Κεφάλαιο 1

Τι είναι το OGSM;
Πριν εμβαθύνουμε στο OGSM, είναι χρήσιμο να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για
το τι είναι το OGSM. Αυτό θα κάνει σαφέστατο κάθε Κεφάλαιο και τη σχέση του
με τα άλλα Κεφάλαια. Το αρκτικόλεξο OGSM προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις
Objective (= αντικειμενικός σκοπός), Goals (= στόχοι), Strategies (= στρατηγικές)
και Measures (= δείκτες μέτρησης). Το OGSM είναι ένα πλήρες και δομημένο
επιχειρησιακό σχέδιο σε μία μόνο σελίδα. Το σχέδιο καθίσταται σαφές με μια ματιά και το ίδιο ισχύει για τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσες του: τον
αντικειμενικό σκοπό και τους τρόπους με τους οποίους προτίθεστε να τον επιτύχετε. Αυτό κάνει το OGSM ένα πανίσχυρο εργαλείο για την παρακολούθηση της
προόδου και για τη διατήρηση της εστίασης της προσοχής. Τέλος, η μορφή του
κάνει πολύ εύκολη την κατανόηση του σχεδίου από τους εργαζομένους.
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Αντικειμενικός Σκοπός. Το OGSM αρχίζει με μια σαφή και ουσιαστική διατύπωση του ποιοτικού στόχου του οργανισμού: του Αντικειμενικού Σκοπού του
οργανισμού. Αυτό δείχνει πού θέλετε να βρίσκεστε στο τέλος μιας συγκεκριμένης
περιόδου. Αυτή συνήθως θα είναι το ένα έτος, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τα
τρία χρόνια, για παράδειγμα. Ή μπορεί να είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία
ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα/έργο. Επειδή ο Αντικειμενικός Σκοπός καθοδηγεί όλα όσα ακολουθούν, είναι βασικό όλες οι ομάδες συμφερόντων να έχουν
συμφωνήσει επ’ αυτού. Συνεπώς ο Αντικειμενικός Σκοπός είναι το σημείο στον
ορίζοντα που τελικά στοχεύετε να φτάσετε.

Στόχοι. Ο Αντικειμενικός Σκοπός (ο ποιοτικός στόχος) μεταφράζεται στη συνέχεια σε ποσοτικούς στόχους (τους Στόχους). Στο τέλος της συμφωνημένης χρονικής περιόδου οι στόχοι θα δείχνουν αν πετύχατε πραγματικά τον Αντικειμενικό
Σκοπό. Οι Στόχοι επομένως είναι οι συνιστώσες αυτού του σημείου στον ορίζοντα: τον Αντικειμενικό Σκοπό.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Ποιοτικός αντικειμενικός σκοπός
ΜΕΤΡΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ)
Ποσοτική ερμηνεία Επιλογές για το πώς Όργανο μέτρησης Αναλυτικό σχέδιο
των στοιχείων του θα διαρθρωθούν οι για τις στρατηγικές δράσης/βήματα
αντικειμενικού
πόροι για την επίσκοπού
τευξη του αντικειμενικού σκοπού

Στρατηγικές. Στρατηγικές είναι οι συγκεκριμένες οδοί που επιλέγετε για να
πετύχετε τον Αντικειμενικό Σκοπό. Επειδή το σχέδιο πρέπει να χωράει σε μία
μόνο σελίδα και επειδή η γραμματοσειρά Arial 6 είναι εκείνη με τα πιο μικρά
γράμματα, μπορείτε να επιλέξετε το πολύ μέχρι πέντε στρατηγικές. Αυτό απαιτεί
εστίαση της προσοχής, ενώ η εμπειρία δείχνει ότι η εστίαση της προσοχής οδηγεί
σε αποτελέσματα.
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Δείκτες Μέτρησης. Οι Δείκτες Μέτρησης περιλαμβάνουν τον Πίνακα και το
Σχέδιο Δράσης. Ο Πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσουμε αν κάθε
μια στρατηγική βρίσκεται στη σωστή πορεία (και συνεπώς συμβάλλει προς την
επίτευξη του Αντικειμενικού Σκοπού). Στο Σχέδιο Δράσης ερμηνεύετε τη στρατηγική σε συγκεκριμένα βήματα δράσης. Συμφωνείτε στο ποιος θα κάνει κάθε βήμα
δράσης και πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα βήματα. Ο Αντικειμενικός
Σκοπός και οι Στόχοι αποσαφηνίζουν τι θέλετε να πετύχετε. Οι Στρατηγικές και οι
Δείκτες Μέτρησης εξηγούν πώς θα φτάσετε εκεί. Έτσι συνδέετε το μακροχρόνιο
αντικειμενικό σκοπό με αυτό που πραγματικά κάνετε, σήμερα και αύριο.
Η δύναμη του OGSM είναι ότι μετά από κάθε ποιοτικό στοιχείο ακολουθεί μια
ποσοτική μέτρηση. Οι Στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον Αντικειμενικό
Σκοπό και οι Δείκτες Μέτρησης (ο Πίνακας) είναι συνδεδεμένοι με τις Στρατηγικές. Αυτό επίσης βοηθάει στην εύκολη παρουσίαση και κατανόηση του OGSM. Το
OGSM του οργανισμού μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα OGSM των τμημάτων
ή των ατόμων. Περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα θα βρείτε παρακάτω (βλέπε Κεφάλαιο 10).
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«Τα επιτεύγματα ενός οργανισμού
είναι τα αποτελέσματα
των συνδυασμένων προσπαθειών
κάθε ατόμου».
Vince Lombardi
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