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Υπερφόρτωση. Ο µεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθηµερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασµό µε το
χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερµηνείας και αξιοποίησής τους, συχνά αποτελεί εµπόδιο στην επικοινωνία.
Συνήθεις συνέπειες του εµποδίου αυτού είναι:
- Η αδυναµία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργαστεί ένα µέρος αυτών,
- η λανθασµένη επεξεργασία,
- η καθυστερηµένη επεξεργασία,
- η επιλεκτική σύλληψη και
- η αποφυγή πληροφοριών.
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β. Η δύναµη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γνωστό ότι τα άτοµα, κυρίως οι έφηβοι, έχουν κάποιο άλλο άτοµο ως
πρότυπο ή σηµείο αναφοράς (είδωλο) και θέλουν να ταυτιστούν µαζί του, γιατί έχει χαρίσµατα που τους
εντυπωσιάζουν. Επηρεάζονται λοιπόν από αυτό (π.χ. η επιρροή που ασκούν ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές κ.λ.π.) και
το αναγορεύουν αρχηγό.
Η δύναµη των ειδικών. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές γνώσεις και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώµη των οπαδών
έχει ο ηγέτης σε ένα ειδικό θέµα. Για παράδειγµα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρείας ο µηχανικός έχει
µεγαλύτερη δύναµη, όταν συζητούνται προβλήµατα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια, επηρεάζει τα υπόλοιπα
µέλη
Η δύναµη των πληροφοριών. Μια ακόµη πηγή δύναµης για τους ηγέτες είναι η κατοχή των πληροφοριών ή ο έλεγχος
των µηχανισµών µε τους οποίους αυτές µεταβιβάζονται.

Β.2

Λειτουργία προµηθειών. Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα
προϊόντα ή υπηρεσίες που µια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της.
Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι:
• Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων (π.χ.
αναλώσιµων).
• Η έρευνα των τιµών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων στοιχείων.
• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της παραγωγής και
γενικά ο στόχος της επιχείρησης.
Η λειτουργία των προµηθειών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού.
β. Όπως κάθε οργάνωση, έτσι και η επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα, και, συνεπώς, να γίνει αντιληπτή
και να µελετάται ως τέτοιο. ∆ιευκρινίζεται ότι σύστηµα είναι ένα σύνολο στοιχείων ή µερών τα οποία συνδέονται
µεταξύ τους µε σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν µια ολότητα. Σύµφωνα µε το σχήµα 1.4. η επιχείρηση:
 Λαµβάνει ως εισροές από το περιβάλλον ανθρώπινους, οικονοµικούς, υλικούς και άλλους πόρους.
 Επεξεργάζεται-µετασχηµατίζει-µεταποιεί τους πόρους αυτούς µέσω διάφορων λειτουργιών και µέσων.
 ∆ίνει στο περιβάλλον της εκροές (π.χ. προϊόντα-υπηρεσίες).
 Είναι διακριτή από το περιβάλλον της µε την έννοια ότι έχει σύνορα.
 Προσαρµόζεται στο περιβάλλον της µέσω του µηχανισµού ελέγχου-ανατροφοδότησης.
Με βάση τη συστηµική προσέγγιση, η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί την κατανόηση και τη µελέτη του κάθε
στοιχείου-µέρους της ξεχωριστά, αλλά και τις σχέσεις µεταξύ αυτών. Για παράδειγµα, δεν αρκεί µόνο να µελετηθεί η
τεχνολογία µιας επιχείρησης, αλλά και η σχέση αυτής µε τους ανθρώπους. Αυτό ασφαλώς συνεπάγεται και για την
επιχείρηση, όπως και για κάθε άλλο οργανισµό, τη διεπιστηµονική προσέγγιση των ζητηµάτων της διοίκησής τους.

Β.3 α. Τα πιο συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι:
- Η απώλεια χρόνου, η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών, διαφορετικών αντιλήψεων και
µη εφαρµογής σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας.
- Επειδή η ευθύνη στην οµαδική σκέψη διαιρείται, τα άτοµα συµπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα.
- Αντί για συναίνεση, υπάρχει συµβιβασµός και επικρατεί η πλειοψηφία.
β. Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο αποκαλείται “οµαδική σκέψη” (groupthink). Πρόκειται για
ένα ψυχοδυναµικό φαινόµενο που συνδέεται µε την ψυχολογία των ατόµων και της οµάδας. Όταν συµβαίνει, τότε
µειώνεται η διανοητική ικανότητα και η λογική κρίση της οµάδας, παραγνωρίζεται η αντικειµενικότητα και η
πραγµατικότητα, γίνεται εκλογίκευση µη λογικών καταστάσεων, προτάσεων και αποφάσεων, τα άτοµα
αυτολογοκρίνονται και πιέζονται να συµµορφωθούν σε εξωπραγµατικά πρότυπα ή κανόνες, µε τα οποία κανείς δεν θα
συµφωνούσε ως άτοµο εκτός οµάδας.
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