα team members
•  χρησιµοποιούµε πολύ την τεχνολογία
•  εφαρµόζουµε τεχνικές για να πετύχουµε virtual meetings, που να 

µοιάζουν µε τα face to face meetings.

1David Pauleen, Virtual Teams: Projects, Protocols, and Processes, IGI Publishing.
2PM Network, August 2006.
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