Να επιδιώξουµε ποιότητα στην σκέψη µας
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Όλοι µας έχουµε βοµβαρδισθεί µε το θέµα της ποιότητας για πολλά χρόνια.
Η ανάγκη για προιόντα και υπηρεσίες µε ψηλή ποιότητα έχει απασχολήσει σε
ολόκληρο τον κόσµο τους πάντες. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, οργανισµούς,
επαγγελµατίες και φορείς. Εκείνο που δεν έχει όµως απασχολήσει σε παρόµοια
έκταση, παρόλο που είναι κατα την κρίση µου εξίσου σοβαρό και σηµαντικό, είναι η
ποιότητα της ίδιας µας της σκέψης.

Θα µου πείτε τί είναι αυτό ; H σκέψη δεν είναι προιόν, δεν είναι κάτι το χειροπιαστό,
δεν είναι καν ορατή. Πως µπορούµε να µιλούµε για την ποιότητα της ; Κιόµως
µιλάµε για ποιότητα στις σχέσεις, µιλάµε για ποιότητα ζωής.
Γιατί να µη µιλάµε για την ποιότητα της σκέψης ;

Ο µεγάλος γκούρου της δηµιουργικότητας και της σκέψης Edward de Bono είχε πεί
κάποτε οτι « η ποιότητα της ζωής µας στα χρόνια που µας έρχοντα θα εξαρτάται
ολοένα και περισσότερο απο την ποιότητα της σκέψης µας.» Πόσο δίκαιο έιχε!
Μήπως τα δεινά και οι επιτυχίες µας σε ολόκληρη τη γή και σε όλα τα επίπεδα δεν
είναι συνάρτηση της ποότητας της σκέψης και των αποφάσεων που πέρνονται ;

Υπάρχει λοιπόν η έννοια της ποιότητας στη σκέψη. Υπάρχει ποιότητα στη σκέψη µας
όταν η ανάλυση , η διαδικασία αξιολόγησης και λήψης απόφασης γίνεται µε σύστηµα
και µέθοδο και όχι επιπόλαια και τσαπατσούλικα.

Το µεγάλο ερώτηµα είναι.
Πόσο ποιοτικά σκεφτόµαστε στη ζωή µας ; Στο σχολείο, στην οικογένεια, στη
δουλειά µας, στην επιχείρηση µας.

Παρόλο που σε όλους τους τοµείς η ποιότητα της σκέψης, είναι θα έλεγα το Α και το
Ω θα προσπαθήσω για τους σκοπούς του µικρού άρθρου να επικεντρωθώ στον
επιχειρηµατικό τοµέα. Πιστεύω λοιπόν ειλικρινά ότι ολόκληρη η πορεία µιας
επιχείρησης προς την επιτυχία ή την αποτυχία εξαρτάται κατα µέγιστο βαθµό απο την
ποιότητα της σκέψης που υπάρχει µέσα σε αυτή και που αντικατοπτρίζεται στις
δραστηριότητες και εκδηλώσεις της. Απο το σχεδιασµό της στρατηγικής της, µέχρι τη
στελέχωση, την παραγωγή, την πώληση υπηρεσιών και προιόντων όλα είναι
συνδεδεµένα µε τις αποφάσεις που πέρνονται και τις ενέργειες και δραστηριότητες
που αναλαµβάνονται. Και αυτά βέβαια , συνδέονται άµεσα µε την ποιότητα της
σκέψης αυτών που εµπλέκονται.

Πάρα πολλές είναι οι φορές που εµφανίζοντα προβλήµατα και δυσκολίες στην πορεία
µιας επιχείρησης λόγω ακριβώς µη ποιοτικής σκέψης στα στάδια που προηγήθηκαν
της λήψης κάποιων αποφάσεων. Βρισκόµαστε έτσι µποροστά στις συνέπειες
επενδύσεων που δεν έπρεπε καν να γίνουν, συνεργασιών που έπρεπε ή δεν έπρεπε να
γίνουν, προαγωγές και µετακινήσεις που έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν, ευκαιρίες
που δεν αξιοποιήθηκαν και ιδέες που χάθηκαν γιατί η ποιότητα της σκέψης δεν
κατάφερε να νικήσει την επιπολαιότητα, την προχειρότητα και το ισχυρό και
εγωιστικό πολλές φορές προσωπικό εγώ.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενδιατρίψουµε και να ασχοληθούµε σοβαρότατα µε τον
τρόπο που λαµβάνουµε τις αποφάσεις και τον τρόπο που παράγουµε και
αξιολογούµε και αξιοποιούµε ιδέες και ευκαιρίες στην επιχείρηση και να
διερωτηθούµε. Χρησιµοποιούµε τα σωστά «εργαλεία» ; ∆όξα τω Θεώ υπάρχουν
αρκετά και δοκιµασµένα «εργαλεία». Έχουµε φροντίσει να εξοικιωθούµε µε αυτά;
Αφιερώνουµε τον αναγκαίο χρόνο; Αξιολογούµε και αναλύουµε όλες τις πτυχές και
όλες τις επιλογές ; Επιτρέπουµε και ενθαρρύνουµε τη συµµετοχή όλων ανεξάρτητα
θέσης στην ιεραρχία ; Ακούµε ενεργά και αντιλαµβανόµαστε τι προτείνουν οι άλλοι ή
ανυποµονούµε να υιοθετηθεί ή θέση και ή άποψη µας ; ;Eχοµε καθιερωµένη και
θεσµοθετηµένη ώρα για σκέψη µε τον εαυτό µας και µε τους συνεργάτες µας ;

Πολλοί απο εµάς αφιερώνουν συστηµατικά συγκεκριµένη ώρα για συγκεκριµένη
δραστηριότητα. Λένε π.χ «µη µε πάρεις τηλέφωνο στις 8 γιατί θα βλέπω ειδήσεις !».
Τίποτα κακό βέβαια µε αυτό. Γιατι δεν έχοµε όµως καθιερώσει και κάποια ώρα ή
κάποια στιγµή της ηµέρας ή της εβδοµάδας για νε έχοµε µια συνάντηση «µε τον
εαυτό µας» και να σκεφτούµε ποιοτικά ; Πολλές επιχειρήσεις µας δεν έχουν κάν
καθιερωµέµενες οµαδικές συναντήσεις. Ακόµη και σε όσες υπάρχουν καθιερωµένες
συναντήσεις, πόσο ποιοτικές και αποδοτικές είναι οι συζητήσεις ; Αρκετοί
επιχειρηµατίες παραδέχονται απλά οτι «δεν έχοµε ώρα να σκεφτούµε».

Στις περιπτώσεις που γίνονται συζητήσεις, πόση δοµή υπάρχει στην ίδια τη
συζήτηση; ∆εν αρκεί να υπάρχει µια καταγραµµένη ατζέντα θεµάτων.
Θα πρέπει να υπάρχει και µια στρατηγική σφαιρικής, ορθής και ποιοτικής
προσέγγισης του κάθε θέµατος. Αλλιώς δεν θα υπάρχει ποιότητα στις αποφάσεις µε
όλες τις καταστροφικές συνέπειες που συνεπάγονται.

Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς σε όλες τις εκθέσεις και αναφορές όλων των
επιχηρήσεων και οργανισµών τη στερεότυπη πλέον, ανκαι ορθότατη διατύπωση που
λέει περίπου οτι « στο το δικό µας οργανισµό, οι άνθρωποι µας είναι το
πολυτιµότερο µας κεφάλαιο». Ασφαλώς. Πόσο όµως καταφέρνουµε να
αξιοποιήσουµε τα µυαλά και τη σκέψη αυτού του κεφαλαίου; Πόση ποιότητα
σκέψης υπάρχει στον οργανισµό µας ; Ποιές συνθήκες έχουµε εµέις φροντίσει να
επικρατούν για να µπορεί να υπάρχει αξιοποίηση αυτού του δυναµικού ;

Ας δηµιουργήσουµε λοιπόν τις κατάλληλες συνθήκες για ποιοτική σκέψη στην
επιχείρηση µας. Ας αναζητήσουµε και επιδιώξουµε την ποιότητα στη σκέψη µέσα
στον οργανισµό µας. Θα έχουµε καταφέρει να υποκινήσουµε άριστα το προσωπικό
µας και θα είµαστε οι κερδισµένοι.
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