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Πεπίλητη
Οη ζύγρξνλνη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ, δηεζλώο ζήκεξα, πξνβιήκαηα θαη
πξνθιήζεηο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί αιιαγή ησλ
νξγαλσζηαθώλ πξνηύπσλ, ηεο ππάξρνπζαο δηνηθεηηθήο θηινζνθίαο θαη θπξίσο ηεο
πθηζηάκελεο αληηιεπηηθόηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ.
Υπάξρεη δε κία θαηεγνξία πξνβιεκάησλ, ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα (wicked
problems), πνπ απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε πξόθιεζε ηεο εγεζίαο ησλ ζύγρξνλσλ
νξγαληζκώλ, αθνύ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξόπν απνηεινύλ ηελ πεγή θαη δνκνύλ ηελ
αλαγθαηόηεηα θάζε απαηηνύκελεο αιιαγήο ζηνπο ηειεπηαίνπο.
Η πξνζέγγηζε θαη πεξηγξαθή απηνύ ηνπ είδνπο ησλ πξνβιεκάησλ, έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλεηώλ. Έηζη ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο πξαγκαηνπνηείηαη ε
αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ απηώλ θαη ε δόκεζε ελόο ζπλζεηηθνύ
πιαηζίνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ.
Λέξειρ Κλειδιά: Καθόηξνπα πξνβιήκαηα, ιήςε απνθάζεσλ, βησζηκόηεηα, εγεζία.
Ειζαγυγή
Ο ζθνπόο ηνπ παξόληνο είλαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε ηεο έλλνηαο
ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ (wicked problems), ηα νπνία πιένλ απνηεινύλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη ζύγρξνλνη
νξγαληζκνί.
Τα πξνβιήκαηα απηά, ηα νπνία δελ έρνπλ πξνθύςεη μαθληθά, νύηε έρνπλ αλαδεηρζεί
από ην θελό ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη απνηεινύλ ηε κεηεμέιημε ελόο κεγάινπ
αξηζκνύ απιώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία δελ αληηκεησπίζηεθαλ απνηειεζκαηηθά ηε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ έπξεπε.
Σπλέπεηα ηεο παξαπάλσ κε αληηκεηώπηζεο απηώλ ησλ απιώλ πξνβιεκάησλ, ήηαλ
απηά λα ζπζζσξεπηνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ κέζσ
δηεξγαζηώλ ζύλζεζεο, αληίζεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα,
ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλν βαζκό πνιππινθόηεηαο, δπζθνιίαο θαη
αζάθεηαο.
Τα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα είλαη ε θπξηόηεξε πξόθιεζε ηεο εγεζίαο ησλ ζύγρξνλσλ
νξγαληζκώλ, αθνύ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξόπν απνηεινύλ ηελ πεγή θαη δνκνύλ ηελ
αλαγθαηόηεηα θάζε απαηηνύκελεο αιιαγήο ζηνπο ηειεπηαίνπο.
Η (δςζ)λειηοςπγία ηυν ζύγσπονυν οπγανιζμών
Δίλαη αδηακθηζβήηεην, όηη νη απνθάζεηο πνπ ζα ιάβεη ε εγεζία ελόο νξγαληζκνύ ζα
θαζνξίζνπλ ελ πνιινίο ην κέιινλ θαη ηε βησζηκόηεηα απηνύ. Γεληθά ε εγεζία
θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο όηαλ ν νξγαληζκόο:
http://e-jst.teiath.gr
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 Βρίςκεται αντιμζτωποσ με ζναν πρόβλθμα, δθλαδι παρατθρείται μια δυςαρμονία
μεταξφ τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ και του ευρφτερου περιβάλλοντοσ αυτοφ.
 Πρόκειται να αξιοποιιςει μια ευκαιρία, δθλαδι υπάρχει μια ςυνκικθ του
περιβάλλοντοσ του οργανιςμοφ, που μπορεί ο τελευταίοσ με τθν υφιςτάμενθ
οργανωςιακι ικανότθτα ι με μια εν δυνάμει (εφικτι να αποκτθκεί αν απαιτθκεί
άμεςα) να τθν αξιοποιιςει.

Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο κεηαμύ ησλ δύν παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ θαζίζηαηαη ε πξώηε,
αθνύ ην πξόβιεκα, ζε αληίζεζε κε ηελ επθαηξία πνπ επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ νξγαληζκνύ ζην αλ ζα ηελ αμηνπνηήζεη ε όρη, δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα
κε ελαζρόιεζεο θαη αληηκεηώπηζεο.
Ο νξγαληζκόο δειαδή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα, αλεμαξηήησο ηεο
θαηερόκελεο νξγαλσζηαθήο ηθαλόηεηαο (organizational capacity) θαη ησλ δηαζέζηκσλ
νξγαλσζηαθώλ δπλαηνηήησλ (organizational capabilities).
Οη ζύγρξνλνη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ, δηεζλώο ζήκεξα, πξνβιήκαηα θαη
πξνθιήζεηο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί αιιαγή ησλ
νξγαλσζηαθώλ πξνηύπσλ, ηεο ππάξρνπζαο δηνηθεηηθήο θηινζνθίαο θαη θπξίσο ηεο
πθηζηάκελεο αληηιεπηηθόηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ.
Η δηακνξθνύκελε θαηάζηαζε ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί κε ηνπο ηξεηο παξαθάησ
παξάγνληεο:
 Τα αντιμετωπιηόμενα από τουσ οργανιςμοφσ προβλιματα

Τα πξνβιήκαηα απηά κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο 3εο Γεληάο. Γειαδή πνιύπινθα, κε
γξακκηθά πξνβιήκαηα, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νπνίσλ δνκείηαη ζηε βάζε
πξνϋπνζέζεσλ θαη όρη γεγνλόησλ θαη άξα έρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηόηεηαο.
Δπηπιένλ ε αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα
θαη ηε δηακόξθσζε ησλ πηζαλώλ ιύζεσλ, ραξαθηεξίδεηαη όρη από έιιεηςε αιιά από
ππεξπιεζώξα δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ
εκθάληζε ηνπ θαηλόκελνπ «Αλάιπζε-Παξάιπζε».
 Οι διοικθτικζσ δομζσ

Με ηνλ νξό δνκέο ελλννύληαη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ
είλαη δνκεκέλνη θαη ιεηηνπξγνύλ νη νξγαληζκνί. Οη δνκέο απηέο κπνξνύλ λα
ζεσξεζνύλ σο 2εο Γεληάο, δηόηη αλ θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, έρνπλ ελζσκαηώζεη
ζύγρξνλεο πξαθηηθέο θαη θαηλνηόκεο κεζόδνπο εληνύηνηο παξακέλνπλ αξθεηά
αλειαζηηθέο θαη απνκνλσκέλεο.
Απηό είλαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλόηνο, όηη ν όπνηνο ζρεδηαζκόο πξαγκαηνπνηήζεθε
απνζπαζκαηηθά, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη θπξίσο ρσξίο πξνβιέςεηο
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη δηαζύλδεζεο ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ θαη δνκώλ, ώζηε ηειηθά
λα κελ επηηπγράλεηαη κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο από
απηέο.
 Η διοικθτικι φιλοςοφία

Η δηνηθεηηθή θηινζνθία, ν ηξόπνο δειαδή πνπ ιακβάλνληαη θαη πινπνηνύληαη νη
απνθάζεηο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 1εο Γεληάο, αθνύ εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη
ζε γξακκηθό ηξόπν ζθέςεο κε απνηέιεζκα ηόζν ε ιήςε απνθάζεσλ όζν θαη ε
πινπνίεζε απηώλ λα γίλεηαη κε ηαρύηεηα πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο.
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Η ηξείο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη πξνθαλέο όηη βξίζθνληαη ζε δπζαξκνλία κεηαμύ
ηνπο, αθνύ ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο έηζη ώζηε λα κελ επηηπγράλεηαη ε
επζπγξάκκηζε ηνπο θαη ηειηθά ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ησλ
νξγαληζκώλ.
Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε
απαηνύληαη αιιαγέο ζε δύν επίπεδα:
 Αρχικά απαιτείται αλλαγι τθσ αντιλθπτικότθτασ των ανκρϊπων, ϊςτε να
μεταςχθματιςτεί θ διοικθτικι φιλοςοφία των οργανιςμϊν και υιοκετιςει μθ
γραμμικζσ προςεγγίςεισ.
 Σε δεφτερο επίπεδο ζρχεται θ αλλαγι τθσ πραγματικότθτασ των οργανιςμϊν μζςω
του αναςχεδιαςμοφ των δομϊν τουσ (ςυςτιματα και διεργαςίεσ), ο οποίοσ κα
επιτρζψει τθν πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ νζασ υιοκετοφμενθσ φιλοςοφίασ διοίκθςθσ και
τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των μθ γραμμικϊν προβλθμάτων.

Όπσο εμάγεηαη από ηα παξαπάλσ, ην ζπλδεηηθό ζηνηρείν ηεο δηπιήο αιιαγήο,
αληηιεπηηθόηεηαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο, δελ είλαη άιιν από ηα πξνβιήκαηα πξνο
αληηκεηώπηζε, αθνύ απηά βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο δηαπηζηνύκελεο δπζαξκνλίαο
θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.
Τα πποβλήμαηα ηυν ζύγσπονυν οπγανιζμών
Γελ είλαη όια ηα νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα ηνπ ίδηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο θαη ζπλεπώο
δελ απαηηνύλ ηελ ίδηα επίδεημε ζεκαζίαο θαη ελαζρόιεζεο, νύηε ρξήδνπλ ηεο ίδηαο
πξνζέγγηζεο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.
Σηελ πξάμε από ηα δπζθνιόηεξα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα είλαη,
ζύκθσλα κε ηνπο H.W.J. Rittel θαη M.M. Webber (Rittel and Webber, 1973: 159),
ηόζν ν νξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο
παξαηεξνύκελεο θαη ηεο επηζπκεηήο ζπλζήθεο, όζν θαη ν εληνπηζκόο ηνπ
πξνβιήκαηνο, δειαδή ε εύξεζε ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζην πνιύπινθν δίθηπν ζηνηρείσλ
θαη αηηησδώλ ζρέζεσλ πνπ ην απαξηίδνπλ ή ην δεκηνπξγνύλ.
Η δηαθνξεηηθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ζε πιήξε ζπζρέηηζε κε ηνπο παξάγνληεο
επηξξνήο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκώλ θαη δηακνξθώλεηαη από ηηο
επόκελεο κεηαβιεηέο:
 τον προςδιοριςμό του προβλιματοσ, από όπου προκφπτει θ αςάφεια.
 τουσ ςυμμετζχοντεσ (ποςοτικά και ποιοτικά) ςτο πρόβλθμα, από όπου προκφπτει θ
πολυπλοκότθτα.
 τθ διακζςιμθ πλθροφορία, από όπου προκφπτει θ μεταβλθτότθτα και θ
αβεβαιότθτα.

Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη ηπραίν όηη έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξηνπνηήζεηο πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο επηδηώθνπλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηα
πξνβιήκαηα ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηώλ θαηλα πξνζδηνξίζνπλ ην πιαίζην
επίιπζεο ηνπο απαληώληαο ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα (Τη;, Πνηνο;, Πσο;, Γηαηί; Πνπ;).
Μία από ηηο γλσζηόηεξεο δηαθξίζεηο ησλ πξνβιεκάησλ έρεη δνζεί ην 1973 από ηνπο
H.W.J. Rittel θαη M.M. Webber (Rittel and Webber, 1973: 160), νη νπνίνη θαη
θαηέηαμαλ ηα πξνβιήκαηα, θπξίσο ζύκθσλα κε ηελ πεξηνρή (θνηλσλία ή επηζηήκε)
πνπ εκθαλίδνληαη ζε :
http://e-jst.teiath.gr
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 Κακότροπα προβλιματα (wicked problems).
Με τα προβλιματα αυτά ζρχεται αντιμζτωποσ ο κυβερνθτικό ςχεδιαςμόσ και
περιλαμβάνουν κυρίωσ προβλιματα ςχεδιαςμοφ δθμόςιων πολιτικϊν.
 Απλά (tame problems)
Τα οποία είναι τα προβλιματα που παρατθροφνται ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ.

Η Ν. Roberts δίλεη κηα αθόκα θαηεγνξηνπνίεζε πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο σο
θξηηήξην δηάθξηζεο ηε ζηάζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ έλαληη ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σύκθσλα κε απηή ηελ θαηάηαμε, ηα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα είλαη (Roberts, 2000: 1)
:
 Προβλιματα τφπου 1 ι απλά προβλιματα.
Σε αυτά τα προβλιματα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςυμφωνοφν τόςο ςτον οριςμό του
προβλιματοσ, όςο και ςτθν προςζγγιςθ τθσ λφςθσ του.
 Προβλιματα τφπου 2 ι πολφπλοκα προβλιματα.
Σε αυτά τα προβλιματα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ςτον οριςμό του
προβλιματοσ όχι όμωσ και ςτθν προςζγγιςθ τθσ λφςθσ του.
 Προβλιματα τφπου 3 ι κακότροπα προβλιματα.
Σε αυτά τα προβλιματα τα ενδιαφερόμενα μζρθ δεν ςυμφωνοφν οφτε ςτον οριςμό
του προβλιματοσ οφτε όμωσ και ςτθν προςζγγιςθ τθσ λφςθσ του.

Τέινο ν Κ. Grint παξνπζηάδεη κηα άιιε ηαμηλόκεζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη
ζηνλ βαζκό ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ ελππάξρεη ζην πξόβιεκα θαη ε νπνία ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηνλ ηξόπν αληίδξαζεο θαη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Η θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Κ. Grint (Grint, 2005: 1473) είλαη:
 Απλά (tame problems)
Τα οποία ενδζχεται να είναι περίπλοκα, είναι όμωσ επιλφςιμα μζςω γραμμικά
εξελιςςόμενων δράςεων. Δεδομζνου ότι ο βακμόσ αβεβαιότθτασ είναι χαμθλόσ τα
ςυγκεκριμζνα προβλιματα αντιμετωπίηονται με προςζγγιςθ διαχείριςθσ
(Management).
 Κακότροπα (wicked problems)
Τα οποία δε είναι περίπλοκα αλλά πολφπλοκα και επιλφονται μζςω μθ γραμμικϊν
διεργαςιϊν. Ο βακμόσ αβεβαιότθτασ ςτα ςυγκεκριμζνα προβλιματα είναι υψθλόσ
και για αυτό θ κατάλλθλθ προςζγγιςθ επίλυςθσ είναι θ θγεςία (Leadership).
 Κρίςιμα (critical problems)
Τα ςυγκεκριμζνα προβλιματα είναι αυταπόδεικτεσ καταςτάςεισ, όπωσ μία κρίςθ, οι
οποίεσ απαιτοφν άμεςθ λιψθ αποφάςεων και ταχφτθτα δράςθσ. Ο βακμόσ
αβεβαιότθτασ είναι ουςιαςτικά μθδενικόσ και αυτό που απαιτείται είναι θ λιψθ
απόφαςθσ και θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Ωσ κατάλλθλθ προςζγγιςθ
αντιμετϊπιςθσ προκρίνεται θ διοίκθςθ (Command).
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Από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε
θαηεγνξία ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ. Ο όξνο δηαηππώζεθε από ηνλ H.W.J.
Rittel θαη εκθαλίζζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ C.W. Churchman (Buchanan, 1992:
15-16) γηα λα πεξηγξάςεη «κηα νκάδα πξνβιεκάησλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο ηα
νπνία είλαη αλεπαξθώο πξνζδηνξηζκέλα θαη ζηα νπνία ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία είλαη
ζπγθερπκέλε, ππάξρνπλ πνιιά ελδηαθεξόκελα κέξε κε αληηθξνπόκελεο αμίεο θαη νη
επηπηώζεηο ηνπο ζε όιν ην ζύζηεκα είλαη επίζεο ζπγθερπκέλεο ζε κεγάιν βαζκό»
(Churchman, 1967).
Γεδνκέλνπ όηη ν παξαπάλσ νξηζκόο ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ έρεη κηα εγγελή
αζάθεηα, νη H.W.J. Rittel θαη M.M. Webber επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ πιήξσο
ηνλ όξν, παξαζέηνληαο θαη αλαιύνληαο δέθα ηδηόηεηεο ραξαθηεξηζηηθέο απηώλ ησλ
πξνβιεκάησλ (Rittel and Webber, 1973: 161-167):
1. Δεν είναι πλιρωσ προςδιοριςμζνα.

Όπσο ζεκεηώλνπλ νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο «ην πξόβιεκα δελ κπνξεί λα νξηζηεί
κέρξη λα βξεζεί ε ιύζε ζε απηό» (Rittel and Webber, 1973: 161). Σηελ πξάμε
θάζε πηζαλή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο πξνδηαγξάθεη θαη κηα ιύζε απηνύ, κε
απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε αλαγλώξηζε όισλ ησλ πηζαλώλ ιύζεσλ ώζηε κέζα
από ηελ αλάιπζή ηνπο λα θαηαγξαθνύλ νη απαηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πξνζδηνξίζνπλ ην πξόβιεκα.
Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη έλαο απηνηξνθνδνηνύκελνο θύθινο
επαλάιεςεο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο πνπ δύζθνια κπνξεί λα είλαη όιεο
δηαζέζηκεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.
2. Δεν ζχουν τελικι λφςθ.

Γεδνκέλνπ όηη «… ε δηεξγαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηαπηίδεηαη κε ηε
δηεξγαζία θαηαλόεζεο ηεο θύζεο ηνπ» (Rittel and Webber, 1973: 162), ηα
θαθόηξνπα πξνβιήκαηα απνηεινύλ αλνηθηνύ ηύπνπ δηεξγαζία.
Η ζπλερώο εμειηζζόκελε αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ ησλ αηηηώλ, ελαιιαθηηθώλ θαη
ζπλεπεηώλ ηεο επίιπζεο απνηξέπεη ηνπο εκπιεθόκελνπο, από ην λα δειώζνπλ κε
βεβαηόηεηα ην ηέινο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σπλήζσο ε δηεξγαζία επίιπζεο ηεξκαηίδεηαη γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
δεζκεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο (ρξόλνο, ρξήκα θηι.) ή κε πξνηηκήζεηο ησλ
εκπιεθνκέλσλ θαη νη νπνίεο, όκσο δελ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην πξόβιεκα.
3. Ζχουν λφςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ςωςτζσ ι λάκοσ, αλλά καλζσ ι κακζσ.

Τν γεγνλόο ηεο εκπινθήο κεγάινπ αξηζκνύ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ, κε
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη αμίεο ζηε δηεξγαζία επίιπζεο, πξνζθέξεη πνιιέο
νπηηθέο αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ ιύζεσλ.
Δπεηδή όκσο θαλέλα από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε δελ έρεη ηελ εμνπζία λα
θαζηεξώζεη επίζεκνπο θαλόλεο ιήςεο απόθαζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη κε απηό ηνλ
ηξόπν ηελ νξζόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ, είλαη θαλεξό όηη νη ελαιιαθηηθέο
κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ κόλν σο θαιέο-θαθέο ή ηθαλνπνηεηηθέο-αλεθηέο,
αλαιόγσο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηάζεσλ ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο (Rittel
and Webber, 1973: 163).
4. Δεν υφίςταται ζνασ άμεςοσ και απόλυτοσ ζλεγχοσ τθσ λφςθσ του προβλιματοσ.
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Οη επηπηώζεηο ηεο ιύζεο ελόο θαθόηξνπνπ πξνβιήκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη,
ρξνληθά θαη ρσξηθά, θαη επηπιένλ κπνξνύλ λα παξάγνπλ νη ίδηεο λέεο
αλεπηζύκεηεο θαηαζηάζεηο, πνιύ ρεηξόηεξεο από απηέο πνπ επηδηώρζεθε λα
επηιπζνύλ. Ωο ζπλέπεηα ηνπ παξαπάλσ δελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε πιήξεο
αμηνιόγεζε ησλ ζπλεπεηώλ.
5. Κάκε επιχειροφμενθ λφςθ είναι ανεξάρτθτθ και μοναδικι, κακϊσ παράγει
αποτελζςματα που δεν δφναται να αναιρεκοφν.

Σύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο «όηαλ νη δξάζεηο είλαη κε απνηειεζκαηηθά
αλαζηξέςηκεο θαη ν ρξόλνο εκη-δσήο ησλ ζπλεπεηώλ είλαη κεγάινο, ηόηε θάζε
δνθηκή (ιύζεο) έρεη ηε δηθή ηεο ζεκαζία.» (Rittel and Webber, 1973: 163). Κάζε
εθαξκνδόκελε ιύζε ινηπόλ έρεη ηε δηθή ηεο επίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε θαη
δηακνξθώλεη έλα λέν πιαίζην, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέα πξνβιήκαηα, γηα
απηό θαη ε πξνζέγγηζε δνθηκήο-ιάζνπο είλαη απαγνξεπηηθή.
6. Δεν υφίςταται ζνα διαχειρίςιμο και προςδιοριςμζνο ςφνολο εναλλακτικϊν αλλά
οφτε ζνα καλά προςδιοριςμζνο ςφνολο επιτρεπόμενων λειτουργιϊν, που να
μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο ςχζδιο εφαρμογισ τθσ λφςθσ.

Σην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ ππάξρεη έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν κε
ιύζεηο θαη θαλόλεο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη ην ζύλνιν ησλ
εθηθηώλ ζρεδίσλ δξάζεο βαζίδεηαη ζηε ξεαιηζηηθή θξίζε, ζηελ ηθαλόηεηα
αμηνιόγεζεο ησλ «εμσηηθώλ» ηδεώλ θαη ζηελ εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ
εκπιεθόκελσλ κεξώλ (Rittel and Webber, 1973: 164).
7. Κάκε πρόβλθμα είναι μοναδικό.

Με ηνλ όξν «κνλαδηθό» νη H.W.J. Rittel θαη M.M. Webber (Rittel and Webber,
1973: 164) επηζεκαίλνπλ ηελ ύπαξμε κηαο ηνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθήο
ηδηόηεηαο θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ην θάλεη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά από θάζε
πξνεγνύκελν πξόβιεκα.
Ωο εθ ηνύηνπ ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα δελ κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε
νκάδεο πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζηε βάζε ελόο θνηλνύ
ζπλόινπ αξρώλ θαη ηερληθώλ επίιπζεο. Έηζη ε αληηκεηώπηζε ησλ θαθόηξνπσλ
πξνβιεκάησλ βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηελ «…..ηέρλε ηνπ λα κελ γλσξίδεηο πνιύ
λσξίο ην είδνο ηεο ιύζεο πνπ ζα εθαξκόζεηο» (Rittel and Webber, 1973: 164).
8. Κάκε πρόβλθμα μπορεί να κεωρθκεί, ωσ απόρροια ενόσ άλλου προβλιματοσ.

Σηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη επηζπκεηό λα αληηκεησπίδνληαη νη αηηίεο απηώλ
θαη όρη απιά λα ζεξαπεύνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ν εληνπηζκόο ησλ
αηηηώλ ελόο πξνβιήκαηνο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.
Ο παξαπάλσ εληνπηζκόο θαηαιήγεη αξθεηέο θόξεο ζηε δηαπίζησζε, όηη ην πξνο
αληηκεηώπηζε πξόβιεκα απνηειεί ζηελ νπζία επίπησζε ελόο άιινπ πξνβιήκαηνο,
πνπ βξίζθεηαη ζε πςειόηεξν επίπεδν αλάιπζεο.
Έηζη ε αλάιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε πςειόηεξν επίπεδν παξέρεη κηα επξύηεξε
αληίιεςε απηνύ αιιά ηαπηόρξνλα ην θάλεη θαη δπζθνιόηεξα αληηκεησπίζηκν, κε
απηό λα ζπλεπάγεηαη ηελ ηάζε ησλ κειώλ ελόο νξγαληζκνύ λα εμεηάδνπλ ηα
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πξνβιήκαηα ζε έλα επίπεδν θάησ από ην δηθό ηνπο (Rittel and Webber, 1973:
165).
9. Η ερμθνεία του προβλιματοσ (αιτιϊν και ςυνεπειϊν) ποικίλει και κακορίηει και τθν
προςζγγιςθ επίλυςισ του.

Η αληίιεςε ηνπ αλαιπηή ελόο πξνβιήκαηνο γηα ηνλ θόζκν απνηειεί ηνλ
ηζρπξόηεξν πξνζδηνξηζηηθό παξάγνληα ελόο πξνβιήκαηνο θαη αθνινύζσο θαη ηεο
πξνζέγγηζεο επίιπζήο ηνπ (Rittel and Webber, 1973: 166).
10. Δεν υπάρχει περικϊριο για λάκοσ προςζγγιςθ λφςθσ.

Η επίιπζε ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ δελ επηδηώθεη ηελ αλαδήηεζε ηεο
αιήζεηαο αιιά ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο
(Rittel and Webber, 1973: 167). Κάζε απόθαζε ινηπόλ, πνπ ιακβάλεηαη ζην
πιαίζην απηό, έρεη επηπηώζεηο θαη ζπλέπεηεο ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ θαη ν
ιακβάλσλ απηή έρεη ηελ αθέξαηα επζύλε.
Με ην πέξαζκα ησλ εηώλ ν όξνο θαθόηξνπν πξόβιεκα έγηλε πνιύ δεκνθηιήο θαη
δεδνκέλνπ όηη ε αξρηθή πξνζέγγηζε ησλ H.W.J. Rittel θαη M.M. Webber αθνξνύζε
ηα πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ ζηνλ ρώξν θαη άιινη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ, επεθηείλνληαο
παξάιιεια απηά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο.
Ο Κ. Grint αλαγλώξηζε ζηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά
(Grint, 2005: 1473):
1. Είναι πολφπλοκα.
2. Είναι ςυχνά δυςεπίλυτα.
3. Δεν ζχουν γραμμικι λφςθ.
4. Δεν διακζτουν ςθμείο τελικισ επίλυςθσ.
5. Είναι καινοφανι.
6. Κάκε πικανι λφςθ ςυχνά προκαλεί άλλα προβλιματα.
7. Δεν υπάρχει ςωςτι και λάκοσ απάντθςθ αλλά καλζσ ι χειρότερεσ εναλλακτικζσ.

Η Ν. Roberts απνδίδεη ζηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
(Roberts, 2000: 1):
1. Δεν διακζτουν ςαφι προςδιοριςμό.
2. Η αναηιτθςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν είναι μια ανοικτι διεργαςία, που
διαμορφϊνεται από τισ προτιμιςεισ και τα πιςτεφω των ενδιαφερομζνων μερϊν.
3. Η διεργαςία επίλυςθσ του προβλιματοσ είναι πολφπλοκθ, εξαιτίασ κυρίωσ των
ςυνεχϊν αλλαγϊν των επιβαλλομζνων περιοριςμϊν (διακζςιμοι πόροι, πολιτικοί
ςυςχετιςμοί και επιπτϊςεισ).
4. Ο μεγάλοσ αρικμόσ των ενδιαφερομζνων μερϊν επθρεάηει επίςθσ τθ μεταβολι των
περιοριςμϊν.
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Οκνίσο ν L. Morris παξαζέηεη γηα ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα ηα επόκελα
ραξαθηεξηζηηθά (Morris, 2004: 4):
1. Είναι απρόβλεπτα, μποροφν να προκφψουν από το πουκενά και αν εξελιχκοφν πολφ
γριγορα ςε μεγάλθ κρίςθ.
2. Δεν αντιμετωπίηονται με υφιςτάμενεσ λφςεισ.
3. Δεν επιλφονται με απλοποιθμζνεσ, ςτατικζσ ι ςειριακζσ προςεγγίςεισ.
4. Η επίλυςθ τουσ δεν αποτελεί εργαςία ενόσ ανκρϊπου, αλλά απαιτεί το κατάλλθλο
μίγμα διαφορετικϊν ειδϊν γνϊςθσ και οπτικϊν αντίλθψθσ.

Από ηελ άιιε ν Β. Η. Head
πξνηείλεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ θαθόηξνπσλ
πξνβιεκάησλ κε βάζε ηξεηο κεηαβιεηέο (Head, 2008: 103):
1. Τθν πολυπλοκότθτα των διάφορων ςτοιχείων και υποςυςτθμάτων κακϊσ και των
αλλθλοςυςχετίςεων τουσ.
2. Τθν αβεβαιότθτα που προζρχεται από τισ διακινδυνεφςεισ, τισ επιπτϊςεισ των
δράςεων και τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ.
3. Τθ διαφοροποίθςθ και τον κατακερματιςμό ςτισ οπτικζσ αντίλθψθσ, ςτισ αξίεσ και
ςτισ ςτρατθγικζσ προκζςεισ.

Τέινο, ε V. Morrison, ζπλνςίδνληαο ηηο πξνζεγγίζεηο δηαθόξσλ εξεπλεηώλ θαη
ζπγγξαθέσλ, παξαζέηεη ηα επόκελα έμη θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ ελόο θαθόηξνπνπ
πξνβιήκαηνο (Morrison, 2013):
1. Δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν μζχρι να προτακεί μια λφςθ.
2. Δεν διακζτουν ςθμείο τελικισ επίλυςθσ.
3. Δεν υπάρχει ςωςτι και λάκοσ απάντθςθ αλλά καλζσ ι χειρότερεσ εναλλακτικζσ.
4. Κάκε κακότροπο πρόβλθμα είναι μοναδικό και κακορίηεται από το πλαίςιο
ανάλυςισ του.
5. Κάκε απόπειρα επίλυςθσ είναι μοναδικι και μπορεί να επθρεάςει ζναν άπειρο
αρικμό ςυνδεόμενων προβλθμάτων.
6. Κάκε κακότροπο πρόβλθμα είναι αςτακζσ και ανκεκτικό ςτισ λφςεισ πολιτικισ ςτον
βακμό, που οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ επίλυςθσ περιλαμβάνουν πολλά
ενδιαφερόμενα μζρθ.

Τα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα είλαη, ινηπόλ, έλα είδνο πνιύπινθσλ, επίκνλσλ θαη
αλζεθηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηηο δεκόζηεο πνιηηηθέο, γηα ηα νπνία νη πεξηζζόηεξεο
γξακκηθέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο είλαη αθαηάιιειεο (Morrison, 2013:
1).
Απηά ηα πξνβιήκαηα «…δελ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα
επηιπζνύλ θαη λα επηζηξαθνύλ ρσξίο λα έρνπλ επεξεάζεη απηό ην πεξηβάιινλ»
(Grint, 2008: 12). Δπηπιένλ ηόζν ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα, όζν θαη νη ιύζεηο ηνπο
είλαη θνηλσληθώο νξηδόκελα (Roberts, 2000: 13), δειαδή νξίδνληαη από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε απηά.
Τα ελδηαθεξόκελα κέξε, όκσο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, είλαη πνιιά θαη κε
δηαθνξεηηθή αληίιεςε, εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό ππόβαζξν, πξνηηκήζεηο θαη
εκπεηξίεο θαζώο θαη ζρέζεηο θαη επηδηώμεηο ( (Roberts, 2000: 13) θαη (Weber and
Khademian, 2008: 336)).
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Τα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ην ζύζηεκα αμηώλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ βαζηθό
παξάγνληα πξνζδηνξηζκνύ θαη επίιπζεο ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ, αθνύ απηά
«…πξνέξρνληαη από ηηο αιιειεμαξηήζεηο θαη πνιππινθόηεηεο ηεο ζπκβίσζεο ζηε
βάζε ελόο κε θνηλνύ ζπλόινπ αμηώλ θαη αληηιήςεσλ (Roberts, 2000: 16). Πέξαλ
απηνύ νη αμίεο ζα θαζνξίζνπλ θαη ηε ζπιινγή ησλ γεγνλόησλ (Batie, 2008: 1179) θαη
πιεξνθνξηώλ, πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζην πιαίζην ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο.
Αλαιύνληαο θαη ζπλζέηνληαο όια όζα αλαθέξζεθαλ εμάγνληαη ηα επόκελα
ζπκπεξάζκαηα:
 Οι οργανιςμοί ςιμερα βρίςκονται αντιμζτωποι με τριϊν ειδϊν προβλιματα :
 Προβλιματα 1θσ γενιάσ ι Απλά Προβλιματα.

Τα πξνβιήκαηα απηά πξνζδηνξίδνληαη εύθνια (αίηηα-όξηα-επηπηώζεηο),
ζπληίζεληαη από ιίγεο κεηαβιεηέο, ε θαηάιιειε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε
θαη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε έρνπλ θνηλή αληίιεςε γηα ηε ιύζε θαη ηελ
πξνζέγγηζε επίιπζεο.
 Προβλιματα 2θσ γενιάσ ι Πολφπλοκα Προβλιματα.
Τα προβλιματα αυτά προςδιορίηονται πιο δφςκολα από τα απλά (αίτια-όριαεπιπτϊςεισ), ςυντίκενται από πολλζσ μεταβλθτζσ, θ κατάλλθλθ πλθροφορία δεν
είναι ςτο ςφνολό τθσ διακζςιμθ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ δεν ζχουν κοινι
αντίλθψθ για τθ λφςθ και τθν προςζγγιςθ επίλυςθσ.
Παρόλα αυτά τα ςυγκεκριμζνα προβλιματα μποροφν να επιλυκοφν μζςω μιασ
δομθμζνθσ αλλά με δυναμικι φφςθ διεργαςίασ ανάλυςθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων (όπωσ θ προτεινόμενθ από τουσ Mintzberg, Raisinghani και
Theoret (Mintzberg, Raisinghani and Theoret, 1976)).
 Προβλιματα 3θσ γενιάσ ι Κακότροπα Προβλιματα.
 Τα κακότροπα προβλιματα, ςτο πλαίςιο των ςφγχρονων οργανιςμϊν, ζχουν τα
κάτωκι χαρακτθριςτικά :
 Είναι πολυπριςματικά.

Σηελ νπζία πξόθεηηαη γηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί από
ηε ζύλζεζε απιώλ θαη πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ
αληηκεησπίζηεθαλ απνηειεζκαηηθά ηελ ώξα πνπ έπξεπε.
Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηα θαθόηξνπα πξνβιήκαηα λα παξνπζηάδνπλ
αξθεηά επίπεδα θαη όςεηο θαζώο θαη απμεκέλν αξηζκό ελδηαθεξόκελσλ
κεξώλ. Τν αμηνζεκείσην εδώ είλαη όηη όιεο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ έρνπλ βάζε θαη εδξάδνληαη ζε ζηνηρεία.
Άκεζε ζπλέπεηα απηνύ είλαη ην γεγνλόο, όηη ε αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηώλ εδξάδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία όισλ
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ,
πεξηνξηζκώλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ.
 Δεν ζχουν τελικι λφςθ.
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Η επίιπζε ελόο θαθόηξνπνπ πξνβιήκαηνο είλαη κία αέλαε δηεξγαζία.
Απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη εθαξκνδόκελεο ιύζεηο είλαη θαθέο θαη
απνηπρεκέλεο αιιά όηη θάζε εθαξκνδόκελε ιύζε απνθαιύπηεη κηα λέα
πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξέκελε θξπθή ή είρε αγλνεζεί θαηά ηε
δηεξγαζία επίιπζεο.
Γεδνκέλεο ηεο πνιππξηζκαηηθόηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ, ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο επηρεηξείηαη ε επίιπζε ηνπο κέζσ ηεο
απινπνίεζεο ηνπο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, ηα
νπνία ζπλζέηνπλ ην θαθόηξνπν πξόβιεκα.
Απηό ιακβάλεη ρώξα βαζηδόκελν, θπξίσο, ζηελ αληίιεςε θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο πνπ επηθξαηεί ζηε δηεξγαζία
ιήςεο απόθαζεο θαη άξα θαη ζηε πξνζέγγηζε πνπ απηό πηνζεηεί.
Η παξέκβαζε απηή επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν
αλαπηύζζεηαη ην θαθόηξνπν πξόβιεκα θαη άξα θαη ηα επηκέξνπο επίπεδα
θαη νπηηθέο απηνύ.
 Δεν αντιμετωπίηονται με γραμμικό τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ.

Ο κεγάινο αξηζκόο ελδηαθεξόκελσλ κέξσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα
παξνπζηάδνπλ θαη ζπρλά κεηαβαιιόκελεο απόςεηο θαη πξνηηκήζεηο, ηα
πνιιαπιά επίπεδα θαη νπηηθέο απηώλ θαζώο θαη ν ίδηνο ν ηξόπνο δόκεζεο
απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ επίιπζεο πνπ δελ
επλνεί ηηο γξακκηθέο ή/θαη ζεηξηαθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο.
Καηά ζπλέπεηα, ν κε γξακκηθόο ηξόπνο επίιπζεο, ν νπνίνο δηακνξθώλεηαη
θαηά πεξίπησζε από ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απνηειεί όρη απιά ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε
αιιά νπζηαζηηθά ηε κόλε πξνζέγγηζε.
Απόξξνηα απηνύ είλαη όηη θάζε πεξίπησζε - πξνβιήκαηνο θαη επίιπζεοείλαη δηαθνξεηηθή θαη δελ κπνξεί λα ηππνπνηεζεί ώζηε λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί, είηε απηνύζηα είηε σο βάζε γηα κία λέα επίιπζε.
 Η επίλυςθ τουσ απαιτεί αλλαγι αντιλθπτικότθτασ.

Κπξίαξρν ζηνηρείν κίαο επηηπρεκέλεο αληηκεηώπηζεο ησλ θαθόηξνπσλ
πξνβιεκάησλ είλαη ε αιιαγή αληηιεπηηθόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κέξσλ θαη ε ζπληαύηηζε ηνπο ζε κηα θνηλή ζπληζηακέλε.
Απηό ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπλδέζκεπζε ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα επίιπζεο
θαη ζα άξεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πεξηνξηζκνύο θαη εκπόδηα, πνπ θαηά βάζε
πξνέξρνληαη από ηηο αληηδξάζεηο ησλ κε ηθαλνπνηεκέλσλ ελδηαθεξόκελσλ
κεξώλ ζηελ επηρεηξνύκελε πξνζπάζεηα επίιπζεο.
 Αποτελοφν τθν κφρια πθγι οργανωςιακϊν κρίςεων.

Άκεζε ζπλέπεηα ησλ θαθόηξνπσλ πξνβιεκάησλ είλαη ε εθδήισζε
θξίζεσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκό θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Ωο
θξίζε ελλννύληαη ηα ζπκβάληα ηα νπνία είλαη κε αλακελόκελα, ηαρέσο
εμειηζζόκελα θαη κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία.
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