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την άλλη πλευρά όμως προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό πε-

ρισσότερη γνώση. 

Η διεθνής βιβλιογραφία (π.χ. Davenport και Prusak, 1998) διαχωρίζει τους 

όρους δεδομένα (data), πληροφορία (information) και γνώση (knowledge). 

Μετά από εκτενή μελέτη των όσων έχουν ειπωθεί για το διαχωρισμό των εν-

νοιών δεδομένα, πληροφορία και γνώση, μπορεί κανείς να καταλήξει στο 

ακόλουθο συμπέρασμα, το οποίο εκφράζεται μέσω του Σχήματος 3.1 

(Tatsiopoulos et al, 2002). 

Βάση 

Δεδομένων

€

Δεδομένα Πληροφορία Γνώση
 

Σχήμα 3.1: Σχήμα διαφοροποίησης δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης 

Στο εν λόγω σχήμα, παρουσιάζεται η μετατροπή των προαναφερθέντων στοι-

χείων. Αν θέλαμε να εξηγήσουμε αυτήν τη μετατροπή στο εταιρικό περιβάλ-

λον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία που προ-

κύπτουν από την πραγματική εμπειρία και μπορούν να καταγραφούν σα-

φώς και, συνεπώς, να συντηρηθούν σε κάποιο αποθηκευτικό σύστημα (έγ-

γραφα, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, κ.ά.). Όταν τα δεδομένα αυτά φθά-

σουν σε κάποιο στέλεχος ή υπάλληλο της εταιρείας παύουν να είναι απλά 

δεδομένα και μετουσιώνονται σε πληροφορία. Η πληροφορία αυτή μπορεί 

να είναι είτε χρήσιμη ή αδιάφορη για τον παραλήπτη. Όταν η πληροφορία 

είναι η κατάλληλη και χρησιμοποιηθεί από τον παραλήπτη προς όφελος της 

επιχείρησης, τότε μπορούμε να μιλάμε για γνώση. Αυτή η θεώρηση εύκολα 

οδηγεί στο κοινά αποδεκτό συμπέρασμα (ενδεικτικά αναφέρεται Mentzas 
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and Apostolou, 1999) ότι το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση γνώσης 

είναι τα δεδομένα (που συνήθως υπάρχουν σε τεράστιες ποσότητες στις επι-

χειρήσεις) να φθάσουν ως πληροφορία στον κατάλληλο παραλήπτη στον κα-

τάλληλο χρόνο, έτσι ώστε μέσα από το όφελος που θα προκύψει να μετα-

τραπούν σε γνώση. Αυτό το μοντέλο απεικόνισης είναι επηρεασμένο από τη 

χαρακτηριστική ρήση «Σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει τα πολλά, αλλά ε-

κείνος που γνωρίζει τα χρήσιμα», η οποία αποδίδεται στον Einstein. 

Για την ενσωμάτωση των τεχνικών διαχείρισης γνώσης στη διαχείριση των 

κινδύνων και ιδιαίτερα στο στάδιο του εντοπισμού, αναπτύχθηκε μετά από 

έρευνα ένα εργαλείο σύνδεσης τεχνικών στοιχείων ενός έργου με συγκεκρι-

μένους κινδύνους (Leopoulos et al, 2002). Πρόκειται για μια πολύ σημα-

ντική βοήθεια που προέρχεται από την επιχειρησιακή μνήμη. Η επιχειρη-

σιακή μνήμη δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να συνδέει κινδύνους με 

τεχνικά στοιχεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όταν επαναχρησιμοποιούνται 

τα στοιχεία που βρίσκονται στην επιχειρησιακή μνήμη, συνοδεύονται από 

τους κινδύνους με τους οποίους έχουν συνδεθεί. Κοντολογίς, ταυτόχρονα με 

την κατασκευή της δομής ανάλυσης εργασίας (Work Breakdown Structure) 

για κάθε τεχνική λύση, δημιουργείται αυτόματα και ένα δένδρο κινδύνων 

που αφορά τα επαναχρησιμοποιηθέντα στοιχεία. 

Η φιλοσοφία που ακολουθείται στο συγκεκριμένο μοντέλο – θα μπορούσε 

να διαφοροποιηθεί από επιχείρηση σε επιχείρηση – είναι ότι το έργο περι-

γράφεται ως ένα προϊόν που αποτελείται από υποπροϊόντα, τα οποία ανα-

πτύσσονται μέσω διαδικασιών που εκτελούνται από συγκεκριμένους πό-

ρους. Κάθε μία από τις τρεις αυτές οντότητες (προϊόν, διαδικασία, πόρος) 

αποτελεί ένα τεχνικό στοιχείο. Ένα παράδειγμα του εργαλείου αυτού δίνεται 

στο Σχήμα 3.2. 

Το παράδειγμα του σχήματος αποτελεί αληθινή περίπτωση και αφορά το 

έργο της ανακαίνισης του υποκαταστήματος της Εθνικής τράπεζας στην πε-

ριοχή της Θήβας. Οι κίνδυνοι (απειλές και ευκαιρίες) εμφανίζονται στις 

σκούρες σελίδες του σχήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κίνδυνοι που 

εμφανίζονται στα στοιχεία της τεχνικής λύσης είναι αυτοί οι οποίοι υπάρ-

χουν μέσα στην επιχειρησιακή μνήμη, έχουν δηλαδή προκύψει ή εντοπιστεί 

κάποια στιγμή στο παρελθόν. Για παράδειγμα, το ότι το κόστος της διαδικα-

σίας επένδυσης με ανθρακονήματα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί επακριβώς, 

έχει προκύψει από την εμπειρία του παρελθόντος και έχει καταγραφεί από 

το διαχειριστή γνώσης στην επιχειρησιακή μνήμη. 
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Σχήμα 3.2: Εργαλείο σύνδεσης τεχνικών στοιχείων – κινδύνων 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1 του Κεφαλαίου 1, κάθε κίνδυνος μπο-

ρεί να περιγράφεται είτε σύντομα (έκθεση, ενέργειες αντίδρασης) είτε εκτε-

νώς (έκθεση, ενέργειες αντίδρασης, αιτίες, συνέπειες – Σχήμα 1.6). Ο συν-

δυασμός της ποσότητας πληροφορίας με την οργάνωση της γνώσης μας δί-

νει το επίπεδο υπάρχουσας γνώσης κινδύνων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.3. 
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Σχήμα 3.3: Επίπεδο υπάρχουσας γνώσης κινδύνων σε έργο 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3, οι κίνδυνοι μπορεί να είναι οργανωμένοι σε 

καταλόγους (βλ. την ενότητα 3.2.3), σε κάποια δομή ανάλυσης (κατηγοριο-

ποιημένοι κίνδυνοι – βλ. την ενότητα 3.2.4) ή στην καλύτερη περίπτωση να 

είναι συσχετισμένοι με συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία. Το πρώτο επίπεδο 

υπάρχουσας γνώσης αναφέρεται σε ένα απλό κατάλογο κινδύνων με σύντο-

μη περιγραφή, ενώ το ύψιστο επίπεδο υπάρχουσας γνώσης αναφέρεται σε 

κινδύνους με εκτενείς περιγραφές οι οποίοι είναι συσχετισμένοι με τεχνικά 

στοιχεία. 
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3.2 Μέθοδοι εντοπισμού 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εντοπισμού των κινδύνων (Σχήμα 3.4) οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υπό εξέταση έργο, την ικανότητα και τις 

γνώσεις των στελεχών της εταιρείας, αλλά και το διαθέσιμο χρόνο (Κηρυττό-

πουλος και Διαμάντας, 2005). 

R
i
s

k
 
B

r
e

a
k

d
o

w
n

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

 
-

R
B

S Interviews 

Delphi Technique 

W

h
a
t
-
if
 s

c
e
n
a
r
io

s
 

F
l
o

w
 
C

h
a

r
t
s

I
s
h

i
k
a
w

a
 
–

f
i
s
h

b
o

n
e

 
d

i
a
g

r
a

m

Nominal Groups

B
r
a

i
n

s
t
o

r
m

i
n

g

Checklist

S
W

O
T

 
a

n
a

l
y
s
i
s

Doc. Review

R
i
s

k
 
B

r
e

a
k

d
o

w
n

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

 
-

R
B

S

B
r
a
in
s
t
o
r
m

in
g

D
e
lp

h
i T

e
c
h
n
iq

u
e
 

R
i
s

k
 
B

r
e

a
k

d
o

w
n

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

 
-

R
B

S Interviews 

Delphi Technique 

W

h
a
t
-
if
 s

c
e
n
a
r
io

s
 

F
l
o

w
 
C

h
a

r
t
s

I
s
h

i
k
a
w

a
 
–

f
i
s
h

b
o

n
e

 
d

i
a
g

r
a

m

Nominal Groups

B
r
a

i
n

s
t
o

r
m

i
n

g

Checklist

S
W

O
T

 
a

n
a

l
y
s
i
s

Doc. Review

R
i
s

k
 
B

r
e

a
k

d
o

w
n

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

 
-

R
B

S

B
r
a
in
s
t
o
r
m

in
g

D
e
lp

h
i T

e
c
h
n
iq

u
e
 

 

Σχήμα 3.4: Μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων 

Κάθε μία από τις μεθόδους εντοπισμού έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

χαρακτηριστικά και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει, πριν αποφασισθεί ποια μέ-

θοδος εντοπισμού θα χρησιμοποιηθεί, να εξεταστεί η καταλληλότητα καθε-

μίας από αυτές με βάση τις ειδικές συνθήκες του υπό εξέταση έργου. 

Οι μέθοδοι εντοπισμού των κινδύνων παρουσιάζονται στη συνέχεια με τη 

σειρά που κρίνεται ότι αντιπροσωπεύει το βαθμό χρήσης τους στο πραγμα-

τικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

3.2.1 Συνεντεύξεις 

Ενδιαφέρουσες πηγές: 

Beatty R., 2002, “The Five-Minute Interview: A Job Hunter's Guide to a 

Successful Interview”, John Wiley & Sons, Chichester, UK. 

Mulcahy R., 2003, “Risk Management Tricks of the Trade for Project 

Managers”, RMC Publications, USA. 

Γρήγορη πρόσβαση: 

Vanasse B., 2002, “Basic Interviewing Techniques in CI”, Human-

Source.com, http://www.humansource.com/article.php?sid=17 

Media College, 2005, http://www.mediacollege.com/journalism/inter-

views/ 
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Παρά το ότι οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται ως η πιο απλή μέθοδος εντοπι-

σμού κινδύνων, για να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται 

αυτοί που τις χρησιμοποιούν να διαθέτουν ειδικές δεξιότητες. Οι συνεντεύ-

ξεις γίνονται σε κατά τεκμήριο ειδικούς, έτσι ώστε να διαπιστωθούν κίνδυνοι 

που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες στους στόχους του έργου. Στόχος 

της συνέντευξης είναι να αποσπάσει την εμπειρία των ειδικών, που άλλοτε 

είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και άλλοτε όχι. Οι πιθανοί υποψήφιοι για 

συνέντευξη είναι τα μέλη της ομάδας έργου, ανώτερα στελέχη με εμπειρία 

σε αντίστοιχα έργα και συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι του έργου που θα 

μπορούσαν να αποκαλύψουν ειδικούς κινδύνους του έργου (π.χ. στόχοι 

που δεν έχουν σαφώς εκφρασθεί). 

Οι συνεντεύξεις μπορούν να είναι δομημένες ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, 

πριν την έναρξη της συνέντευξης θα πρέπει να γίνει μια σύντομη ενημέρωση 

για το υπό ανάλυση έργο, καθώς επίσης και για το λόγο που επιλέχθηκε το 

συγκεκριμένο πρόσωπο για να παραχωρήσει τη συνέντευξη. Σε μια μη δο-

μημένη συνέντευξη, τίθεται ένα γενικό θέμα, όπως για παράδειγμα η αναζή-

τηση κινδύνων για ένα συγκεκριμένο έργο και διενεργείται μια «ανοιχτή» 

συζήτηση μεταξύ συνεντευξιαζόντων και συνεντευξιαζομένων. Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχουν οι δομημένες συνεντεύξεις που βασίζονται σε έναν κατά-

λογο συγκεκριμένων ερωτήσεων που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί. 

Τις περισσότερες φορές, οι συνεντεύξεις έχουν χαρακτηριστικά και από τους 

δύο τύπους, καθώς αυτό βοηθάει περισσότερο τον εντοπισμό των κινδύνων. 

Αφού ολοκληρωθούν, οι συνεντεύξεις, αναλύονται από την ομάδα διαχείρι-

σης των κινδύνων και, με αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν οι κίνδυνοι που α-

φορούν το έργο. 

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεντεύ-

ξεων είναι οι εξής: 

� Παρουσιάστε αναλυτικά τους συνεργάτες που ενδεχομένως έχετε μαζί 

σας. 

� Κάντε τις «ανοιχτές» ερωτήσεις πριν από αυτές που έχετε προετοιμάσει 

για να μην επηρεάσετε τον ειδικό. 

� Δημιουργήστε κλίμα εμπιστοσύνης. 

� Μερικά κομπλιμέντα δεν έβλαψαν ποτέ κανένα! 
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� Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις οδηγούν πολλές φορές σε ουσιαστικές απα-

ντήσεις. 

� Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να διαβάζετε και τη γλώσσα του σώματος. 

� Ευχαριστήστε για τη βοήθεια τους ειδικούς και πάρτε την έγκρισή τους 

για ενδεχόμενη νέα συνάντηση. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Υπάρχει η δυνατότητα διευκρινι-

στικών ερωτήσεων 

Χρονοβόρος διαδικασία 

Δεν περιορίζεται η ελεύθερη σκέ-

ψη του ειδικού όπως συμβαίνει, 

για παράδειγμα, με τους καταλό-

γους κινδύνων 

Υπάρχει δυσκολία στην ανάλυ-

ση των «ανοιχτών» ερωτήσεων 

Μέσω της συνέντευξης μπορούν 

να εκμαιευτούν σημαντικά στοι-

χεία για το έργο που δεν αποτυ-

πώνονται εύκολα σε επίσημες α-

ναφορές 

Οι ειδικοί δε μιλούν εύκολα για 

πιθανές αποτυχίες στις δραστη-

ριότητες που τους αφορούν 

Με κατάλληλο χειρισμό μπορεί η 

ομάδα έργου να κερδίσει (χωρίς 

κόστος) την υποστήριξη ενός ειδι-

κού 

Για να πάρεις πληροφορία, πολ-

λές φορές πρέπει να δώσεις 

Η αμεσότητα βοηθά στη δημιουρ-

γία κλίματος εμπιστοσύνης 

 

Πίνακας 3.1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνεντεύξεων 

Στον επόμενο Πίνακα παρατίθενται κάποιες προτάσεις για το μετριασμό των 

μειονεκτημάτων της μεθόδου. 
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Μέθοδος Μειονέκτημα 
Προτεινόμενη  

Αντιμετώπιση 

Χρονοβόρος διαδι-

κασία 

Βελτίωση της οργάνωσης των συ-

νεντεύξεων. Αποφυγή μεγάλων 

χρονικών διαστημάτων μεταξύ 

διαδοχικών συνεντεύξεων 

Υπάρχει δυσκολία 

στην ανάλυση των 

«ανοιχτών» ερωτήσε-

ων 

Χρησιμοποιήστε τις «ανοιχτές» 

ερωτήσεις μόνον όπου είναι α-

παραίτητες. Προσπαθήστε να εί-

ναι όσο λιγότερο γενικές γίνεται. 

Για παράδειγμα, αναφερθείτε σε 

μια συγκεκριμένη δραστηριότη-

τα ή πακέτο εργασίας αντί γενι-

κά στο έργο 

Οι ειδικοί δε μιλούν 

εύκολα για πιθανές 

αποτυχίες στις δρα-

στηριότητες που 

τους αφορούν 

Ρωτήστε να μάθετε από αυτούς 

για τις αποτυχίες των άλλων. Οι 

περισσότερες δραστηριότητες 

των έργων διασυνδέονται, οπότε 

σίγουρα θα ξέρουν τα προβλή-

ματα που αντιμετώπισε ή τις ευ-

καιρίες που άδραξε ο «γείτονας». 

Προσέξτε όμως να μην κλονιστεί 

με αυτόν τον τρόπο η εμπιστο-

σύνη του ειδικού στο πρόσωπό 

σας 

I
n
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r
v
i
e
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Για να πάρεις πλη-

ροφορία, πολλές φο-

ρές πρέπει να δώσεις 

Ποτέ μην πέσετε στην παγίδα να 

μεταφέρετε εμπιστευτικές πλη-

ροφορίες από έναν ειδικό σε έ-

ναν άλλο. Η αγορά είναι μικρή 

και αυτό θα μαθευτεί. 

Πίνακας 3.2: Αντιμετώπιση αδυναμιών των συνεντεύξεων 
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3.2.2 Ομαδική παραγωγή ιδεών 

Ενδιαφέρουσες πηγές: 

Barker A., 1997, “30 Minutes...To Brainstorm Great Ideas”, Kogan 

Page, UK. 

Kendrick T., 2004, “The Project Management Tool Kit: 100 Tips and 

Techniques for Getting the Job Done Right”, AMACOM, NY. 

Γρήγορη πρόσβαση: 

Wikipedia, 2005, “Brainstorming”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 

Infinite Innovations Ltd, 2003, “Preparing for a successful brainstorm-

ing session”, http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/preparingfor-

brainstorming.html  

Επίσημα φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι αυτή αναπτύχθηκε τη δεκαετία 

του 1950 από τον Osborn (1957) ως μία μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 

διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία έχει τη δυνατότητα να παράγει πολλές ιδέ-

ες σε λίγο χρόνο και λειτουργεί με ομάδες. Είναι προφανές ότι η μέθοδος 

είναι τόσο παλιά όσο και η σύσταση ομάδων ανθρώπων που συναθροίζονταν 

και αποφάσιζαν για το «τι μέλει γενέσθαι». 

Η διεξαγωγή της μεθόδου βασίζεται στη δημιουργία ιδεών, την αναζήτηση 

πιθανών λύσεων για τα προβλήματα ή πιθανών ενισχύσεων για τις ευκαιρίες 

και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων ενεργειών. 

Πρόκειται για μια ελαφρώς δομημένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την 

ανοιχτή συζήτηση μεταξύ μιας ομάδας στελεχών της επιχείρησης στην ο-

ποία εφαρμόζεται. Τα στελέχη που συμμετέχουν στην ομαδική παραγωγή 

ιδεών επιλέγονται με βάση τη σχέση τους με το υπό εξέταση έργο και τις θε-

ωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις που διαθέτουν για το αντικείμενο. 

Σε κάθε συνεδρία ομαδικής παραγωγής ιδεών, θα πρέπει να υπάρχει ένας 

έμπειρος συντονιστής ο οποίος θα καθοδηγεί, εν μέρει, τη συζήτηση στα 

υπό εξέταση θέματα (Osborn, 1963). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι 

η δημιουργία ενός αναλυτικού καταλόγου κινδύνων που ενδεχομένως θα 

συμβούν και θα επηρεάσουν το έργο. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

οφείλεται κυρίως στο ότι η ομαδική σκέψη είναι, συνήθως, πιο παραγωγική 

από την ατομική και επιπλέον η ιδέα ενός μέλους της ομάδας μπορεί να 

διεγείρει την ανάπτυξη περισσότερων σχετικών ιδεών από άλλα μέλη της 

ομάδας. Η ομαδική παραγωγή ιδεών είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη στις 

επιχειρήσεις μέθοδος εντοπισμού κινδύνων, μετά τις συνεντεύξεις, καθώς 
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μια δημιουργική και ελαφρά δομημένη διαδικασία είναι κατάλληλη για να 

αντιμετωπίσει την ασταθή φύση των κινδύνων (Grey, 1999). Για να διασφα-

λισθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα από τη μέθοδο, θα πρέπει να τηρούνται 

κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες από το συντονιστή, οι οποίοι περιγράφονται 

στη συνέχεια: 

� Μπορείτε να οργανώσετε πάνω από μία ομάδες και να διενεργήσετε πά-

νω από μία συναντήσεις. 

� Θα πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο δύο μέσα από την ομάδα που θα 

κρατούν σημειώσεις. 

� Η άνεση των συμμετεχόντων δεν πρέπει να παραμελείται! 

� Μην κρίνετε τις ιδέες που ακούτε, ούτε να επιτρέπετε να τις κρίνουν οι 

άλλοι. 

� Μην ξεχνάτε στο τέλος να δίνετε στους κινδύνους τη μορφή αιτία – κίν-

δυνος – συνέπεια 

� Πρέπει να προωθείται η ελεύθερη έκφραση της σκέψης, χωρίς αυτή να 

περιορίζεται λόγω της αρχικά φαινομενικής πολυπλοκότητας ή του φαι-

νομενικά ανέφικτου σεναρίου της λύσης που προτείνεται. 

� Πρέπει να ενθαρρύνεται η έκφραση μεγάλου αριθμού ιδεών. Στην πρώτη 

φάση της ομαδικής παραγωγής ιδεών, όσο περισσότερες ιδέες γεννιού-

νται τόσο το καλύτερο καθώς αυξάνεται η πιθανότητα να προκύψουν 

κάποιες χρήσιμες ιδέες. Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας θα πρέπει να 

αναζητηθεί τρόπος να συνδυαστούν και να βελτιωθούν οι υπάρχουσες 

ιδέες. 

Σχετικά με τα μειονεκτήματα της μεθόδου, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα 

με τους Diehl και Stroebe (1987), οι ιδέες που παράγονται από μία ομάδα 

είναι λιγότερες από τις ιδέες που θα παράγονταν αν τα ίδια άτομα λειτουρ-

γούσαν μεμονωμένα. Το πρόβλημα οφείλεται στην αδυναμία να εκφραστούν 

όλες οι ιδέες καθώς τα στελέχη αναμένουν να ολοκληρώσουν τη σκέψη τους 

οι προηγούμενοι. Το συμπέρασμα αυτό προκάλεσε δημιουργικό χάος στην 

επιστημονική κοινότητα και η έρευνα στόχευσε στην εξάλειψη αυτού του 

προβλήματος. Μια κατεύθυνση είναι η χρήση παρόμοιων μεθόδων που ξε-

περνούν αυτό το πρόβλημα, όπως οι ειδικές ομάδες (nominal groups), ομά-

δες δηλαδή στις οποίες οι συμμετέχοντες λειτουργούν μεμονωμένα, χωρίς 

να έρχονται σε επαφή.  
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Αρκετά εύκολη στην υλοποί-

ηση διαδικασία 

Δισταγμός συμμετεχόντων στο να εκ-

φράσουν ελεύθερα την πραγματική 

τους άποψη 

Γνωστή διαδικασία Κυριαρχία των περισσότερο «ομιλητι-

κών» στελεχών σε βάρος των στελεχών 

«ήπιων τόνων»  

Μπορεί να δημιουργήσει με-

γάλους καταλόγους κινδύνων 

γρήγορα 

Αδυναμία να εκφραστούν όλες οι ιδέ-

ες, καθώς τα στελέχη αναμένουν να 

ολοκληρώσουν τη σκέψη τους οι 

προηγούμενοι, οπότε κατόπιν χάνεται 

ο ειρμός – ξεχνιέται η ιδέα 

Ενθαρρύνεται η δημιουργική 

σκέψη και η φαντασία και 

έτσι δημιουργούνται νέες ιδέ-

ες 

Οι αρχικές ιδέες μπορούν να επηρε-

άσουν τον τρόπο σκέψης των υπολοί-

πων 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

στελεχών είναι πηγή έμπνευ-

σης νέων ιδεών 

Αν δεν υπάρχει έμπειρος συντονιστής, 

μπορεί να πλατειάσει η συζήτηση 

Πίνακας 3.3: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της  

ομαδικής παραγωγής ιδεών

Ένας άλλος τρόπος για την εξάλειψη του προβλήματος είναι η χρήση ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, και η ανάπτυξη της λεγόμενης ηλεκτρονικής ομα-

δικής παραγωγής ιδεών. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν περιορίζει 

μόνο την αδυναμία έκφρασης όλων των ιδεών όταν τα στελέχη αναμένουν να 

ολοκληρώσουν τη σκέψη τους οι προηγούμενοι και χάνεται ο ειρμός (ξεχνιέ-

ται η ιδέα), αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει την παραγωγή ιδεών σε ομάδες που 

αποτελούνται από στελέχη γεωγραφικά απομακρυσμένα, ενώ η ηλεκτρονική 

ομαδική παραγωγή ιδεών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ασύγχρονα. Οι 

δύο αυτές επιλογές αποτελούν προϊόντα της ανάπτυξης του Διαδικτύου. 

Ταυτόχρονα, η ομαδική παραγωγή ιδεών χαρακτηρίζεται και από την ανω-

νυμία των στελεχών. Ο συντονιστής γνωρίζει ποιοι συμμετέχουν, αλλά τα 

στελέχη δε γνωρίζουν ποιες ιδέες ανήκουν σε ποια στελέχη. Το γεγονός αυτό 

περιορίζει σημαντικά το δισταγμό των συμμετεχόντων στο να εκφράσουν ε-

λεύθερα την πραγματική τους άποψη, λόγω της κριτικής που μπορεί να δε-

χτούν (Connolly και λοιποί, 1990). Η ανωνυμία αυτή δεν έχει μόνο θετικά 

αποτελέσματα αλλά και αρνητικά. Τα στελέχη μπορεί να σταματήσουν να 
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παράγουν και να συνεισφέρουν ιδέες, διότι η συνεισφορά ή η απουσία συ-

νεισφοράς από μέρους τους δεν γίνεται αντιληπτή. Η απάντηση σε αυτό το 

πρόβλημα είναι η χρήση στατιστικών, στις οποίες θα φαίνεται πόσες ιδέες 

παρήγαγε το κάθε στέλεχος της ομάδας αλλά και πόσες ιδέες από αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν στο μέλλον. 

Στον επόμενο Πίνακα παρατίθενται κάποιες προτάσεις για το μετριασμό των 

μειονεκτημάτων της μεθόδου. 

Μέθο- 

δος Μειονέκτημα 

Προτεινόμενη  

Αντιμετώπιση 

Δισταγμός συμμετεχόντων στο 

να εκφράσουν ελεύθερα την 

πραγματική τους άποψη 

Οργανώστε διαφορετικές ο-

μάδες, καθεμία από τις οποί-

ες θα περιλαμβάνει στελέχη 

του ίδιου ιεραρχικού επιπέ-

δου. Αφού καταγράψετε τις 

ιδέες ενώστε τις ομάδες σε 

μία, αν χρειάζεται  

Κυριαρχία των περισσότερο 

«ομιλητικών» στελεχών σε βά-

ρος των στελεχών «ήπιων τό-

νων»  

Ο συντονιστής θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τους συμμετέχο-

ντες που δεν είναι τόσο δυ-

ναμικοί να εκφράσουν και να 

υποστηρίξουν τις ιδέες τους 

Αδυναμία να εκφραστούν ό-

λες οι ιδέες καθώς τα στελέχη 

αναμένουν να ολοκληρώσουν 

τη σκέψη τους οι προηγού-

μενοι, οπότε κατόπιν χάνεται 

ο ειρμός – ξεχνιέται η ιδέα 

Χρήση ειδικών ομάδων ή η-

λεκτρονικής ομαδικής παρα-

γωγής ιδεών 

Οι αρχικές ιδέες μπορούν να 

επηρεάσουν τον τρόπο σκέ-

ψης των υπολοίπων 

Όμοια με προηγούμενο 

B
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Αν δεν υπάρχει έμπειρος συ-

ντονιστής μπορεί να πλατειά-

σει η συζήτηση 

Καλό είναι να μη στηριζόμα-

στε αποκλειστικά σε αυτήν τη 

μέθοδο για τον εντοπισμό των 

κινδύνων όταν δεν υπάρχει 

έμπειρος συντονιστής 

Πίνακας 3.4: Αντιμετώπιση των αδυναμιών της ομαδικής παραγωγής ιδεών 




