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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένασ οργανιςμόσ καλείται να λάβει, κατά τθν διάρκεια τθσ φπαρξισ του, αποφάςεισ που ενζχουν
ρίςκο. Το ρίςκο αυτό διαχζεται ςτα ανκρϊπινα ςυςτατικά ςτοιχεία ςτο εςωτερικό του,
επθρεάηοντασ τα ανάλογα. Το ερϊτθμα του ποιά μπορεί να είναι θ πικανότθτα ςυμφωνίασ και
ςφμπνοιασ απόψεων ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ, όταν διαφαίνεται θ προοπτικι ςυνολικισ
ανάλθψθσ ρίςκου, ςε ςυνάρτθςθ με τα προςωπικά και ςυλλογικά οφζλθ όπωσ προκφπτουν από
τθν ςφμπλευςθ ι όχι των εκάςτοτε ςυςτατικϊν ομάδων και τθν ταυτόχρονθ βελτιςτοποίθςθ του
ςυνολικοφ οφζλουσ του οργανιςμοφ, είναι κάτι που μζχρι πρότινοσ δεν είχε διερευνθκεί ςτθν
βιβλιογραφία. Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία γίνεται μια πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ απάντθςθσ
ςτο παραπάνω ερϊτθμα, χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία τθσ Θεωρίασ Παιγνίων, τθσ Θεωρίασ
Αποφάςεων, τθσ Θεωρίασ Πικανοτιτων, τθσ Οργανωςιακισ Θεωρίασ και τθσ Διαχείριςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Αρχικά, ειςάγονται και αναλφονται οι ζννοιεσ τθσ διακριτοποίθςθσ
οργανιςμϊν, του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ λιψθσ αποφάςεων, τθσ αβεβαιότθτασ, του κινδφνου
και οι βαςικοί οριςμοί τθσ Θεωρίασ Αποφάςεων και τθσ Θεωρίασ Παιγνίων. Έπειτα, γίνεται
αναςκόπθςθ τθσ χριςθσ τθσ Θεωρίασ Παιγνίων, ξεχωριςτά ι ςυναρτθμζνα με άλλεσ κεωρίεσ, ςε
παραδείγματα και εφαρμογζσ από τα οποία προζκυψαν χριςιμα για τθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ
ςυμπεράςματα. Τζλοσ, μοντελοποιείται ζνασ πρότυποσ τεχνικόσ οργανιςμόσ με τθν χριςθ τθσ
Θεωρίασ Παιγνίων. Το πλαίςιο και οι οργανωςιακζσ, μακθματικζσ κ.ά. ςυνκικεσ του προβλιματοσ
πιγαςαν από τθν κεωρθτικι και βιβλιογραφικι ανάλυςθ που προθγικθκε. Τα αποτελζςματα τθσ
μοντελοποίθςθσ υπζςτθςαν επεξεργαςία μζςω πικανοτικισ προςζγγιςθσ με τθν χριςθ των
κατανομϊν Pareto, ϊςτε να προκφψει θ ηθτοφμενθ πικανότθτα εμφάνιςθσ ςυνεργατικισ
κατάςταςθσ. Η πρωτότυπθ ζρευνα τθσ παροφςασ εργαςίασ μπορεί να διαφωτίςει το ερευνθτικό
πεδίο τθσ ανάλυςθσ και αποτίμθςθσ κινδφνων εμφάνιςθσ εντροπικϊν καταςτάςεων ςτο εςωτερικό
ενόσ οργανιςμοφ και είναι ανοιχτι για περαιτζρω βελτιϊςεισ και επεκτάςεισ.
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