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• W zespole, którego jesteś szefem są dwaj
wzorowi pracownicy, których cenisz
i szanujesz. Obu pracownikom zostały
przydzielone równe nagrody pieniężne.
• Twoi zwierzchnicy podjęli decyzję
o przyznaniu dodatkowej nagrodynagrodyatrakcyjnej wycieczki zagranicznej.
Wycieczka ta może zostać przyznana tylko
jednej osobie.
• Jako menedżer chcesz uniknąć sytuacji,
w której jeden z pracowników byłby
rozczarowany.
• Co powinnaś/powinieneś zrobić w takiej
sytuacji - jakiego wyboru dokonałbyś i jak
uzadniłbyś swoją decyzję???
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• Menedżer,
Menedżer by móc dokonać wyboru
kierunku (wariantu) działania, musi
poszukiwać racjonalnych czy optymalnych
rozwiązań pojawiających się problemów
zapewniających realizację zamierzonych
celów systemu. Dopiero mając kilka
przygotowanych i odpowiednio
uzasadnionych rozwiązań, może na
podstawie przyjętych kryteriów dokonać
wyboru najkorzystniejszego sposobu
decyzję.
działania, a więc powziąć decyzję

Problem:
• Definicje terminu „problem”

–„Problem pojawia się wtedy,
gdy mamy cel, ale nie wiemy,
jak go osiągnąć.”
• Rozwiązywanie problemów – proces
ukierunkowany na jakiś cel. Może
wymagać rozumowania, ale też myślenia
przez analogie.
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Decyzja
•

Definicje terminu „decyzja”
–

Decyzja jest wynikiem procesu aktywności
umysłowej, podejmowanej w sytuacji wyboru

„o podjęciu decyzji możemy mówić tylko
w przypadku, kiedy wchodzi w grę wybór
pomiędzy dwiema lub większą liczbą
możliwości, zmierzających do osiągnięcia
jakiegoś celu”
–

Analiza sytuacji wyboru opiera się głównie na
znalezieniu odpowiedzi na dwa pytania:
•
•

Co chcę osiągnąć? / Co jest moim celem?
Jak osiągnąć cel w istniejących warunkach?

Proces podejmowania decyzji
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INKUBACJA

OLŚNIENIE

PREPARACJA

WERYFIKACJA

Sprawność funkcjonowania, a częstotliwość
zmieniania decyzji
Sprawność

b

a

a – oczekiwany wzrost sprawności
b – faktyczny trend wzrostu
sprawności

c
Faza
docierania

c – trend sprawności przy zbyt
częstych i nerwowych zmianach
decyzji
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ENTAUZJAZM

To przecież
takie łatwe
(banalne!!!)

Może
jednak
spróbuję

To nie
zadziała
(bez
sensu…)

To jest
naprawdę
łatwe

To wymaga
czasu (a
może jednak
nie?)

Tego nie
da się
zrobić
(miałem
rację - nie
dam rady)

PESYMIZM

A może
jednak?

To wszystko jest
bez sensu!!!

„Jeśli w czasie snu przyjdzie Ci do głowy
pomysł – zaraz go zapisz...”
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”
„Jeśli myślisz to i wymyślisz...”
„Myśl z rozmachem”
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Zniekształcenia
w ocenianiu
rzeczywistości

• Efekt halo – błąd ten polega na tym,
iż jedna pozytywna bądź negatywna
cecha pracownika lub jego zachowania
wpływa na ogólną ocenę jego pracy.
Np. gdy człowiek robi wrażenie
zdyscyplinowanego, ludzie przypisują mu
różne kompetencje, dobrą wolę,
sumienność i uczciwość.
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• Efekt samospełniającego się
proroctwa – dotyczy reagowania
oceniającego według schematu „a nie
mówiłem”. Polega on na bezwiednym
wymuszaniu stanu, który wcześniej
założono jako realny w opiniach i
ocenach.

• Efekt samych swoich – polega na
tym, iż osoby wywodzące się z
własnej grupy lub bliższego
otoczenia mogą być oceniane
pozytywniej niż inne. Osoby z którym
się spotykamy częściej wydają się
być bardziej kompetentni i
sympatyczniejsi.
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• Efekt kontrastu i podobieństwa –
oceniający patrzy na ocenianego
przez pryzmat samego siebie,
porównuje go ze sobą albo na
zasadzie kontrastu, albo na
zasadzie podobieństwa.

Tradycyjne i nowoczesne techniki
podejmowania decyzji
TRADYCYJNE

NOWOCZESNE

1. Zwyczaj
2. Rutyna biurowa: standardowe
procedury:
- Wspólne oczekiwania
- System celów niższego rzędu

1.
- Analiza matematyczna
- Modele
- Symulacja komputerowa
2. Przetwarzanie danych

1. Osąd, intuicja, twórczość
2. Dobór i szkolenie kierowników

Techniki heurystycznych
rozwiązywania problemów
stosowana do:
-Szkolenie podejmujących
decyzje
-Programy heurystyczne
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Grupowe podejmowanie decyzji
Zalety

Wady

1. pełniejsza informacje,
większe zasoby wiedzy,
ograniczenie niepewności
2. wzrost kreatywności;
większa ilość wariantów
3. wyższy stopień akceptacji
decyzji
4. poprawa komunikacji między
członkami zespołu
5. lepsze jakościowo decyzje

1. czasochłonne (wolniejsze,
mniej sprawne) i bardziej
kosztowne
2. zdominowanie grupy przez
jedną osobę
3. myślenie grupowe (fałszywa
jednomyślność,
stereotypowość, autocenzura,
brak krytycznej oceny)
4. decyzje mogą być wynikiem
kompromisu
5. rozmycie odpowiedzialności
za decyzje

proszę połączyć dwa punkty:
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ALCHEMIA KREATYWNOŚCI
Myślenie tradycyjne (linearne)
Człowiek myśli i działa według
kilku sztywnych schematów, które
uważa za uniwersalne procedury
dochodzenia do prawdy.
Wykonywane operacje myślowe zmierzają do
rozwiązania problemu mającego w założeniu
tylko jedną poprawną odpowiedź. Źródłem
myślenia tradycyjnego jest logika, która paraliżuje
pomysłowość i ogranicza twórcze myślenie.

ALCHEMIA KREATYWNOŚCI
Myślenie lateralne (dywegrencyjne,
rozbieżne, rozwichrzone, rozgięte)
Charakteryzuje się giętkością,
a więc elastycznością i oryginalnością
pomysłów, w odróżnieniu od płynności
myślenia.
Giętkość myślenia wymaga szerokiego i
plastycznego myślenia oraz przeskakiwania z
jednej dziedziny do innych, czyli wymaga
szerokiego spojrzenia.
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Dziewięć poniższych punktów połączyć 4
liniami prostymi, nie odrywając ołówka od
papieru...

Zasady twórczego myślenia
 jasno określić cel poszukiwań nowych
pomysłów
 odwoływać się do intuicji i wyobraźni
 stosować odroczoną ocenę pomysłów
(„poławiacz pereł”)
 „Samospełniająca się przepowiednia”
 koncentrować się na zadaniu
 wierzyć we własne możliwości
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 pracować w zespole nad nowym pomysłem
 połączyć dziecięcą ciekawość z racjonalizmem
 unikać stereotypów
 nie odrzucać GŁUPICH pomysłów,
 uwaga! im więcej pomysłów tym lepiej!
 stosować techniki: inne zastosowania danego
obiektu, zaadoptować, zmodyfikować,
powiększyć, zmniejszyć, zastąpić,
zreorganizować, odwrócić, kombinować...
 pytać, pytać, pytać...

• Decydowania trzeba się uczyć.
uczyć
• Sama intuicja i inteligencja nie wystarczą by
podejmować decyzje rozsądnie. Konieczne jest do
tego stałe dokształcanie i kształcenie się w sztuce
podejmowania decyzji, zdobywanie doświadczeń,
dzięki analizowaniu procesów decydowania na
własnym przykładzie.
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