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1. Изходна ситуация, цели, методика
1.1

Дискусии за понятието – анализ на ситуацията

В съвместния живот на хората във всички процеси на социалните интерактивни
действия постоянно се взимат решения. Те се отнасят към лица, групи,
ситуации и в същото време към положения, които са представени от
лица/групи. В крайна сметка става дума за приемане или отхвърляне на цели,
намерения, позиции или начин на поведение.
Въпреки тази широка рамка, както показват проучванията в специализираната
литература, липсва обща, научно обоснована дефиниция на понятието.
Теоретичната част на модул 3 цели да бъде затворен този пропуск. При това
ще се направи връзка с важни източници, които се занимават с процесите на
взимане на решения. Така Декс (Dex, 1998) описва решението като резултат на
анализ на проблем, съотнесено към ситуациите. В центъра при това стои само
едно, прието измежду много възможности, решение. Симон (Simion, 1960)
разбира решението като избрана при действие насока.
Да се вземе решение според Бонцек (Bonczek, 1984) означава да се избере
план за действие. По подобен начин се изразява и Радулеско (Radulescu,
1983). Той изхожда от това, че във всеки случай трябва да се избира една
стратегия от набор от стратегии, за да може да бъде взето решение.
Мегерсон/

Бауфийлд

и

Фредиксон/Михел

(Megerson/Baufield

und

Fredickson/Michell, 1994) се изказват, че процесът на вземане на решение се
определя чрез разработването на алтернативи от страна на вземащия
решението. Той се опира при това на информации, които той притежава в
момента, на техния анализ, на сравнението на предимствата с недостатъците.
На преден план при това стои намирането и изборът на най-доброто решение.
Така решението става краен продукт на един ментален, познавателен
процес на отделно лице или на група.
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1.2

Съдържание и типология на взимането на решение

Като цяло вземането на решение означава да се избере от определен брой
варианти според конкретни критерии онзи вариант, който с най-голямо
предимство води към постигане на целите. Може да се направи избор само
тогава, когато многообразието на възможностите е определено поне от два
елемента. Изборът като цяло се състои в това, че се обработват един или
повече критерии. Според възможните последици различните варианти могат да
бъдат подредени в йерархичен вид.
Те се разграничават според условията, които представляват комплекс от
фактори и определят един вариант, последица от повече възможности.
Критериите за взимане на решение могат да определят много цели.

Според Чаушеску (Ceausescu, 1999) елементите на един процес на взимане на
решения са следните:
•

вземащият решението

•

многобройните варианти

•

околната среда

•

многобройността на последиците

•

цели

Вземащият решението е отделно лице или група, които избират най-добрия от
многобройните варианти. Качеството на решението зависи от качеството и
способностите на решаващия.
Видно е, че поради непрекъснатото повишаване на комплексността на
фирмената активност процесът на взимане на решения се влияе от нови
фактори. Взимащите решенията лица притежават повече и по-добри специални
знания. Те владеят управлението. От друга страна ситуациите за взимане на
решения стават все по-комплексни. Това затруднява поведението при взимане
на решения на отделните лица и принуждава други лица да вземат решението,
когато то се търси. Това привличане на други при взимането на решения в екип
има нарастващо значение.
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В зависимост от вида на предприятието може да се определят особености, що
се касае до вземащите решенията. При малките частни предприятия
собственикът е

управител и главното лице, което взима решения. Щом

предприятието започне да се развива, трябва все повече и повече лица да се
занимават с ръководните задачи. Ако едно предприятие има повече
собственици, все по-често в мениджмънта се привличат специалисти.
Тези теоретични основи на вземането на решения са част от мениджмънта.
Дефиницията съдържа вземане на решения при планиране на дейностите, на
средствата за постигане на целите по отношение на финансирането на
начинанието.
Да се взема решение в този контекст означава да се поставят цели, да се
направи възможна промяната на целите и да се поставят приоритети.
Управлението на предприятието по този начин е свързано в голяма степен с
процесите

на

взимане

на

решения.

Те

трябва

да

бъдат

взимани

професионално, компетентно, целесъобразно и в необходимия момент,
понякога също така и в кратък срок. Важно е професионалните решения винаги
да са в тясна връзка със социалните решения. Това предполага, че самите
ръководители притежават социални компетенции, те ги познават и прилагат
осъзнато и отговорно. Социалнокомпетентното мислене и действие при
взимането на решения е изискване от висока значимост.
Още

през

древността

взимането

на

решения

е

било

компонент

на

управлението. При това се е правило разграничаване между различните
възможни варианти на един рационален, интуитивен или случаен анализ и
избиран един целесъобразен начин на действие. Още в древността намираме
делегиране на авторитет, дори и да не е ставало според научните гледни точки.
Така ръководителите на една общност са упълномощавали други лица да
взимат решения.
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Привържениците на научния мениджмънт твърдят, че през последните 100
години в предприятията по отношение на процеса на взимане на решения е
имало различни фази на развитие.
Чрез първата индустриална революция управлението е било откъснато от
собствеността; втората фаза е чрез появата на големи групи разрастващи се
предприятия, което определя както броя, така също и големината и
възникването на предприятия-мамути. Третата фаза е обозначена чрез
знанието, което се опира на информация. Взимането на решение предполага
информация.
В третата фаза на процеса на вземане на решения времето играе изключителна
роля. Управленският процес е на първо място процес на адаптация,
провеждане и реализация на решения. Това принципиално важи и за
стратегическия мениджмънт. Посредством вземане на решения трябва да
бъдат определени основните опорни точки на процеса, да се определят
пътища

за

тяхното

преодоляване,

да

се

създават

контакти

с

други

предприятия, съвместно с икономиката и да се определя политиката във
фирмите. Вътрешните и външни стратегии изискват комплекс от решения, в
които най-често са включени групи от лица, взимащи решения.
За да се изпълняват всички функции, които днес са присъщи на едно
съвременно предприятие, е необходим непрекъснат процес на избор и оценка.
Трябва да бъдат предприети конкретни дейности. Процесите, които се
провеждат с помощта на организационни и оперативни решения, трябва да
бъдат направени по-ефективни в тяхното протичане чрез решения.
Процесът на решение е комплексен процес, на когото трябва да бъде отдадено
необходимото време и внимание. Целите трябва да бъдат ясно и точно
дефинирани. Само в такъв случай решенията водят до постигане на целите. За
да бъде постигнат финал в една контролирана област, трябва да бъдат
изпълнени някои условия. При това трябва особено да се обръща внимание на
принципа на приемствеността.
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2. Анализ на проблема и поведение при взимане на
решение в професионалното обучение
В професионалното обучение преподавателите трябва да взимат различни
решения. Те засягат проблемните полета преподаване, както и практическо
обучение, и в този случай особено развитието на компетенции и квалификация
на обучаемите (курсистите). В същото време трябва да се вземат решения за
общата стратегия на обучението и за всяка единица (учебен час / учебни дни).
Точно така трябва да се вземат решенията по същество.
За това преподавателите винаги самостоятелно взимат решение относно
методическото оформяне на провежданото от тях обучение. Във всеки случай
на тях също така често им бива въздействано отвън, доколкото има групи от
лица, вземащи решения. Често е необходимо обучаемите също да бъдат
включени в процеса на взимане на решения. В този случай на първо място
преподавателят е самостоятелен отговорен.
Трябва да се вземат решения, за да се решават проблемите или да се
преодоляват конфликтни ситуации. С цел да бъдат взети правилните решения
преподавателите трябва да разгледат проблемите в тяхната структура и да
обосноват причините. За това е необходимо да се зададат редица въпроси и да
им се дадат отговори. Определящ е следният растер от въпроси:
a) Какъв е видът на проблема (може ли да бъде лесно решен или решението ще
дойде само)?
• проблемът лесно може да бъде решен или става дума за тежък или
сложен

проблем.

Последното

изисква

големи

усилия.

Повечето

проблеми са лесни и без значение. Добрият преподавател трябва да
избягва проблеми от този вид. Малките конфликти могат да дегенерират,
ако преподавателят „шпионира" или играе ролята на детектив. За
преподавателя е важно да определи приоритетите в процеса на взимане
на

решения,

да

опита

да

включи

обучаемите

в

този

процес.

Преподавателят в този случай играе ролята на тих наблюдател, който се
намесва само тогава, когато проблемът заплашва да се влоши.
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• възможно ли е един проблем да изчезне от само себе си? Лесно
решимите проблеми остават за накрая. Може да се случи така, че такива
проблеми се решават сами или трябва да бъдат решени от други. В
случай, че се стигне до крах, трябва да последва бърза намеса.
b) Кой решава?
Преподавателят трябва да попита:
• Аз ли съм този, който трябва да взема решенията?
Решенията,

които

засягат

групата

обучаеми,

като

спазване

на

правилата на играта, съвместни акции в обучаващата институция,
участие в състезания и олимпиади и т.н. трябва да бъдат вземани от
ръководителя на класа. Те се опират на общи и специални училищни
правила. За специалните, тежки групи, като например отбиващи
наказание, трябва да се спазват съвсем точно специални правила. В
противен случай може преподавателят сам да попадне под санкциите
на закона. Други решения могат например да бъдат взети с помощта на
обучаемите или на родителския съвет.
• Трябва ли аз сам да взимам решения или трябва и други да бъдат
привлечени в процеса на взимане на решения?
Преподавателят трябва да има достатъчно информация, за да вземе
добро решение. Решението трябва да бъде прието. Приемането
въздейства върху начина, по който ще бъде изпълнено решението. Ако
приемането може да бъде предвидено, може и лицата, които
изпълняват решенията, да бъдат включени в процеса на взимане на
решения. Също така трябва да бъде взет предвид разхода на време,
според досегашния опит груповото взимане на решения продължава подълго, отколкото едноличното решение.
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c) Кои фактори обуславят процеса на вземане на решение?
Преподавателят трябва да пита:
•

целите

на

включените

в

процеса

на

взимане

на

решение

преподаватели / обучаеми същите ли са?
•

Отговарят ли те на личните стойности на преподавателите, културата,
обкръжаващата среда, в която се провежда обучението?

По време на обучението преподавателите дефинират целите и правилата и
пътищата, за да постигнат тези цели. Групата трябва да ги познава и да ги
разглежда като общи цели. Въпреки това, когато всичко е изяснено, трябва все
пак винаги да бъдат вземани предвид онези фактори, които биха могли да
въздействат на решението, когато има отклонение от правилата. В тази връзка
трябва да бъдат взети под внимание ред проблеми.
Примери:
Недостатъчно възприемане на поставените цели
Това може да се прояви както при преподавателите, така и при обучаемите.
Когато един преподавател поеме даден клас за относително кратко време,
неговите лични цели биха могли да не съвпадат с целта на класа. Онези цели,
които са в противоречие със собствените интереси, се възприемат трудно.
(например: преподавател поема работата на друг или той знае, че няма да
доведе обучението до края. Това е преходно време. Преподавателят иска да
направи нещо по-добро. Но преподавателят има и други задачи и твърде малко
време за други допълнителни дейности).
Конфликти при поставяне на целите
Биха могли да възникнат конфликти при целеполагането, между тези на
обучителя и тези на класа, които въздействат на процеса на взимане на
решения.
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Цели, които се променят
В течение на една учебна година може да се случи нещо непредвидено.
Всички, които взимат участие в учебния процес, трябва да приемат тази
промяна. В този случай трябва да бъдат взети решения (например, по
обективни причини преподавателят по технологии не може да продължи
работата си, неговият заместник обаче може да преподава само следобед. Но
за следобед са предвидени други дейности).
Личностни ценности и културна традиция
Процесът на взимане на решения се влияе от личностните ценности на
преподавателя, културната традиция в зоната, в която се намира центърът за
обучение, от междучовешки отношения, от разликата между града и селото,
съответно между една страна и друга и т.н.
Методика на обучението
Всички решения, които трябва да вземе преподавателят, са тясно свързани с
методиката на обучението. За да бъдат предотвратени различията в мненията
между обучаемите, за да се постигнат добри резултати, би трябвало да се
спазват следните съвети:
•

Активно включване на обучаемите в учебния процес, определяне на
подходяща степен на трудност, по-често използване на групова работа
(две или повече групи).

•

При предаването на нови знания преподавателят трябва по-често да
прибягва към основни знания, да упражнява разработването на нови
концепции.

•

Използване на примери, симулации и поставяне на проблеми за
съхраняване на любопитството и поддръжката на логическото мислене.

•

Включване в занятията на конструктивна и информативна обратна
информация.

Използване

на

повече

практическо

приложение,

упражнения и диверсифицирано представяне на проблемите.
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•

Предлагане

на

равно

отношение

към

всички

обучаеми

без

дискриминация на едни и облагодетелстване на други, конструктивна и
систематична оценка, помощ при ученето и т.н.
Насърчаване на сътрудничество и работа в екип вместо съперничество и

•

конкуренция
•

Поставяне

на

автентични

задачи,

такива,

които

са

свързани

с

ежедневния живот, които насърчават обучаемите, мотивират ги за работа
с интердисциплинарна информация.
•

По време на обучението се привлича опит, който трябва да насърчи
взаимен респект и взаимно разбиране.

Околна среда за обучението
За

ефективността

на

предприятието

и

за

постигане

на

целите

от

основополагащо значение е учебната атмосфера. Тя трябва да бъде
насърчавана и развивана. Става дума за постигане на положителен учебен
климат. Общото разбиране на целите е от голямо значение. Също толкова
важни са социалните компетенции, които въздействат по време на обучението.
Това включва учтивост, взаимно разбирателство, умение за принадлежност
към екип и др.
Непременно

трябва

да

се

избягват

практики

като

дискредитация

и

стигматизиране. Учебният процес трябва да съдържа самостоятелна работа и
учене, но в никакъв случай не трябва да води до сегрегация или изолация.
Трябва да са налични учебни методи и учебни материали за трудноучещи
ученици. Също така и подготвени за такива ситуации учители.

3. Стъпки в процеса на взимането на решение
Процесът на взимане на решения става на стъпки. Крачките, които трябва да
следва преподавателят или защото той трябва да спазва правилата или
защото той интуитивно търси по-добро решение, са:
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Идентифициране на проблемите
Първата трудност е да се идентифицира коректно проблема. Преподавателят
бърза,

той избира една алтернатива без да е идентифицирал правилно

проблема. Проблемът не винаги може да бъде разпознат лесно, разпознаването
може да бъде затруднено от препятствия. Такива са:
•

Обръща се внимание на въздействието, а не на причината. Проблемът
се диагностицира с помощта на неговите симптоми, а не чрез причините.

•

Възприятието е селективно. Всеки от нас има свой собствен опит, който
въздейства на възприятията. При разпознаването на техните проблеми
преподавателите биват

повлиявани от техния собствен опит и

образование. За да бъде преодоляно препятствието на селективното
възприятие, преподавателят трябва при дефинирането на проблемите да
взима предвид всички гледни точки.
•

Проблемът се дефинира чрез неговите решения. Той трябва да бъде
точно очертан и не трябва да бъде свързан с евентуални решения.

Намиране на алтернативни решения
Когато проблемът е дефиниран, трябва да бъдат намерени алтернативни
решения. В тази фаза на процеса на взимане на решение се очаква проява на
креативност.

Брейнстормингът

насърчава

креативността. В

рамките

на

брейнсторминг се обединява определено количество лица за групово
заседание, за да бъдат намерени алтернативни решения на проблема. Едно от
правилата на брейнсторминга е свободното изразяване на мнение на всички
участници. Не се разрешава оценка или критика на предложенията. Успоредно
с безсмислените идеи брейнстормингът може да донесе и такива, които да са
ценни за процеса на решаване.
Избор на най-добрите алтернативи
След като всички решения са подложени на анализ, се избира най-доброто. То
определя целта на класа. Да се избере най-добрата алтернатива изглежда
много

лесно. Предимствата и недостатъците биват идентифицирани и се

избира най-доброто решение. За съжаление изборът в случай на сложно
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решение е свързан с голяма степен на несигурност и риск, и често е доста
трудно. Бихме назовали някои трудности:
•

Два или повече варианта изглеждат равностойни. В този случай е
необходим внимателен анализ.

•

Съществува възможността нито едно от предложените решения да не
води до пълно постигане на целите. В такъв случай трябва да се
приложат две или даже повече решения едновременно.

•

В случай, че нито една алтернатива не води до постигане на целите,
трябва да бъдат намерени нови алтернативни решения.

•

Лицето, вземащо решението, трябва да избира между много атрактивни
решения. Необходими са внимателно сравнение и внимателна оценка.

Ако преподавателят не познава всички алтернативи и техните последици, той
клони към това да избере първата алтернатива, която привидно решава
проблема, като най-добър вариант.
Реализация на избраните алтернативи
Едновременно с избора на най-добрите алтернативи трябва да се мисли и за
тяхното осъществяване. Даже и най-доброто решение не носи полза, ако не
може да бъде приложено. Ключът към успеха е доброто планиране и
ефикасната комуникация.

Всички лица, които участват в реализацията на

решението, трябва да бъдат добре информирани.
Обратна информация за оценка на решението
Оценяването е фаза от процеса на взимане на решение, която понякога не
намира достатъчно внимание. Периодично предишни решения трябва да бъдат
подлагани на нов анализ, предимно когато възникват нови смущаващи
фактори, които могат да доведат до отклоняване от целта. В този случай
процесът на взимане на решение се повтаря.
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4. Дейността на преподавателя в процеса на взимане на
решение
Дейността на всеки преподавател е свързана с различни решения. Той трябва
да ги взима, не трябва да ги отбягва. При това той трябва да подходи
планирано или например да действа ситуативно при грешно поведение на
обучаем (курсист). Често преимущество има и възможността за привличане и
на другите участници в обучението в намирането на решение. Такива групови
решения предлагат предимства.
При подготовката на процес на взимане на решения трябва да бъдат взети
предвид фактори като качество на решението и начинът, по който прилагащият
решението ще се включи при прилагането. Мнението на обучаемия трябва да
бъде предвидено, за което е необходимо неговото включване. Обикновено
решенията са ефикасни тогава, когато става дума за групови решения.
Върху едно решение влияят много фактори.
•

Инертност,

мудност,

решенията

се

взимат

импровизирано.

За

преподавателя проблемът не е важен. В течение на времето това може
да доведе до загуба на доверие.
•

Промени, когато вариантът е бил избран с най-малък риск.

•

Избягване на това, някой да се намира в тежка ситуация.

•

Прекалено внимание, предизвикано от стрес, когато един неразрешим
проблем бива взиман под внимание през цялото време. По този начин
често биват пренебрегнати важни проблеми.

•

Резултатът на най-добре премислените решения може да бъде повлиян
от непредвидени обстоятелства.

•

Предпазлив подход. Процесът на вземане на решение е ефикасен,
когато е подходено предпазливо. Често се случва, че неговите симптоми
са дефинирани, а причината не е обоснована. Други концентрират своето
внимание върху цели, които не са спешни.
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Регулации

според

предписания

за

обучението

или

правила

на

обучаващата организация
В първия ден на обучението обучаемите трябва да бъдат запознати с
правилата на

за провеждането на обучението и предписанията на

обучаващата организация. Трябва да се носи отговорност за нарушаване на
тези регулации и от двете страни. Преди всичко, когато като последица има
отрицателни резултати. Като правило училищните правила се спазват, само
понякога те биват интерпретирани и прилагани от преподавателите по собствен
начин.
Определяне на приоритети
Преподавателите и обучаемите имат еднакви и различни проблеми. Те искат от
една страна да постигнат целите на ученето, съответно учебните цели. По този
начин

се

появяват

противоречия,

които

трябва

да

бъдат

решени.

Преподавателите и обучаемите трябва да търсят и намират приоритети заради
често срещаното голямо количество решения, които трябва да бъдат вземани.
И управлението на времето играе при това голяма роля.
Качество и участие в изпълнението
Преподавателите с опит знаят, че ефективността на едно решение зависи от
два фактора. Качеството на решението няма стойност, ако не е изпълнено
добре. Доброто изпълнение предполага разбирателство. Това е една от
основните причини за участието при прилагането.
Предимства и недостатъци на груповото решение
Предимства:
•

В процесите на взимане на решения съвместно се включва голямо
количество информация и знания.

•

В група може да бъде направено по-голямо количество възможни
решения.

•

Ако онези, които са засегнати от решенията, участват, тогава е много полесно да се прокарат действията за взетите решения.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него.

- 15 -

•

Чрез това, че всички участват във взимането на решението и са съгласни
с

основанието

за

взетото

решение,

може

да

бъде

подобрена

комуникацията.
•

Поемането на риск е по-скоро присъщо на група лица, отколкото на
отделно лице, взимащо решение.

•

Чрез това, че в началото има различни гледни точки и възгледи, се
наблюдава повишаване на креативността.

•

След взимането на групово решение се повишава решимостта на всеки
поотделно.

Недостътъци:
•

Груповоте

взимане на

решение

коства

повече

време отколкото

едноличното решение.
•

Тъй като групата не може да бъде привлечена към отговорност за успеха
на едно решение, е възможно никой да не поеме отговорността за
взетото решение.

•

Членовете на групата трябва да приемат решението на мнозинството;
един или повече члена могат да вземат доминиращо място и да намалят
ефективността на групата.

•

Груповото решение понякога възниква след компромис, когато някои от
членовете на групата не могат да се решат.

•

Отделни лица смятат, че те трябва да бъдат включени във всички
решения, дори и когато те биват вземани едностранно от преподавателя.

•

Може да се появи феноменът „групово мислене" (членовете на групата
са за един консенсус, държат се заедно и са по-незаинтересовани за найдоброто решение).

Инициативата на обучителя в случай на „нахален обучаем"
Поведението на обучаемия вероятно се дължи на недостатъчна материална
или емоционална натура. Проблемните случаи обикновено са при деца, които
се чувстват поставени на заден план в семейството или в приятелския и
колегиален кръг. Те искат по този начин да изпъкнат и да направят
впечатление.
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В такива случаи трябва да се зададат следните въпроси:
•

Опитал ли е обучителят да спечели доверието на обучаемия?

•

Познати ли са проблемите на обучаемия?

•

Проблемите

се

решават,

когато

изчезне

„бариерата”

между

преподавателя и обучаемия
•

Обучаемият трябва да се старае, той трябва да сътрудничи по време на
учебните часове, не трябва да остава без занимание. Онези, които не
разбират, че трябва да показват респект към училището, трябва са бъдат
«побеждавани» със собствените им оръжия.

•

Обучаемите чувстват, дали преподавателят е учител по призвание по
неговия подход, с който той преподава например теория, която свързва с
ежедневието, историята, изкуството, смята я за важна.

•

Всеки е отговорен за действията си. Обучаемият (чиракът) трябва да
знае, че ще получава винаги слаби оценки, когато не може да отговори
на много въпроси или съответно греши често. Важно е той да бъде
информиран, когато

неговите успехи или сътрудничество са били

оценени положително.
•

Преподавателят трябва да се доверява на обучаемия, за това е
необходимо:
- Вие обсъждате сериозни проблеми, потребности, радости, трудности,
- Той разказва виц, прави шега, когато е необходимо, но същевременно
спазва необходимата дистанция.

5. Вместо извод
Палачинка ли да ям или яйца? Да облека черен или червен панталон? В
течение на деня ние решаваме хиляди неща, при това без да премисляме по
два пъти. Да се вземе бързо решение често е автоматичен процес. В личния
живот и в света на бизнеса обаче е необходимо повече. За да бъдат
предотвратени щети, трябва да бъдат анализирани предметът на решението,
фактическото положение или проблемът, и да бъдат разработени техните
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него.

- 17 -

взаимовръзки и въздействия. Няколко съвета би трябвало да помогнат да бъдат
вземани по-добри решения.
„Не се опитвай да минеш с главата през стената”. Да се правят изводи преди да
са поставени целите и да е събрана информация, затруднява процеса на
взимане на едно добро решение: при вземане на решение човек не трябва да
се обляга само на своя инстинкт. Трябва да се използва опита, за да се вземат
решения.
Важно е също така и да могат да бъдат обосновани взетите решения. Само
опитът не е достатъчен, ако човек си мисли, че е експерт. За вземане на
решение е необходимо да се притежава най-новата и релевантна информация.
Искане на мнението на другите:
•

За да вземеш решение, си потърси партньор, който може да ти помогне в
това. Често колегите могат да ти дадат достатъчно информация за и
против твоето решение. Възможно е, те самите вече да са взимали
подобни решения.

•

Остави си време. Времевият натиск за приключването на един проект
винаги е голям. За да можеш да вземеш успешни решения, ти трябва
конкретна информация.

Остави си достатъчно време, за да събереш

цялата необходима информация и се увери, че си разбрал съвсем точно,
какво се изисква от теб.
•

Вземи предвид всичко, което би могло да ти повлияе. Опитът от
миналото често влияе на твоите днешни възгледи. Опитай се да останеш
обективен. Сравни възможностите. Събери информация, изисквай
помощта на другите, когато възникне особен проблем, едва тогава ще
имаш възможност да вземеш добро решение.

Следователно:
•

Не взимай решение, ако чувстваш, че от теб се изисква прекалено много.

•

Да вземеш решение означава да търсиш алтернатива. Не трябва да
избираш между доброто и лошото.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него.
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•

Решавай на спокойствие. В случай на реверсивно решение,което може
да бъде върнато, вземи решението бързо, и бавно, ако решението е
необратимо.

•

Да избереш добър вариант в лош момент, е също толкова лошо, колкото
ако би избрал лош вариант в правилния момент. Следователно решавай,
докато имаш още време.

•

Записвай решенията си. Всяка информация, която се използва при
взимането на решение, трябва да бъде ясно и точно записана.

•

Решението трябва да се опира на истини.

•

Запиши си всички аргументи за и против, това помага да се вземе добро
решение с ясна мисъл.

•

Решавай веднага, щом се появят проблеми. Много по-трудно е наведнъж
да се вземат много прости решения, отколкото един път едно сложно.

•

Мисли за онези, на които ще повлияе твоето решение. Ако е възможно,
опитай се да ги убедиш да вземат участие в процеса на взимане на
решението.

•

Човек не може да е 100% сигурен, че е взел правилното решение, защото
то често проявява своето влияние по-късно. Решавай и не се съмнявай
повече за това.

•

Използвай при вземането на решение принципа ЦАР. Следвай Ц - цели,
взимай предвид А – алтернативите и Р – рисковете, които се съдържат в
тези алтернативи.

•

Решенията трябва да бъдат взимани винаги за конкретни действия. Но
решенията трябва да бъдат вземани така че при това целите и
действията да бъдат взети предвид.

•

Обърни внимание: да не се вземе решение, означава да избереш
бездействието.

•

При вземането на решения се доверявай на твоята компетентност.
Чувствай се винаги отговорен за последиците.

•

Не губи време с решения за ситуации, в които не трябва да се решава.

•

Определи алтернативите, преди да събереш информация.

•

Преди да приложиш това, което си приел за най-добрата алтернатива,
попитай „Какво може да се обърка при този вариант?"

•

80% от взетите от теб решения не са важни. Определи оперативния
подход и остави неважните решения на другите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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•

Можеш да решаваш от името на група, но мисли за това, че те могат да
намалят тяхната отдаденост.

•

Мисли за начина, по който може да бъде осъществено твоето решение.
Това е част от процеса на вземане на решение.

•

Ако трябва да вземеш решение в една определена ситуация, вземи под
внимание всички фактори и изчакай. Проблемът трябва да узрее в
подсъзнанието до момента на решението.

•

Ако си взел решение, не се съмнявай в него. Ти знаеш до каква степен то
те засяга. Концентрирай се върху следващата стъпка. Не съжалявай за
взето решение, за дадения момент то е било най-доброто. Концентрирай
се върху това, което в момента е най-доброто.

•

Представи си, че бъде осъществен най-добрият вариант и мисли за
последиците.

•

Ако си взел решение и си започнал да го прокарваш, остави „когато и
ако" настрани и го осъществи до край.

6. Практическо приложение
Методи и тренингови техники, които могат да бъдат използвани при
усвояването на модула „Намиране на решения”.

6.1 Дърво на решенията ( Vroom-Yetton)
Изхожда се от това, че ситуацията за взимане на решение трябва да бъде
съвсем точно диагностицирана. Едва след това може да се избере съответно
поведение за взимане на решение.
Решенията основно трябва да изпълняват три условия:
•

трябва да са с високо качество,

•

трябва да бъдат приети от водения участник,

•

трябва да са икономични (това значи да са с възможно най-малък
разход, например да бъдат приети в най-кратко време).

За да бъде постигната тази цел, при този подход може да се избира между пет
различни възможности за взимане на решения:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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A Авторитарно решение
•

AI: еднолично решение без да бъде събирана последваща информация
от сътрудниците.

•

AII: еднолично решение след събиране на последваща информация от
сътрудниците.

C Вземане на решение след консултиране със сътрудниците
• C I: еднолично решение след индивидуална консултация със
сътрудниците
• CM: еднолично решение след групова консултация със сътрудниците
G II : Групово вземане на решение,
което значи, че сътрудниците влияят на решението равноправно.
За да може между тези алтернативи да бъде избирана тази, която в най-голяма
степен отговаря на целите, ръководителят трябва да анализира ситуацията за
вземането на решението с помощта на следното „дърво на решенията".
Ръководителят трябва да отговори на следващите въпроси от 1 до 17 по техния
ред с „да” или „не” и така стига от една точка на дървото на решенията до
следващата.
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На края на всеки процес на дървото на взимане на решение дървото „дава”
указание по кой начин е най-целесъобразно да се вземе решение.

Седемте въпроса гласят:
Предполага ли се наличието на по-добри и по-лоши решения?
(това означава, приблизително равностойни ли са възможните
решения?)
2
Имам ли като ръководителят достатъчно информация, за да
взема добро решение?
3
Еднозначен ли е проблемът, това значи, познат ли е той точно?
4
Важно ли е сътрудниците да възприемат решението, за да бъде
то ефективно проведено?
5
Сътрудниците биха ли възприели решението, ако аз като
ръководител го взема сам?
6
Споделят ли сътрудниците моето мнение за целите, които
трябва да бъдат постигнати с това решение?
7
Взетите решения биха ли евентуално довели до конфликти между
сътрудниците.
1

Дали този метод води до правилните решения зависи естествено от това,
дали ръководителят е в състояние правилно да оцени ситуацията за
взимане на решение.
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6.2. Анализ на проблема посредством диаграмата на
Ишикава

Каору Ишикава
Дефиниция: Графичен инструмент за изследване и представяне на мнения
за причините, които водят до вариации в едни процес (този инструмент са
нарича също така и причинно-следствена диаграма или „диаграма на
рибената кост").
Цел: Намирането на основания, които водят до съществуването на
идентифициран проблем. Основанията се анализират, за да бъдат отстранени.
Диаграмата

онагледява

връзката

между

една

определена

причина

и

последиците.
•

Назована е на Каору Ишикава

•

Напомня скелета на риба. Разграничава причините за проблема, а не
симптомите.

•

Извежда на преден план груповата комуникация и брейнсторминга.

•

Насърчава дебатите. Води до по-добро разбиране на комплексни
проблеми.

•

За изготвянето се използва хартия или подходяща за това дъска, но има
и компютърни програми, които могат да бъдат използвани за това.
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Изработване на диаграма:
1. Идентифициране на проблема (ефект)
-

трябва да бъде ясно формулиран,

-

и приет от всички в групата.

2. Проблемът символизира главата на рибата
-

изчертава се гръбначният стълб

3. Определят се главните причини
-

с помощта на брейнсторминг.

4. Основните причини се свързват с помощта на стрелки с гръбначния стълб.
5. С помощта на брейнсторминг се определят паралелните причини.
6. Паралелните причини се свързват с основните.
7. Повтарят се стъпки 5 и 6, според целеното, желаното ниво
-

обикновено са 4 или 5 нива.

8. Прави се анализ от оценяването на главните и паралелните причини.
-

Използват се статистически, аналитични или графични инструменти.

9. Взема се решение.
Пример:
За да бъдат стимулирани преподавателите и обучаемите за сътрудничество
при провеждането на проекти, дирекцията разпределя на отделните класове
парични средства. С последните трябва да бъда изградени модели за
оборудване на учебни работилници.
За да бъдат получени парите, един проект трябва да бъде изработен по
образец на онези проекти, които се финансират от европейски средства.
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Стъпка 1 &2

Липса
средст
(“гръбначен стълб”)

(“рибена глава”)

Разпределените средства не стигат
няма интерес

Стъпка 3 & 4
(“гръбначен стълб”)

(“рибена глава”)

Намалената компетентност за
информация
изготвянето на жизнеспособни
предложения

Липса на
средства

прозрачността на намалената
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няма интерес
Разпределените средства не стигат
недостатъчно оформяне
на предишните предложения

предложеният
бюджет е твърде малък

малък бюджет

Стъпка 5, 6 & 7

(“гръбначен стълб”)
Недостатъчни знания за
управлението на проекти

(“рибена глава”)
пристрастна
оценка
решетката на оценяването
не е оповестена

Намалена компетентност за
изготвянето на жизнеспособни
предложения

прозрачността на
намалената информация

Стъпка 8 & 9
Анализ и оценка на главните и странични причини.
Взимане на решения
Какво решение ще вземе ръководството на училището, за да отстрани
главните и странични причини?

6.3 Правилото 20/80 на Вилфредо Парето
При управлението на времето е важно да се поставят приоритети. Тук помага
правилото 20/80. Икономистът Вилфредо Парето е открил през 19 век, че 20%
от населението притежава 80% от националното богатство.
Това правило може да бъде пренесено и в други области:
•

20% от клиентите донасят 80% приход

•

20% от грешките в производството водят до 80% от рекламациите

•

20% от един вестник съдържа 80% нова информация

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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20% от времето за провеждането на

•

едно съвещание водят до 80% от
приетите решения и т.н.
Общо казано това означава, че 20% от усилията (времето) имат като
следствие 80% от резултатите. За нас е продуктивно да се концентрираме
върху онези активности (20%), които имат като резултат най-много последици
- 80%.

Методът ABC

6.4

Стъпки:
1. Напишете списък с всички задачи, в последователността, в която ви хрумнат.
2. Разпределете задачите в три категории:
A.

много важни неща, които „трябва да се направят" и които при
никакви обстоятелства не могат да бъдат делегирани (те са
съществени за съществуването на работното място).

B.

по-малко важни неща, които все пак „трябва да бъдат направени" и
които, ако е възможно, могат да бъдат делегирани.

C.

много малко важни неща или такива, които „биха могли да бъдат
направени"

(рутинна работа, четене и обработка на текстове,

телефонни разговори, административна работа и т.н.).

3. Поставете в равновесие тези три категории от задачи, които трябва да бъдат
изпълнени в течение на работния ден, по следния начин:

•

Планирайте 2 до 3 работи от категория A на ден (ок. 3 часа)

•

От категория B, 2 до 3 на ден (ок. 1 час)

•

Предвидете също така и известно време за задачите от категория C

(ок. 45 часа)
Отношението между отделните категории зависи от поставянето в йерархията.
От самосебе си се разбира, че работните места, които се отнасят към пониската йерархия, трябва да изпълняват повече задачи от категория C.
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За

работните

места

от

по-високата

йерархия е валидно следното: концентрирай се върху задачите от категория A,
съответно някои от категория B и се освободи от работите в категория C.

6.5

Техники за взимане на групови решения

Ако сте предпочели да вземете групово решение, може да се прибегне до
използване на многобройни техники за вземане на решения. Дори и да са
сходни тези методи, те все пак могат да се прилагат в различни ситуации.
Интерактивната група
На членовете на групата се дава проблем, който да бъде решен, както и срок
за решаването му. Тези групи се образуват, когато ръководителят дефинира
проблема и насърчава даването на идеи. Следват свободни дискусии. Те не
биват нито организирани, нито систематизирани. Установяват се и се оценяват
алтернативи. Ръководителят дава обобщение в точния момент и се убеждава,
че всички членове на групата сътрудничат и представят идеи. Обикновено има
консенсус. Накрая се гласува.
Групата Delphi
Техниката Делфи (Delphi) е метод за взимане на решения, който се стреми
достигане на консенсус между специалисти. Отделните специалисти дават
своето становище писмено. Въпросниците се събират, прави се обобщение на
мненията и се разпределя на всички участници. Във втория кръг всеки от
участниците е запознат с мнението на другите специалисти. Той може
евентуално да промени своето мнение. Процесът се повтаря, докато се стигне
до консенсус.
Номиналната група
Техниката на номиналната група е измислена, за да се осигури участието на
всички участници в групата в процеса на взимане на решение. Ръководителят
образува група, на която се разяснява проблема. Всеки един от членовете на
групата трябва да предложи по възможност многобройни алтернативни
решения, които биват представени поред. Те се записват на дъска или
флипчарт. Следва изясняващ разговор и подробна дискусия. Чрез съгласуване
се определя най-доброто решение.
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Техниката Delphi
•

Техниката Делфи е ориентирана към специалисти от специфични
професионални

области.

Методът

се

състои

в

попълването

на

въпросник.
•

Техниката се състои от циклично анкетиране. Отделните решения се
гласуват. Всички членове на групата получават материала и време за
размисъл. Те трябва да бъдат насърчени за нови идеи.

•

Методът се повтаря до тогава, докато анализаторът установи, че
подадените към момента мнения не дават нови идеи.

•

Тази техника може да бъде прилагана само тогава, когато проблемът е
точно дефиниран и е налична необходимата техника за автоматична
обработка на данните.

Стъпки:
a) Подготвяне на изследването:
•

Дефиниране на проблема

•

Създава се анкетата

•

Избират се специалистите

•

Раздават се анкетите

b) Провеждане на изследването:
• Анкетите се попълват и събират
•

Прави се оценяване на анкетите.

Ако не се постигне съгласие в мнението поне на 50%, се изготвят и раздават
нови анкети. Те съдържат:
•

Синтез на предишните отговори

•

Средните стойности и стандартните отклонения

•

Допълнителни въпроси.

Участниците биват помолени да преосмислят отговорите си и да имат предвид
евентуалните аспекти, които са били разглеждани в началото. Това се повтаря
до

тогава,

докогато

последните

отговори

достигнат

предварително

определеното време, или се постигне консенсус.
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c) Анализ, синтез и оценка на данните, за
да бъде намерено най-доброто решение:
Преимущества:
•

Анкетирането може да обхваща широка област. Достига се до консенсус

•

По-голяма оперативност чрез използване на компютър.

Недостатъци:
•

Недостатъците на допитване посредством анкети

•

Трудности при излагане на мненията.
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