ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Απλά προβλήµατα:
µικρός αριθµός µεταβλητών µε σχετικά λίγες εναλλακτικές αποφάσεις
•

Προβλήµατα εναλλακτικών υποθέσεων:
(υπολογισµός των οικονοµικών αποτελεσµάτων για όλες τις εναλλακτικές
λύσεις)

•

Προβλήµατα ανάλυσης αποφάσεων:
(χρήση των πιθανοτήτων ώστε να βρούµε το καλύτερο ενδεχόµενο 
δέντρα απόφασης)

Σύνθετα προβλήµατα:
πολλές µεταβλητές ή πολλοί εναλλακτικοί τρόποι ενεργειών
χρήση σύνθετων µαθηµατικών µεθόδων
αναζητούµε το µέγιστο ή ελάχιστο κάποιας συνάρτησης

∆υναµικά προβλήµατα:
οι σχέση µεταξύ των µεταβλητών αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου
αλλάζουν συνεχώς οι αποφάσεις που παίρνονται

Φύση των αποφάσεων

1. Πρέπει να είναι σηµαντικές
2. Είναι µάλλον µοναδικές
3. Επιτρέπουν κάποιον χρόνο να µελετηθούν
4. Είναι σύνθετες
5. Εµπεριέχουν αβεβαιότητα

Κατηγορίες Καταστάσεων των Αποφάσεων

Αβεβαιότητα: προσπαθούµε να

- καθορίσουµε την έκβαση ενός ενδεχοµένου (θεωρία πιθανοτήτων)
- µεταδώσουµε ένα µήνυµα χωρίς σφάλµα (θεωρία πληροφοριών)

Zimmermann:

“Η αβεβαιότητα µιας κατάστασης εµποδίζει τους φορείς που εµπλέκονται σε αυτή από το να
έχουν στη διάθεσή τους ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, ικανές να τους δώσουν τη
δυνατότητα να περιγράψουν, να καθορίσουν ή ακόµα και να προβλέψουν ντετερµινιστικά και
αριθµητικά τη συµπεριφορά ενός συστήµατος ή χαρακτηριστικών που αναφέρονται σε αυτό”

µια κρίσιµη πλευρά του ζητήµατος

 ο βαθµός γνώσεως διαθέσιµος στον λήπτη απόφασης που αφορά το
αποτέλεσµα, αν γίνουν συγκεκριµένες πράξεις

τρεις κατηγορίες είναι πιθανές:

-

βεβαιότητα,

-

ρίσκο,

-

αβεβαιότητα

Αποφάσεις σε
συνθήκες που
προσεγγίζουν
τη βεβαιότητα

Αποφάσεις σε
µε µεγάλο
βαθµό
αβεβαιότητας

Αποφάσεις µε ρίσκο

Λειτουργικές
αποφάσεις

Τακτικές
αποφάσεις

Αντικειµενικές πιθανότητες

Στρατηγικές
αποφάσεις

Υποκειµενικές πιθανότητες

Κατάσταση
Πλήρους
Βεβαιότητας

Κατάσταση
πλήρους
βεβαιότητας

Αυξηµένη πληροφόρηση

Μειωµένη πληροφόρηση

Εικόνα 1.1: Κατηγοριοποίηση αποφάσεων ανάλογα µε τον βαθµό βεβαιότητας - αβεβαιότητας

Η διαδικασία Λήψης Μιας Απόφασης
αβεβαιότητα  αδυναµία ελέγχου
συνιστώσες που περιλαµβάνονται σε µια διαδικασία λήψης απόφασης
•

Σύστηµα (τµήµα φυσικής, οικονοµικής ή κοινωνικής πραγµατικότητας, ανθρώπινο
κατασκεύασµα)

•

Περιβάλλον: “περιβάλλει” το σύστηµα - καθορίζει τη συµπεριφορά του

•

Αποφασίζων: ο ανθρώπινος παράγοντας που καλείται να δραστηριοποιηθεί
δεδοµένης της κατάστασης του συστήµατος

•

Μοντέλο διαχείρισης αβεβαιότητας: το εργαλείο που επιλέγει ο αποφασίζων
προκειµένου να διαχειριστεί την αβεβαιότητα (θεωρία πιθανοτήτων, ασαφής λογική)

•

Αισθητήρες (Α): συλλέγουν δεδοµένα τόσο από το σύστηµα όσο και από το
περιβάλλον του, τροφοδοτώντας τα στο µοντέλο διαχείρισης αβεβαιότητας

δεδοµένα
Πληροφορία
Μοντέλο
διαχείρισης
αβεβαιότητας

Α

Πληροφορία

ΣΥΣΤΗΜΑ
Επεξεργασία
πληροφοριών
Περιβάλλον

∆ράση

Φαινόµενο

∆ίαυλος

Απόκριση

Αποφασίζων

Αντίληψη

Εικόνα 1.2: Τα τµήµατα της διαδικασίας λήψης µιας απόφασης

Η επιστηµονική µέθοδος
-σαφής και επαληθεύσιµη
-συνδυάζει τη λογική µε τα εµπειρικά δεδοµένα
-αποτελέσµατα της µεθόδου  προσιτά σε όλους
-παρατηρήσεις, υπολογισµοί, υποθέσεις, εµπειρικά δεδοµένα, κρίσεις
µπορούν να ελεγχθούν και να γίνουν αντικείµενο κριτικής.
-είναι αντικειµενική

“ιδεατά” χαρακτηριστικά των επιστηµονικών µεθόδων λήψης αποφάσεων
•

οι ορισµοί πρέπει να είναι σαφείς

•

η διαδικασία απόφασης πρέπει να είναι µεταδοτική

•

τα δεδοµένα πρέπει να είναι αµερόληπτα

•

η διαδικασία λήψης απόφασης µπορεί να αναπαραχθεί

•

οι απόψεις δεν αντιµετωπίζονται ως γεγονότα

•

η επιλογή της λύσης είναι το τελευταίο βήµα

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (Ο∆) ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
- πρόκειται για µια κανονιστική µεθοδολογία
- προτείνει ένα πρότυπο σωστής συµπεριφοράς για λήψη αποφάσεων
•

λογικών

•

θεµελιωµένων

•

ευφυών

- περιγράφει πως «πρέπει» να φέρεται ο λήπτης απόφασης

Βασικά στάδια της Ο∆
1. εντοπισµός και διάγνωση προβλήµατος
επισήµανση (διάκριση δυνάµεων που σχετίζονται µε το πρόβληµα)
ερµηνεία (ικανότητα εκτίµησης όσων επισηµάνθηκαν  αιτίες)
ενσωµάτωση συσχέτιση ερµηνειών µε την επιθυµητή ή την τωρινή κατάσταση
2. θέσπιση αντικειµενικών στόχων
3. έρευνα για τις εναλλακτικές λύσεις
4. αξιολόγηση και σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων
5. επιλογή
6. υλοποίηση
7. παρακολούθηση και έλεγχος
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-

δεν εξασφαλίζεται η ορθολογικότητα ενός λήπτη απόφασης µε τη µεθοδολογία

-

η ορθολογικότητα συνδέεται µε τις αξίες και τους στόχους του λήπτη

-

σχεδόν πάντα υπεισέρχεται η συλλογική ή ατοµική κρίση

Ορθολογικότητα των αποφάσεων στην πράξη
-

προσπαθούµε να προσεγγίσουµε όσο γίνεται το περιγραφόµενο µοντέλο

-

εµπλέκεται η εµπειρία του λήπτη απόφασης στην όλη διαδικασία

(1) Εντοπισµός
και διάγνωση του
προβλήµατος

(7)
Επανατροφοδότηση
(παρακολούθηση και
έλεγχος)

(6) Υλοποίηση

(5) Επιλογή

(2) Θέσπιση
αντικειµενικών
στόχων

(3) Έρευνα για τις
εναλλακτικές
λύσεις

(4) Αξιολόγηση
εναλλακτικών
λύσεων

Εικόνα 1.1: Στάδια της ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Τροποποιηµένες εφαρµογές
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
- περιγραφικό πρότυπο συµπεριφοράς (ακολουθούµε ότι έχουµε παρατηρήσει ότι
ακολουθείται συχνά στην πράξη
-

λέγεται και µέθοδος της οριακής ορθολογικότητας (Simon, 50’s)

-

η θεωρία αυτή βασίστηκε στο περιορισµένο των δυνατοτήτων του ανθρώπινου
µυαλού, όταν κρίνει καταστάσεις και επιλύει προβλήµατα υψηλής πολυπλοκότητας

-

 καταλήγουµε στο ότι το ορθολογικό πρότυπο είναι πρακτικά ανεφάρµοστο

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
4 υποθέσεις:

-

υπάρχουν περιορισµοί στις γνώσεις ενός ανθρώπου για τις εναλλακτικές λύσεις και
τους αντικειµενικούς στόχους

-

οι άνθρωποι λειτουργούν µε απλοποιήσεις και ασθενώς δοµηµένες νοητικές
προτυποποιήσεις (αφαιρετικά) + προκαταλήψεις

-

οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν αριστοποίηση αλλά επιλέγουν συνήθως την πρώτη
ικανοποιητική λύση

-

εµπειρικά, έχει προκύψει ότι η φιλοδοξία του λήπτη απόφασης µεταβάλλεται ανάλογα
µε τις εντυπώσεις από τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις

Παρατηρήσεις

-

συνήθως δεν ψάχνονται εξαντλητικά όλες οι εναλλακτικές
-

πάµε σε συµβιβαστικές λύσεις

-

µε λιγότερες αντιθέσεις

-

ευκολότερη υλοποίηση

-

µεγαλύτερη ασφάλεια

-

δεν πάµε σε άριστες αλλά σε ικανοποιητικές επιλογές

-

οι λήπτες απόφασης συνήθως υποπτεύονται ότι δεν υπάρχει σωστή και πλήρης
πληροφόρηση

Είσαι ικανοποιηµένος
από την καλύτερη
λύση Λ* που έχει
βρεθεί µέχρι τώρα;

Ναι

Απόφαση
επιλογής

Όχι
Θεώρησε τη µέχρι τώρα καλύτερη
εναλλακτική λύση Λ* σαν την
προηγούµενη καλύτερη
εναλλακτική λύση Λ*π
Λ*π=Λ*

Ψάξε για πρόσθετη νέα
εναλλακτική λύση ΛΝ

Αξιολόγησε τη νέα εναλλακτική
λύση ΛΝ

Καλύτερη
εναλλακτική λύση
που έχει βρεθεί µέχρι
τώρα είναι η
προηγούµενη λύση
καλύτερη λύση
Λ*=Λ*π

Ναι

Είναι η νέα λύση
ΛΝ καλύτερη από
την προηγούµενη
καλύτερη λύση Λ*π

Όχι

Καλύτερη εναλλακτική
λύση που έχει βρεθεί
µέχρι τώρα είναι η
προηγούµενη λύση
καλύτερη λύση
Λ*=Λ*π

Πιθανή τροποποίηση επιπέδου
φιλοδοξίας σε νέο (πιο πάνω ή πιο
κάτω) επίπεδο φιλοδοξίας

Σύγκριση καλύτερης λύσης µε το
νέο επίπεδο φιλοδοξίας
Εικόνα 1.2: Μεθοδολογία ικανοποιητικής λύσης

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

-

όταν στις αποφάσεις εµπλέκονται πολύ-παραγοντικά κεκτηµένα ή επενδυόµενα
συµφέροντα

-

δεν έχει καµία τύχη η ορθολογική διαδικασία λήψης απόφασης

-

το πρόβληµα τίθεται από κάθε εµπλεκόµενο συµφώνως προς τα συµφέροντά του

-

πρόκειται για λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον συγκρούσεων

-

παραδείγµατα είναι (α) οι διαπραγµατεύσεις για συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
(β) οι διαπραγµατεύσεις αφοπλισµού σε διεθνές επίπεδο

-

κυρίαρχα στοιχεία (α) η ύπαρξη συµφερόντων και (β) η επιδίωξη συµβιβασµού

Η ∆ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
- σηµαίνει απόρριψη του επιστηµονικού σκέλους της λήψης αποφάσεων
-

οφείλεται συνήθως σε παραλογισµούς, ψέµµατα, εξύψωση φηµών, κλπ.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στρατηγικές
Τυπικές αποφάσεις της κατηγορίας αυτής για µια επιχείρηση παραγωγής
βιοµηχανικών προϊόντων αφορούν:

•

Την κατανοµή παραγωγικών µέσων σε οικογένειες προϊόντων.

•

Τον καθορισµό των τρόπων διανοµής.

•

Την επιλογή εναλλακτικών µεταφορικών µέσων.

•

Την αποδοτική χρησιµοποίηση της κανονικής και της υπερωριακής εργασίας.

•

Τη

διάθεση

προϊόντων.

των

προϋπολογισµών

διαφήµισης

και

προώθησης

των

Τακτικές
Τυπικές αποφάσεις της κατηγορίας αυτής για µια επιχείρηση παραγωγής
βιοµηχανικών προϊόντων αφορούν:

•

Την κατανοµή παραγωγικών µέσων σε οικογένειες προϊόντων.

•

Τον καθορισµό των τρόπων διανοµής.

•

Την επιλογή εναλλακτικών µεταφορικών µέσων.

•

Την αποδοτική χρησιµοποίηση της κανονικής και της υπερωριακής εργασίας.

•

Τη

διάθεση

των

προϋπολογισµών

διαφήµισης

και

προώθησης

των

προϊόντων.

Λειτουργικές
Παραδείγµατα αποφάσεων της κατηγορίας αυτής αφορούν µεταξύ άλλων:

•

Τη διανοµή και κατανοµή των παραγγελιών των πελατών στα µηχανήµατα
παραγωγής.

•

Τη δηµιουργία των απαραίτητων σειρών παραγωγής για την εκτέλεση των
παραγγελιών.

•

Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποθεµάτων.

•

Την επίσπευση, τελική διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών.

•

Τον τυχόν προγραµµατισµό του ηµερησίου µεταφορικού έργου οχηµάτων διανοµής
παραγγελιών.

•

Την πιστωτική και λογιστική παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των πελατών.

Πίνακας 4.1: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Στρατηγικών, Τακτικών και Λειτουργικών αποφάσεων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ Απόκτηση
Αποδοτική
ΣΤΟΧΟΙ
παραγωγικών µέσων
χρησιµοποίηση
και πόρων
παραγωγικών
Καινοτοµία,
µέσων και πόρων
αξιοποίηση
υπαρχόντων
παραγωγικών µέσων
και πόρων
Θέσπιση
βασικών στρατηγικών
και πολιτικών
ΧΡΟΝΙΚΟΣ
Μεγάλος
Μεσαίος
(µακροπρόθεσµες
(µεσοπρόθεσµες
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
αποφάσεις)
αποφάσεις)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Ανώτατο
Μεσαίο ως
ΕΠΙΠΕ∆Ο
ανώτερο
ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Ευρεία
Ενδιάµεση
ΠΗΓΕΣ
Εξωτερικές και εσωτερικές
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Πολύ µεγάλη και
Ενδιάµεση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
πολυδιάστατη
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Μεγάλος
Μεσαίος
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Μεγάλος
Μεσαίος
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Εκτέλεση έργου

Βραχύς
(βραχυπρόθεσµες
αποφάσεις)
Κατώτερο ως
µεσαίο
Στενή
Εσωτερικές
Μικρή (αρκετές
λεπτοµέρειες)
Μικρός
Μικρός

Προγραµµατισµένες ή ∆οµηµένες ή Στερεότυπες (ρουτίνας) Ονοµαζόµενες

Μη Προγραµµατισµένες ή Όχι ∆οµηµένες ή Καινοτόµες Ονοµαζόµενες

οι διάφορες αποφάσεις καλύπτουν στην πραγµατικότητα µια συνέχεια
µεταξύ των δύο παραπάνω ακραίων από πλευράς ορολογίας κατηγοριών

Με αµφιβολίες,
αβεβαιότητες και
αοριστίες

-

Τύπος Προβλήµατος

Ενδιάµεσες
ή εξελικτικές
αποφάσεις

Μη προγραµµατισµένες
αποφάσεις
- Όχι ∆οµηµένες
- Σύνθετες Πολύπλοκες
- Μοναδικές Καινοτόµες

Προγραµµατισµένες
αποφάσεις
- ∆οµηµένες
- Στερεότυπες
- Ρουτίνας
- Επαναλαµβανόµενες

Γνωστό και
καθορισµένο
Γνωστές και πλήρως
ορισµένες

Με αµφιβολίες,
αβεβαιότητες και
αοριστίες

Τύπος εναλλακτικών λύσεων
Εικόνα 4.1: Κατηγοριοποίηση αποφάσεων µε το συνδυασµό τύπος προβλήµατος–εναλλακτικές λύσεις

Πίνακας 4.2: Συνεισφορά παραδοσιακών και σύγχρονων µεθόδων σε προγραµµατισµένες και µη
προγραµµατισµένες αποφάσεις

Τύπος Αποφάσεων
Προγραµµατισµένες
(∆οµηµένες)
- Στερεότυπες
- Επαναλαµβανόµενες
Μη προγραµµατισµένες
(Όχι δοµηµένες)
- Σύνθετες
- Πολύπλοκες
- Μοναδικές
- Καινοτόµες

Μεθοδολογική Προσέγγιση
Παραδοσιακές Μέθοδοι
Σύγχρονες Μέθοδοι
- Θέσπιση διαδικασιών και
- Επεξεργασία στοιχείων µε
κανόνων
Η/Υ
- ∆ηµιουργία ενιαίων τύπων
- Μαθηµατικά µοντέλα
συµπεριφοράς
- Οργανωτική δοµή
- Θεωρία λήψης αποφάσεων
- Θέσπιση πολιτικών
- Κρίση και διαίσθηση
- Σχεδιασµός ιεραρχικών
- Κανόνες εµπειρίας
συστηµάτων
- Εκπαίδευση και προαγωγή
- Ευρηµατικές µέθοδοι

Χρονισµός και Ταχύτητα Λήψης Αποφάσεων
ο καλός χρονισµός και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων στηρίζεται στην εµπειρία
στην πράξη  τρία γνωστά ακραία φαινόµενα διαφορετικών στελεχών, τα οποία:
-

είτε αποφασίζουν άµεσα σε κάθε περίπτωση

-

είτε δεν µπορούν να αποφασίσουν ακόµη και για τα πιο απλά θέµατα

-

είτε αγνοούν τα προβλήµατα και λειτουργούν σαν να µην υπάρχουν.

Για να διευκολύνεται η
αξιολόγηση και ο έλεγχος

Για να
δηµιουργούνται
κίνητρα

Αντικειµενικοί
στόχοι

Για να υπάρχει
κοινή κατεύθυνση
προσπαθειών

Για να υποβοηθείται ο
προγραµµατισµός σχεδιασµός
Εικόνα 5.1: Οι τέσσερις βασικοί λόγοι για τη θέσπιση αντικειµενικών στόχων

Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Στόχοι
ποσοτικοί αντικειµενικοί στόχοι (ή και κλειστοί στόχοι)
 προδιαγράφουν

τι πρέπει να γίνει,
πόσο πρέπει να γίνει,
για ποιον θα γίνει και
σε ποιο χρόνο θα γίνει

Ιεράρχηση Αντικειµενικών Στόχων

Επίπεδο

Στόχοι

Παραδείγµατα

Επιχείρηση

Στόχοι
οργανισµού

- Αύξηση κερδών το 2003 κατά
6% για όλες τις κοινές µετοχές
(3000 €)

Στόχοι
διεύθυνσης

- Μείωση κατασκευαστικού
κόστους κατά 100 €/µονάδα
- Στόχος συνολικής
εξοικονόµησης για τις 100.000
µονάδες παραγωγής του 2003 10
εκ. €

Στόχοι
τµήµατος

- Μείωση κόστους συντηρήσεως
κατά 4500 € χωρίς να
δηµιουργηθούν χρόνοι διακοπών
πάνω από 6% του ενεργού
χρόνου

Άλλες
διευθύνσεις
∆ιεύθυνση
κατασκευών

Άλλα
τµήµατα
Τεχνικό
τµήµα

Άλλοι
τοµείς
Τοµέας
συντήρησης

Στόχοι τοµέα

- Μείωση υπερωριών
προληπτικής συντήρησης κατά
60 εργατοώρες το 2003 χωρίς
µείωση της συχνότητας
συντήρησης
- Στόχος συνολικής
εξοικονόµησης για το 2003 1000
€

Άλλα
άτοµα

Μηχανολόγος
µηχανικός

Ατοµικοί στόχοι
µηχανολόγου
µηχανικού

- Αγορά και εγκατάσταση
προγραµµάτων µικρουπολογιστή για έλεγχο της φθοράς
των τριβών σε 10 µηχανές έτσι
ώστε να µειωθούν κατά 300 οι
ώρες υπερωριών
- Στόχος εξοικονόµησης από τις
225 ώρες προς 1,5 € την ώρα
337,5 €, µείον το κόστος αγοράς
προγραµµάτων 145 €

Εικόνα 5.2: Ένα απλό πρότυπο ιεραρχίας στόχων

Άλλες οµάδες ή άτοµα
(π.χ.
περιβαλλοντολόγοι,
ενώσεις καταναλωτών)

Πελάτες (αγοραστές
προϊόντων και/ή
χρήστες υπηρεσιών)

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Θέσπιση
αντικειµενικών
στόχων
οργανισµού

∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
(ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΑΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ)

Άλλοι οργανισµοί
και επιχειρήσεις

Κυβερνητικές και
τοπικές αρχές

Εικόνα 5.3: Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη θέσπιση των
αντικειµενικών στόχων ενός οργανισµού

Πίνακας 6.1: Οδηγίες για τον προεδρεύοντα µιας σύσκεψης “πρόκλησης ιδεών”

1
2
3
4

5

1

2

3

4.

Βασικός ρόλος
Άρχισε τη σύσκεψη µε µια σύντοµη παράθεση των 4 κανόνων.
Προσδιόρισε το χρόνο διάρκειας της σύσκεψης.
∆ιάβασε το πρόβληµα και/ ή τις σχετικές ερωτήσεις που θα συζητηθούν και ρώτησε.
Ποιες είναι οι ιδέες σας;
Κάθε φορά που ένας από τους συµµετέχοντες τελειώνει την παρουσίαση µιας ιδέας θα
πρέπει να την συνοψίζεις χρησιµοποιώντας όσο είναι δυνατόν περισσότερο τις ίδιες
λέξεις µε αυτόν που την παρουσίασε. Έτσι θα µπορέσει να καταγραφεί καθαρά από
τον γραµµατέα της σύσκεψης ή το µαγνητόφωνο. Αµέσως µετά τη σύνοψη δώσε τον
λόγο στον επόµενο µε µια µόνο λέξη: ”ο επόµενος”
Λάβε υπόψη σου ότι οποτεδήποτε ο προεδρεύων έχει ουσιαστική συµµετοχή στην
παραγωγή ιδεών, δηλαδή παράγει και τις δικές του ιδέες και τις παρουσιάζει κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης, η παραγωγικότητα της οµάδας ουσιαστικά µειώνεται.
Εποµένως εκτός από τον χειρισµό ειδικών προβληµάτων ο ρόλος σου θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένος.
Χειρισµός προβληµάτων
Όταν κάποιος µακρολογεί περίµενε τη στιγµή που δηµιουργείται ένα µικρό κενό στην
οµιλία του για να πάρει ανάσα (αυτό συµβαίνει πάντα). Τότε διέκοψε τον µονόλογο,
συνόψισε αυτά που έχει πει για την καταγραφή τους και δώσε το λόγο σε έναν άλλο
συµµετέχοντα (δείχνοντάς τον) µε µια µόνο λέξη: “ο επόµενος”. Αµέσως µετά
επέστησε την προσοχή του (αυτού που θα µιλήσει) να είναι σύντοµος στη παράθεση
της ιδέας.
Όταν κάποιος αρχίσει να κρίνει, να επικρίνει και να διαφωνεί σταµάτησέ τον.
Υπενθύµισέ του τον 1ο κανόνα και πες του ότι την άλλη φορά θα υποστεί µια
συµβολική αποδεκτή ποινή (π.χ. “την άλλη φορά θα µας κεράσεις όλους)”. Συνήθως
µια τέτοια συµβολική αποδεχτή ποινή διευθετεί το πρόβληµα της διαφωνίας.
Εάν η συζήτηση σταµατήσει και επικρατεί σιωπή, ξεκουράσου και άσε τη σιωπή να
συνεχίζεται. Μην πεις τίποτα. ∆εν υπάρχει περίπτωση µια οµάδα 10 ανθρώπων να
παραµείνει περισσότερο από 3 λεπτά απλά κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον, χωρίς
κάποιος να αισθανθεί την πρόκληση να πει κάτι. Αυτό όµως το διάλειµµα θα πρέπει να
διακοπεί από την οµάδα και όχι από τον προεδρεύοντα. Είναι φυσικό και αναµενόµενο
σε µια σύσκεψη πρόκλησης ιδεών µέσης διάρκειας 50’ περίοδοι σιωπής να προκύψουν
µεταξύ του διαστήµατος. Οι περίοδοι αυτές σιωπής καλούνται συνήθως “νοητικά
διαλείµµατα” διότι χρησιµεύουν για την αλλαγή σκέψης. ∆ηλαδή σ’ αυτό το στάδιο
όλες οι συνηθισµένες ιδέες έχουν εξαντληθεί και οι συµµετέχοντες πιέζονται να
χρησιµοποιήσουν τη δηµιουργικότητά τους για νέες ιδέες και έννοιες.
Εάν κάποιος παρουσιάζει ένα πρόβληµα και όχι µια λύση επανέλαβε το πρόβληµα και
ζήτησε να σου δοθούν 5 ιδέες, δίνοντας έµφαση στον αριθµό. Πιθανόν να σου δοθούν
µόνο µια ιδέα ή και 10, αλλά περισσότερη σηµασία έχει ότι οι συµµετέχοντες
επανέρχονται στη δηµιουργική σκέψη.

Πίνακας 7.1: Κατηγορίες ατοµικών και συλλογικών αποφάσεων

Κατηγορία
Πλήρως
ατοµική (ΠΑ)
Σχεδόν
ατοµική (ΣΑ)

Μερικά
συµµετοχική
(ΜΣ)

Πλήρως
συµµετοχική
(ΠΣ)

Περιγραφή
Ατοµική λήψη απόφασης µε βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει
υπόψη του ο λήπτης απόφασης.
Ατοµική λήψη απόφασης µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους
υφιστάµενους, Οι πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τους
υφιστάµενους, είτε γνωστοποιώντας τους το πρόβληµα στο οποίο θα
χρησιµοποιηθούν είτε όχι. ∆ηλαδή, οι υφιστάµενοι απλά παρέχουν
πληροφορίες και δεν συµµετέχουν ούτε στον εντοπισµό ούτε στην
αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων δράσης.
Ατοµική λήψη απόφασης µετά από συµµετοχική διαδικασία. Περιλαµβάνει
κοινοποίηση του προβλήµατος στους υφιστάµενους, συλλογική συζήτηση
προτάσεων, υποδείξεων και ιδεών για τη λύση του και ατοµική απόφαση από
τον λήπτη απόφασης, η οποία µπορεί να έχει επηρεασθεί από τις γνώµες,
απόψεις, προτάσεις, υποδείξεις, ιδέες των υφισταµένων, αλλά όχι
απαραίτητα.
Συλλογική λήψη απόφασης µετά από συµµετοχική διαδικασία. Περιλαµβάνει
κοινοποίηση του προβλήµατος στους υφιστάµενους σαν οµάδα, Συλλογικός
εντοπισµός και αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων δράσης, προσπάθεια
για συναινετική λύση. Ο ρόλος του λήπτη απόφασης είναι κύρια

Εικόνα 1
Μοντέλο επιλογής συµµετοχικής διαδικασίας αποφάσεων

Ερώτηση Ι

Υπάρχουν
ειδικές
απαιτήσεις για
µια απόφαση
ποιότητας και
εκτιµήσεις ότι
µια
λύση
µπορεί να είναι

Ερώτηση ΙΙ

Υπάρχουν
αρκετά
στοιχεία
και
πληροφορίες
για
µια
απόφαση
ποιότητας

Ερώτηση ΙΙΙ

Είναι
πρόβληµα
δοµηµένο

Ερώτηση ΙV Ερώτηση V

το

Είναι το θέµα
της αποδοχής
της απόφασης
από
τους
υφιστάµενους
κρίσιµο για την
υλοποίηση της
απόφασης
ΟΧΙ

Ερώτηση VI

Εάν ληφθεί µια
ατοµική
απόφαση
µπορεί
να
θεωρηθεί
µε
λογική
βεβαιότητα ότι
θα
γίνει

Ερώτηση VII

Συµµερίζονται
οι υφιστάµενοι
τους στόχους
του
οργανισµού
που
θα
επιτευχθούν
από τη λύση

Υπάρχουν
ισχυρά
συγκρουόµενε
ς προτιµήσεις
µεταξύ
των
υφισταµένων
για τις λύσεις

ΠΑ
ΝΑΙ

ΠΑ

ΟΧΙ

ΠΣ

ΝΑΙ

ΠΑ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΣΑ

ΝΑΙ

ΣΑ

ΝΑΙ

ΠΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΣ

ΟΧΙ

ΜΣ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΠΣ

ΟΧΙ

ΜΣ
ΜΣ

