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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή µελετά την επίδραση που έχει στα µέλη µιας οµάδας η επίγνωση (awareness) του 
βαθµού συµµετρίας της συνεργασίας. Η οµάδες που µελετήθηκαν είχαν 3 µέλη η κάθε µία, τα οποία 
έδρασαν σύγχρονα και συνεργατικά µέσω υπολογιστή για να επιλύσουν ένα δοθέν πρόβληµα. 
Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται µια  µελέτη πεδίου µε συµµετοχή 11 οµάδων  εκ των οποίων οι 6 είχαν 
δυνατότητα επίγνωσης του βαθµού συµµετρίας της συνεργασίας. Από τη µελέτη αυτή προκύπτει ότι η 
δυνατότητα αυτή επηρέασε τη συµπεριφορά των αντίστοιχων οµάδων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σύγχρονη συνεργασία µέσω υπολογιστή, συµµετρία συνεργασίας, δείκτης 
συνεργασίας. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στα πλαίσια της συνεργασίας µέσω υπολογιστή, είτε εκ του σύνεγγυς είτε από απόσταση, είναι 

ενδιαφέρον να εξετασθεί η επίδραση που έχει στα µέλη των οµάδων πιθανή ανάδραση της 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οµάδα. Η ανάδραση αυτή αυξάνει την επίγνωση στο επίπεδο 
της οµάδας (group awareness) µπορεί δε να πάρει τη µορφή εικονικής αναπαράστασης της 
συνεργασίας είτε κάποιων παραµέτρων αυτής (Muehlenbrock και Hoppe, 1999, Soller και 
Lesgold, 2003). Ένα επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αυτής της δυνατότητας είναι η διάγνωση από τη 
πλευρά του συστήµατος των δυσκολιών, των αδιεξόδων και της συµµετρίας συµµετοχής στην 
πρόοδο της συνεργασίας, ώστε να παρέχεται µε διάφανο τρόπο κατάλληλη ανάδραση και 
υποβοήθηση στους συµµετέχοντες (Gutwin and Greenberg 2000). Με βάση τη διαπίστωση ότι οι 
άνθρωποι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ικανότητα στην αναπροσαρµογή µιας συνεργατικής 
δραστηριότητας, ακολουθήθηκε στα πλαίσια της µελέτης αυτής µια πιο απλή προσέγγιση 
οπτικοποίησης της συνεργασίας η οποία ενσωµατώθηκε  στο περιβάλλον σύγχρονης συνεργασίας 
Synergo (Margaritis et al, 2004). Μια πρόσφατη έκδοση του περιβάλλοντος αυτού  παρέχει τη 
δυνατότητα παρουσίασης στους συµµετέχοντες της πορείας της συνεργασίας αφού υπολογίζει σε 
πραγµατικό χρόνο εµπειρικούς δείκτες που αφορούν στη συµµετοχή των µελών της οµάδας στη 
δραστηριότητα. Ένας από τους δείκτες αυτούς ονοµάζεται «δείκτης συµµετρίας της συνεργασίας», 
ο οποίος ορίζεται εδώ. Ο δείκτης αυτός, όταν εµφανίζεται στους συµµετέχοντες κατά την διάρκεια 
της συνεργασίας, αποτελεί µία µορφή ανάδρασης, η επίδραση της οποίας στη συµπεριφορά µιας 
οµάδας αποτελεί αντικείµενο της µελέτης που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή. 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 
Στη µελέτη αυτή έλαβαν µέρος 33 φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών και η διαδικασία εντάχθηκε στα πλαίσια 
του µαθήµατος Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή και Γραφικά Υπολογιστή του 10ου εξαµήνου. 
Από τους φοιτητές ζητήθηκε να αξιολογήσουν συνεργατικά την ευχρηστία ενός δικτυακού τόπου, 
ο οποίος αφορούσε στην κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο στα πλαίσια γνωστού διεθνούς 
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συνεδρίου. Στη συνέχεια, επίσης συνεργατικά και µε τη βοήθεια της εφαρµογής, η οποία έδινε τη 
δυνατότητα της σύγχρονης συνεργασίας µέσω διαµοιραζόµενου κοινόχρηστου χώρου, ζητήθηκε 
να δηµιουργήσουν ένα διάγραµµα καταστάσεων (State Transition Diagram) το οποίο περιγράφει 
την αξιολογούµενη εφαρµογή και ταυτόχρονα θα αποτυπώνει τα προβλήµατα ευχρηστίας που 
ανακαλύφθηκαν από τους ίδιους. 
∆ηµιουργήθηκαν 11 τριµελείς οµάδες, οι οποίες συνεργάστηκαν µέσω υπολογιστή για την 

επίλυση του προβλήµατος. Οι φοιτητές των 6 οµάδων από αυτές είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν 
στην επιφάνεια εργασίας τους ένα δείκτη που εκφράζει τη συµµετρία της συµµετοχής όλων των 
µελών της οµάδας στη δραστηριότητα. Αντίθετα στις υπόλοιπες 5 οµάδες δεν χρησιµοποιήθηκε 
αυτός ο δείκτης. Το ζητούµενο ήταν να εξεταστεί αν παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση 
της συµπεριφοράς των οµάδων λόγω αυτού του δείκτη συµµετρίας. 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ως «δείκτη συµµετρίας της συνεργασίας» ορίζουµε το µέγεθος εκείνο το οποίο περιγράφει το 

ισοβαρές ή ετεροβαρές της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων στον κοινόχρηστο χώρο και της 
λεκτικής επικοινωνίας. Η συµµετρία της αλληλεπίδρασης στον κοινόχρηστο χώρο υπολογίζεται µε 
βάση τη συµµετρία δηµιουργίας των οντοτήτων, και συµµετρία της άµεσης επικοινωνίας Οι δύο 
αυτοί επιµέρους δείκτες συµµετρίας συνθέτουν τον τελικό «δείκτη συµµετρίας της συνεργασίας». 
Το περιβάλλον του SYNERGO σε κατάσταση σύγχρονης συνεργασίας, στο οποίο εµφανίζεται ο 

∆είκτης Συµµετρίας Συνεργασίας φαίνεται στην Εικόνα 1.   
 

 
Εικόνα 1: Το περιβάλλον συνεργασίας Synergo. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στον πίνακα 1 φαίνεται ο δείκτης συµµετρίας και για της 11 οµάδες, στο τέλος της συνεργασίας. 
Παρατηρείται ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά ως προς τις δύο οµάδες (t-test: p=0,0423<0,05). 

Οι µέσοι όροι ανά οµάδα είναι 45,16% και 36% αντίστοιχα, γεγονός που καταδεικνύει  την 
επίδραση του δείκτη στην ανακατανοµή της συνεργασίας. Φαίνεται δηλαδή ότι η πρώτη οµάδα, 
που είχε επίγνωση της συµµετρίας συνεργασίας, είχε µεγαλύτερη συµµετρία ως προς τη δράση και 
την επικοινωνία. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι από τις 6 υποοµάδες της οµάδες A, µόνο στις 4 
τα άτοµα συζήτησαν για την ύπαρξη του δείκτη και προσπάθησαν να τον επηρεάσουν. Η 
συζήτηση όµως αυτή ήταν πάντα σύντοµη  δεν ξεπέρασε το 5% των ανταλλαγέντων µηνυµάτων. 

∆είκτης 
συµµετρίας της 
συνεργασίας 

∆ιάλογος 

Κοινόχρηστος 
χώρος εργασίας 
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Οµάδα A: Υποοµάδες µε     
επίγνωση του δείκτη 

Οµάδα B: Υποοµάδες χωρίς 
επίγνωση του δείκτη 

38 % 36 % 
41 % 47 % 
48 % 34 % 
49 % 37 % 
52 % 26 % 
43 %   

Πίνακας 1: ∆είκτες συµµετρίας συνεργασίας των οµάδων. 
 
Στην Εικόνα 2, παρατίθεται ενδεικτικά µία από αυτές. Από την ανάλυση των διαλόγων 

προκύπτει, ότι συνολικά η λεκτική επικοινωνία ήταν ουσιαστική και αφορούσε στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος. Επίσης, κοινό χαρακτηριστικό και των 4 οµάδων που συζήτησαν για το δείκτη, 
είναι το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή λάµβανε χώρα ή στην αρχή ή στο τέλος της συνεργασίας. 
 

[U1] Ας αρχίσουµε να λέµε κάτι ο καθένας για τη ζωή του να πάµε την µπάρα στο 100%. 
[U2] U3, µίλα! 
[U3] εεε τι να πω :) 
[U1] είδες και µόνο αυτό πήγε στο 42% 
[U3] χαχα 
[U3] πως αρχίζουµε να σχεδιάζουµε? 
[U1] και όσο µιλάς εσύ U1, κατεβαίνει... 
[U1] εντάξει το κόβω 

Εικόνα 2: Παράδειγµα διαλόγου για τον δείκτη συνεργασίας. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η επίγνωση της κατάστασης της συνεργασίας µέσα από δείκτες που καταγράφουν τη συµµετρία 

της δραστηριότητας φαίνεται να αναδιαρθρώνει τη συνεργασία και να επιτυγχάνει µεγαλύτερο 
βαθµό εµπλοκής των συµµετεχόντων. Υποθέτουµε ότι η συνέπεια είναι η αύξηση του βαθµού 
συνεργασίας. Αντίθετα, στις οµάδες όπου δεν υπήρχε η επίγνωση αυτή, παρατηρήθηκε συχνά το 
γεγονός ότι τουλάχιστον ένα από τα µέλη της οµάδας ήταν σηµαντικά πιο ανενεργό και µε µικρή 
συµβολή στην επίλυση του προβλήµατος. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι 11 οµάδες γνώριζαν ότι 
θα αξιολογηθούν όχι µόνο για την ποιότητα της λύσης, αλλά και για το βαθµό συνεργασίας τους.  
∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι επίδραση στη συνεργασία δεν παρουσιάζουν µόνο τεχνικές επίγνωσης 

των µελών της οµάδας αλλά και του συνόλου της οµάδας. Η επίγνωση αυτή φαίνεται να επηρεάζει 
την ποιότητα της συνεργατικής δραστηριότητας, µια διαπίστωση η οποία µένει να δειχθεί και σε 
επόµενες µελέτες περίπτωσης µε διαφορετικά προς επίλυση προβλήµατα, πλαίσιο συνεργασίας και 
προφίλ συνεργαζόµενων ατόµων.   
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