MULTI-CRITERIA MAPPING
Οδηγίες προς τους συµµετέχοντες
Η συνέντευξη θα διαρκέσει 1.30 µε 2 ώρες κατά προσέγγιση.
Για την εξασφάλιση της επιτυχούς και σύντοµης ολοκλήρωσής της
θα ήταν καλό να γίνει σε χώρο όπου θα υπάρχει ένα γραφείο για να
µπορέσουµε να τοποθετήσουµε τον φορητό υπολογιστή και θέσεις
για 2 άτοµα για να µπορείτε να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Θα παρακαλούσαµε κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης να έχετε απενεργοποιήσει το κινητό σας
και να µην υπάρχουν άλλου είδους εξωτερικές ενοχλήσεις (πχ
τηλέφωνο).
Επιθυµητή θα ήταν η µαγνητοφώνηση της συνέντευξης για να
µπορέσουµε

να

προσθέσουµε

µετά

τη

λήξη

αυτής

όλες

τις

παρατηρήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι δυνατό να γίνει κατά τη
διάρκεια λόγω του περιορισµένου χρόνου.
Αντίγραφα των αποτελεσµάτων, καθώς και των γραφικών
παραστάσεων που θα δηµιουργηθούν µπορούν να σας δοθούν µετά
το τέλος της συνέντευξης.
Τα

παρακάτω

διαδικασίας

της

αποτελούν

συνέντευξης.

µια
Μην

διεξοδική

περιγραφή

αποθαρρυνθείτε

από

της
την

διεξοδικότητα της περιγραφής, διότι η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο
απλή από αυτό που θα διαβάσετε!
∆ιαδικασία συνέντευξης:
Το MCM διακρίνεται σε 4 στάδια τα οποία θα αναλυθούν εν συντοµία
στη συνέχεια. Τα στάδια αυτά είναι:
1) Προσδιορισµός βασικών στρατηγικών.
2) Προσδιορισµός

κριτηρίων

για

την

στρατηγικών.
3) Βαθµολόγηση.
4) Προσδιορισµός σηµαντικότητας κριτηρίων.

αξιολόγηση

των

Στάδιο 1. Προσδιορισµός βασικών στρατηγικών.

Οι «βασικές στρατηγικές» αντιπροσωπεύουν µια σειρά από πολιτικές
κατευθύνσεις, τακτικές και µεθόδους που µπορούν να υιοθετηθούν
από την κυβέρνηση, το κράτος, ιδρύµατα ή άλλες υπηρεσίες µε
στόχο

την

πρόληψη

και

αντιµετώπιση

του

προβλήµατος

της

παχυσαρκίας. Εσείς καλείστε να αξιολογήσετε και να βαθµολογήσετε
αυτές τις στρατηγικές.
Επιγραµµατικά οι βασικές στρατηγικές που θα συζητηθούν κατά την
συνέντευξη θα είναι:
1. Περισσότερη σωµατική άσκηση µέσω αλλαγών στο σχεδιασµό
των πόλεων και των µέσων µαζικής µεταφοράς.
2.

Βελτίωση

της

παροχής

αθλητικών

και

ψυχαγωγικών

εγκαταστάσεων σε σχολεία και κοινότητες.
3. Έλεγχος στη διαφήµιση και προώθηση τροφίµων και ποτών.
4. Έλεγχος στη διάθεση και πώληση λιπαρών σνακς, ειδών
ζαχαροπλαστικής και ζαχαρούχων ποτών σε δηµόσια ιδρύµατα
όπως σχολεία και νοσοκοµεία.
5. Υποχρεωτική τοποθέτηση ετικετών σε όλα τα επεξεργασµένα
τρόφιµα, πχ. χρησιµοποιώντας σύστηµα σήµανσης.
6. ∆ηµόσιες επιχορηγήσεις σε υγιεινά τρόφιµα για τη βελτίωση
των προτύπων στην κατανάλωση τροφίµων.
7.

Τροποποιήσεις

στους

επιβαλλόµενους

φόρους

για

τη

διαφοροποίηση των τροφίµων που µπορούν να αποτελέσουν
πρότυπα

στην

κατανάλωση

τροφίµων,

και

τη

µείωση

της

κατανάλωσης των τροφίµων που προάγουν την παχυσαρκία.
Στο τέλος αυτού του εγγράφου θα
κάθε στρατηγικής.

βρείτε τον

λεπτοµερή ορισµό

Μπορείτε να κάνετε τα δικά σας σχόλια σε

αυτούς τους ορισµούς, τα οποία και θα συζητηθούν την ηµέρα της
συνέντευξης.

Σε περίπτωση όπου κάποια στρατηγική την οποία εσείς θεωρείτε
σηµαντική δεν περιλαµβάνεται στις παραπάνω, τότε µπορεί να
προστεθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Για

τον

σκοπό

αυτό,

έχει

δηµιουργηθεί

µία

λίστα

από

13

«προαιρετικές στρατηγικές»:
8. Βελτίωση της εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας για την
πρόληψη της παχυσαρκίας, διάγνωση και παροχή συµβουλών σε
όσους βρίσκονται σε κίνδυνο για παχυσαρκία.
9. Αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ για την
επίτευξη διατροφικών στόχων.
10. Βελτιωµένη αγωγή υγείας για να µπορούν οι πολίτες να
κάνουν συνειδητές επιλογές.
11. Έλεγχοι στη σύσταση των επεξεργασµένων τροφίµων.
12. Κίνητρα για τη βελτίωση της σύστασης των τροφίµων.
13. Περισσότερη έρευνα για την παχυσαρκία.
14. Παρότρυνση και κίνητρα στους τροφοδότες /εστιάτορες να
παρέχουν πιο υγιεινά µενού.
15. Ένταξη µαθήµατος για την υγεία και τη διατροφή στο σχολικό
πρόγραµµα.
16. Αυξηµένη χρήση φαρµάκων για έλεγχο του σωµατικού
βάρους.
17.

Αυξηµένη

χρήση

συνθετικών

λιπών

και

τεχνητών

γλυκαντικών ουσιών.
18. ∆ηµιουργία νέου κυβερνητικού φορέα για τον συντονισµό
των σχετικών µε την παχυσαρκία πολιτικών
19.Έλεγχος της χρήσης των όρων του µάρκετινγκ όπως "diet",
"light", "lite".
20. Αύξηση της διαθεσιµότητας και χρήσης βηµατοµετρητών ή
άλλων συστηµάτων µέτρησης της Φ∆, µε παράλληλη χρήση
στόχων Φ∆.

Στάδιο 2. Προσδιορισµός κριτηρίων για την αξιολόγηση των
επιλογών.

Αποτελεί το βασικότερο στάδιο της µεθόδου αυτής.
Τα «κριτήρια» αναφέρονται στους παράγοντες αυτούς που θα πρέπει
να λάβετε υπ’ όψιν για να αξιολογήσετε την επιτυχία ή αποτυχία των
στρατηγικών που µπορεί να εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της παχυσαρκίας. Τα κριτήρια αφορούν όλες τις
στρατηγικές στο σύνολο τους.
Είσαστε απόλυτα ελεύθεροι να προσδιορίσετε τα δικά σας κριτήρια.

Στάδιο 3. Βαθµολόγηση.

Στο στάδιο αυτό θα σας ζητηθεί να βαθµολογήσετε την πιθανή
επίδοση

κάθε

στρατηγικής

σε

περίπτωση

εφαρµογής

της.

Η

βαθµολόγηση κάθε στρατηγικής θα γίνει ξεχωριστά για κάθε κριτήριο
και θα δοθεί µία ελάχιστη και µία µέγιστη τιµή. Σας προτείνουµε να
χρησιµοποιήσετε την κλίµακα από 1-10 ή από 1-100. Η ελάχιστη
τιµή θα αντιπροσωπεύει την πιο απαισιόδοξη κρίση σας για την
πιθανή επίδοση της στρατηγικής, ενώ το αντίθετο ισχύει για την
µέγιστη τιµή. Για παράδειγµα, µία στρατηγική που βαθµολογείται µε
8 θεωρείται ότι έχει δύο φορές καλύτερη επίδοση σε σχέση µε το
συγκεκριµένο κριτήριο από µία στρατηγική που βαθµολογείται µε 4.
Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο υψηλός βαθµός δίνεται τόσο πιο
καλή

θεωρείται

η

επίδοση

της

στρατηγικής

για

το

συγκεκριµένο κριτήριο.

Στάδιο 4. Προσδιορισµός σηµαντικότητας κριτηρίων.

Στο στάδιο αυτό γίνεται µία ιεράρχηση των κριτηρίων σε σχέση µε το
ποια κριτήρια θεωρείτε εσείς περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικά. Το
στάδιο αυτό βασίζεται περισσότερο στην υποκειµενική κρίση σας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πιθανές στρατηγικές που θα υιοθετήσει ή θα απορρίψει µια
κυβέρνηση για τη χρήση της ενέργειας.

Στάδιο 1. Βασικές στρατηγικές:

1. Πυρηνική ενέργεια
2. Καύση γαιάνθρακα
3. Αιολική ενέργεια

Στάδιο 2. Κριτήρια:

Ασφάλεια

εργατών:

συχνότητα

εµφάνισης

θανατηφόρων

ατυχηµάτων ή ασθενειών σε όλο τον κύκλο των καυσίµων (από
τα ορυχεία µέχρι την εξουδετέρωση των αποβλήτων)
∆ηµόσια υγεία: συχνότητα εµφάνισης δυσµενών συνεπειών στη
δηµόσια υγεία λόγω εκλύσεων, αποβλήτων ή ατυχηµάτων
Συµµετοχή

στην

αλλαγή

κλίµατος:

αντίστοιχη

παραγωγή

άνθρακα λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλο τον κύκλο παραγωγής
καυσίµων και χρήσης υλικών και ενέργειας κατά την κατασκευή.
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: λαµβάνοντας υπ’ όψιν το
κόστος κεφαλαίων, τα έξοδα του κύκλου καυσίµων και τα έξοδα
διαχείρισης των αποβλήτων υπό τις παρούσες συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά.

