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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Η αντίστροφη μέτρηση, που οδηγεί στη δύση του αιώνα που διανύουμε, 

άρχισε. Μια μεγάλη χρονική περίοδος, γεγονότων, ανακαλύψεων, μελετών και 

επιστημονικών αναζητήσεων, που ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα, με τη 

θεμελίωση του Επιστημονικού Management (Scientific Management or Classical 

Theory) από τον Αμερικανό F.W. Taylor, έκανε μια στάση στη δεκαετία του '30 

με τη Σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων (Human Relations or Neoclassical Theory) 

και κατέληξε στη Μοντέρνα Σχολή Management (Modern Management Theory) στη 

δεκαετία του '60, αποχωρεί οριστικά. 

Έτσι, αναπόφευκτα, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα χαρακτηρίσουν τον 20ό 

αιώνα, σαν τον αιώνα της μελέτης των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Κυρίαρχη φυσιογνωμία της τελευταίας χρονικά Σχολής του Management είναι η 

Συστημική προσέγγιση ή θεώρηση, η οποία "βλέπει" μια οποιαδήποτε επιχείρηση 

ή οργάνωση ως ένα σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το 

εξωτερικό του περιβάλλον. 

Έτσι, η επιχείρηση, ως ένα ανοιχτό, ζωντανό σύστημα, εξαρτάται, για την 

επιβίωση της, από αυτή καθεαυτή την επικοινωνία. 

Κατά συνέπεια, κάθε μελέτη σχετικά με επιχειρήσεις ή οργανισμούς θα πρέπει 

να αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα, εφόσον ο μελετητής επικεντρώνει την 

προσοχή του στο σύστημα επικοινωνίας ανάμεσα στην επιχείρηση και στο 

εξωεπιχειρησιακό της περιβάλλον. 

Ö σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της επιχείρησης, ως ένα 

σύστημα ανοιχτό, ζωντανό και δυναμικό, ο συσχετισμός των επιπτώσεων του 

εξωεπιχειρησιακού της περιβάλλοντος πάνω στο σύστημα επικοινωνίας της και 

στη συνέχεια η μελέτη της επίδρασης των αναπροσαρμογών του συστήματος, 

πάνω στην εσωτερική δομή της επιχείρησης. 

Η βασική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι η επίδραση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος πάνω στην επιχείρηση, γίνεται μέσω των αναπροσαρμογών του 

συστήματος επικοινωνίας της και όχι άμεσα. Με άλλα λόγια, το σύστημα 

επικοινωνίας, που συνδέει την επιχείρηση με το εξωτερικό της περιβάλλον, 

επέχει θέση "αμορτισέρ" θα μπορούσε να πει κανείς, διότι αυτό προστατεύει την 

επιχείρηση από τους ξαφνικούς απότομους, απρόβλεπτους και οδυνηρούς 

κραδασμούς του εξωτερικού της περιβάλλοντος. 
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Το θεωρητικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα κινηθεί η εργασία μας αυτή είναι 

αυτό της Συστημικής Προσέγγισης, αυτό δηλ. που θεωρεί και εξετάζει την 

επιχείρηση ως ένα ανοιχτό σύστημα. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κλειστών συστημάτων είναι η 

ομοιογένεια, η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η ισορροπία. 

Τα βιολογικά και τα κοινωνικά συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

δυναμικότητα, ανομοιογένεια, αστάθεια και πολυπλοκότητα είναι ανοιχτά 

συστήματα1. 

Η επιχείρηση ως κοινωνικό, βασικά, παράγωγο του ανθρώπου θεωρείται ότι είναι 

ένα ζωντανό ανοιχτό σύστημα, που επιβιώνει, διότι προκειμένου να διατηρήσει 

μια συμβιωτική προσαρμοστική σχέση με το περιβάλλον του, ανταλλάσσει 

δεδομένα (data) μ' αυτό. 

Η διατήρηση αυτής της συμβιωτικής σχέσης, που είναι η ικανή και αναγκαία 

προϋπόθεση για τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων, πραγματοποιείται μέσω 

κάποιων επικοινωνιακών διαδικασιών και μέσω μιας αναγκαίας πολυπλοκότητας 

που πρέπει να εμφανίσει η επιχείρηση, ανάλογη με εκείνη που εμφανίζει το 

περιβάλλον της, προκειμένου να συλλέξει δεδομένα, αναφορικά με ευκαιρίες, 

απειλές, περιορισμούς και ζητήσεις, που λαμβάνουν χώρα μέσα σ' αυτό. 

Η θεώρηση και η εξέταση, επομένως, της επιχείρησης και των οργανωσιακών 

μεταβλητών της, πρέπει να γίνει μέσα από τη σκοπιά της μη γραμμικότητας, μη 

ντετερμινιστικότητας, αλλά συστημικότητας. 

Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίφαση με την αντίληψη της κλασσικής 

επιστήμης, όπου τα πάντα μοιάζουν με μια μηχανή με συνέπεια να μπορούν να 

ελέγχονται, να κατευθύνονται και να προβλέπονται. 

Οπωσδήποτε, αυτή η προσέγγιση ταιριάζει για τα κλειστά συστήματα, αλλά σε 

καμμιά περίπτωση αυτού του είδους η αιτιοκρατική αντίληψη και λογική δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στα βιολογικά και κοινωνικά συστήματα,όπου εκεί 

επικρατούν πολλές και πολυεπίπεδες διεργασίες, μεταβολές και αλλαγές2. 

Η μελέτη μας αυτή βασίζεται και κάνει χρήση των θεωριών των γενικών 

ζωντανών συστημάτων, της επικοινωνίας, της εντροπίας, της οργανωτικότητας 

και αναγκαίας πολυπλοκότητας, οι οποίες απαρτίζουν και τις βασικές της 

έννοιες, προσπαθώντας να αναπτύξει και να συνθέσει ένα καινούργιο νοηματικό 

- εννοιολογικό πλαίσιο θεωρητικής προσέγγισης, με βάση και εφαλτήριο, αφενός 

την εμπειρική έρευνα του F. J. Aguilar, αναφορικά με το θέμα της διερεύνησης 

1 ILYA PRIGOGINE - ISABELLE STENGERS: "Order out of Chaos. Man's new dialogue with Nature", 
Heinemann, London, 1984. 
2 ILLYA PRIGOGINE - ISABELLE STENGERS, βλ. όπ. ανωτ. 
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των ανιχνευτικών διαδικασιών του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων (Envrionmental Scanning) και αφετέρου την ενδεχουενική θεωρία 

και έρευνα, που ανέπτυξαν οι P. Lawrence και J. Lorsch. 

Ο Aguilar3 παρουσιάζει μια καινοτομική μελέτη γύρω απ' το θέμα της ανίχνευσης 

του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, η οποία μέχρι και σήμερα 

θεωρείται πρωτοποριακή, διότι για πρώτη φορά τέθηκε στο επίκεντρο των 

εμπειρικών προσεγγίσεων, η αξία και η σπουδαιότητα του ρόλου της ανίχνευσης. 

Ο στόχος του Aguilar, ήταν, μέσω της έρευνας του, να απαντήσει στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

• Με ποιο τρόπο τα ανώτατα επιτελικά στελέχη των επιχειρήσεων συλλέγουν 

τις αναγκαίες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τους, σχετικά με νέες 

ευκαιρίες, απειλές, περιορισμούς και ζητήσεις των εξωτερικών περιβαλλόντων 

τους. 

• Ποια είναι τα είδη των πληροφοριών που αναζητούν. 

• Ποιες είναι οι πηγές απόκτησης τους 

Έτσι, το, από ανέκαθεν, παραμελημένο, και υποτονισμένο θέμα της 

ανίχνευσης, αποκτάει κορυφαία σημασία, διότι ο κύριος στόχος των ανωτάτων 

επιτελικών στελεχών της επιχείρησης είναι η αναβάθμιση των ανιχνευτικών 

δραστηριοτήτων τους, προκειμένου η επιχείρηση να αποκτήσει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, σχεδιάζοντας καταλλήλως και ευφυώς τη στρατηγική της και 

αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμα προγράμματα σχεδιασμού4. 

Η έρευνα του Aguilar, καταγράφει τις ανιχνευτικές διαδικασίες και 

δραστηριότητες, που ακολουθεί η κάθε μιά από τις επιχειρήσεις που εξετάζει και 

παρότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι διαφορετικές, ως προς τους στόχους, τις 

δομές και τις ιδιαιτερότητες των εξωτερικών τους περιβαλλόντων, ο 

συγγραφέας, επειδή αγνοεί ή θεωρεί ως μη σημαντικές παραμέτρους όλες αυτές 

τις διαφορές, ακολουθεί όμοιες μεθόδους ανιχνευτικής διερεύνησης. 

Οι Ρ. Lawrence και J. ίθΓ3θΓΐ5,ασχολούνται με τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 

οργανωσιακών μεταβλητών των επιχειρήσεων. Σε αντιδιαστολή με αυτούς, 

ορισμένοι, προγενέστεροι τους θεωρητικοί, προσπάθησαν να αντιληφθούν τις 

λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, όχι στο σύνολο τους, αλλά 

3 FRANCIS JOSEPH AGUILAR: "Scanning the Business Environment", N.Y. : THE MACMILLAN CO., 
1967. 
4 FRANCIS JOSEPH AGUILAR:, βλ. όπ.ανωτ. 
5 P. LAWRENCE & J. LORSCH, "Organization & Environment", Boston, Mass.: Division of Research 
Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1967. 
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ξεχωριστά και μεμονωμένα, με αποτέλεσμα, να πέσουν στην παγίδα της 

γραμμικότητας των σχέσεων και στη γενίκευση των δεδομένων για όλες τις 

επιχειρήσεις. 

Η αδυναμία αυτής της προσέγγισης, εστιάζεται στο γεγονός ότι τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεταβλητές, που εμφανίζονται στα -

διαφορετικού βαθμού δυναμικότητας - περιβάλλοντα, που κατά συνέπεια, 

επιβάλλουν ανάλογα χαρακτηριστικά στις εσωτερικές λειτουργίες των 

διαφορετικών επιχειρήσεων, απομονώθηκαν ή δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη απ' 

αυτούς τους θεωρητικούς, με αποτέλεσμα την αποτυχία της προσέγγισης τους. 

Αντίθετα, οι Ρ. Lawrence και J. Lorsch, δίνοντας κυρίαρχο ρόλο στις 

μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, συσχετίζουν τις 

οργανωσιακές καταστάσεις τους με τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο η κάθε επιχείρηση δρά και λειτουργεί, αποδεικνύοντας ότι ο βαθμός 

δυναμικότητας του περιβάλλοντος καθορίζει την ανάλογη δομή της επιχείρησης, 

διότι μια επιχείρηση που κινείται σ' ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον, παράγει 

ένα σταθερό προίόν και απευθύνεται σε μια μικρή αγορά, σχετικά, πρέπει να 

έχει μια διαφορετική και ανόμοια μορφή, μια άλλη δομή, σε σχέση με μια άλλη 

επιχείρηση, που κινείται σ'ένα περιβάλλον υψηλότερου βαθμού δυναμικότητας και 

παράγει προϊόντα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. 

Με τον όρο βαθμό δυναμικότητας του περιβάλλοντος εννοούμε ότι: 

Α. Για να ορισθεί το περιβάλλον μιας επιχείρησης ως σταθερό, θα πρέπει να έχει 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Προϊόντα και υπηρεσίες, που δεν μεταβλήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. 

2. Σταθερός αριθμός ανταγωνιστών και πελατών. Σημειώνονται λίγες 

αποχωρήσεις και λίγες νέες εμφανίσεις. 

3. Ύπαρξη σταθερής κρατικής πολιτικής, αναφορικά με θέματα ελέγχου και 

φορολογίας. 

4. Έλλειψη τεχνολογικών καινοτομιών, εκ μέρους των ανταγωνιστών. 

5. Σταθερές πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις. 

Β. Για να χαρακτηρισθεί το περιβάλλον μιας επιχείρησης ως ασταθέα (υπό 

αλλαγή) πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Σχετικές αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες 
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2. Σταθερός ο αριθμός των ανταγωνιστών, που εμφανίζεται στην αγορά και 

σταθερός, επίσης, ο αριθμός των ανταγωνιστών που αποχωρεί. 

3. Η κρατική πολιτική (νομοθεσία) κινείται προς προβλεπόμενη κατεύθυνση. 

Συνήθως, κατευθύνεται προς περισσότερο έλεγχο. 

4. Υπάρχει κάποιος σχετικός βαθμός τεχνολογικής καινοτομίας, με τάσεις 

ανοδικής πορείας. 

5. Οι σχέσεις διοίκησης - εργαζομένων δεν είναι στατικές, αλλά υπόκεινται σε 

εξέλιξη. Οι πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις δεν είναι σταθερές. 

Γ. Προκειμένου να χαρακτηρισθεί το περιβάλλον μιας επιχείρησης ως δυναυικό. 

πρέπει να εμφανίζει τα εξής στοιχεία: 

1. Συνεχείς αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες 

2. Υπάρχει μια συνεχής αλλαγή των ανταγωνιστών. Εμφανίζονται καινούργιες 

επιχειρήσεις, τόσο μεγάλου μεγέθους, όσο και μικρομεσαίες. 

3. Οι κρατικές παρεμβάσεις είναι απρόβλεπτες. Δημιουργούνται πολιτικές 

εναλλαγές μεταξύ ομάδων πίεσης, σχετικά με θέματα προστασίας του 

καταναλωτή, ρύπανσης κ.ο.κ. 

4. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες είναι μεγάλες και σημαντικές. 

Εμφανίζονται εντελώς νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να καθιστούν την 

παλιά ανίκανη στο να ανταποκριθεί.. 

5. Υπάρχει ταχύς ρυθμός αλλαγών στις αξίες και συμπεριφορές αρκετών 

ατόμων και ομάδων της κοινωνίας. 

Ο λόγος, που θεωρείται κορυφαία επιδίωξη να συσχετισθούν οι οργανώσεις 

με το ιδιαίτερο εξωεπιχειρησιακό τους περιβάλλον, εκπορεύεται βασικά και 

πρωταρχικά από το γεγονός ότι οι τεχνολογικές, οικονομικές και γεωγραφικές 

συνθήκες, που οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν, αλλάζουν και διαφοροποιούνται με 

ταχύ ρυθμό. 

Με τον όρο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ορίζει ο Churchman, 

"οτιδήποτε βρίσκεται εκτός της επιχείρησης, που η επιχείρηση καθόλου ή πολύ 

λίγο επηρεάζει".6 Επιπλέον, "όχι μόνο το περιβάλλον είναι κάτι που βρίσκεται έξω 

από τον έλεγχο του συστήματος, αλλά καθορίζει, επίσης, μέχρις ενός σημείου 

και για το πώς αυτό το σύστημα λειτουργεί." 

6 C. WEST CHURCHMAN: "The Systems Approach" N.Y.: DELL PUBLISHING CO., 1968, σ. 35 
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Το ερευνητικό ερώτημα της διατριβής 

Οι P. Lawrence και J. Lorsch, απέδειξαν με τις μελέτες τους, ότι η υπόθεση 

της "μιας και μοναδικής συνταγής" για τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης μιας 

επιχείρησης, είναι πλάνη και μακριά από την πραγματικότητα των ανοιχτών 

συστημάτων, διότι, σε αντίθεση με τα κλειστά συστήματα, δεν επικρατεί σ' αυτά 

σταθερότητα και ομοιογένεια, ενώ ο προσδιορισμός μιας επόμενης κατάστασης, 

δεν εξαρτάται από τους παράγοντες και τις μεταβλητές μιας παρούσας 

κατάστασης, αλλά από τις πολλές και συχνές αλλαγές και διεργασίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου το σύστημα (επιχείρηση) δρά και 

λειτουργεί. 

Η ενασχόληση με το θέμα της ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

των επιχειρήσεων, έχει κατά την άποψη μας, αδιαμφισβήτητη διαχρονικότητα 

και υψηλότατο βαθμό σημαντικότητας, για τους εξής λόγους: 

• Η ανάγκη των ανωτέρων επιτελικών στελεχών τόσο να προβλέψουν, όσο και 

να κατανοήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων τους, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου ολοένα και 

διευρύνεται. 

• Η ανεπαρκής γνώση των στελεχών, σχετικά με το θέμα της διαδικασίας της 

ανίχνευσης, που σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων που υπάρχουν 

πάνω στο θέμα αυτό, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μελέτη του όλου 

προβλήματος. 

• Το γεγονός ότι η συνολική βιβλιογραφία του Management δεν έδωσε στο, θέμα 

της ανίχνευσης την απαραίτητη σημασία και προσοχή. 

Στη διατριβή αυτή έχοντας ως κεντρικό άξονα την τριαδική σχέση: βαθμός 

δυναμικότητας του περιβάλλοντος - διαδικασίες ανίχνευσης - δομή της 

επιχείρησης, θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε τη βασική υπόθεση της 

μελέτης μας ότι ο βαθμός δυναμικότητας του περιβάλλοντος επιβάλλει στην 

επιχείρηση συγκεκριμένες διαδικασίες ανίχνευσης, και κατά συνέπεια 

ανάλογο σύστημα επικοινωνίας, που στη συνέχεια καθορίζουν την ανάλογη 

δομή της επιχείρησης. 

Έτσι, η διαδικασία της ανίχνευσης, σε συνδυασμό με τη θεωρία 

συστημάτων και ιδιαίτερα με το φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας, ίσως 

να είναι εκείνη η κρίσιμη παράμετρος, η οποία θα επαναπροσδιορίσει τις 

κλασσικές εργασίες και έρευνες, αφενός του Aguilar και αφετέρου των Lawrence 

και Lorsch και θα συμβάλει στη θεμελίωση ενός καινούργιου οργανωσιακού 

θεωρητικού μοντέλου προσέγγισης. 

ιι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Σύντομη αναδρομή στις παραδοσιακές οργανωσιακές θεωρίες. 

Πριν προχωρήσει κανείς στη διατύπωση κάποιας θεωρητικής ή εμπειρικής 

καινοτομίας, στο χώρο της οργανωσιακής θεωρίας, οφείλει, αρχικά, να 

ανατρέξει στο παρελθόν και να μελετήσει τις προσπάθειες που έγιναν, αν, 

βέβαια, έγιναν, σε σχέση με αυτό το "καινούργιο", που θέλει να διατυπώσει και 

να προσθέσει στο οικοδόμημα της οργανωσιακής θεωρίας. 

Πρόθεση μας είναι να ανατρέξουμε, μόνο, σ' εκείνες τις τάσεις, που φαίνεται να 

έχουν κάποια σχέση ή συνάφεια μ' αυτά, που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε. 

Τα τελευταία 75 χρόνια, ο χώρος των επιχειρήσεων, στην κυριολεξία, 

βομβαρδίστηκε από πολλές και διάφορες μεθόδους και τεχνικές, σχετικά με το 

πώς πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση. 

Στις αρχές, περίπου, του αιώνα μας δίνεται μεγάλη έμφαση στο νοικοκύρεμα 

των οικονομικών της επιχείρησης, δια μέσου των πρακτικών μεθόδων της 

Λογιστικής, του Ελέγχου Παραγωγής και της Χρηματοοικονομικής. 

Μετά, εμφανίζεται η λεγόμενη "Επιστημονική Διοίκηση" με τη μελέτη της ροής 

της εργασίας, συνοδευόμενη από μια σειρά μεθόδων υπολογισμού, των 

οικονομικών απολαβών και "κινήτρων". Η μηχανιστική αυτή προσέγγιση, σε 

σχέση με τη λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης, δίνει τη σειρά της 

γύρω στα 1930, σε μια πιό ανθρωποκεντρική τάση, αυτή των "Ανθρωπίνων 

Σχέσεων". Μια τάση, που τόνιζε, ιδιαίτερα, την κάθετη και οριζόντια 

επικοινωνία, το διάλογο και τη διασυμμετοχική διοίκηση. 

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρείται η εμφάνιση δεκάδων τεχνικών, οι 

οποίες και εγγυώνται την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως η θεωρία των Αποφάσεων, η PERT, η 

Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός), η Ανάλυση 

της Ανθρώπινης Ευαισθησίας (T-group laboratories), τα Συστήματα 

Αποκέντρωσης, η Ανάπτυξη της Ανθρώπινης Δημιουργικότητας, οι Τεχνικές 

Συμμετοχής στα Κέρδη, οι Τεχνικές Υποκίνησης των εργαζομένων, οι Τεχνικές 

Ανάλυσης Κόστους, οι Τεχνικές Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού κ.λ.π. 
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Αν πραγματικά ήθελε κανείς, να αναφέρει και να αναλύσει όλες αυτές τις 

τεχνικές και μεθόδους, θα χρειαζόταν σημαντικότατο χρόνο και χώρο. 

Συμπερασματικά, πάντως, όλες αυτές οι τεχνικές και οι μέθοδοι μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο τάσεις: 

Η μια τάση αφορά στις τεχνικές, που προσβλέπουν προς τη συστηματοποίηση, 

προβλεψιμότητα, τάξη και "ρουτινοποίηση" τ η ς επιχείρησης. 

Η άλλη τάση, προσβλέπει προς τη δημιουργικότητα, ατομική πρωτοβουλία, 

ανοιχτή συνεργασία και επικοινωνία. 

Το περίεργο φαινόμενο, μ' αυτές τις δύο τάσεις είναι ότι η μια είναι αντίθετη 

προς την άλλη, με συνέπεια το διευθυντικό στέλεχος να είναι παγιδευμένο 

ανάμεσα τους. 

Στην προσπάθεια μας, να κάνουμε μια αναδρομή στην οργανωσιακή θεωρία ή 

πληρέστερα στις οργανωσιακές θεωρίες, είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε την 

ορολογία ή τις λέξεις "κλειδιά", που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους 

θεωρητικούς και στελέχη επιχειρήσεων. 

Λέξεις, όπως, για παράδειγμα, ευθύνη, εξουσία, γραμμική και επιτελική θέση, 

οργάνωση με βάση τη λειτουργία, οργάνωση με βάση το προϊόν, κ.λ.π. 

Οι θεωρητικοί που δίνουν έμφαση σε τέτοιους όρους, έχουν τις ρίζες τους στους 

Fayol, Mooney, Urwick και Gulick. 

Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της λεγόμενης "κλασσικής σχολής" ή της "Διοικητικής 

Σχολής". 

Μια άλλη ομάδα λέξεων, περιστρέφεται γύρω από τη λέξη "σχέση". Ακούμε, 

συχνά, τα στελέχη και τους διάφορους θεωρητικούς να μιλούν τόσο για 

διαφόρων ειδών ανθρώπινες σχέσεις, όσο και για τη σημασία ανάπτυξης των 

σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων. 

Στην προσπάθεια καλλιέργειας και ανάπτυξης των λεγόμενων διαπροσωπικών 

σχέσεων, η έννοια της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς και το φαινόμενο 

της επικοινωνίας, φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Οι πνευματικοί πατέρες αυτών των όρων είναι οι Mayo, Lewin, Roethlisberger, 

McGregor, Argyris, Herzberg κ.λ.π. 

Όπως είναι γνωστό, οι θεωρητικοί αυτοί αναφέρονται στον οργανισμό ή την 

επιχείρηση, ως ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. 

Παράλληλα, προς τις δύο παραπάνω "σχολές" που αναφέραμε, δηλ. την 

"κλασσική" και αυτή των ανθρωπίνων σχέσεων, διαφαίνονται και δύο ακόμη, που 

είναι "η σχολή της γραφειοκρατίας" με κυριότερους εκπροσώπους τους Weber, 
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Blau, Couldner, κ.λ.π. και η σχολή της λήψης αποφάσεων με κυριότερους 

εκπροσώπους τους March, Simon και Cyert. Πάντως, οι "σχολές" που φαίνεται 

να πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάζοντας πρακτική εφαρμογή 

και μεγαλύτερη διαχρονική εμβέλεια, είναι οι δύο πρώτες. 

Επιπλέον, μπορούμε να ισχυριστούμε πως αυτές οι δύο σχολές έχουν μια 

ιστορική σχέση μεταξύ τους, αν και εμφανίζουν μια αντιπαλότητα, βρισκόμενες 

σε αμοιβαία αντιπαράθεση, χωρίς να μπορούν να πετύχουν, μέχρι σήμερα, να 

εκτοπίσουν η μια την άλλη. 

Γι' αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμη και, ίσως, ως ένα βαθμό 

απαραίτητη, η εκτενέστερη ανάλυση των θεωριών αυτών των δύο σχολών. 

1.1.1 Η Κλασσική Σχολή 

Η ουσία της φιλοσοφίας, που εκφράζει αυτή η σχολή περιγράφεται 

ικανοποιητικά με το παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος στην προσπάθεια του 

να μετακινήσει μια πέτρα ιδιαίτερα μεγάλη και βαριά, καλεί κάποιον να τον 

βοηθήσει (κάνει δηλ. χρήση των υπηρεσιών του ) έναντι αμοιβής. Έτσι, όταν ο 

ένας σπρώχνει από το πίσω μέρος, ενώ ο άλλος τραβάει από μπροστά, έχουμε 

την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων. 

Κάθε φορά, που ο ένας από τους δύο δίνει το σύνθημα της έναρξης της 

προσπάθειας, της εκκίνησης, έχουμε την εμφάνιση μιας πρωτόγονης αλυσίδας 

εντολών, που ενεργεί, ως ένας μηχανισμός συντονισμού των διαφορετικών 

μερών του συστήματος. 

Το παράδειγμα αυτό, μας απεικονίζει, λίγες από τις λεγόμενες "αρχές", που η 

κλασσική σχολή παρουσιάζει. 

Ο Urwick, για παράδειγμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. ".... εκείνο που φαίνεται να 

έχει σπουδαιότητα είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν καθαρές γραμμές 

εξουσίας, οι οποίες θα ξεκινούν από την κορυφή μέχρι την κάθε γωνία του 

οργανισμού, καθώς, επίσης, η ευθύνη των υφισταμένων, που θα ασκούν την 

μεταβιβαζόμενη εξουσία, θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς".1 

Από το σύντομο αυτό μέρος του κειμένου του Urwick, εύκολα διαπιστώνει κανείς, 

τρεις αρχές: 

1) Περιορισμένα και προκαθορισμένα κανάλια επικοινωνίας 

2) Λεπτομερή περιγραφή ρόλων και 

1 LYNDALL F. URWICK και LUTHER GULICK, EDS: "Notes on the theory of Organizations" in papers 
on the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, Columbia University, 
1937, σελ. 51. 
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3) Απολυταρχικό στυλ διοίκησης. 

Σ' ένα άλλο σημείο ο Urwick, αναφερόμενος στην αρχή του περιορισμένου 

ελέγχου, που θα πρέπει να ασκεί κάθε προϊστάμενος, τονίζει: "Οι μελετητές της 

διοίκησης εδώ και πολύ καιρό, έχουν καταλάβει πως στην πράξη, κανένας 

ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα πρέπει να επιβλέπει άμεσα πάνω από πέντε ή το 

πολύ έξι άτομα, των οποίων η εργασία είναι αλληλεξαρτημένη"2 

Ο Mooney κινούμενος στα ίδια πλαίσια, όπως ο Urwick, αναφέρεται στην 

αναγκαιότητα του προκαθορισμού και της περιγραφής των λεπτομερειών κάθε 

εργασίας και λειτουργίας, καθώς και της τυποποίησης της, καταλήγοντας: 

"Στην πραγματικότητα είναι μια αναγκαία συνθήκη για πραγματική 

αποτελεσματικότητα, σε όλες τις μορφές συλλογικής και οργανωμένης 

ανθρώπινης προσπάθειας"3 

Εκείνο, που, ουσιαστικά, απορρέει από τέτοιου είδους απόψεις είναι ότι μια 

επιχείρηση, που χαρακτηρίζεται από τυποποιημένη και προκαθορισμένη δομή, με 

ένα στυλ απολυταρχικής ηγεσίας, οδηγείται σε ένα επίπεδο υψηλής 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

Επιπλέον, μια τέτοια δομή έχει γενική και παγκόσμια εφαρμογή. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη του Urwick: " υπάρχουν αρχές, που μπορούν να προσδιοριστούν 

επαγωγικά από τη μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας στους οργανισμούς και οι 

οποίες (αρχές) θα πρέπει να κατευθύνουν τις οποιεσδήποτε ανθρώπινες σχέσεις. 

Αυτές οι αρχές, μπορούν να μελετηθούν ως μια τεχνοκρατική ερώτηση, 

ανεξάρτητα προς το σκοπό του οργανισμού, το προσωπικό που τον απαρτίζει, ή 

την οποιαδήποτε συνταγματική, πολιτική ή κοινωνική θεωρία, που βρίσκεται πίσω 

από τη δημιουργία του οργανισμού."4 

Η αναφορά, που ακολουθεί σε μερικά στοιχεία από το προσωπικό παρελθόν των 

βασικών θεωρητικών θεμελιωτών, ίσως μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τα αίτια, 

που τους οδήγησαν στη διατύπωση τέτοιων απόψεων. 

Οι απόψεις του Fayol, για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς 

θεμελιωτές της κλασσικής σχολής, πηγάζουν ως ένα μεγάλο βαθμό, από τη 

μεγάλη του εμπειρία ως στέλεχος ενός μεγάλου ορυχείου άνθρακα στη Γαλλία5. 

2 Το ίδιο, σελ. 47. 
3 J. D. ΜΟΟΝΕΥ και ALLAN C. REILEY, "Onward Industry" New York: Harper και Brothers, 1931 
4 URWICK, το ίδιο, σελ. 40. 
5 Για την ανάλυση των απόψεων του Fayol βλέπε : Δ. -ουρή: "Επιχείρηση και Περιβάλλον", Αθήνα, 
Εκδ. Gutenberg, 1977. 
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Ο Urwick, απεφοίτησε από την Οξφόρδη, υπηρέτησε για αρκετό καιρό στον 

Αγγλικό στρατό και αργότερα εργάστηκε ως στέλεχος σε μια εταιρία 

παραγωγής σοκολάτας. 

Ο Mooney ήταν αντιπρόεδρος της General Motors και απ' αυτόν ακριβώς τον 

χώρο, άντλησε τις περισσότερες απόψεις του και έγραψε μαζί με τον Reiley, το 

βιβλίο "Onward Industry". 

Αργότερα, ο Fayol αναμίχθηκε με κρατικούς οργανισμούς, ο Urwick με 

πολυεθνικές εταιρίες, ο Mooney έγινε σύμβουλος επιχειρήσεων. Αλλά, όλα 

αυτά τα στοιχεία δεν εξηγούν εντελώς το λόγο, που αυτοί οι άνθρωποι 

εξέφρασαν τέτοιες δογματικές απόψεις, ισχυριζόμενοι, μάλιστα, ότι οι απόψεις 

τους σχετικά με έναν αυστηρά δομημένο και απολυταρχικό οργανισμό, έχουν μια 

γενική εφαρμογή, μια παγκοσμιότητα. 

Σ' αυτό το σημείο, θα πρέπει να σταθούμε στο Luther Gulick, ο οποίος 

πραγματικά αποτελεί μια εξαίρεση της κλασσικής σχολής. 

Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει: 

"Οι μελετητές της διοίκησης, ανέκαθεν, αναζητούσαν τις απόλυτες αρχές της 

αποτελεσματικής διοίκησης, όπως οι αλχημιστές έψαχναν το βράχο του 

φιλοσόφου. Αλλά μάταια ψάχνουν. Είναι οφθαλμοφανές ότι δεν υπάργει ένα 

και μοναδικό σύστημα οργάνωσης."6 

Οι απόψεις του Gulick, ίσως, δικαιολογούνται και από το γεγονός ότι ήταν 

πανεπιστημιακός και είχε ασχοληθεί με πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις 

και δημόσιους οργανισμούς. Έτσι, δεν ήταν δύσκολο γι' αυτόν να καταλάβει πως 

δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης. Φυσικά, από 

τη μέχρι τώρα ανάλυση, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση πως η 

κλασσική σχολή δεν έχει καμιά αξία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις ή 

οργανισμούς. Αντίθετα, όπως θα δούμε, η σχολή αυτή αποτελεί ένα μέρος μιας 

ευρύτερης θεωρητικής προσέγγισης, που έχει διαμορφωθεί τελευταία, στην 

οποία θα προσπαθήσουμε, μ' αυτή τη μελέτη, να προσθέσουμε κάτι. 

Συμπερασματικά, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι οι "αρχές" της 

κλασσικής σχολής έχουν περιορισμένη εφαρμογή, ανεξάρτητα, αν πολλές 

"σύγχρονες" επιχειρήσεις και ιδιαίτερα δημόσιοι οργανισμοί τις εφαρμόζουν. 

Φυσικά, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Όπως προκύπτει από έρευνες, που έχουν ως 

σημείο αναφοράς τη θεωρία των συστημάτων, η εφαρμογή των "αρχών" της 

6 LUTHER GULICK, το ίδιο, σελ. 35 
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κλασσικής σχολής δικαιολογείται, όταν οι επιχειρήσεις δρουν σε σταθερά, 

προβλέψιμα και χαμηλής αβεβαιότητας περιβάλλοντα. 

Αυτό είναι, ιδιαίτερα, ξεκάθαρο με τις δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, 

όπου, ως γνωστόν, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, δεν 

χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, αβεβαιότητα, έντονες αλλαγές κ.λ.π., 

αλλά είναι, όπως λέμε, σταθερό και ομοιογενές. 

Πάντως, μέσα απ' αυτές τις "αρχές" ή τους σιδηρούς νόμους, μπορούμε να 

εντοπίσουμε κάποιες απόψεις, που άπτονται της θεωρίας των συστημάτων και 

της επικοινωνίας. 

Ο Mooney, για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι η ποιότητα στη λήψη 

των αποφάσεων, αυξάνει σημαντικά, όταν η ηγεσία ασκείται ως επιρροή, που 

απορρέει από γνώσεις και όχι από την εξουσία αυτή καθεαυτή, που περιβάλλει 

τη θέση. Ο Mooney, επομένως, κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της επιρροής 

λόγω θέσης (position - based influence) και της επιρροής λόγω γνώσεων 

(Knowledge - based influence). 
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1.1.2 Η Σγολή των Ανθρωπίνων Σγέσεων 

Η "σχολή" αυτή προκύπτει και δημιουργείται μέσα από την ανησυχία ορισμένων 

τότε ερευνητών, όταν άρχισαν να εμφανίζονται στον ορίζοντα σημάδια 

σπατάλης και κακομεταχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. 

Τα σημάδια αυτά φαίνονται ιδιαίτερα έντονα, στις πολλές διαμάχες διοίκησης -

συνδικάτων, στην απάθεια και ανία των εργαζομένων, στις ατέλειωτες διαμάχες 

μεταξύ των στελεχών, κ.λ.π. 

Από τότε, η έρευνα των ανθρωπίνων σχέσεων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις 

και έχει εστιάσει την προσοχή της στη συμπεριφορά του ατόμου, στη μικρή 

ομάδα, στις σχέσεις και δυναμική των ομάδων και σε διάφορα συνολικά 

φαινόμενα των οργανισμών, όπως είναι το οργανωσιακό κλίμα, η οργανωσιακή 

φιλοσοφία και η οργανωσιακή κουλτούρα. 

Αφετηρία της όλης προσπάθειας, θεωρούνται οι μελέτες των Roethlisberger και 

Dickson του Πανεπιστημίου του Harvard και αργότερα του Mayo στο εργοστάσιο 

Hawthorne Works της εταιρίας Western Electric.7 

Τα θέματα και τα προβλήματα που ερευνήθηκαν, έθεσαν τις βάσεις για 

ο,τιδήποτε μελέτησαν και ερεύνησαν οι νεώτεροι μελετητές κατά τα επόμενα 

χρόνια. 

Ουσιαστικά, η μελέτη στο Hawthorne έδειξε ξεκάθαρα τη δυσαρμονία, ως προς 

το πώς, υποτίθεται, έπρεπε να λειτουργεί το οργανωτικό σύστημα και πώς στην 

πραγματικότητα συμπεριφέρονταν οι εργαζόμενοι. 

Με ποιο τρόπο, δηλ. οι άτυπες ομάδες δείχνουν αμοιβαία υποστήριξη και 

αποτελεσματική αντίσταση στις προσπάθειες της διοίκησης, για αύξηση της 

παραγωγής. 

Η επιχείρηση ήταν οργανωμένη, σύμφωνα με τις αρχές της κλασσικής σχολής. 

Τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονταν προς τους εργαζομένους, ώστε να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις επιθυμίες της διοίκησης, δεν φαίνονται να 

έχουν καμιά θετική επίπτωση. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονταν για την 

αποδοχή τους ή όχι από τα άλλα μέλη της ομάδας, στην οποία ανήκαν. 

Δεν έχουμε την πρόθεση να μπούμε σε λεπτομέρειες, σχετικά με τις μελέτες 

στο Hawthorne, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως η προσπάθεια αυτή, καθώς και 

άλλες, όπως του Kurt Lewin και των συνεργατών του White και Lippitt, σχετικά με 

7 F. J. ROETHLISBERGER και W.J. DICKSON, "Management and the Worker", Cambridge: Harvard 
University Press, 1939. 
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θέματα ηγεσίας, διαπροσωπικών σχέσεων κ.λ.π., άσκησαν μεγάλες πιέσεις στα 

στελέχη, ώστε να αλλάξουν και στραφούν προς μια πιό διασυμμετοχική διοίκηση. 

Αναγκάστηκαν, δηλ. τα στελέχη να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, που 

εμφορούνταν απ' την κλασσική σχολή, δίνοντας σημασία και στις απόψεις των 

ατόμων των χαμηλά, ιεραρχικά, βαθμίδων, καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη και 

την ανοιχτή επικοινωνία, μεταξύ των ατόμων και ομάδων του οργανισμού. 

Οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της σχολής, που είναι οι Mayo, Roethlisberger, 

Lewin, McGregor, Argyris, Maslow, Herzberg κ.λ.π., προέρχονταν όλοι από τον 

ακαδημαϊκό χώρο, όπου εκεί κυριαρχεί και επικρατεί μια ευέλικτη και 

ακαθόριστη δομή. 

Φυσικό επόμενο ήταν, αφού είχαν ένα τέτοιο μοντέλο στο μυαλό τους, να τους 

φανούν οι γραμμές παραγωγής, όπως και τα άλλα τμήματα μιας επιχείρησης, ως 

εξαιρετικά προκαθορισμένα και αυστηρά δομημένα σε τέτοιο σημείο, ώστε να τα 

θεωρήσουν ακατάλληλα, για την ύπαρξη και λειτουργία του ανθρώπινου 

παράγοντα. 

Έτσι, το κύριο βάρος των ερευνητικών προσπαθειών τους, ήταν, κυρίως, 

στραμμένο στις αρνητικές επιπτώσεις, των αυστηρά δομημένων και 

προκαθορισμένων οργανώσεων, που κατά κύριο λόγο, βασίζονταν στις αρχές της 

κλασσικής σχολής. 

Μ' αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και τις τάσεις των καιρών βλέπουμε να 

διαμορφώνεται η σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Και εδώ, βλέπουμε να παγιδεύονται ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων, στη 

μάταιη αναζήτηση της μιας και μοναδικής λύσης στα προβλήματα των 

οργανισμών, σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Η δημιουργική ηγεσία, για παράδειγμα, εμφανίστηκε ως η πανάκεια, των 

οποιωνδήποτε οργανωσιακών προβλημάτων. 

1.2 Η Ενδεχομενική θεωρία 

Στις προηγούμενες παραγράφους, αναφερόμενοι στην οργανωσιακή θεωρία, 

περιοριστήκαμε στη βασική δουλειά των πρωτεργατών της κλασσικής σχολής και 

αυτής των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Βέβαια, από τότε και μετά, εμφανίζεται μια πληθώρα θεωρητικών και εμπειρικών 

ερευνών, που στην ουσία αδυνατεί να συνθέσει όλα όσα έγιναν. 
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Εκείνο, που με σιγουριά μπορούμε να συνάγουμε γι' αυτές τις δύο σχολές, είναι 

πως, κάθε μια, απ' τις δύο θεωρίες που διατυπώνονται, ταιριάζει σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

Η κλασσική θεωρία, δηλ. φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στη δομή μιας επιχείρησης 

ή ενός οργανισμού, που δρά σ' ένα σταθερό περιβάλλον, σε αντιδιαστολή με τη 

θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, που φαίνεται να ανταποκρίνεται στη δομή 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, που, όμως, δρά σε δυναμικό περιβάλλον. 

Ίσως, γι" αυτό το λόγο, οι δύο αυτές σχολές, αν και αντίθετες μεταξύ τους, 

κατόρθωσαν να συνυπάρξουν για αρκετές δεκαετίες. 

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε μια καινούργια τάση στην οργανωσιακή 

θεωρία. 

Η έννοια της ενδεχομενικότητας, άρχισε να διαμορφώνει μια οργανωσιακή 

θεωρία, έχοντας τις ρίζες της στη θεωρία των συστημάτων. 

Στην ουσία, η λεγόμενη ενδεχομενική θεωρία (contigency theory) προσπαθεί να 

εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση, με 

απλά λόγια, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εξωτερικό περιβάλλον, που 

επέλεξε κάποια επιχείρηση ή οργανισμός για να λειτουργήσει και το οποίο 

ορίζεται ως ένα σύνολο από ευκαιρίες, ζητήσεις, απειλές και περιορισμούς, 

προσδιορίζει την εσωτερική δομή και τις εν γένει διαδικασίες της συγκεκριμένης 

αυτής επιχείρησης. 

Ας δούμε μερικούς από τους βασικούς θεμελιωτές, που στο ξεκίνημα τους, 

έθεσαν το ερώτημα ως εξής: 

Ποια οργανωσιακά χαρακτηριστικά έχουν σχέση, με ορισμένα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ή ακόμη με τα βασικά 

χαρακτηριστικά του υπό εκτέλεση έργου; 

Οι Burns και Stalker ερεύνησαν περίπου 20 βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε 

διαφορετικούς κλάδους στην Αγγλία.8 

Η βασική τους προσπάθεια στόχευε στο να εντοπίσουν τον τρόπο, που τα 

οργανωτικά σχήματα και οι πρακτικές σ' αυτές τις επιχειρήσεις, είχαν σχέσεις 

με ορισμένες όψεις ή χαρακτηριστικά του εξωτερικού τους περιβάλλοντος. 

8 Τ. BURNS και G.M. STALKER: "The Management of Innovation". London Tavistock Publications, 
1961. 
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Τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που εξέτασαν, ήταν αφενός ο ρυθμός 

των επιστημονικών και τεχνικών αλλαγών και αφετέρου ο ρυθμός αλλαγών στις 

αγορές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια, διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των εσωτερικών διοικητικών και 

οργανωτικών πρακτικών με τις εξωτερικές καταστάσεις, προκειμένου να 

εντοπίσουν τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. 

Η έρευνα αυτή έγινε, μέσω συνεντεύξεων, χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε 

ποσοτικών μεθόδων. 

Οι 20 επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων, προέρχονταν από το χώρο των 

τεχνικών κατασκευών, ηλεκτρονικών, πλαστικών, κ.λ.π. 

Στα συμπεράσματα τους οι Burns και Stalker, τονίζουν: 

"Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, που είναι σε 

απόκλιση το ένα από το άλλο Το ένα σύστημα, στο οποίο δώσαμε το όνομα 

"μηχανιστικό" φαίνεται να είναι κατάλληλο για μια επιχείρηση, που λειτουργεί 

κάτω από σχετικά σταθερές καταστάσεις. Το άλλο, το "οργανικό", φαίνεται πως 

χρειάζεται για καταστάσεις αλλαγής."9 

Στη συνέχεια, διευκρινίζουν ότι στα μηχανιστικά συστήματα, τα επί μέρους έργα 

και προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, υποδιαιρούνται σε ειδικότητες, 

όπου, το κάθε άτομο ασχολείται με το έργο του, σαν αυτό να είναι κάτι 

ξεχωριστό από το κύριο έργο της επιχείρησης, σαν να είναι υπεργολάβος. Ένα 

ανώτατο ιεραρχικά, στέλεχος, δηλαδή, είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του 

οποιουδήποτε έργου με τα υπόλοιπα, ενώ οι μέθοδοι, τα καθήκοντα και η 

εξουσία, που συνοδεύουν ή αναλογούν σε κάθε λειτουργικό ρόλο, είναι 

προκαθορισμένα με ακρίβεια. 

Οι ιεραρχικές σχέσεις είναι ουσιαστικά κάθετες, κατευθύνονται από πάνω προς 

τα κάτω, δηλ. από τον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο. 

Όλες οι λειτουργίες και η εργασιακή συμπεριφορά, καθορίζονται από οδηγίες και 

αποφάσεις, που απορρέουν από τους ιεραρχικά ανώτερους. 

Πίσω απ' αυτήν την ιεραρχία των εντολών, εδράζει η υπόθεση ότι όλες οι 

γνώσεις, σχετικά με τη λειτουργία καθώς και η συνολική κατάσταση της 

επιχείρησης, ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία της κεφαλής της 

επιχείρησης. 

Η ροή των πληροφοριών κατευθύνεται από κάτω προς τα πάνω, διαμέσου των 

διαφόρων ιεραρχικών στρωμάτων, που ενεργούν ως φίλτρα, σε αντιδιαστολή με 

9 Το ίδιο, σελ. 5 
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τις αποφάσεις, που κατευθύνονται από πάνω προς τα κάτω, ενώ τα ιεραρχικά 

στρώματα που παρεμβάλλονται, ενεργούν, ως ενισχυτές. 

Τα οργανικά συστήματα, δηλ. οι οργανικές επιχειρήσεις είναι κατάλληλες για 

ασταθείς καταστάσεις, όπου τα προβλήματα και οι απαιτήσεις για δράση, που 

εμφανίζονται, δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν μεταξύ των διαφόρων 

παραδοσιακών ειδικοτήτων, μέσα στα όρια της προκαθορισμένης ιεραρχίας. 

Σε μια τέτοια επιχείρηση, τα άτομα ασχολούνται με τα διάφορα καθήκοντα τους 

ή εργασίες, γνωρίζοντας τη σχέση αυτών των εργασιών με το σύνολο της 

επιχείρησης. 

Οι διάφορες εργασίες χάνουν πλέον τη σημασία τους, σε σχέση με τον τυπικό 

τους καθορισμό, με βάση τις μεθόδους, τα καθήκοντα και την εξουσία, διότι 

πρέπει, συνεχώς, να αναπροσδιορίζονται σε σχέση με όλες τις εργασίες, το 

σύνολο της επιχείρησης και το εξωτερικό της περιβάλλον. 

Τέλος, το κλίμα επικοινωνίας που επικρατεί, απορρέει από κανάλια επικοινωνίας 

που λειτουργούν προς όλες τις κατευθύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

οριζόντια. Έτσι, οι παραδοσιακές κάθετες εντολές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

Μια άλλη μελέτη, που συγκλίνει με την προηγούμενη είναι αυτή της Joan 

Woodward. 

Το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας αυτής, στράφηκε γύρω από τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στην εφαρμογή των βασικών "αρχών" της Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκ μέρους των επιχειρήσεων και στην αποδοτικότητα 

και επιτυχία των επιχειρήσεων. Το ερώτημα αυτό ερευνήθηκε μεταξύ 100, 

περίπου, διαφορετικών επιχειρήσεων, στην ίδια γεωγραφική περιοχή, του South 

Essex. 

Κατά τα αρχικά στάδια της μελέτης, άρχισε να γίνεται φανερό πως δεν υπάρχει 

άμεση και ισχυρή σχέση, μεταξύ των "αρχών" της οργάνωσης και διοίκησης, της 

αποδοτικότητας και του μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών. 

Η Woodward τόνισε: 

" Το γενικώς παραδεκτό συμπέρασμα ότι υπάρχουν "αρχές" της οργάνωσης και 

διοίκησης, που ισχύουν για όλα τα είδη των συστημάτων παραγωγής, φαίνεται 

πως είναι αμφίβολο. Είναι ένα συμπέρασμα με ευρύτατες προεκτάσεις, όσον 

αφορά το πώς διδάσκονται αυτές οι αρχές"10 

10 JOAN WOODWARD, "Management and Technology". London: Her Majesty's Printing Office, 1958. 
σελ. 49. 
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Στη συνέχεια της έρευνας, η Woodward ομαδοποίησε τις επιχειρήσεις, σύμφωνα 

με τις τεχνικές παραγωγής και το βαθμό περιπλοκής της παραγωγής. 

Τότε, βρήκε πως οι πιό πετυχημένες επιχειρήσεις, σε καθεμιά απ' αυτές τις 

ομάδες, ακολούθησαν παρόμοιες οργανωτικές και διοικητικές πρακτικές. 

Χωρίς να αναφερθούμε σε πολλές λεπτομέρειες, σχετικά μ' αυτήν την έρευνα, 

καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι τα οργανωτικά και διοικητικά σχήματα, 

είναι ανάλογα των τεχνολογικών διαφορών των επιχειρήσεων. 

Το φαινόμενο αυτό, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεταξύ των επιτυχημένων 

επιχειρήσεων. 

Με άλλα λόγια, στις επιτυχημένες επιχειρήσεις, ανάλογα με το είδος και την 

περιπλοκή της τεχνολογίας παραγωγής, εφάρμοζαν τις ανάλογες πρακτικές και 

σχήματα οργάνωσης και διοίκησης. 

Επομένως, η οικονομική επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων, είχε άμεση 

συνάρτηση από τη χρήση οργανωτικών και διοικητικών πρακτικών, που ταίριαζαν 

με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής. 

Ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας της Woodward, έδειξε ότι ο αριθμός των 

ιεραρχικών στρωμάτων και ο αριθμός στελεχών προς εργαζομένους, ήταν 

ανάλογος προς την προβλεψιμότητα της τεχνολογίας παραγωγής. 

Αυτό σημαίνει ότι, όσο πιό επαναλαμβανόμενες και προκαθορισμένες ήταν οι 

διαδικασίες και οι τεχνολογίες παραγωγής, τόσα περισσότερα ιεραρχικά 

στρώματα είχε η συγκεκριμένη επιχείρηση, με το ανάλογο υψηλότερο ποσοστό 

στελεχών και προϊσταμένων, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 

Αντίθετα, όσο η τεχνολογία και οι διαδικασίες παραγωγής γίνονται πιό 

σύνθετες, περίπλοκες, ακαθόριστες και μη δομημένες, τόσο η ιεραρχία γίνεται 

πιό πλατειά. 

Φυσικά, αυτό, που αναφέρθηκε, αποτελεί μια πτυχή της συνολικής ερευνητικής 

προσπάθειας. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην ιστορική μελέτη του Alfred Chandler, η 

οποία θεωρείται σταθμός, όσον αφορά, όχι μόνο τα ιστορικά στοιχεία που 

παραθέτει, σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη ορισμένων μεγάλων Αμερικανικών 

επιχειρήσεων, αλλά, ιδιαίτερα, όσον αφορά τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγει, για τη σχέση στρατηγικής και δομής.11 

11 ALFRED CHANDER: "Strategy and structure: Chapters in the History of Industrial Enterprise". 
Cambridge: The M.I.T. Press, 1962. 
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Η βασική θέση που προσπαθεί να παρουσιάσει, μέσω της συγκεκριμένης 

ιστορικής αναδρομής ορισμένων βασικών μεγάλων επιχειρήσεων, όπως της 

Dupont, General Motors, Standard Oil (New Jersey) και Sears Roebuck καθώς και 

άλλων 100 επιχειρήσεων, είναι ότι η οργανωτική δομή απορρέει και καθορίζεται 

από τις στρατηγικές αποφάσεις. 

Ο λόγος, που ο Chandler επέλεξε, βασικά, αυτές τις τέσσερις επιχειρήσεις, 

οφείλεται στο γεγονός ότι τις θεώρησε ως καινοτόμες, επειδή κατόρθωσαν να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες και επιτυχημένες δομές, προκειμένου να 

διοικήσουν τις μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες τους. 

Έκτοτε τις καινοτομίες τους, σχετικά με το δομή τους, προσπάθησαν να 

μιμηθούν πολλές, άλλες επιχειρήσεις. 

Μέσα απ' την ιστορική αναδρομή αυτών των περιπτώσεων και τις τόσες 

λεπτομέρειες που αναφέρει, σχετικά με τη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της 

σχέσης στρατηγικής και δομής, ο Chandler καταλήγει σε ορισμένα 

συμπεράσματα, που αμέσως παρακάτω αναφέρουμε. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη του, οι διάφορες στρατηγικές επιλογές των 

επιχειρήσεων ήταν αποτέλεσμα των αλλαγών του περιβάλλοντος. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: 

" Η αναπτυξιακή στρατηγική ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης των ευκαιριών 

και αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις πληθυσμιακές αλλαγές, το εισόδημα 

και την τεχνολογία, έτσι, ώστε, να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες ή οι 

πολλαπλασιαζόμενοι πόροι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρουν περισσότερα 

κέρδη".12 

Στη συνέχεια, καταγράφει τις στρατηγικές φάσεις και τις ανάλογες 

οργανωτικές δομές που προέκυψαν σ' αυτές τις επιχειρήσεις και δείχνει με 

σαφήνεια πως, οι στρατηγικές αλλά και, κατά συνέπεια, οι δομές ήταν 

αποτέλεσμα της κατάστασης του περιβάλλοντος. 

Μέσα απ' όλη αυτήν την έρευνα, ο Chandler δεν παραλείπει να τονίσει και να 

αποδείξει, μέσω των διαφόρων ιστορικών στοιχείων, πως διαφορετικά είδη 

επιχειρήσεων και επομένως διαφορετικές δομές είναι αναγκαίες, για να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι διάφορες στρατηγικές επιλογές και τα 

περιβάλλοντα. 

Τονίζει χαρακτηριστικά: "Από τη στιγμή που κάποια επιχείρηση, ανήκε σε κλάδο 

όπου οι αγορές, οι πηγές πρώτων υλών και οι διαδικασίες παραγωγής 

Το ίδιο, σελ. 15 
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παρέμειναν σχετικά σταθερές, τότε λίγες επιχειρηματικές αποφάσεις έπρεπε να 

ληφθούν. Σε μια τέτοια κατάσταση, αυτή η αδυναμία δεν ήταν κρίσιμη. Αλλά, 

όπου η τεχνολογία και οι αγορές πρώτων υλών αλλάζουν γρήγορα, οι αδυναμίες 

μιας τέτοιας δομής, γινότανε πολύ έντονες"13 

Συμπερασματικά, ο Chandler κατέληξε στο ότι οι διαφορετικές περιβαλλοντικές 

καταστάσεις χρειάζονταν διαφορετικές δομές. Επιπλέον, για τον Chandler, ο 

ρυθμός περιβαλλοντικής αλλαγής, σχετικά με την τεχνολογία, τις αγορές και 

πηγές πρώτων υλών δημιούργησαν την πίεση για αλλαγή στη στρατηγική των 

επιχειρήσεων και ως αποτέλεσμα στη δομή τους. 

Ανακεφαλαιώνοντας σ' αυτό το σημείο, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός 

ότι όλες αυτές οι εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες, που παρουσιάσαμε και 

αναλύσαμε παρουσιάζουν μια κοινή ενασχόληση. 

Όλες ασχολούνται με τους ποικίλους τρόπους, που οι διάφοροι οργανισμοί είναι 

σχεδιασμένοι, σχετικά με τη δομή τους και τις άλλες βασικές διοικητικές 

πρακτικές. Στη συνέχεια, προσπαθούν να προσδιορίσουν την ενδεχομενική 

σχέση που υπάρχει, μεταξύ των τρόπων που είναι σχεδιασμένοι οι διάφοροι 

οργανισμοί (αναφορικά με δομή και διοικητικές πρακτικές) και της απόδοσης 

τους, σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα. 

Πάντως, όλες αυτές οι μελέτες, ανεξάρτητα από τις κάποιες φαινομενικές 

διαφορές, ιδιαίτερα ως προς την ορολογία, παρουσιάζουν μια σοβαρή πορεία 

στην εξέλιξη της οργανωσιακής θεωρίας, αφού είναι πιά ολοφάνερο πως 

διαφορετικές οργανωσιακές μορφές χρειάζονται, για να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά διαφορετικά έργα, σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα. 

Αναμφίβολα, αυτή η θέση, η οποία καθιερώθηκε ως ενδεχομενική θεωρία, 

ανατρέπει τις διάφορες αρχές και τάσεις που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τώρα, 

σχετικά με την οργανωσιακή θεωρία. 

Ιδιαίτερα, όμως, αρχίζει να δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά στην τόσο 

καταλυτική διαδικασία της ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία αυτή έχει τις ρίζες της στη θεωρία της ανθρώπινης επικοινωνίας 

και στη θεωρία των συστημάτων. 

Σ' αυτό το σημείο, θα επικεντρώσουμε τη θεωρητική μας προσέγγιση στα 

επόμενα κεφάλαια, διότι, όπως θα δούμε, η διαδικασία αυτή αποτελεί το sine qua 

non της υπό διαμόρφωση ενδεχομενικής θεωρίας. 

Το ίδιο, σελ. 41. 
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1.3. Η εμπειρική έρευνα των P. Lawrence και J. Lorsch. 

Χωρίς αμφιβολία, οι καθηγητές του Harvard Business School, Paul Lawrence 

και Jay Lorsch, θεωρούνται όχι μόνο οι κύριοι θεμελιωτές, αλλά και αυτοί που 

ανέπτυξαν την ενδεχομενική θεωρία και στη συνέχεια την χρησιμοποίησαν, ως 

βασικό εργαλείο γι' αυτό που τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε, ως οργανωσιακή 

ανάπτυξη. 

Η κεντρική ερώτηση, στην οποία βασίστηκε η έρευνα τους, ήταν η εξής: 

Τί οργανωσιακά χαρακτηριστικά απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικά τα διαωορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα, 

οι διαφορετικές, αγορές:, οι τεχνολογικές καταστάσεις κ.λ.π.14 

Ερώτηση τέτοιου είδους είναι, οφθαλμοφανώς, πολύ διαφορετική από εκείνη που 

μέχρι τώρα έκαναν οι διάφοροι μελετητές της οργάνωσης. Η συνηθισμένη 

ερώτηση αφορούσε στον καλύτερο και μοναδικό τρόπο οργάνωσης μιας 

επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε καταστάσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, που αυτή αντιμετώπιζε. 

Η έρευνα βασίστηκε στη διερεύνηση τριών βιομηχανικών κλάδων και 

συγκεκριμένα τον κλάδο των πλαστικών, των τροφίμων και αυτό των 

"κοντέίνερς". 

Στον κλάδο των πλαστικών ερευνήθηκαν συνολικά έξι επιχειρήσεις, ενώ στους 

άλλους δύο κλάδους, από δύο επιχειρήσεις συνολικά. 

Ο κλάδος των πλαστικών χαρακτηρίσθηκε ως δυναμικός, διότι παρουσίαζε 

μεγάλες και γρήγορες αλλαγές στους τομείς της τεχνολογίας και της αγοράς, 

αλλά και γενικά μεγάλη αβεβαιότητα και αδυναμία στην πρόβλεψη της εξέλιξης 

του. 

Ο κλάδος των τροφίμων, με ανάλογα κριτήρια, θεωρήθηκε ως ασταθής, ενώ των 

"κοντέϊνερς" ως σταθερός. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το αποτέλεσμα της 

κατάστασης ενός περιβάλλοντος, όπως αυτού των πλαστικών, είναι πιθανό να 

δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις, στις επιχειρήσεις αυτού του κλάδου, από 

ό,τι συμβαίνει στους άλλους δύο κλάδους. 

Στον κλάδο των πλαστικών, οι έξι επιχειρήσεις χωρίστηκαν ανάλογα με την 

απόδοση τους, σε υψηλής, μεσαίας και χαμηλής αποδοτικότητας με βάση τα 

καθιερωμένα οικονομικά και εμπορικά μεγέθη, όπως, καθαρά κέρδη, πωλήσεις, 

μερίδιο αγοράς, κ.λ.π. 

14 Ρ. LAWRENCE AND J.W. LORSCH: "Developing Organizations: Diagnosis and Action". Reading 
Mass., Addison Wesley, 1969. 
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Στους άλλους δύο κλάδους, οι επιχειρήσεις που επιλέγησαν, χωρίστηκαν επίσης 

σε υψηλής και χαμηλής αποδοτικότητας, αντίστοιχα. 

Οι ερευνητές, προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα - "Οι αποδοτικές 

επιχειρήσεις δηλ. οι επιτυχημένες, που δρουν σε δυναμικά περιβάλλοντα, σε τί 

διαφέρουν από τις επιχειρήσεις, που δρουν σε ασταθή και σταθερά 

περιβάλλοντα", - προχώρησαν στο διαχωρισμό, που μόλις προαναφέραμε. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι πράγματι τα περιβάλλοντα που 

χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και γρήγορες αλλαγές στην αγορά και την 

τεχνολογία, επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις στις επιχειρήσεις, από ό,τι 

συμβαίνει μ' αυτές που δρουν σε σταθερά περιβάλλοντα. 

Από την έρευνα, φάνηκε, επίσης, ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις που είναι 

επιτυχημένες σε οποιοδήποτε περιβάλλον (δηλ. δυναμικό, ασταθές, σταθερό) 

έχουν αναπτύξει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά στοιχεία που απαιτούνται, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος, ενώ, αντίθετα, δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τις μη 

αποδοτικές ή αποτυχημένες επιχειρήσεις στα ανάλογα περιβάλλοντα. 

Συγκεκριμένα, τα στελέχη και οι προϊστάμενοι των επιτυχημένων επιχειρήσεων 

έχουν αναπτύξει, αφενός σχήματα και πρότυπα συμπεριφοράς και αφετέρου 

οργανωτικές πρακτικές τέτοιες, που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στον 

αναγκαίο βαθμό διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης (συντονισμού), σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. 

Στα δυναμικά περιβάλλοντα, όπως είναι ο κλάδος των πλαστικών, οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις, είχαν αναπτύξει στα διάφορα λειτουργικά τους 

τμήματα, πολύ διαφοροποιημένους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να 

βρίσκονται σε αρμονία με τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των αντίστοιχων 

τομέων του δυναμικού περιβάλλοντος. 

Στα σταθερά περιβάλλοντα, όπως είναι ο κλάδος των "κοντέϊνερς", οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις είχαν λειτουργικά τμήματα με λιγότερη 

διαφοροποίηση μεταξύ τους, αλλά βρίσκονταν σε ανταπόκριση με τις ανάγκες 

του περιβάλλοντος. 

Η επιτυχημένη επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων, είχε πετύχει ένα επίπεδο 

διαφοροποίησης, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στα άκρα, τα οποία, από τη μια 

πλευρά εκπροσωπούνταν από τις επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο των 

πλαστικών (δυναμικό περιβάλλον) και από την άλλη πλευρά από τις επιτυχημένες 

επιχειρήσεις στον κλάδο των "κοντέϊνερς" (σταθερό περιβάλλον). Αλλά κι αυτή 
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η κατάσταση, βρισκότανε σε αρμονία με τις απαιτήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και στα τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, είχαν 

πετύχει, επίσης, τον απαραίτητο (κατάλληλο) βαθμό ολοκλήρωσης (συντονισμού, 

συνεργασίας). 

Αντίθετα, οι λιγότερο επιτυχημένες επιχειρήσεις, και στα τρία διαφορετικά 

περιβάλλοντα, απέτυχαν να δημιουργήσουν τον απαραίτητο βαθμό 

διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης, με συνέπεια να μην κατορθώσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εξωτερικού τους περιβάλλοντος. 

Τα αίτια αυτής της αποτυχίας, πηγάζουν απ' το γεγονός ότι η διαφοροποίηση και 

η ολοκλήρωση σε κάθε επιχείρηση, είναι δύο καταστάσεις εντελώς αντίθετες 

και ανταγωνιστικές μεταξύ τους. 

Αυτό, δηλ. σημαίνει ότι όσο διαφορετικός ήταν ο τρόπος σκέψης και 

συμπεριφοράς μεταξύ των στελεχών δύο ή περισσοτέρων τμημάτων που έπρεπε 

να συνεργαστούν, τόσο δυσκολότερο ήταν γι' αυτούς να πετύχουν τον 

απαραίτητο βαθμό συντονισμού και συνεργασίας. 

Στις επιτυχημένες επιχειρήσεις, η ένταση μεταξύ διαφοροποίησης και 

ολοκλήρωσης, αντιμετωπίζονταν, μέσα από αποτελεσματικές διαδικασίες και 

πρακτικές, με στόχο την έγκαιρη επίλυση των διαφόρων διατμηματικών 

αντιπαραθέσεων και διαμαχών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, κατόρθωναν να 

διατηρούν τον απαραίτητο βαθμό διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Μετά από τη σύντομη αναφορά που κάναμε στην έρευνα των Lawrence και 

Lorsch, αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η απόρριψη της παραδοσιακής 

αναζήτησης του καλύτερου τρόπου οργάνωσης και διοίκησης, ανεξάρτητα από 

τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Εκείνο που πιά διαμορφώνεται είναι η αναζήτηση των οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών, που οδηγούν στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία 

της επιχείρησης, με βάση πλέον τις απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η 

επιχείρηση δρα. 

Επομένως, τα διάφορα οργανωσιακά φαινόμενα μπορούν πιά να εξετασθούν και 

κατανοηθούν μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων απαιτήσεων του περιβάλλοντος. 

Είναι γεγονός, πως καθώς, οι διάφοροι κλάδοι όλο και περισσότερο, 

χαρακτηρίζονται από γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και απρόβλεπτες τάσεις 
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στην αγορά και τον ανταγωνισμό, το πρόβλημα επίτευξης της αναγκαίας 

διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης γίνεται ακόμα οξύτερο. Επομένως, τονίζουν οι 

Lawrence και Lorsch, αν πρόκειται τα στελέχη να αντιμετωπίσουν αυτήν την 

πρόκληση και να καταστήσουν ικανές τις επιχειρήσεις τους, στο να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και της αγοράς, θα πρέπει 

να αναλύσουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε ανάλογα να προσδιορίσουν τα 

απαραίτητα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχει η δομή της 

επιχείρησης. 

Τα σύγχρονα στελέχη, έχοντας, λοιπόν, ως γνώμονα τα κριτήρια του 

περιβάλλοντος, θα πρέπει να καθιερώσουν τα ανάλογα οργανωτικά σχήματα και 

πρακτικές. Μόνο, κατ' αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν και να πετύχουν και να 

διατηρήσουν την επιβίωση των επιχειρήσεων τους, καθώς όλο και περισσότερο οι 

κοινωνίες γίνονται πιό σύνθετες, η τεχνολογία πιό περίπλοκη, η αγορά και ο 

ανταγωνισμός περισσότερο αβέβαιος και λιγότερο προβλέψιμος.15 

1.4 Οι θεμελιώδεις έννοιες της ενδεχομενικής θεωρίας των Lawrence και 

Lorsch 

Ύστερα από την παρουσίαση και ανάλυση της εμπειρικής έρευνας των 

Lawrence και Lorsch, θα αναφερθούμε στις θεμελιώδεις έννοιες της 

ενδεχομενικής θεωρίας που διαμόρφωσαν, οι οποίες και αποτελούν το θεωρητικό 

της υπόβαθρο. 

1.4.1 Ο συστημικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την άποψη των Lawrence και Lorsch, οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί, γενικότερα, είναι ανοιχτά συστήματα, τα οποία επιβιώνουν μέσω της 

συνεχούς και επιτυχημένης συναλλαγής με το εξωτερικό τους περιβάλλον. 

Εσωτερικά, οι συμπεριφορές των μελών τους, βρίσκονται σε μεγάλη 

αλληλεξάρτηση με τις τυπικές οργανωσιακές μεταβλητές, με τις μεταβλητές του 

επιτελούμενου έργου, με τις προσωπικότητες των μελών και με τους άγραφους 

και γραπτούς κανόνες, ως προς το ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά ενός 

μέλους. 

Μέσα απ' αυτήν τη συστημική θεώρηση, η συμπεριφορά του στελέχους 

καθορίζεται, όχι μόνο, από τις προσωπικές του ανάγκες και κίνητρα, αλλά και 

1 5 Το ίδιο, σελ. 23-24. 
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από τον τρόπο που η προσωπικότητα του συσχετίζεται με τις προσωπικότητες 

των συναδέλφων του.16 

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των μελών επηρεάζονται από τη φύση του υπό 

εκτέλεση έργου, από τις τυπικές σχέσεις λόγω θέσεως, από το σύστημα 

απολαβών, από το σύστημα ελέγχου και από τις κυρίαρχες απόψεις που 

επικρατούν στην επιχείρηση, σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς του 

οποιουδήποτε μέλους, ώστε αυτό να γίνεται αποδεκτό. 

Όλοι, λοιπόν, οι παραπάνω παράγοντες, σύμφωνα με τη συστημική άποψη, 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Τα συστήματα, όπως είναι γνωστό αποτελούνται 

από διάφορα μέρη (τμήματα). Η λειτουργία αυτών των διαφορετικών μερών 

πρέπει να συντονισθεί, αν πρόκειται ολόκληρο το σύστημα να λειτουργήσει ως 

ένα ακέραιο σύνολο, όπως, ανάλογα, συμβαίνει και με το ανθρώπινο σώμα, ως 

βιολογικό σύστημα. 

Το ανθρώπινο σώμα, ως γνωστόν, είναι χωρισμένο σ' έναν αριθμό από βασικά 

(ζωτικά) όργανα, τα οποία συντονίζονται δια μέσου του νευρικού συστήματος και 

του εγκεφάλου. 

Μια βασική λειτουργία, οποιουδήποτε ζωντανού συστήματος είναι η προσαρμογή 

του, αναφορικά με ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. 

Εμείς, ως ανθρώπινα συστήματα, όπως και οι οργανισμοί που δημιουργούμε, ως 

κοινωνικοτεχνικά συστήματα, ενδιαφερόμαστε άμεσα για το τί συμβαίνει στο 

εξωτερικό μας περιβάλλον, ώστε να προσαρμοστούμε ανάλογα και έτσι να 

μπορέσουμε να επιβιώσουμε. 

Συγκεκριμένα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το εξωτερικό τους 

περιβάλλον, διαχωρίζονται σε τμήματα (μονάδες), όπου το καθένα απ1 αυτά έχει 

ως βασικό του έργο τον εντοπισμό κάποιων συγκεκριμένων καταστάσεων ή 

τομέων του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Αν, για παράδειγμα, εξετάσουμε μια από τις πολλές διευθύνσεις μιας μεγάλης 

επιχείρησης, ή ένα τμήμα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, θα παρατηρήσουμε ότι 

το καθένα απ' αυτά τα τμήματα ή τις δ/νσεις (παραγωγή, προμήθειες, πωλήσεις, 

κ.λ.π.) αντιμετωπίζει ένα τμήμα του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Το τμήμα πωλήσεων, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει προβλήματα που 

σχετίζονται με την αγορά, τους καταναλωτές, τον ανταγωνισμό κ.λ.π. 

16 Το ίδιο, σελ. 70. 
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Το τμήμα παραγωγής αντιμετωπίζει προβλήματα, που έχουν σχέση με την 

προμήθεια μηχανημάτων παραγωγής, με τις πηγές πρώτων υλών, την αγορά 

εργασίας, κ.λ.π. 

Αυτά και τα άλλα τμήματα, πρέπει, όμως, να συντονισθούν μεταξύ τους για να 

πετύχουν την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης. Έτσι, λοιπόν, σε μια 

επιχείρηση αυτός ο διαχωρισμός της εργασίας μεταξύ των τμημάτων και η 

ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια, οδηγούν στη διαμόρφωση της 

διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης. Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί κάποια 

καινούργια διαπίστωση και είναι κάτι που είδαμε και στους οπαδούς της 

κλασσικής θεωρίας. 

Αλλά, κατά τους Lawrence και Lorsch, η αδυναμία τόσο των κλασσικών, όσο και 

των μετεγενεστέρων τους, εντοπίζεται στο σημείο της μη κατανόησης δύο 

φαινομένων. Πρώτον, οι συστημικές ιδιότητες των επιχειρήσεων και δεύτερον 

το φαινόμενο της διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης δεν είναι απλώς η 

τμηματοποίηση και η συνένωση κάποιων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αλλά 

η διαφορά στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των μελών, με αποτέλεσμα την 

καθιέρωση διαφορετικών επιμέρους οργανωτικών σχημάτων και πρακτικών, δηλ. 

διαφορετικών επιμέρους δομών. 

Έτσι, η έννοια της διαφοροποίησης ορίζεται πλέον, ως η διαφορά αντιλήψεων 

και συναισθημάτων μεταξύ των μελών των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων.17 

Η διαφοροποίηση κατά τους Lawrence και Lorsch, προσδιορίζεται μέσω 

τεσσάρων βασικών παραγόντων: Πρώτον, οι προσανατολισμοί των στελεχών, 

όσον αφορά τους στόχους των τμημάτων τους. Αυτό δηλ. σημαίνει, κατά πόσον 

οι στόχοι των στελεχών του τμήματος των πωλήσεων, για παράδειγμα, 

διαφέρουν από τους στόχους των στελεχών του τμήματος παραγωγής. 

Δεύτερον, οι χρονικοί προσανατολισμοί των στελεχών στα διάφορα τμήματα 

τους. Για παράδειγμα, τα στελέχη του τμήματος παραγωγής έχουν 

βραχυπρόθεσμους χρονικούς προσανατολισμούς (ορίζοντες) και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που ζητούν άμεση λύση, ενώ, αντίθετα τα στελέχη του τμήματος 

έρευνας και ανάπτυξης (R & D), ασχολούνται με θέματα, που έχουν κατά κύριο 

λόγο μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Τρίτον, οι προσανατολισμοί των στελεχών, όσον αφορά τις διαπροσωπικές 

σχέσεις με τα άλλα μέλη των τμημάτων τους. Για παράδειγμα, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών ενός τμήματος, αποβλέπουν στο πώς 

1 7 Το ίδιο, σελ. 11-14. 
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να φέρουν σε πέρας το συγκεκριμένο έργο, ενώ σ' ένα άλλο τμήμα αποβλέπουν 

στη διατήρηση ενός καλού επιπέδου ανθρώπινων σχέσεων. 

Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας είναι η διαφορά των χαρακτηριστικών της δομής 

από το ένα τμήμα στο άλλο. 

Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής μπορεί να αποτελείται από πολλά επίπεδα 

ιεραρχίας και να διαθέτει ένα σύστημα απολαβών, που να βασίζεται σε κριτήρια 

μείωσης του κόστους και αύξησης της ποιότητας, ενώ, αντίθετα, το τμήμα 

έρευνας να έχει πολύ λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα και το δικό του σύστημα 

απολαβών να βασίζεται σε κριτήρια ευρέως φάσματος, όπως είναι η συμβολή 

στη γνώση και η πιθανότητα σχεδιασμού κάποιου καινούργιου προϊόντος. 

Η έννοια της ολοκλήρωσης, ορίζεται ως η ποιότητα της συνεργασίας που 

υπάρχει μεταξύ των λειτουργικών εκείνων τμημάτων, προκείμενου να πετύχουν 

την αναγκαία κοινή προσπάθεια που απαιτεί το εξωτερικό περιβάλλον. 

Συγχρόνως, προς την ποιότητα των διατμηματικών σχέσεων που απαιτείται, η 

έννοια της ολοκλήρωσης εμπεριέχει τη διαδικασία και τους μηχανισμούς για την 

πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας. 

Εκείνο που αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, σχετικά με τα φαινόμενα της 

διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης είναι η άμεση σύνδεση τους, με την ανάλογη 

διαφοροποίηση και ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η έρευνα των Lawrence και Lorsch επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο βαθμός 

διαφοροποίησης στις επιτυχημένες επιχειρήσεις ήταν σύμφωνος προς την 

έτερογένεια των μερών του περιβάλλοντος, ενώ ο βαθμός ολοκλήρωσης που 

επετεύχθη, ήταν σύμφωνος προς την αναγκαιότητα, που υπαγόρευε το 

περιβάλλον για αλληλεξάρτηση. 

Το συμπέρασμα, που, επομένως, προκύπτει είναι ότι όσο πιό ετερογενές είναι το 

περιβάλλον, τόσο πιό διαφοροποιημένη παρουσιάζεται η δομή της επιχείρησης 

και όσο πιό διαφοροποιημένη είναι η επιχείρηση, τόσο πιό πολύπλοκοι είναι οι 

μηχανισμοί ολοκλήρωσης, διότι η διαφοροποίηση είναι αντίστροφα ανάλογη με 

την ολοκλήρωση. 

Η μέχρι τώρα, παρουσίαση και ανάλυση των απόψεων - εμπειρικών και 

θεωρητικών - των Lawrence και Lorsch, καθώς και των προγενεστέρων τους, 

θεωρούμε ότι παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την εξέλιξη αυτής της 

διατριβής. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση, πάντα, με 

την ενδεχομενική θεωρία. 
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1.5 Πρόσφατες εξελίξεις στην ενδεγομενικη θεωρία. 

Οι άνθρωποι και παλαιότερα και σήμερα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και 

σε διεθνή κλίμακα, παρουσιάζουν μια επαναλαμβανόμενη ομοιότητα, η οποία 

σχετίζεται με το γεγονός ότι η ζωή τους αρχίζει και τελειώνει μέσα σε 

διαφορετικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να είναι όλοι, περισσότερο ή λιγότερο 

επηρεασμένοι από τις αρχές, τις δομές και τις φιλοσοφίες αυτών των 

διαφορετικών οργανώσεων. Οι οργανώσεις, πάλι, σχηματοποιούνται και 

λειτουργούν μέσα από τη συμβολή και συμμετοχή ανθρώπων, που εμφορούνται 

από διαφορετικές πεποιθήσεις, αρχές, ιδανικά, οράματα, διαφορετικούς κανόνες 

ηθικής, οι οποίοι, πρέπει, παρόλες τις διαφορές τους να εναρμονιστούν μεταξύ 

τους, εξισορροπώντας τις ποικίλες τάσεις, που απορρέουν από τα πολυποίκιλα 

νοητικά συστήματα και τις διαφορετικές προσωπικότητες τους, ώστε να φέρουν 

σε πέρας τους στόχους της οργάνωσης. 

Θεωρείται ως βέβαιο το γεγονός ότι οι οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων, ενώ τα άτομα δεν θα 

μπορούσαν να επιβιώσουν έξω από τις οργανώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

μια έντονη αλληλεξάρτηση και αλληλοσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο 

παραμέτρων, που στην ουσία αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο, όπου το 

καθένα δεν έχει ουσία και υπόσταση έξω και μακριά από το άλλο. 

Έτσι, προκειμένου να αντιληφθούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, θα 

πρέπει να γίνουμε κοινωνοί και να αφομοιώσουμε κάποια ουσιώδη στοιχεία 

σχετικά με την οργάνωση, ενώ, η οποιαδήποτε προσπάθεια μας να αντιληφθούμε 

την οργάνωση απομονώνοντας την από την ουσία της ύπαρξης της, που είναι το 

στοιχείο της ανθρώπινης συμπεριφοράς18, οδηγεί μάλλον σε αδιέξοδο. 

Ο R. Draft19 θεωρεί ότι ο όρος οργάνωση, υποδηλώνει μια ομάδα ανθρώπων, οι 

οποίοι δουλεύουν μαζί προκειμένου να πετύχουν κοινά αποτελέσματα, ενώ η 

οργανωσιακή δομή" καθορίζει τον τύπο, τη λειτουργία των οργανωσιακών 

δραστηριοτήτων και τον τρόπο, που τα τμήματα μιας οργάνωσης εναρμονίζονται 

μεταξύ τους μέσα σ' ένα οργανόγραμμα.20 

Η δομή που περιγράφεται κατά ένα τέτοιο τρόπο, μπορεί να αναλυθεί στα 

επιμέρους στοιχεία που την απαρτίζουν, εξετάζοντας αρχικά τη μορφή ή το 

18 LARRY CUMMINGS : "Toward Organization Behavior", Academy of Management Review, January 
1978, p. 90-98. 
19 DRAFT RICHARD: "Organization Theory and Design", 2nd ed. St. Paul, Minesota, West 1986. 
2 0 MOORHEAD GREGORY & GRIFFIN W. RICKY: "Organizational Behavior: Managing People and 
Organizations", 4th ed. Houghton Miffin Co, 1995. 
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μέγεθος της επιχείρησης, με επακόλουθο τη δημιουργία του οργανογράμματος 

της, αναλύοντας στη συνέχεια τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της, αφού αυτά 

χωρισθούν σε ειδικότητες, προγράμματα, ρόλους και λήψη αποφάσεων και 

τελευταία μελετώνται τα θέματα της υπευθυνότητας και της εξουσίας, που 

υπεισέρχονται μέσα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Ο Η. Mintzberg21 θεωρεί ότι η κορυφαία επιδίωξη, κατά το σχεδιασμό μιας 

οργάνωσης, πρέπει να είναι η εναρμόνιση των τμημάτων που την απαρτίζουν. 

Η επιστήμη της οργανωσιακής συμπεριφοράς - στο πεδίο της οποίας εντάσσεται 

η οργανωσιακή ανάπτυξη - ασχολείται με τους τρόπους σύμφωνα με τους 

οποίους, το άτομο και η οργάνωση αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. 

Όμως, αυτή η ενασχόληση δεν μπόρεσε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να 

απεγκλωβιστεί από τα πλαίσια και τα στεγανά μιας στείρας περιγραφικότητας 

και να απογειωθεί σε μια βάση καθαρά επιστημονική, με τον εμπλουτισμό και την 

οριοθέτηση της από νοητικά - θεωρητικά μοντέλα, γεγονός που ίσως και να 

οφείλεται στο συνδυασμό της έλλειψης ωριμότητας του πεδίου και της 

πολυπλοκότητας των μεταβλητών, που σχετίζονται με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά.22 

Οι επιστήμονες της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, 

τόσο η ανθρώπινη συμπεριφορά όσο και οι οργανωσιακοί στόχοι, εμφανίζουν μια 

τέτοιου είδους δυναμική και πολυπλοκότητα, που είναι αδύνατο να μπουν σε 

γενικευμένα και προκαθορισμένα καλούπια. 

Η πιο πρόσφατη τάση στο χώρο αυτό, είναι της αλληλοσχέτισης ή 

αλληλοσχετισμού (interactionalism),23 η οποία θεωρεί ότι η ανθρώπινη 

συμπεριφορά έχει την αφετηρία της δημιουργίας της στην ασταμάτητη 

αλληλοσχέτιση, που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο και στις καταστάσεις που 

βιώνει. 

Σύμφωνα μ' αυτήν την τελευταία τάση στο χώρο της οργανωσιακής ανάπτυξης, 

η γραμμική φόρμουλα αιτίας - αποτελέσματος είναι ανεπαρκής για την ερμηνεία 

των οργανωσιακών φαινομένων. 

Έτσι, η πιο σημαντική και η πιο πλήρης εξέταση των οργανωσιακών φαινομένων 

προέρχεται μέσα από τη θεωρία συστημάτων, τον αλληλοσχετισμό και την 

2 1 MINTZBERG HERNY: "The Structuring of Organizations A Synthesis of the Research", Englewood 
Cliffs, N.J.. Prentice - Hall, 1979. 
2 2 PFEFFER JEFFREY: "The Theory Practice Gap: Myth or Reality?" Academy of Management 
Executive, Feb. 1987, p. 31-32. 
2 3 TURBAN B. DANIEL & KLON L. THOMAS: "Organizational Attract!venes: An Interactionist 
Perspective", Journal of Applied Psychology, 1993, Vol. 78, No 2, p. 184-193. 
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ενδεχομενική θεωρία. Κατά την ενδεχομενική θεώρηση, υπό το πρίσμα και την 

οπτική του Lex Donaldson, ο καθορισμός της δομής απορρέει από συγκεκριμένες 

καταστάσεις, όπως είναι το περιβάλλον, η τεχνολογία και το εργασιακό 

δυναμικό.24 

Το ζητούμενο και το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος των μελετητών της 

ενδεχομενικής προσέγγισης, εξακολουθεί, εδώ και τριάντα χρόνια, να είναι η 

αναζήτηση των κρίσιμων και καθοριστικών παραγόντων, που καθορίζουν τελικά 

τη διαμόρφωση των δομών των διαφορετικών οργανώσεων. 

Σύμφωνα με τις έρευνες του J. Kimberly25, οι καθοριστικοί παράγοντες της 

οργανωτικής δομής, είναι το μέγεθος, η τεχνολογία και το περιβάλλον. 

Το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει τη δομή της, διότι μια επιχείρηση 

μεγαλύτερου μεγέθους, εμφανίζει πολυπλοκότερη και συνθετότερη δομή από μια 

άλλη με μικρότερο μέγεθος. 

Ο παράγοντας της τεχνολογίας, αναφέρεται στις διαδικασίες μετασχηματισμού 

των εισροών, είτε αυτές είναι μηχανικές, είτε νοητικές, σε εκροές, άποψη που 

δανείζεται ο προαναφερθείς αναλυτής από τη θεωρία των συστημάτων, ενώ, 

τέλος, το περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός 

του οργανισμού και τον οριοθετούν. 

Ο ιδιαίτερος και καταλυτικός ρόλος που παίζει το περιβάλλον για τη διαμόρφωση 

της δομής των οργανώσεων, έγινε, πλέον, συνείδηση σε όλους τους θεωρητικούς 

που ασχολούνται με την ενδεχομενική προσέγγιση, με αποτέλεσμα να 

προσανατολίζουν τις έρευνες και την προσοχή τους, ιδίως κατά τα τελευταία 

χρόνια, στον κορυφαίο παράγοντα προς αυτήν την κατεύθυνση, που είναι οι 

διαδικασίες ανίχνευσης των εξωτερικών περιβαλλόντων των διαφόρων 

επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Όμως, παρόλη τη βαρύτητα και τις ζωτικές διαστάσεις που παίρνει το θέμα της 

ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, αφού απ' αυτό κρίνεται και 

εξαρτάται η επιβίωση ή όχι του οργανισμού, υπάρχουν μέχρι σήμερα στελέχη 

επιχειρήσεων, που εσφαλμένα πιστεύουν ότι το περιβάλλον δεν τους αφορά, 

αλλά και δεν είναι σε θέση να το ελέγξουν. Όμως, τα γεγονότα δεν μπορεί 

κανείς, ακόμα και να το θέλει, να τα αγνοήσει, αφού θα κληθεί να υποστεί τις 

συνέπειες της ολιγωρίας ή αβλεψίας του. 

2 4 DONALDSON LEX: "Strategy and Cultural Adjustment to Regain Fit & Performance: In Defence of 
Contingency Theory", Journal of Management Studies, January 1987, p. 1-24. 
2 5 JOHN R. KIMBERLY: "Organizational size & structuralist perspective: A Review, critique and 
proposal" Administrative Science Quarterly, Dec. 1976, p. 571-597. 
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Έτσι, η ύπαρξη του περιβάλλοντος - το οποίο περιβάλλει και περικλείει, 

πανταχόθεν, την οποιαδήποτε οργάνωση - είναι ένα γεγονός υπαρκτό και πέραν 

κάθε αμφιβολίας καθοριστικό και κρίσιμο για την λειτουργία της οργάνωσης, που 

αν αγνοηθεί ή υποτιμηθεί η σπουδαιότητα του από τα στελέχη της οποιαδήποτε 

οργάνωσης, τότε είναι δυνατόν αυτή να οδηγηθεί σε κίνδυνο απώλειας 

πληροφόρησης, πιθανώς κορυφαίας σημασίας, με απρόβλεπτες συνέπειες και 

διαστάσεις για την επιβίωση της. Τα στελέχη, επομένως, θα πρέπει να έχουν 

την ικανότητα να ορίζουν τις κυριότερες περιοχές δράσης τους και να εστιάζουν 

τις έρευνες τους στις νευραλγικότερες περιοχές του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενοι στα ερεθίσματα εκείνα που φανερά 

επηρεάζουν την οργάνωση, ώστε να μην καταναλώνουν το χρόνο και το 

δυναμισμό τους, συλλέγοντας, αδιακρίτως, πληροφορίες για το κάθε κομμάτι του 

περιβάλλοντος, που πιθανώς να είναι και άνευ ιδιαίτερης σπουδαιότητας γι' 

αυτήν. 

Τα στελέχη, όμως, στην προσπάθεια τους να συλλέξουν την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη πληροφόρηση από το περιβάλλον των επιχειρήσεων τους, έχουν να 

αντιμετωπίσουν έναν ισχυρότατο "αντίπαλο" προς αυτήν την κατεύθυνση, που 

δεν είναι άλλος παρά η αβεβαιότητα του ίδιου του περιβάλλοντος26 - σχετικά με 

γεγονότα και δεδομένα που επηρεάζουν την οργάνωση - και η οποία απορρέει 

από την πολυπλοκότητα των μεταβλητών και τη δυναμικότητα του 

περιβάλλοντος, που καθορίζεται από την ταχύτητα μεταβολής των στοιχείων εκ 

των οποίων απαρτίζεται.27 

Ένα περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως σχετικά σταθερό, δηλ. χαμηλού βαθμού 

αβεβαιότητας, εφόσον λίγα στοιχεία του μεταβάλλονται και όχι συχνά. 

Κατά τον M. Y. Ardekani28, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος σε συνδυασμό 

με την αβεβαιότητα του, είναι οι κορυφαίοι παράγοντες για τη διαμόρφωση της 

δομής, της στρατηγικής και της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι ο τρόπος που το περιβάλλον ερμηνεύεται από 

τα στελέχη των οργανώσεων, τους οδηγεί στη δημιουργία μιας δομής ικανής 

κατά τη γνώμη τους, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, έτσι όπως 

καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του29. 

2 6 R.L. DAFT: «Organization Theory and Design», 2n d Ed. St. Paul, Minnesota, West 1986. 
2 7 R. DUNKAN, "Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental 
Uncertainty" Administrative Science Quarterly, 1972, pp. 313 - 327. 
2 8 MASOUD - YASAI ARDEKANI: «Structural Adaptations to Environment», Academy of Management 
Review, Jan. 86, p.p. 9-21. 
2 9 MASOUD - YASAI ARDEKANI: βλ. όπ. ανωτ. 
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Από την εξέταση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, πάνω στα θέματα της 

οργανωσιακής ανάπτυξης, της οργανωσιακής συμπεριφοράς με ιδιαίτερη φυσικά 

έμφαση στην ενδεχομενική προσέγγιση φάνηκε ότι από το 1980 και μετά, οι 

επιχειρήσεις σε διεθνή κλίμακα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

των εξωτερικών περιβαλλόντων τους, τα οποία κυριαρχούνται από αστάθεια, 

έντονες μεταβολές και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σχέσεων και 

μεταβλητών, που το απαρτίζουν και οριοθετούν. 

Τα διάφορα σχήματα, συστήματα, οργανωτικές πρακτικές και στρατηγικές του 

παρελθόντος, δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προκλήσεις 

του παρόντος, που σημαδεύεται από την έντονη ανταγωνιστικότητα και την 

παγκοσμιότητα των αγορών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή τους κατάργηση και 

εγκατάλειψη. 

Τα οργανωτικά συστήματα των αιτιοκρατικών αντιλήψεων, με την άκαμπτη 

προσκόλληση στην ιεραρχία, φαίνεται να παραχωρούν τη θέση τους σε νέα 

συστήματα βασισμένα σε σύγχρονες αντιλήψεις, σχετικά με την αναγκαιότητα 

της απόλυτης συμβατότητας των δομών των επιχειρήσεων με τις επιταγές και 

προκλήσεις των διαφορετικών εξωτερικών περιβαλλόντων τους. 

Οι επιχειρήσεις, προσπαθώντας να επιβιώσουν μέσα απ' αυτή τη νέα 

πραγματικότητα και κατάσταση σχέσεων, ακολουθούν πορείες τέτοιες, που κάθε 

άλλο παρά τις διευκολύνουν, ίσως, διότι υποτιμούν τα γεγονότα ή ίσως και διότι 

δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά τα συστήματα επικοινωνίας τους, με 

αποτέλεσμα οι ρυθμοί αντίδρασης τους να μην συμβαδίζουν με τις αλλαγές που 

συμβαίνουν. Έτσι, πολλές φορές υιοθετούν και εφαρμόζουν στρατηγικές 

κατάλληλες για την επίλυση απλών στατικών καταστάσεων, ενώ τα προβλήματα 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι κάθε άλλο παρά απλά και στατικά, αλλά 

αντιθέτως, πολύπλευρα και δυναμικά. Ορισμένες επιχειρήσεις ανιχνεύοντας 

λαθεμένα το εξωτερικό τους περιβάλλον, καταλήγουν σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα για την ποιότητα και το βαθμό δυναμικότητας του, με συνέπεια 

τη δημιουργία και εφαρμογή λαθεμένης και απλοϊκής - πολλές φορές -

στρατηγικής. Οι απαιτήσεις στρατηγικής υφής δεν αφορούν στη δημιουργία 

ευφυών και συντονισμένων σχεδίων, αλλά στη δημιουργία της πιο ευέλικτης 

στρατηγικής. Η οργανωσιακή ικανότητα δεν εξαντλείται, αλλά ούτε και 

37 



κορυφώνεται με το σχεδιασμό της πιο "κομψής" δομής,30 αλλά εκφράζεται, 

βασικά, με την ποιοτική ανύψωση του στελεχιακού δυναμικού της. 

Η οργανωσιακή φιλοσοφία και ο ανθρωποκεντρικός στόχος μιας επιχείρησης, 

πιστοποιούνται από το αν και κατά πόσο κατορθώνει η συγκεκριμένη επιχείρηση 

να υποκινεί τόσο όλη την οργάνωση συνολικά, όσο και το κάθε άτομο ξεχωριστά, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καταλληλότερο τρόπο σ' ένα πολύπλοκο 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Η οργανωσιακή ικανότητα, εκφράζεται, επίσης, με τα κατάλληλα συστήματα και 

τις ανάλογα διαμορφωμένες σχέσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

ροή της πληροφόρησης μέσα στην οργάνωση. Πολλές επιχειρήσεις ακόμα και 

μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να είναι αιχμαλωτισμένες μέσα στα γρανάζια μιας 

στείρας δομικής πολυπλοκότητας, ικανής να περιγράψει μόνο τη βασική 

οργανωσιακή ανατομία, αλλά ανίκανης να ανταποκρίνεται γρήγορα, ευέλικτα και 

αποτελεσματικά στις νέες δομικές απαιτήσεις. 

Από την έρευνα που έκαναν οι D. Ascona και D. Caldwell31 σε επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα και άξιας αναφοράς 

συμπεράσματα. Η έρευνα έδειξε ότι οι ομάδες, που εμπλέκονται σε κάθετες 

επικοινωνίες, στοχεύουν στη σταθεροποίηση των απόψεων του Top Management. 

Η οριζόντια επικοινωνία στοχεύει στο συντονισμό των εργασιών και στην 

απόκτηση επανατροφοδότησης, παράλληλα με την ανίχνευση εκείνου του 

τμήματος του εξωτερικού περιβάλλοντος, που αφορά στο τεχνικό και στο 

περιβάλλον της αγοράς. 

Οι οργανωσιακές ομάδες αναπτύσσουν ξεκάθαρες στρατηγικές προς την 

κατεύθυνση των περιβαλλόντων τους, όπου μερικές απ' αυτές εξειδικεύονται 

προς συγκεκριμένες εξωτερικές δραστηριότητες, άλλες σε πολλαπλές και 

κάποιες παραμένουν απομονωμένες από δραστηριότητες τέτοιου είδους. 

Από το άρθρο φαίνεται, ότι ο τύπος της εξωτερικής επικοινωνίας στην οποία 

εμπλέκονται οι ομάδες, καθορίζει απόδοση. 

Με βάση τα ποιοτικά δεδομένα, που συνέλεξαν οι συγγραφείς, δημιούργησαν 

υποθέσεις που συνδέονται με τις εξωτερικές δραστηριότητες, την απόδοση και 

τις εσωτερικές διαδικασίες. 

3 0 CA. BARTLETT & SUMANTRA CHOSAL: "Matrix Organization. Not a Structure, a Frame of Mind", 
Harvard Business Review, July - August, 90 pp. 138 -145. 
3 1 D. ASCONA KAI D. CALDWELL "Bridging the Boundary: External Activity and Performance in 
Organizational Teams", Dec. '92, pp. 634-635. 
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Η έρευνα αυτή, αφενός έδειξε ότι οι ομάδες πρέπει να εναρμονίζουν την 

ικανότητα για την επεξεργασία της εξωτερικής πληροφόρησης, με τις απαιτήσεις 

για την επεξεργασία της πληροφορίας, από το περιβάλλον εργασίας και 

αφετέρου συνέβαλε στο να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της εξωτερικής 

πληροφόρησης για την επιτυχία των ομάδων. 

Οι συγγραφείς του παρακάτω άρθρου,32 εστιάστηκαν στους παράγοντες 

εκείνους που ξεχωρίζουν τις καινοτομικές από τις λιγότερο καινοτομικές 

επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις, που, πια, κατά κανόνα λειτουργούν μέσα σε περιβάλλοντα 

χαρακτηριζόμενα από γρήγορες μεταβολές και αστάθεια, δεν έχουν, λόγω των 

ρυθμών των αλλαγών, την απαραίτητη άνεση χρόνου, ώστε να μπορέσουν σε 

πρώτο επίπεδο να καθορίσουν πλήρως και ξεκάθαρα την πληροφορία και σε 

δεύτερο επίπεδο να δημιουργήσουν τις στρατηγικές τους αποφάσεις. 

Έτσι, η πληροφορία ως βάση της τυποποιημένης στρατηγικής πρέπει να είναι 

αμφισβητήσιμη, ενώ η δημιουργία της στρατηγικής απόφασης πρέπει να είναι 

γρήγορη. 

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν μια, θα λέγαμε αμυντική πολιτική ή αλλιώς όπως 

την χαρακτηρίζουν οι συγγραφείς μια «προενεργητική» προσέγγιση, στερούνται 

των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προσφέρει μια απαιτητική διαδικασία 

ανίχνευσης του εξωτερικού τους περιβάλλοντος33, με αποτέλεσμα να μην είναι 

ασύνηθες φαινόμενο γι' αυτές η δυσάρεστη έκπληξη, από την εμφάνιση μιας 

νέας και απρόβλεπτης γι' αυτούς απειλής. 

Επομένως, οι σύγχρονες επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει κατά τους 

συγγραφείς, να χαρακτηρίζονται από το συνδυασμό της χρησιμοποίησης μιας 

«ευφυούς» στρατηγικής μαζί με «προενεργητική» προσέγγιση. Έτσι, σ' αυτές 

τις επιχειρήσεις, αναμένεται η χρήση μιας συνεχούς ανίχνευσης του 

περιβάλλοντος, που θα δίνει, αφενός ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική 

πρόβλεψη, στον εντοπισμό και στην ανάλυση των ανταγωνιστικών συνθηκών και 

αφετέρου βαρύτητα στην «αναγνώριση της αξίας της νέας εξωτερικής 

πληροφορίας, που να ταυτίζεται και εφαρμόζεται με εμπορικούς σκοπούς»34. 

Οι καινοτομικές επιχειρήσεις του σήμερα, θα είναι αυτές που θα απαλλαγούν 

εγκαίρως από το σύνδρομο της «παντογνωσίας» της ιεραρχίας35, από όλες τις 

3 2 S.O. SALEH και C.W. WANG Q "The Management of Innovation: Strategy, Structure and 
Organizational Climate", IEEE Transaction on Engineering Management, Feb. '93, pp. 14-21. 
3 3 W.E. SOUDER : "Management New Product Innovations", Lexington, M.A.: Heath, 1987. 
3 4 W.E. SOUDER : βλ. όπ. ανωτ. 
3 5 TOM PETERS: «Liberation Management», N. York: Alfred A. Knopf, 1992. 
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εκφράσεις της οργανωσιακής ζωής και θα βασίσουν την επιβίωση τους, τόσο 

στην προσαρμογή όλων των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης, όσο και 

στην ικανότητα προσαρμογής των στελεχών όλων των ειδικοτήτων, στα νέα 

δεδομένα του περιβάλλοντος. 

Στη δεκαετία του '90 συνεχίζεται η περιβαλλοντική αστάθεια, που έδωσε ισχυρά 

"δείγματα γραφής", ιδίως κατά την παρελθούσα δεκαετία του '80, με ρυθμούς 

εκθετικά αυξανόμενους. 

Τα προσδιοριστικά στοιχεία της επιτυχίας ή αποτυχίας των επιχειρήσεων, θα 

είναι σύμφωνα με τους διάφορους συγγραφείς της οργανωσιακής ανάπτυξης, ο 

βαθμός προσαρμογής των επιχειρήσεων στην πρωτοφανή αστάθεια των 

μεταβλητών του περιβάλλοντος, σε σχέση με τον διαρκώς αυξανόμενο 

δυναμισμό. 

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι σύγχρονες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευπροσάρμοστες, σε τέτοια διακύμανση αλλαγών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, δίνει μόνο μια μονομερή απάντηση με τα 

παραδοσιακά συστήματα σχεδιασμού, που πολλές φορές σχολιάστηκαν για την 

έλλειψη ευαισθησίας και για την ανικανότητα τους να αντιμετωπίσουν τα κενά 

και τις κρίσεις, που ξεπροβάλλουν μέσα από ένα δυναμικό και ταραχώδες 

περιβάλλον. 

Η αυξανόμενη αστάθεια του περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα, τον 

βομβαρδισμό του Top management από μια ποικιλία στρατηγικών προβλημάτων, 

που άλλα παρέχουν ευκαιρίες και άλλα δημιουργούν μεγάλες απειλές. 

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των επιχειρήσεων, που κατάφεραν να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι ήταν ικανές να προσδιορίσουν τα 

προβλήματα σχετικά νωρίς, να αντιληφθούν τις στρατηγικές τους σπουδαιότητες 

και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν 

τις ευκαιρίες. 

Είναι οφθαλμοφανές ότι τα συστήματα στρατηγικού σχεδιασμού του 

παρελθόντος, είναι ακατάλληλα για την τόσο γρήγορη σημερινή εποχή. 

Οι οργανώσεις για να είναι αποτελεσματικές, χρειάζονται συστήματα ευαίσθητα, 

που να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται σε κρίσιμα ζητήματα, που 

παρουσιάζονται στο εξωτερικό τους περιβάλλον. 

Επομένως, για να αποφευχθούν στρατηγικές εκπλήξεις, πρέπει να προωθηθούν η 

επιθετική στρατηγική και οι προενεργητικές στρατηγικές και όχι να 

ακολουθούνται συστήματα αμυντικής στρατηγικής και ενεργητικών στρατηγικών. 
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Γι1 αυτό το λόγο, είναι κορυφαία επιδίωξη η αδιάκοπη και ενεργητική διαδικασία 

της ανίχνευσης του περιβάλλοντος36 των επιχειρήσεων και μάλιστα ανάμεσα 

στους κύκλους του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Μέσω της ανίχνευσης, επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός βασικών προβλημάτων και 

δημιουργείται ένα απόθεμα στρατηγικών θεμάτων, που πρέπει να αναλυθούν, 

ώστε να μπορέσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν τα 

κατάλληλα συστήματα σχεδιασμού και την ικανότητα ελέγχου, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους σε περιβάλλοντα 

ταραχώδη και δυναμικά μεταβαλλόμενα. 

Οι οργανώσεις, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτες και προσαρμοστικές, θα 

πρέπει να γίνουν πιο «πλατειές» με μικρότερο αριθμό κεντρικών επιτελικών 

στελεχών, ενώ επίσης, θα πρέπει να μάθουν να χορηγούν πραγματική 

εξουσιοδότηση σε μικρές ομάδες και τμήματα37. Επιπλέον, θα πρέπει να 

εστιάζονται στον «καταναλωτή» και στη βελτίωση της ποιότητας τους, ως 

αποτέλεσμα, της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους και στη 

διαφοροποίηση και αποδοτικότητα38 των ομάδων εργασίας. 

Σύμφωνα με τις απόψεις της πλειονότητος των μελετητών του Management, δεν 

υπάρχει πια, καμιά αμφιβολία για το ότι το περιβάλλον επηρεάζει και επιδρά 

άμεσα στην οργανωσιακή αποδοτικότητα39, όπως επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι η προσαρμογή και η ευελιξία της οργάνωσης στις απαιτήσεις του εξωτερικού 

της περιβάλλοντος είναι κρίσιμο ζήτημα, αφού απ' αυτό εξαρτάται η βιωσιμότητα 

της οργάνωσης. 

Οι οργανώσεις που δρουν μέσα σε ταραχώδη περιβάλλοντα, έχουν την τάση να 

βασίζονται λιγότερο στην ιεραρχία και περισσότερο στο συντονισμό των 

εργασιών ανάμεσα σε αυτόνομες ομάδες εργασίας. Η θεωρία των 

κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, θεωρεί και ισχυρίζεται ότι το management 

κινείται προς δύο κατευθύνσεις; η μια κατεύθυνση στοχεύει στον έλεγχο των 

μεταβλητών του περιβάλλοντος με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι εσωτερικές 

λειτουργίες της οργάνωσης και η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στο συντονισμό, 

τόσο των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων -

3 6 J.C. CAMILLUS and D.K. DATTA: "Managing strategic Issues in a turbulent environment" Long 
Range Planning, 1991, pp. 67-74. 
3 7 W. FRENCH, C.H. BELL: «Organization Development, Behavioral Science Interventions for 
Organization Improvement» Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995. 
3 8 W. KIECHEL III: «How we will work in the year 2000», Future, May 1993, pp.38-52. 
3 9 T.M. STEARNS, A. N. HOFFMAN, J.B. HEIDE: «Performance of Commercial Television Stations as 
an Outcome of Interorganizational Linkages and Environmental Conditions», Academy of Management 
Journal, March 1987, p.p. 9-21. 
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μελών της οργάνωσης, όσο και στο μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές. 

Όμως, στην ουσία, η θεωρία αυτή αφορά στα κοινωνικά και τεχνικά 

υποσυστήματα, κατά το δεύτερο σκέλος της, αφού οι μεν διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται αποτελούν ένα κοινωνικό υποσύστημα, ο δε 

μετασχηματισμός των εισροών σε εκροές ένα τεχνικό υποσύστημα40. 

Η ανάπτυξη της συστημικής προσέγγισης, ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την 

απομάκρυνση από τις ντετερμινιστικές προσεγγίσεις των "χαρισματικών λύσεων" 

στα δομικά θέματα, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η προσέγγιση των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, θεωρεί την οργάνωση, ώς 

ένα ανοιχτό σύστημα, το οποίο οικοδομείται για να ολοκληρώσει τα δύο 

σημαντικά του υποσυστήματα, δηλ. το κοινωνικό και το τεχνικό41. 

Το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται από όλες αυτές τις σύγχρονες τάσεις ή 

απόψεις, είναι ότι ο σύγχρονος οργανωσιακός σχεδιασμός έχει ενδεχομενικό 

προσανατολισμό με έμφαση, αφενός το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον 

και ιδίως το τεχνολογικό κομμάτι του, και αφετέρου τον άνθρωπο. 

Η οργανωσιακή ανάπτυξη, ως εκείνη η επιστημονική περιοχή που ασχολείται με 

τους ανθρώπους γενικά και το άτομο ειδικά, με στόχο την αποδέσμευση και 

απελευθέρωση του πνεύματος και της ικανότητας του μέσα στην επιχείρηση, 

έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

μεταβάλλουν και προσαρμόσουν τους εαυτούς τους στα νέα δεδομένα. 

Για. τη διαμόρφωση της οργανωσιακής συμπεριφοράς, οργανωσιακής ανάπτυξης 

και ως αποτέλεσμα και της ενδεχομενικής θεωρίας, συνέβαλαν ουσιαστικά σε 

επίπεδο υψηλής διεπιστημονικής συμμετοχής η θεωρία, η έρευνα και η εμπειρία 

της κοινωνικής ψυχολογίας, της κατανόησης του φαινομένου της ανθρώπινης 

επικοινωνίας, της θεωρίας των γενικών συστημάτων, της φιλοσοφίας, των 

Γενικών αρχών του Management κ.λ.π. 

Οι τεχνικές και οι εμπειρικές προσεγγίσεις της οργανωσιακής θεωρίας, που είναι 

ευρύτατα διαδεδομένες στην κοινωνία των επιχειρήσεων, σημαδεύονται μέχρι 

και τώρα, από το βασικό μειονέκτημα της έλλειψης απαραίτητων θεωρητικών 

μοντέλων, τα οποία και θα μπορούσαν να εξηγήσουν την πορεία των 

σχεδιασμένων συναλλαγών των επιχειρήσεων, με τα περιβάλλοντα τους. 

Η έρευνα έχει νόημα και σκοπό, εφόσον εμφανίζεται ως παρεπόμενο μιας 

θεωρίας, διότι μόνον τότε ο ερευνητής είναι σε θέση να γνωρίζει «τι» ψάχνει 

4 0 R. Ε. WALTON: «How to Counter Alienation in the plant», Harvard Business Review, Nov. - Dec. 
1972, 670-681. 
4 1 R.E. WALTON, βλ. όπω. ανωτ. 
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και «που» πρέπει να κατευθύνει τις ερευνητικές του προσπάθειες. Χωρίς τη 

θεωρητική υποστήριξη, οι μεταβλητές που υπεισέρχονται σε μια εμπειρική 

έρευνα, στερούνται ουσίας42. 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των αλλαγών και από τη 

δυναμική της πληροφορίας. Παρόλο, που γράφτηκαν και γράφονται πολλά πάνω 

σ' αυτό το θέμα, η οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του, εξαντλείται, όπως 

φάνηκε, μέσα στα πλαίσια των επιφανειακών και πολλές φορές 

δημοσιογραφικών διαστάσεων. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις, που παραθέσαμε, πάνω στην οργανωσιακή ανάπτυξη 

και ενδεχομενική θεωρία, αν και βρίσκονται κατά την άποψη μας, στη σωστή 

κατεύθυνση, δεν προχωρούν στη σε βάθος, εννοιολογικά και θεωρητικά, 

τουλάχιστον, διερεύνηση του φαινομένου της ανίχνευσης και επικοινωνίας. 

Η σημαντικότερη προσφορά στο χώρο της ανίχνευσης, η οποία αποτελεί μια 

φυσική συνέχεια της ενδεχομενικής θεωρίας, είναι η εμπειρική έρευνα του F.J. 

Aguilar, που θα παρουσιάσουμε και αναλύσουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

Για το σκοπό της παρούσας διατριβής, η έρευνα και οι απόψεις του Aguilar σε 

συνδυασμό με τις απόψεις των Lawrence και Lorsch, αποτελούν ένα σοβαρό 

κομμάτι του υποβάθρου, που προσπαθούμε να κτίσουμε. 

4 2 W. FRENCH,. CH. BELL, JR: βλ. όπ. ανωτ. σ. 330. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TOY F.J.AGUILAR 

Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται και αναλύεται σε γενικές γραμμές, η 

εμπειρική μελέτη του F.J. Aguilar, της οποίας η διάρθρωση απαρτίζεται από τα 

παρακάτω θέματα: 

1) Ανίχνευση και στρατηγικές αποφάσεις 

2) Διαδικασία της ανίχνευσης 

3) Είδη των εξωτερικών πληροφοριών που αποκτούν οι managers 

4) Πηγές απόκτησης των εξωτερικών πληροφοριών 

5) Τρόποι απόκτησης των εξωτερικών πληροφοριών. 

2.1 Ανίχνευση και στρατηγικές αποφάσεις 

Ο όρος ανίχνευση, γενικά, υποδηλώνει τις δραστηριότητες απόκτησης 

πληροφοριών1. Η έρευνα αυτή δίνει έμφαση, ειδικά, στην ανίχνευση γύρω από 

πληροφορίες, σχετικά με γεγονότα και σχέσεις, που λαμβάνουν χώρα στο 

εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, με απώτερο στόχο τη χάραξη της 

μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. 

Με τον όρο στρατηγική, εννοείται ο τρόπος βάσει του οποίου επιδιώκεται η 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, που αν δεν έχει πλήρως 

συγκεκριμενοποιηθεί, σημαίνει ότι η στρατηγική στερείται ουσίας^. 

Η τυποποίηση της στρατηγικής - σύμφωνα με την άποψη του Aguilar - και η 

δημιουργία μακροπρόθεσμων σχεδίων είναι, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα, και η δυσκολότερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα 

ανώτερα επιτελικά στελέχη, του οργανισμού3. Ο Aguilar ταξινομεί τις 

αποφάσεις, σε δύο βασικές κατηγορίες, που είναι οι αποφάσεις ρουτίνας και οι 

καινοτομικές4. 

1FRANCIS JOSEPH AGUILAR: "SCANNING THE BUSINESS ENVIRONMENT", N.Y. : THE 
MACMILLAN CO., 1967, σ. 3. 
2ΠΡ. ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ: "Επιχειρησιακή Στρατηγική", Θεσ/νίκη, Πρ. Ευθύμογλου, 1990, σ. 184. 
3 F.J. AGUILAR, βλ. όπ. ανωτ. σ. 1. 
4 Το ίδιο, σελ. 3. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

1. 

2 

3 

4 

5 

Σχετικά εύκολος προκαθορισμός των 

διαστάσεων τους 

Συσχετίζουν τα περιοδικά 

προβλήματα 

Δίνουν απαντήσεις στα ερεθίσματα 

που επαναλαμβάνονται διαρκώς 

Είναι δυνατόν να προγραμματισθούν 

Είναι λειτουργικές αποφάσεις, 

συνήθως των χαμηλά ιεραρχικών 

βαθμίδων 

β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ 

1. 

2 

3 

4 

5 

Οι διαστάσεις τους δεν μπορούν ή 

δεν γίνεται να προσδιορισθούν εκ 

των προτέρων 

Είναι προβλήματα 

πρωτοεμφανιζόμενα, πολυσύνθετα, 

πολύπλευρα. 

Συναντώνται σπάνια 

Δεν είναι δυνατόν να 

προγραμματισθούν 

Αποφάσεις μείζονος σημασίας για το 

θέμα της ανίχνευσης 

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας ομαδοποιεί τις αποφάσεις σε στρατηγικές και 

μη στρατηγικές. 

Στο θέμα της ανίχνευσης, όπως θεωρεί ο ίδιος, κορυφαία σημασία έχουν οι 

στρατηγικές αποφάσεις. 

Αναφορικά με τις στρατηγικές αποφάσεις με τις οποίες συνδέεται η 

στρατηγική της επιχείρησης αναφέρει χαρακτηριστικά τα παρακάτω: 

"Η στρατηγική της επιχείρησης, είναι ένα ολοκληρωμένο και αρμονικό σύνολο 

από αντικειμενικούς σκοπούς, που είναι καθοριστικής σημασίας για την 

μελλοντική επιβίωση και την υγιά κατάσταση της επιχείρησης. Η στρατηγική 

καθορίζει τη βασική εικόνα της επιχείρησης, τους σκοπούς, τα τωρινά και 

μελλοντικά πεδία δράσης και την αναμενόμενη μελλοντική θέση της επιχείρησης, 

μέσα σ' αυτά τα πεδία. Η στρατηγική θάπρεπε να επιδεικνύει ευαισθησία και 

στους κινδύνους και στις ευκαιρίες, που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στο 

εσωτερικό της περιβάλλον και στις δυνατότητες και αδυναμίες - παρούσες και 

πιθανές - μέσα στην ίδια την επιχείρηση."5 

Οι μη στρατηγικές αποφάσεις , απαρτίζονται από τις διοικητικές και 

λειτουργικές. 

5 Το ι'διο, σελ.4. 
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Ως παράδειγμα διοικητικής απόφασης, αναφέρει ο συγγραφέας τη λήψη 

απόφασης εκ μέρους της επιχείρησης, σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης μιας 

νέας επιχείρησης, αναφέροντας ως αντίστοιχο παράδειγμα λειτουργικής 

απόφασης, τον τρόπο βάσει του οποίου, θα έπρεπε, λόγου χάριν, να γίνει ο 

χειρισμός των προσωρινών συμβολαίων προμηθειών. 

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στην έρευνα του, στις εξωτερικές στρατηγικές 

πληροφορίες,6 που αφορούν στα γεγονότα που συμβαίνουν και σχέσεις nou 

διαδραματίζονται, στο εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. 

Ως στρατηγική δε, θεωρείται η πληροφορία η οποία σχετίζεται ή συνδέεται 

με ένα πρόβλημα ή με μια στρατηγική ευκαιρία. Τονίζει ο Aguilar, επιπλέον, ότι 

τα στελέχη των επιχειρήσεων, έχουν ανάγκη από έναν όγκο πληροφοριών -

εξωτερικών φυσικά - εκ των οποίων άλλες τις λαμβάνει, ενώ δε, άλλες, δεν τις 

λαμβάνει παρότι και τις θέλει και του είναι απαραίτητες. 

6 Το ίδιο, σελ. 6. 
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Σχήμα 2-1: Εννοιολογική σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα των εξωτερικών 

πληροφοριών.1 

Ì2 

4 

1 

Τετράγωνο 1 : Εξωτερικές στρατηγικές πληροφορίες, που λαμβάνει ο MANAGER. 

Τετράγωνο 2;. Εξωτερικές στρατηγικές πληροφορίες, που θέλει ο MANAGER 

Τετράγωνο 4: Ολες οι εξωτερικές πληροφορίες που λαμβάνει ο MANAGER, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι στρατηγικές και μη στρατηγικές πληροφορίες. 

1 Το ίδιο, σελ. 7. 
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2.2 Δυσκολίες Ανίχνευσης και Διαδικασία ΑνιΎνευσης. 

Είδη Εξωτερικών Πληροφοριών και Πηγέο λήψης τους 

Τονίζεται στη μελέτη ότι η διαδικασία ανίχνευσης - εκ των πραγμάτων - δεν 

μπορεί να πάρει επαρκή και τέλεια μορφή, αλλά μόνο μορφή ατελή και ελλιπή, 

διότι ο εξωτερικός κόσμος είναι περίπλοκος και πολυεπίπεδος, με συνέπεια να 

μην μπορεί να μπεί σε όρια και περιορισμούς. 

Δύο επιμέρους θέματα απασχολούν τον Aguilar, σ' αυτό το σημείο8: 

• Σε πρώτο επίπεδο η αναγνώριση της σχετικότητας της πληροφόρησης, η 

οποία εξαρτάται απολύτως από τις αντιληπτικές ικανότητες του ανιχνευτή, οι 

οποίες θα τον καθοδηγήσουν στο να την αναγνωρίσει και να την αντιληφθεί. 

• Σε δεύτερο επίπεδο, ο τρόπος κατά τον οποίο η πληροφορία διαχέεται μέσα 

στην οργάνωση, περικλείει τον κίνδυνο της εκούσιας ή ακούσιας - σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό - παραποίησης της. 

Ο Aguilar διαπιστώνει ότι οι δυσκολίες στην ανίχνευση επιβαρύνονται αμοιβαία, 

εξαιτίας της αμοιβαιότητας των σχέσεων μεταξύ τους. 

Η ανίχνευση - σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Aguilar - σημαίνει "διερεύνηση 

σημείο προς σημείο"9 χωρίς κατ' ανάγκη να υπάρχει ένας απαρέκλιτος στόχος 

για μια συγκεκριμένη και αναγκαία κατάσταση. 

Έτσι, η ανίχνευση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με 

χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα την αποκάλυψη και αντίληψη της 

πληροφόρησης. 
Σ' αυτήν του τη μελέτη, ο Aguilar διακρίνει τις παρακάτω κατηγορίες εξωτερικών 

πληροφοριών: 

8 Το ίδιο, σελ. 14. 
9 Το ίδιο, σελ. 18 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ1» 

ΞΞΩΤΕΡΙΚ 

ΠΗΓΕΣ 

ΞΣ 

Προσωπικές πηγές 

Μη προσωπικές πηγές 

Εξωτερικά μέλη 

• πελάτες 

• προμηθευτές 

• διάφοροι (π.χ. τραπεζίτες, σύμβουλοι) 

Μη μέλη 

• εξωτερικοί επαγγελματικοί συνεργάτες 

• διάφοροι (π.χ. γείτονες) 

Δημοσιεύσεις 

• Εμπορικά περιοδικά 

• Εφημερίδες 

Άλλες μη προσωπικές πηγές 

• Τεχνικά συνέδρια 

• Εμπορικές εκθέσεις 

10 Το ίδιο, σελ. 66. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (συνέχεια) 

Εσωτερικές πηγές 

Προσωπικές πηγές 

Μη προσ. πηγές 

Υφιστάμενοι 

Ομοβάθμιοι 

Προϊστάμενοι 

Διάφοροι ("διαγώνιες" σχέσεις) 

Τακτικές και γενικές αναφορές και 

σημειώματα. 

• Αναφορές πωλητών 

• Μηνιαίες αναφορές προόδου 

του τμήματος μελετών. 

• Προκαθορισμένες συναντήσεις 

Οι περισσότερες πηγές - απ' όπου λαμβάνονται οι εξωτερικές πληροφορίες - οι 

οποίες μπορεί να είναι "εξωτερικές" ή/και "εσωτερικές", είναι κοινές στις πιό 

πολλές επιχειρήσεις, με εξαίρεση, μερικές, που ταιριάζουν σε μια δεδομένη 

βιομηχανία. 

Οι όροι "εξωτερικά μέλη" και "μη μέλη" χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα για 

σκοπούς ταξινόμησης, τονίζοντας ότι τα "εξωτερικά μέλη" έχουν με τα επιτελικά 

στελέχη της επιχείρησης μια σταθερή εργασιακή σχέση. 

Οι ανιχνευτικές "προτιμήσεις", που υιοθετούνται απο τα στελέχη των 

επιχειρήσεων, αναφορικά με τη χρήση των πηγών τους, το βαθμό συνολικής 

εμπιστοσύνης τους στις εσωτερικές πηγές και τον τρόπο επιλογής των 

εξωτερικών πηγών τους, ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.11 

Έτσι, τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων, εμπιστεύονται περισσότερο τις 

εσωτερικές τους πηγές, από ό,τι τις εμπιστεύονται στα στελέχη των μικρότερων 

επιχειρήσεων. 

11 Το ίδιο, σελ. 79 
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Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη των μικρότερων επιχειρήσεων δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην πληροφόρηση που λαμβάνουν από τους πελάτες και 

προμηθευτές τους, με τους οποίους διατηρούν μια σταθερή, σχετικά, σχέση και 

επαφή, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τα στελέχη των μεγαλυτέρων 

επιχειρήσεων. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, διαθέτουν ειδικά τμήματα λήψης εξωτερικής 

πληροφόρησης - κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τις μικρότερες επιχειρήσεις - όπως 

λ.χ. τα τμήματα έρευνας αγοράς, έρευνας και ανάπτυξης. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, δηλαδή, διαθέτουν "εσωτερικές πηγές" λήψης εξωτερικής 

πληροφόρησης. 

Αυτή η διαφορά είναι, κατά το συγγραφέα, παρεπόμενη του ενδιαφέροντος και 

της βαρύτητας, που δίνουν τα στελέχη των μικρότερων επιχειρήσεων σε θέματα 

διαμόρφωσης τιμών, δομικών αλλαγών στη βιομηχανία κ.λ.π. 

Στη συνέχεια της έρευνας του, ο συγγραφέας ασχολείται με "τις δημοσιεύσεις", 

εξαιρώντας τις στατιστικές, διότι θεωρεί ότι ο ρόλος που παίζουν, ως πηγές, 

είναι πολύ μικρός. 

Οι δημοσιεύσεις, είναι σημαντική πηγή στρατηγικής πληροφόρησης και 

προσφέρονται προς εξέταση, χωρίς σημαντικό βαθμό δυσκολίας, σε σύγκριση με 

τις άλλες κατηγορίες πηγών. 

Τέλος, χρησιμοποιεί και άλλες πηγές με βάση: 

• τη λειτουργική εξειδίκευση των στελεχών12 

• το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκονται τα στελέχη13 

• το μέγεθος της επιχείρησης14 

• την εμπειρία των στελεχών15 

• το αν είναι γραμμικά ή επιτελικά στελέχη16 

1 2 Το ίδιο, σελ. 85 
1 3 Το ίδιο, σελ. 72 
1 4 Το ίδιο, σελ. 73 
1 5 Το ίδιο, σελ. 79 
1 6 Το ίδιο, σελ. 81 

51 



2.3 Τρόποι απόκτησης Εξωτερικών Πληροφοριών 

Ο Aguilar ξεχωρίζει τους τρόπους απόκτησης της εξωτερικής πληροφόρησης , 

ανάλογα με το αν αυτή επιδιώχθηκε ή όχι, διότι έτσι δημιουργείται μια βάση για 

την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας ανίχνευσης. Θεωρεί ότι το 

"ιδανικό" σύστημα ανίχνευσης μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι συγχρόνως 

δομημένο και ευέλικτο, ώστε, αφενός να καθοδηγεί την ανάγκη των στελεχών 

για ουσιαστική πληροφόρηση (δηλ. σχετικά δομημένο σύστημα ανίχνευσης) και 

αφετέρου να υπάρχει ένας σχετικός βαθμός ελευθερίας, (ευέλικτο σύστημα), 

ώστε τα στελέχη να εμφανίζουν μια δεκτικότητα για πληροφόρηση, η οποία 

μπορεί σε πρώτο επίπεδο να μη θεωρήθηκε ή να μην χαρακτηρίστηκε ως 

σημαντική. Οι όροι, δε, που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι οι ακόλουθοι:17 

Επιδιωκόμενη πληροφόρηση (solicited information) : Περιλαμβάνονται οι 

πληροφορίες που συγκεκριμένα ψάχνονται από τα στελέχη, επιπλέον αυτών που 

τους παρέχονται, εξαιτίας των πληροφοριακών απαιτήσεων - τουλάχιστον όπως 

αυτές έγιναν αντιληπτές - από τον πομπό της επικοινωνίας. Η κατηγορία αυτή 

επίσης, διακρίνεται σε: 

• Πληροφορίες που επιδιώκονται αποκλειστικά, (explicitly solicited) 

• Πληροφορίες που επιδιώκονται οργανωσιακά, δηλαδή όσες τις επιδιώκει η 

επιχείρηση από ρουτίνα, (organizationally solicited) 

Μη επιδιωκόμενες πληροφορίες (unsolicited information) : Περιλαμβάνονται 

όλες οι πληροφορίες, που δεν μπορούν να ενταχθούν στις προηγούμενες 

κατηγορίες. 

Αυτή η κατηγορία, επίσης διακρίνεται σε: 

• Κατευθυνόμενες επικοινωνίες (Directed communication) οι οποίες είναι 

σκόπιμες και διακρίνονται σε: 

• Αυτές που ωφελούν το δέκτη 

• Αυτές που ωφελούν τον πομπό 

• Μη κατευθυνόμενες μη επιδιωκόμενες (Undirected communication) 

Σύμφωνα με την έρευνα του Aguilar, οι πληροφορίες που προέρχονται από 

εξωτερικές πηγές, είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους μη επιδιωκόμενες, ενώ 

17 Το ίδιο, σελ. 99. 
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αυτές που προέρχονται από εσωτερικές πηγές είναι επιδιωκόμενες. Από αυτή 

τη διαπίστωση μπορούν να προκύψουν, δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία και 

τίθενται από το συγγραφέα. 

Τα ερωτήματα σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης, 

αναφορικά με τις δύο κατηγορίες πηγών. 

Το πρώτο εξ αυτών,αφορά στο αν και κατά πόσο η διαδικασία της ανίχνευσης 

δεν είναι δομημένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δικαιολογείται η καθοδήγηση των 

προσπαθειών των στελεχών, αλλά και η διευκόλυνση της ροής της 

επικοινωνίας18. 

Ο Aguilar θεωρεί, όμως, ότι ο ενδοιασμός αυτός δεν θεμελιώνεται, διότι, αφενός 

ένα μεγάλο κομμάτι της πληροφόρησης αποκτήθηκε αποκλειστικά επιδιωκόμενα, 

γεγονός που εγγυάται ότι τα στελέχη κινούνται προς τη σωστή ανιχνευτική 

κατεύθυνση και αφετέρου το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της πληροφόρησης, 

αποκτήθηκε με τρόπους φαινομενικά οργανωσιακούς. 

Το δεύτερο ερώτημα, αφορά στο άν η διαδικασία της ανίχνευσης είναι τόσο 

δομημένη, ώστε τα στελέχη να είναι εγκλωβισμένα, κατά τέτοιο τρόπο, που να 

μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν άλλου είδους σημαντικής εξωτερικής 

πληροφόρησης, πλην αυτής που επιδιώκουν ενεργητικά19. 

Τα υπάρχοντα στοιχεία, αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά 

και σοβαρά, με αποτέλεσμα - όπως αναφέρει ο Aguilar - τα ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια να μην είναι "ανοιχτά" σε καινοτομικές ιδέες ή μη επιδιωκόμενες 

πληροφορίες, που προέρχονται από τους υφισταμένους τους. 

Το συμπέρασμα, που κυριαρχεί, μέχρις στιγμής, από την παρουσίαση αυτής της 

χρήσιμης για μας μελέτης, είναι ότι οι περισσότερες κατηγορίες στελεχών 

"κατευθύνονται" και "βοηθούνται" στην ανιχνευτική διαδικασία, κατά έναν 

παρόμοιο τόπο.20 

Ο βαθμός κατεύθυνσης μετρείται, από την ποσότητα των αποκλειστικά 

επιδιωκόμενων πληροφοριών που λαμβάνουν (explicitly solicited information), ενώ ο 

βαθμός βοήθειας μετρείται από την ποσότητα, τόσο την οργανωσιακά 

επιδιωκόμενων πληροφοριών που αποκτούν (organizationally solicited information), 

όσο και από την ποσότητα των κατευθυνόμενων μη επιδιωκόμενων πληροφοριών 

(Directed Unsolicited information), που ωφελούν το δέκτη. 

18 Το ίδιο, σελ. 105 
19 Το ίδιο, σελ. 105 
2 0 Το ίδιο, σελ. 109 
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Σχετικά με τον τρόπο απόκτησης πληροφόρησης από επιχειρήσεις διαφόρων 

μεγεθών, ο Aguilar θεωρεί ότι: 

- "Μεγαλύτερο μέγεθος επιχείρησης για τις διαδικασίες της ανίχνευσης, 

σημαίνει μεγαλύτερη ποσότητα πληροφόρησης που εισέρχεται στην επιχείρηση 

πάνω σε "ειδικά" επιδιωκόμενη βάση21. 

- Μικρότερο μέγεθος επιχείρησης, σημαίνει μεγαλύτερη έμφαση σε πληροφορίες, 

που είναι οργανωσιακά επιδιωκόμενες (organizationally solicited) και όχι 

αποκλειστικά επιδιωκόμενες. 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τη διαφοροποίηση των ενδιαφερόντων, που 

εμφανίζουν τα στελέχη σε εταιρίες διαφορετικού μεγέθους, δηλ. τα στελέχη σε 

μικρότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα βραχυπρόθεσμα νέα της 

επιχείρησης, ενώ αντίθετα τα στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

ενδιαφέρονται για περισσότερο μακροπρόθεσμα και πολύπλοκα ζητήματα. 

Τέλος, ο Aguilar ασχολείται με τη διαδικασία της επικοινωνίας, σχετικά με τη 

μεταβίβαση των πληροφοριών στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, εκ 

μέρους των στελεχών της. 2 2 

Τον απασχολούν τόσο τα "προβλήματα" των εσωτερικών επικοινωνιών, όσο και 

αυτά των επικοινωνιακών προβλημάτων όλων των ειδών, που αναφύονται 

ανάμεσα σε προϊστάμενους και υφιστάμενους. 

Κατά τη γνώμη του, οι σημαντικότεροι παράγοντες προς αυτήν την κατεύθυνση, 

είναι η δομή της οργάνωσης και το πρόβλημα της φυσικής απόστασης. 

Όμως, αυτά δεν περιορίζονται εντός των ορίων των μερικών ή οργανωσιακών 

εμποδίων, διότι και αν ακόμα αυτά αρθούν τα προβλήματα της εσωτερικής 

επικοινωνίας και της εξωτερικής πληροφόρησης, εξακολουθούν να υφίστανται. 

υε αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι συγνά ανεπαρκής. 

Οι πληροφορίες, δε, που μεταβιβάζονται από κάτω προς τα πάνω, δηλ." απ' τους 

υφιστάμενους προς τους προϊστάμενους, κατά κύριο λόγο εξαρτώνται και 

καθορίζονται από τη διαμορφωμένη αντίληψη των υφισταμένων, αναφορικά με 

τα πληροφοριακά ενδιαφέροντα των προϊσταμένων τους. Αυτή η αντίληψη, 

κυρίως μορφοποιείται κατά τη διάρκεια των διοικητικών συμβουλίων. 

Από τη μιά πλευρά, οι υφιστάμενοι, επιθυμούν την όσο δυνατόν πληρέστερη 

ενημέρωση τους, γύρω από τα ενδιαφέροντα των προϊσταμένων τους, 

2 1 Το ίδιο, σελ. 109 
2 2 Το ι'διο, σελ. 112 
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προκειμένου να γίνονται δέκτες εκείνων των πληροφοριών οι οποίες θα άπτονται 

στον κύκλο των ενδιαφερόντων και απαιτήσεων των προϊσταμένων τους. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο εύλογος προβληματισμός των προϊσταμένων, 

αναφορικά με το "πόσο" και "μέχρι που ανοιχτοί", μπορούν να είναι με τους 

υφισταμένους τους, με δεδομένο ότι η μυστικότητα επιβάλλεται, εφόσον 

πρόκειται για στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης. 

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης, είναι η λαθεμένη ή συγκεχυμένη 

πολλές φορές, αντίληψη των υφισταμένων, για το ποιες πληροφορίες είναι 

σημαντικές ή όχι, να παίζει πολλές φορές εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό 

ρόλο, για τη συνολική πορεία της ανιχνευτικής διαδικασίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο III 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ 

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

Οι διαδικασίες ανίχνευσης, που θα καταγραφούν σε γενικές γραμμές, 

ακολουθήθηκαν - από τον Aguilar - με βάση τη φυσιογνωμία των επιχειρήσεων, 

κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης του, χωρίς να ληφθούν υπόψιν, όπως 

αναφέρει ο συγγραφέας, πιθανές προηγούμενες μορφές τους, ή η ιστορία τους, 

ή το management που ακολούθησαν, κ.ο.κ. Ο συγγραφέας θεώρησε ότι οι στόχοι 

του εξυπηρετούνταν καλύτερα, κατ' αυτόν τον τρόπο. 

Ο Aguilar έθεσε ως κριτήριο το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, διότι στόχευε 

στον εντοπισυό των ξεχωριστών ή διαφορετικών στοιχείων, εφόσον βέβαια 

υπήρχαν ή έστω εμφανίζονταν, υπό το πρίσμα μιας τέτοιου είδους διαδικασίας. 

Η εμφάνιση τέτοιων στοιχείων, θα αποκτούσε ενδιαφέρον καθώς η διαδικασία 

θα κλιμακωνόταν από σχετικά απλούστερη (στη μικρή επιχείρηση) έως 

συγκριτικά πολυπλοκότερη (στη μεγάλη επιχείρηση). 

Και στις τρεις επιχειρήσεις - με διαφορετικό μέγεθος1 - που εξετάζει ο Aguilar 

και εμείς καταγράφουμε, ο ίδιος αναφέρει ότι:"όλα τα ονόματα, τα πρόσωπα, οι 

τοποθεσίες και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχουν παραποιηθεί."2 

3.1. 1η Περίπτωση: Επίγειρηση "POLYMER PRODUCTS INC." 

3.1.1. Ιστορικό της Επιχείρησης 

Η επιχείρηση, γνωστή ως "POLYP"3 παράγει πλαστικά προϊόντα. Κατά το 

ξεκίνημα της έδωσε καλά στοιχεία, αναφορικά με τις πωλήσεις της. Με την 

πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, 

1 Οι εταιρίες που περιγράφονται, ανέπτυξαν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στις Η.Π.Α, ενώ 
η ταξινόμηση τους, κατά τάξη μεγέθους, γίνεται από το συγγραφέα. Γίνεται αυτή η επισήμανση, 
διότι άλλα κριτήρια μεγέθους χρησιμοποιεί η Ενωμένη Ευρώπη, και άλλα χρησιμοποιούν οι Η.Π.Α. 
Έτσι, μια εταιρία σαν την "POLYP", για παράδειγμα με 300 άτομα προσωπικό, με βάση τα 
Ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μεσαίου μεγέθους, ενώ για τις Η.Π.Α. είναι μικρή. Οι περιγραφές και 
αναλύσεις του συγγραφέα σε αρκετά σημεία διαφοροποιούνται και εμπλουτίζονται από επιπλέον 
στοιχεία και αναλύσεις που εισάγονται από μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι 
στόχοι της μελέτης μας. 
2F.J. AGUILAR, βλ. όπ. ανωτ. σ. 120,151. 
3 Το ίδιο, σελ. 122 
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ενώ μετά από 10 χρόνια λειτουργίας της, εθεωρείτο μια επιτυχημένη επιχείρηση, 

που απασχολούσε έναν αρκετό αριθμό απασχολούμενων. 

Ως κριτήρια επιτυχίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Το ότι ήταν επικερδής 

• Η ικανότητα ρευστότητας της επιχείρησης 

• Ο βαθμός τεχνογνωσίας που κατείχε, δηλ. η τεχνολογική της θέση. 

• Η δυνατότητα της να καλύπτει τους πελάτες της με την πλήρη σειρά 

προϊόντων του κλάδου της. 

Η "POLYP" επιβίωσε σ' ένα βιομηχανικό κλάδο με σημαντικές εξελίξεις και 

μεταβολές, όπου είχε να αντιμετωπίσει έναν έντονο ανταγωνισμό, αφενός από 

μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου από ένα μικρό αριθμό από Χημικές 

Βιομηχανίες. Τα δομικά χαρακτηριστικά αυτού του κλάδου διαχρονικά 

σημείωσαν σημαντικές αλλαγές με συνέπεια, μερικές μικρές επιχειρήσεις να 

υποχωρήσουν υπό την πίεση των αλλαγών, εφόσον δεν ήταν επιτυχημένες, ενώ 

μερικές άλλες να συγχωνευθούν από μεγαλύτερες, εφόσον βέβαια αυτές ήταν 

επιτυχημένες. 

Έτσι, η "POLYP", η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο της4 είχε ν' αντιμετωπίσει 

"ανταγωνιστές με τις λειτουργικές ευελιξίες μιας μικρής επιχείρησης και τους 

οικονομικούς πόρους μιας μεγάλης επιχείρησης", συγχωνεύθηκε από την μεσαίου 

μεγέθους επιχείρηση του κλάδου, με την επωνυμία "Gem Catalyst Company Ine!', 

της οποίας ο αρχικός προσανατολισμός ήταν η διύλιση πετρελαίου. 

Οι λειτουργίες της "POLYP" δεν παρουσίασταν μετά τη συγχώνευση 

αξιοσημείωτες μεταβολές. 

Η στρατηγική της αρχικά, θα μπορούσε - σύμφωνα με τον Aguilar - να 

χαρακτηριθεί ως ευκαιριακή, διότι τα ενδιαφέροντα της ήταν στενά 

προσανατολισμένα προς τον εντοπισμό των ευκαιριών μέσα στον δικό της κλάδο. 

Μετά τη συγχώνευση, τίθενται τα θεμέλια μιας ουσιαστικής διαφοροποίησης της 

προϋπάρχουσας στρατηγικής από την "POLYP". 

4 Το ίδιο, σελ. 122 
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Το οργανόγραμμα, όπως βλέπουμε, παρουσιάζει μια μορφή τμηματοποίησης κατά 

γεωγραφικές περιοχές και αυτό ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι η επιχείρηση 

επεκτάθηκε και σε άλλα γεωγραφικά τμήματα, με φυσικό επακόλουθο όλες οι 

δραστηριότητες της κάθε περιοχής να συγκεντρωθούν στα χέρια ενός 

υπευθύνου, εξασφαλίζοντας έτσι ως συγκριτικά πλεονεκτήματα την ευχέρεια 

των επικοινωνιών, που σήμερα βέβαια είναι λιγότερο σημαντικός λόγος, εξαιτίας 

της ανάπτυξης νέων συστημάτων επικοινωνίας και την ετοιμότητα της διοίκησης 

για άμεση επέμβαση και την εκμετάλλευση των τοπικών συνθηκών6. 

3.1.2 Διαδικασίες Ανίννευσηο στην Εταιρία "POLYP" 

Η διαδικασία ανίχνευσης, για στρατηγική πληροφόρηση, στην εν λόγω εταιρία, 

παρουσιάστηκε ως μια διαδικασία σχετικά απλή, δεδομένου ότι αυτή 

αναπτύχθηκε απ' τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της. 

Πηγές εξωτερικής πληροφόρησης 

α. Ο μεγαλύτερος όγκος των στρατηγικών πληροφοριών, που αφενός απαρτίζουν 

τη βάση των τόσο σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων, και αφετέρου 

θεωρούνται κορυφαίας σημασίας για την επιχείρηση, διότι "ενσωματώνουν την 

γενική επιχειρηματική στρατηγική που έχει επιλεγεί",7 οι οποίες αποκτήθηκαν 

από την "POLYP", σχετίζονται με το άμεσο βιομηχανικό περιβάλλον, στο οποίο 

αυτή άπτεται. 

β. Η πληροφόρηση, που προέρχεται από εξωτερικές πηγές, ανήκει στην 

κατηγορία, τόσο των προσωπικών επαφών, όσο και στην κατηγορία των μη 

προσωπικών πηγών, διότι μεγάλος όγκος αυτής της πληροφόρησης προέρχεται 

από δημοσιεύσεις. 

γ. Η πληροφόρηση, που αποκτήθηκε, είναι προϊόν μιας συνεχούς, εντατικής και 

περιεκτικής παρακολούθησης. 

δ. Οι σημαντικότερες πληροφορίες που λαμβάνει η "POLYP" σχετίζονται με νέες 

εξελίξεις στο άμεσο εξωεπιχειρησιακό της περιβάλλον. 

Οι πιθανές αιτίες, όλης αυτής της εντατικής και προσεκτικής ανίχνευσης, 

πιθανώς να οφείλονται στις αυξήσεις των πωλήσεων των προϊόντων, τα οποία 

βρίσκονταν στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής τους και στις εισαγωγές 

6 Σ. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗ, Σ. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ: "Οργάνωση Επιχειρήσεων", Θεσ/νίκη, Εκδόσεις 
Αφών Κυριακίδη, 1986, σ. 301. 
7 ΠΡ. ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ: « "Επιχειρησιακή Στρατηγική", Θεσ/νίκη, Πρ. Ευθύμογλου, 1990, σ. 185. 
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συναφών προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ότι έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και εξάπλωση της επιχείρησης. 
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3.1.3 Παρατηρήσεις - Σχόλια αναφορικά με τη λήψη της στρατηγικής 

πληροφόρησης 

Α. Ανώτατο Επίπεδο Ιεραρχίας 

α. Όλος ο όγκος της πληροφόρησης, που προέρχεται, τόσο από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον της 

οργάνωσης, εστιάζεται αποκλειστικά, στο πρόσωπο του προέδρου και 

ιδιοκτήτου της εταιρίας "POLYP" . 

β. Η εσωτερική πληροφόρηση, που λαμβάνει ο πρόεδρος της εταιρίας, 

προέρχεται από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της οργάνωσης. 

γ. Οι πιο σημαντικές πληροφορίες, που διαχέονται από τον πρόεδρο της 

"POLYP", έχουν ως λήπτη τον οικονομικό διευθυντή και συνιδιοκτήτη της 

εταιρίας. 

δ. Η υπόλοιπη πληροφόρηση, που ο οικονομικός διευθυντής λαμβάνει, προέρχεται 

μόνο από το ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο και ειδικά από ένα μόνο στέλεχος 

αυτού του επιπέδου, που είναι ο υπεύθυνος της περιοχής Α', όπως φαίνεται 

και σχηματικά. Ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή στη διαδικασία 

ανίχνευσης είναι δευτερεύων και όχι τόσο ενεργητικός, αν και θα μπορούσε, 

ίσως, να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, που δεν 

καλύφθηκαν από τον πρόεδρο της "POLYP". 

Β. Ανώτερο Επίπεδο Ιεραρχίας 

Σ' αυτό το επίπεδο, ποικίλλει η σημαντικότητα της πληροφόρησης, που 

λαμβάνεται από τα ομοβάθμια στελέχη αυτού του επιπέδου. Η πληροφόρηση 

αυτή, προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το Top Management. Ο υπεύθυνος 

της περιοχής Α', λαμβάνει σημαντικότερη πληροφόρηση απ' αυτήν, που 

λαμβάνουν οι υπόλοιποι ομοβάθμιοί του, ενώ, δεν διαφέρει ο βαθμός 

σημαντικότητας των πληροφοριών, που τα στελέχη αυτού του επιπέδου, 

αποστέλλουν προς το Top Management. 

Οι άλλες πηγές πληροφόρησης, των υπευθύνων αυτού του επιπέδου, είναι οι 

αντίστοιχοι διευθυντές πωλήσεων της κάθε γεωγραφικής περιοχής, με 

πληροφορίες ισοδύναμης αξίας. 
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Γ. Μεσαίο Επίπεδο Ιεραρχίας 

Αποστέλλουν πληροφορίες προς το Top Management και στους αμέσους 

προϊσταμένους τους. Η πληροφόρηση, που αποστέλλεται προς το Top 

Management είναι μονής κατεύθυνσης, ενώ υπάρχει αμφίδρομη πληροφόρηση με 

τους αμέσως προϊσταμένους τους. Παρατηρούμε ότι είναι σημαντικότερες οι 

πληροφορίες που παρέχουν στο ανώτερο επίπεδο, απ' αυτές που οι ίδιοι 

λαμβάνουν. 

3.1.4 Συμπεράσματα 

Η "POLYP", είναι μια εταιρία στην οποία παρατηρείται μια κλασσική, κυρίως 

κάθετη δομή, με μονομερή εμφάνιση οριζόντιας ανάπτυξης (επιτελικής εξουσίας) 

στο ανώτατο ιεραρχικό της επίπεδο. 

Όπως φάνηκε, η ανιχνευτική δραστηριότητα αποτελεί για την "POLYP" 

αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη των υψηλά ιστάμενων ιεραρχικά στελεχών 

και ιδιαίτερα του Προέδρου και Ιδρυτή της. 

Από το σχεδιάγραμμα 3-2 φαίνεται, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, ότι τα 

χαμηλά ιεραρχικά στελέχη δεν παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο θέμα της 

ανιχνευτικής δραστηριότητας. 

Προφανώς και πιθανώς, όπως τονίζει και ο Aguilar, η κατάσταση αυτή 

διαμορφώθηκε έτσι εξαιτίας και του γεγονότος ότι αυτά τα στελέχη, δεν είχαν 

επιπλέον χρόνο, αλλά και γνώση, ώστε να ασχοληθούν και με θέματα 

ανιχνευτικής δραστηριότητας τη στιγμή, που όλη η προσπάθεια και ο χρόνος 

τους αφιερώνονταν σε θέματα λειτουργικών διαδικασιών. 

Εφόσον, η δομή εμφανίζεται συγκεντρωτική, που σημαίνει ότι όλες οι 

πληροφορίες διοχετεύονται από κάτω προς τα πάνω (Top Management) και οι 

εντολές από πάνω προς τα κάτω (χαμηλά ιεραρχικά κλιμάκια) είναι αναμενόμενο 

γεγονός ότι όλη η καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία της πληροφόρησης 

να γίνεται υποχρέωση και προνόμιο της ανώτατης ιεραρχικά βαθμίδας. 

Με λίγα λόγια, η διαδικασία που καταγράφηκε σχετικά με τους τρόπους, πηγές 

και τα είδη εξωτερικής πληροφόρησης, από την εταιρία "POLYP", δείχνει να 

είναι απλή και αρκετά μηχανιστική, αν και το περιβάλλον στο οποίο δρά - και το 
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οποίο η έρευνα δεν φαίνεται καθόλου να αξιολογεί - είναι δυναμικό και η δομή 

της επιχείρησης κάθε άλλο παρά προσαρμοσμένη είναι - κατά την ενδεχομενική 

θεωρία- στις ανάγκες και προκλήσεις του. 

Το γεγονός της συγχώνευσης της "POLYP" από την "GEMCA" συνεπάγεται νέες 

πληροφοριακές ανάγκες και διευρυμένη ανιχνευτική δραστηριότητα. 

Ένας άμεσος τομέας του εξωτερικού περιβάλλοντος της "POLYP" που - όπως 

φάνηκε- την απασχόλησε είναι το περιβάλλον της "GEMCA". Σ' αυτήν την 

διευρυμένη εταιρία, η ανιχνευτική διαδικασία δεν μπορεί να εξακολουθήσει να 

αποτελεί δουλειά και υποχρέωση ενός ανθρώπου, αλλά θα πρέπει να πάρει 

συλλογικότερη μορφή, λόγω και των αυξημένων αναγκών. 

Το πρόβλημα που αμέσως αναφύεται, αφορά στις ικανότητες των στελεχών να 

ασχοληθούν με δραστηριότητες στρατηγικής υφής, τη στιγμή που όλη η προσοχή 

τους ήτανε εστιασμένη και στραμένη στην αντιμετώπιση καθημερινών 

λειτουργικών προβλημάτων. 

Είναι αξιοσημείωτο, δε, αυτό που τονίζει ο Aguilar, ότι δηλ. οι ανιχνευτικές 

απαιτήσεις μεταβάλλονται διαχρονικά σε σημαντικό βαθμό και αυτό σημαίνει ότι 

ο,τιδήποτε είναι επιθυμητό ή αναγκαίο για μια κατάσταση, δεν σημαίνει ότι είναι 

κατάλληλο και για κάποια άλλη. 
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3.2 2η Περίπτωση: Επιγείοηση "CROYDON CHEMICAL COMPANY LTD9" 

3.2.1 Ιστορικό της "CROYDON" 

Πρόκειται για μια επιχείρηση μικρού10 μεγέθους, η οποία κατασκευάζει 

βιομηχανικά- χημικά είδη. Πρώτος χρόνος λειτουργίας της, το έτος 1979. Η 

γραμμή παραγωγής της εταιρίας περιλαμβάνει, πλαστικά, πολυαιθέρες, δραστικά 

μέσα επιπολής, δηλ. πρόκειται για ουσίες, που προστίθενται σε υδατική διάλυση, 

για να μειωθεί η επιφανειακή τους τάση, καθώς επίσης, περιλαμβάνει και χημικά 

προϊόντα, για δέρματα. 

Η εταιρία χαρακτηρίστηκε, ως πετυγπμένπ. βασικά εξ αιτίας του Management 

που χρησιμοποιεί και της στρατηγικής της. Η "CROYDON" είχε να αντιμετωπίσει 

ένα σκληρό ανταγωνισμό, λόγω του ότι είχε να κερδίσει κομμάτι της αγοράς, για 

τις πιο σημαντικές περιοχές των προϊόντων της. Τελικά, κατάφερε να 

κυριαρχήσει στο 1/3 της συνολικής αγοράς, όσον αφορά τα πλαστικά, τους 

πολυαιθέρες και τα δραστικά μέσα επιπολής. 

Η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη προς την πελατεία και ένα προϊόν βγαίνει 

στην αγορά, μόνο, όταν, η εταιρία αντιληφθεί ότι υπάρχει πραγματική ζήτηση γι' 

αυτό και ότι ικανοποιούνται οι καταναλωτικές ανάγκες, όσο το δυνατόν 

καλύτερα. 

Αυτή η πολιτική απέφερε σημαντικά αποτελέσματα, στις ανιχνευτικές 

δραστηριότητες της εταιρίας. 

Η διοίκηση της εταιρίας, αποφάσισε να συνεργαστεί με τη μεγαλύτερη εταιρία 

στο κλάδο της, τη "DRAKE INT. Ltd"11, για να μπορέσει να απαλείψει κάποια 

βασικά της προβλήματα, που ήταν η αδυναμία της να προσδιορίσει τον ακριβή 

αριθμό προμηθειών της για τις βασικές πρώτες ύλες της, η ανεπάρκεια των 

οικονομικών πηγών της, καθώς επίσης και των επιτελικών της στελεχών. 

Το Δ.Σ. της "CROYDON" απαρτίζεται από επτά μέλη συνολικά. Οι τελικές 

αποφάσεις λαμβάνονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., τον εμπορικό διευθυντή και 

τον τεχνικό διευθυντή, αν και ο ρόλο των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., όσον 

αφορά την διαμόρφωση της πολιτικής της εταιρίας, διαχρονικά, γίνεται 

σημαντικός. 

9 Το ίδιο, σελ. 130. 
1 0 Και πάλι ο χαρακτηρισμός του μεγέθους, αποδίδεται στο συγγραφέα. 
11 Το ίδιο, σελ. 132 
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3.2.2 Ανιχνευτικές δραστηριότητες στην "CROYDON" - Είδη Πληροφοριών -

Πηγές πληροφόρησης 

Στην "CROYDON", δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα εσωτερικών 

επικοινωνιών, γεγονός, που αλλάζει την εικόνα του συνολικού χαρακτήρα της 

ανιχνευτικής διαδικασίας13. 

Τα κύρια σημεία της ανιχνευτικής δραστηριότητας, δηλ. η απάντηση στα 

ερωτήματα, τι είδους εξωτερικές πληροφορίες, από πού και πώς οι managers τις 

αποκτούν, έχουν ως εξής: 

• Η εξωτερική πληροφόρηση, που χαρακτηρίζεται, ως σημαντική, είναι 

προσανατολισμένη στο άμεσο βιομηχανικό περιβάλλον της εταιρίας και 

αποκτάται κατά την περίοδο, των κανονικών λειτουργικών δραστηριοτήτων 

της εταιρίας. 

• Οι σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης, για τα υψηλά ιστάμενα, ιεραρχικώς, 

στελέχη της είναι οι προσωπικές πηγές, εκτός της εταιρίας και το σύστημα 

εσωτερικών επικοινωνιών της. 

Η εταιρία εμφανίζει μια υπεροχή, σχετικά με τις εξωτερικές πληροφορίες, 

που αποκτούν τα ανώτατα ιεραρχικά στελέχη της, διότι αυτές άπτονται στο 

άμεσο βιομηχανικό της περιβάλλον, με συνέπεια να επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

της πολιτικής και τις στρατηγικές της αποφάσεις, εφόσον η εταιρία είναι σε 

θέση να αντιδράσει άμεσα, στην οποιαδήποτε μεταβολή παρουσιάζεται σ' αυτό. 

Οι ιθύνοντες της "CROYDON" ασχολούνται, συνέχεια, με τις πρόσφατες 

τάσεις στη βιομηχανία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, διότι δείχνει ότι οι 

managers των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν πιο έντονη προτίμηση για 

πληροφορίες, αναφορικά με δομικές αλλαγές στη βιομηχανία, με τιμές, με 

διαπραγματεύσεις τιμών και με πρώτες ύλες, απ' ότι οι managers μεγαλυτέρων 

επιχειρήσεων14. 

Η ανιχνευτική δραστηριότητα της "CROYDON" είναι, σχεδόν, αποκλειστική 

ενασχόληση των μελών του Top management15. Η, σχετικά, περιορισμένη εστίαση 

της ανιχνευτικής τους δραστηριότητας, πάνω σε θέματα προσανατολισμένα στη 

βιομηχανία, ίσως και να είναι αναμενόμενη και λογική, αφού ο αριθμός των 

υψηλά ιστάμενων στελεχών είναι αρκετά μικρός και επομένως, δεν υπάρχει 

1 3 Το ίδιο, σελ. 134 
1 4 Το ίδιο, σελ. 135 
15 Το ίδιο, σελ. 135 
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απεριόριστη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα πολύ μακρύ φάσμα 
καταστάσεων. 

Το αποτέλεσμα ήταν να θέσουν κάποια όρια στις ανιχνευτικές τους 

δραστηριότητες, δίνοντας προβάδισμα και υπεροχή στον τομέα, που, κατά τη 

γνώμη τους, κατείχε νευραλγική θέση στην εταιρία τους. 

Το συμπέρασμα, που προκύπτει -κατά τον Aguilar πάντα- από τα παραπάνω, είναι 

ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανώτατη διοίκηση προσανατολιζότανε σε ένα 

θέμα, ή σε ένα μικρό αριθμό θεμάτων κρίσιμης σημασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι αγνοούσε άλλα προβλήματα. Απλώς τα αξιολογούσε, ίσως, ως 

δευτερεύουσας σημασίας, διότι διαφορετικά θα έπρεπε, ίσως να αλλάξει τις 

προτεραιότητες της. 

Οι March και Simon υπογραμμίζουν την αιτία αυτής της συμπεριφοράς, με την 

"αρχή της περιορισμένης λογικής" (Principle of Bounded Rationality). 

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, ισχύουν τα εξής: "Εξ αιτίας των ορίων που 

υπάρχουν στις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες, συγκριτικά με τις 

πολυπλοκότητες των προβλημάτων, που άτομα και οργανώσεις αντιμετωπίζουν, η 

λογική συμπεριφορά απαιτεί απλοποιημένα μοντέλα, που περιέχουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός προβλήματος, χωρίς να περιέχουν όλες τις 

πολυπλοκότητες τους". 

"Επικαλούμαστε ξανά, την αρχή της περιορισμένης λογικότητάς - στα όρια των 

ανθρωπίνων λογικών δυνατοτήτων - για να επιβεβαιώσουμε ότι στην ανακάλυψη 

και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, η λειτουργία της λήψης της απόφασης θα 

προχωρήσει κατά στάδια και σε ανύποπτο χρόνο θα ασχοληθεί, με "όλο" το 

πρόβλημα και τις πολυπλοκότητες του, αλλά πάντα με μέρη του προβλήματος".16 

Ο διευθυντής πωλήσεων της "CROYDON", ασχολείται με τους πιθανούς 

κινδύνους, που απειλούν ένα προϊόν της εταιρίας, ανάλογα με το στάδιο ζωής, 

στο οποίο αυτό βρίσκεται. Έχει δηλ. μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα προϊόν, 

όταν αυτό για πρώτη φορά εμφανίζεται στην αγορά και γίνεται περισσότερο 

αδιάφορος, διαχρονικά, όταν τα ανταγωνιστικά κριτήρια για ένα προϊόν 

προσπάθησαν και απέτυχαν. 

To Top Management της εταιρίας τονίζει, αφ' ενός τη στενή σχέση της 

διοίκησης με το βιομηχανικό κλάδο της εταιρίας, και αφ' ετέρου τις πηγές των 

βιομηχανικών δεδομένων, ως επί πλέον σημαντικό παράγοντα. 

16 MARCH & SIMON: "Principle of Bounded Rationality" Αναφέρεται στο βιβλίο του FRANCIS 
JOSEPH AQUILAR: "Scanning the Business Environment", N.Y.: The Macmillan Co., 1967, σ. 136 
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Σε γενικές γραμμές, όπως καταδείχθηκε και παραπάνω, οι πιο σημαντικές 

πηγές στρατηγικής πληροφόρησης, για τα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια, 

εστιάζονται στις εξωτερικές ε π α φ έ ς μέσα στο βιομηχανικό κλάδο και με 

συναδέλφους που βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική κλίμακα. 

Ο Aguilar αναφέρει ότι:1 7 

Ι. Οι στρατηγικές πληροφορίες εισέρχονται στην επιχείρηση, από ένα 

περιορισμένο αριθμό εισόδων. Τα κατώτερα στελέχη δεν φαίνεται να 

παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, στη διαδικασία ανίχνευσης. 

II. Η κυριότερη είσοδος (πηγή) εξωτερικής πληροφόρησης στην "CROYDON", 

για στρατηγικής φύσεως πληροφορίες, είναι οι βιομηχανικές επαφές . 

III. Η εσωτερική επικοινωνία της εξωτερικής πληροφόρησης ανάμεσα στους 

ανθρώπους του Top Management, αντιπροσωπεύει την κυριότερη εσωτερική 

πηγή στρατηγικής πληροφόρησης. 

1 7 F.J. AGUILAR, βλ. όπ. ανωτ., σ. 137 
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3.2.3 Παρατηρήσεις - Σγόλια Αναφορικά με τη Λήψη της Στρατηγικής 

Πληροφόρησης. 

Α. Ανώτατο Επίπεδο Ιεραρχίας 

α. Όλος ο όγκος της πληροφόρησης, που προέρχεται από το εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον της εξεταζόμενης επιχείρησης, εστιάζεται στα άτομα, 

που απαρτίζουν την ομάδα του Top Management. 

β. Η εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι μικρού, 

συγκριτικά, βαθμού σημαντικότητας, ενώ προέρχεται από τα επιτελικά 

στελέχη της "DRAKE" και από προσωπικές γνωριμίες του Προέδρου. 

γ. Η εξωτερική πληροφόρηση που διοχετεύεται προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από τον εμπορικό Δ/ντή της 

εταιρίας, γεγονός λογικό και αναμενόμενο, αφού η πολιτική της εταιρίας 

προσανατολίζεται προς την πελατεία της (Σχήμα 3-4). 

δ. Η εξωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει ο Τεχνικός Διευθυντής είναι 

σημαντικά μικρότερου (συγκριτικά), βαθμού σημαντικότητας και από ό,τι 

φαίνεται από το Σχήμα 3-4, προέρχεται, αποκλειστικά, μόνο από γνωριμίες 

του Διευθυντή. 

ε. Η εσωτερική πληροφόρηση που διοχετεύεται προς τον Τεχνικό Διευθυντή 

είναι αρκετή και πολυεπίπεδη. Η σημαντικότερη πληροφόρηση προέρχεται 

από τον Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρίας, αλλά, επίσης, λαμβάνει 

αθροιστικά σημαντική πληροφόρηση προερχόμενη και από τα ανώτερα 

στελέχη της επιχείρησης, αλλά και από τα μεσαία (Σχήμα 3-4). Ο κύριος 

όγκος της σημαντικότερης εξωτερικής πληροφόρησης λαμβάνεται, από τον 

εμπορικό Διευθυντή και προέρχεται από το άμεσο βιομηχανικό περιβάλλον 

της επιχείρησης (πελάτες, γνωριμίες), ενώ, επίσης, μικρότερης αξίας 

στρατηγική πληροφόρηση διοχετεύεται προς αυτόν και από τα επιτελικά 

στελέχη της "DRAKE". 

στ. Η εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει ο Εμπορικός Δ/ντής είναι και 

σημαντική και πολυεπίπεδη, όπως φαίνεται και από το σχήμα 3-4, αλλά και 

πάλι επαναλαμβάνουμε, ότι η κατάσταση αυτή είναι αναμενόμενη, λόγω του 

προσανατολισμού της εταιρίας. 
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Β. Ανώτερο Επίπεδο Ιεραρχίας 

Εδώ, ποικίλλει η σημαντικότητα της πληροφόρησης που λαμβάνεται από τα 

στελέχη αυτού του επιπέδου, σε πλαίσια και πάλι, που εναρμονίζονται πλήρως 

με την πολιτική της εταιρίας. 

Διαπιστώνεται, δηλ. ότι τα στελέχη, που βρίσκονται ιεραρχικά κάτω από τον 

Εμπορικό Διευθυντή, λαμβάνουν και αποδίδουν συνολικά προς τον άμεσο 

προϊστάμενο τους και περισσότερη, αλλά και σημαντικότερη πληροφόρηση απ' 

αυτήν που συγκριτικά διοχετεύεται από τους υφισταμένους του Τεχνικού 

Διεθυντή. 

Παρατηρούμε δηλ. ότι από τα στελέχη αυτού του επιπέδου τη μεγαλύτερη 

πληροφόρηση (εξωτερική και εσωτερική) τη λαμβάνουν ο Διευθυντής Πωλήσεων 

και ο Διεθυντής Έρευνας. 

Γ. Μεσαίο Επίπεδο Ιεραρχίας 

Από ό,τι φαίνεται από το σχήμα 3-4, ο ρόλος τους στη διαδικασία 

ανίχνευσης του περιβάλλοντος είναι πολύ υποτονικός, σχεδόν ανύπαρκτος θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ή έστω χωρίς υψηλό βαθμό σημαντικότητας. 

Παρατηρείται και στην "CROYDON" το ίδιο φαινόμενο μ' αυτό που παρατηρήθηκε 

στην επιχείρηση "POLYP", ότι δηλ. οι ανιχνευτικές διεργασίες είναι ευθύνη, 

αποστολή και καθήκον μιας μικρής ομάδας της επιχείρησης και όχι συλλογικό 

καθήκον όλων των μελών της επιχείρησης. 
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3.2.4 Συμπεράσματα 

Όπως ήδη αναφέραμε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι ανιχνευτικές δραστηριότητες 

της "CROYDON" κατευθύνονται και προσανατολίζονται από τη διαμορφωμένη 

πολιτική της εταιρίας, η οποία δίνει βάρος και έμφαση στην πελατεία της. 

Γι' αυτό το λόγο και όλος ο όγκος της πληροφόρησης συγκεντρώνεται επιλεκτικά 

στα πρόσωπα του Εμπορικού Διευθυντή (Top Management) και του Διευθυντή 

Πωλήσεων (ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο), ο οποίος είναι και ένας εκ των άμεσων 

υφισταμένων του. Υπάρχει, εκ των πραγμάτων, στενή επικοινωνιακή σχέση 

μεταξύ τους. 

Στην περίπτωση της "CROYDON", φαίνεται πλέον καθαρά, η σημαντικότητα του 

ρόλου της επικοινωνίας - εξωτερικής και εσωτερικής - της οποίας η 

αποδοτικότητα και επάρκεια θα παίξουν καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο για 

τη συνολική πορεία της επιχείρησης. 

Θα έπρεπε, ιδιαίτερα, να δοθεί βαρύτητα - από το συγγραφέα δεν δόθηκε -

στους τυπικούς και άτυπους αφενός και προσωπικούς και μη προσωπικούς 

παράγοντες αφετέρου, σε οποιαδήποτε εξέταση ανιχνευτικής δραστηριότητας. 

Γνωρίζοντας την αξία και τη δύναμη των άτυπων σχέσεων, που διαμορφώνονται 

μέσα στα πλαίσια της οποιαδήποτε οργάνωσης και οι οποίες είναι ισχυρότατες, 

μπορούμε άφοβα να ισχυριστούμε ότι οι άτυποι και προσωπικοί παράγοντες είναι 

εκείνοι που δίνουν περισσότερη μορφή στα επικοινωνιακά πρότυπα, από ό,τι 

δίνουν οι τυπικοί και οι μη προσωπικοί. 

73 



3.2.5 Συγκριτικός Πίνακας Διαωορών - Ομοιοτήτων των Εταιριών "POLYP" και 

"CROYDON". 

"POLYP" 

Μέγεθος: Μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση 

Αξιολόνηση: Επιτυγημένη 

1. Η διαδικασία ανίχνευσης αναπτύχθηκε 

αποκλειστικά από ένα και μοναδικό άτομο, 

τον πρόεδρο της εταιρίας 

2. Ο ρόλος των υφισταμένων στη διαδικασία 

ανίχνευσης είναι υποτονικός, διότι οι 

υφιστάμενοι είναι απορροφημένοι από τα 

λειτουργικά προβλήματα της επιχείρησης, επί 

καθημερινής βάσης. 

3. Οι στρατηγικές πληροφορίες σχετίζονται, με 

το άμεσο βιομηχανικό της περιβάλλον. 

4. Ταξινόμηση πληροφοριών: 

4α. Εξωτερικές πηγές: 

προσωπικές πηνές: 

προσ. επαφές 

μη προσ. πηνές: 

δημοσιεύσεις 

5. Η διαδικασία ανίχνευσης γίνεται επί 

συνεχούς βάσεως 

6. Αντικείμενο ανιχνευτικών δραστηριοτήτων: 

-Αυξήσεις πωλήσεων των νεαρών προϊόντων 

-Εισαγωγές συναφών προϊόντων 

7. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με: 

- Νέες εξελίξεις στο άμεσο εξωεπιχ. περιβάλλον 

- Ανάπτυξη μιας αναπτυσσόμ.. βιομηχανικής 

επιχείρησης. 

"CROYDON" 

Μέγεθος: Μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση 

Αξιολόνηση: Επιτυχημένη 

1. Η διαδικασία ανίχνευσης αναπτύχθηκε από 

την ομάδα των ατόμων του Top Management 

(σύνολο 7 άτομα), ιδιαίτερα, δε, από τους 

εμπορικούς διευθυντές, παρά από τους 

τεχνικούς, διότι η πολιτική της εταιρίας είναι 

προσανατολισμένη προς την πελατεία της. 

1α. Η ανιχνευτική ομάδα ασχολείται με ένα 

περιορισμένο αριθμό θεμάτων, κάθε φορά, 

επειδή η ομάδα αποτελείται από λίγα άτομα. 

2. Τα κατώτερα στελέχη δεν φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο, στη διαδικασία 

ανίχνευσης. 

3. Οι στρατηγικές πληροφορίες είναι 

προσανατολισμένες στο άμεσο βιομηχανικό 

της περιβάλλον. 

4. Ταξινόμηση πληροφοριών: 

4α. Εξωτερικές πηγές: 

Προσωπικές πηγές 

Μη προσ. πηγές 

4β. Εσωτερικές πηγές: 

Προσωπικές πηγές 

Μη προσ. πηγές 

5. Οι ανιχνευτικές δραστηριότητες λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια των κανονικών 

λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. 

6. Αντικείμενο ανιχνευτικών δραστηριοτήτων: -

Πρόσφατες τάσεις στη βιομηχανία 

7. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με : 

- δομικές αλλαγές στη βιομηχανία 

- τιμές 

- διαπραγματεύσεις τιμών 

- πρώτες ύλες. 
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3.2.5.1 Συυπεοάσυατα - Σνόλια. 

Μετά από την, σε γενικές γραμμές, ανάλυση και τη σύγκριση των 

ανιχνευτικών δραστηριοτήτων που ακολούθησαν οι δύο εταιρίες "POLYP" και 

"CROYDON", μπορούμε να διατυπώσουμε τα παρακάτω πορίσματα: 

1. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο - και για τις δύο εταιρίες - προς την κατεύθυνση 

λήψης εξωτερικών στρατηγικών πληροφοριών, τον κρατούν τα υψηλά 

ιεραρχικά τους κλιμάκια. 

2. Στην "POLYP" όλη η πληροφόρηση, εξωτερική και εσωτερική εστιάζεται στο 

πρόσωπο του Προέδρου της, ενώ στην "CROYDON" η διαδικασία λήψης 

εξωτερικής πληροφόρησης, πήρε μια πολυσυλλεκτικότερη μορφή. Σ' αυτή, δεν 

παίζει το βασικότερο ρόλο ο Πρόεδρος του Δ.Σ, όπως στην "POLYP", αλλά 

όπως φάνηκε, ο εμπορικός της Διευθυντής κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο, 

ο Διευθυντής Πωλήσεων, ο οποίος, όμως, δεν ανήκει ιεραρχικά στο Top 

Management. Για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης έπαιξε ρόλο η 

πολιτική της εταιρίας, - όπως αναφέρει ο Aguilar- δηλ. ο προσανατολισμός 

της προς την πελατεία. Όμως, παρόλο που οι προσανατολισμοί των δύο 

εταιριών είναι διαφορετικοί, οι διαδικασίες ανίχνευσης που καταγράφηκαν 

από το συγγραφέα είναι όμοιες. 

3. Παρατηρούμε, ότι οι στρατηγικές πληροφορίες που αναζητούνται και από τις 

δύο εταιρίες, προσανατολίζονται προς το άμεσο βιομηχανικό τους περιβάλλον. 

Δημιουργείται έτσι εύλογα το ερώτημα, αν η αναζήτηση αυτή είναι τυχαία, ή 

είναι αποτέλεσμα του βαθμού δυναμικότητας των εξωτερικών τους 

περιβαλλόντων, μια και παρατηρούμε ότι και οι δύο κινούνται σε περιβάλλοντα 

δυναμικά. Μπορεί, δηλ. αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις που δρουν σε 

παρόμοια περιβάλλοντα, από την άποψη του βαθμού δυναμικότητας, 

αναζητούν παρόμοιες πηγές πληροφόρησης. Ο Aguilar, σ' αυτήν του την 

έρευνα, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το αν και κατά πόσο ο βαθμός 

δυναμικότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος, επέβαλε στις επιχειρήσεις μια 

συγκεκριμένη μορφή αναζήτησης στρατηγικής πληροφόρησης, μια 

συγκεκριμένη μορφή ανιχνευτικής διαδικασίας. Στην "POLYP" δεν φαίνεται να 

παίζουν - τουλάχιστον μ' αυτήν τη διαδικασία - σημαντικό ρόλο το σύστημα 

των εσωτερικών επικοινωνιών της, ενώ στην "CROYDON", παίζουν, εκ των 

γεγονότων, σημαντικότερο ρόλο. 
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3.3 3η Περίπτωση: Η επιχείρηση "GEM CATALYST COMP. INC."19 

3.3.1 Ιστορικό ine "GEMCA" 

Πρόκειται για μια εταιρία μεγάλου μεγέθους, γνωστή ως "GEMCA", που 

ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες, διυλίσεως πετρελαιϊκών καταλυτών, ενώ ασχολείται επίσης, με 

λιπάσματα και χημικά. Οι δραστηριότητες της έχουν ξεπεράσει τα εθνικά της 

σύνορα. Η εταιρία είναι οργανωμένη κατά μονάδες με κυριότητες λειτουργικές 

της μονάδες τις εξής: 

• Μονάδα καταλυτών 

• Μονάδα λιπασμάτων 

• Μονάδα εξαγωγών 

• Μονάδα χημικών και 

• Μονάδα ανάπτυξης της εταιρίας. 

Η μεγαλύτερη έμφαση σχετικά, με τις ανιχνευτικές δραστηριότητες της 

"GEMCA", έχει εστιαστεί στους καταλύτες, στα χημικά και στην ανάπτυξη της 

εταιρίας. Για την "GEMCA", η μονάδα καταλυτών - και ως καταλύτης θεωρείται 

η οποιαδήποτε ουσία, η οποία επιδράει και επιταχύνει τη χημική αντίδραση 

χωρίς, όμως να παίρνει μέρος στην αντίδραση - είναι ο πυρήνας της, διότι 

υποστηρίζει σημαντικά την εξαγωγική μονάδα με τη μορφή νέων προϊόντων, 

εξελίξεων και με σημαντική τεχνολογική υποστήριξη. 

Η ύπαρξη της χημικής μονάδας, είναι απαραίτητη, λόγω των φύσεων των 

εργασιών της "GEMCA", με αποκλειστικό της έργο, την έρευνα και προώθηση 

νέων χημικών μεθόδων. 

Η μονάδα ανάπτυξης της εταιρίας, έχει θέσει ως στόχους της, αφενός την 

έρευνα και ανάπτυξη εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για όλες τις 

λειτουργικές μονάδες της "GEMCA" και αφετέρου την έρευνα για νέες 

λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας. 

1 9 Το ίδιο, σελ. 151 
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3.3.2 Ανιγνευτικέο Δραστηριότητες TTIC "GEMCA" 

Ο συγγραφέας θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό στην "GEMCA" να γίνει μια 

συνολική έρευνα των ανιχνευτικών της δραστηριοτήτων, εξ αιτίας του μεγέθους 

και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της. 

Γι' αυτό το λόγο και επειδή είναι φανερό ότι κάθε λειτουργική μονάδα της 

επιχείρησης έχει το δικό της ανιχνευτικό σύστημα21 και τα υψηλά ιστάμενα 

στελέχη της κάθε μονάδας το δικό τους, επίσης, σύστημα, ο συγγραφέας 

εξετάζει τις ανιχνευτικές δραστηριότητες της "GEMCA", κομματιαστά. 

Ασχολείται, δηλαδή, με τις αντιπροσωπευτικές ανιχνευτικές διαδικασίες των 

λειτουργικών της μονάδων, τις ανιχνευτικές δραστηριότητες των βασικών 

επιτελικών στελεχών της μονάδας ανάπτυξης της εταιρίας και με το συντονισμό 

των ανιχνευτικών δραστηριοτήτων, που γίνεται από τους ανθρώπους του Top 

Management. 

Μια γενική εκτίμηση, αναφορικά με τις ανιχνευτικές δραστηριότητες των 

λειτουργικών μονάδων της "GEMCA", δίνει τα εξής επί μέρους και αναμενόμενα 

(σχετικά με το μέγεθος της εταιρίας), στοιχεία:22 

α. Η εξωτερική πληροφόρηση, που κρίνεται, ως σημαντική, έχει την τάση να 

εστιάζεται και να περιορίζεται στο άμεσο βιομηχανικό περιβάλλον της εταιρίας, 

β. Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης είναι οι προσωπικές επαφές στο 

εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης και οι εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ 

των μονάδων. 

γ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικά λαμβανόμενης εξωτερικής 

πληροφόρησης, αποκτάται κατά τη διάρκεια των κανονικών δραστηριοτήτων της 

εταιρίας. 

Παρατηρείται, έντονα, στη "GEMCA", μια μονοπώληση του ενδιαφέροντος του 

ανωτάτου ιεραρχικά, κλιμακίου, για αποκλειστική ενασχόληση και συγκέντρωση 

της προσοχής του στο άμεσο βιομηχανικό περιβάλλον της εταιρίας, πράγμα που 

δείχνει μια τάση περιορισμού του ανιχνευτικού αντικειμένου της εταιρίας. 

Όμως, αυτή η τάση είναι αναμενόμενη, εφόσον στην εταιρία υπάρχει ειδική 

μονάδα ανάπτυξης της, με μοναδικές τις ενασχολήσεις, όπως προαναφέρθηκε, 

την έρευνα για νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις και την έρευνα για νέες 

λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας, που με άλλα λόγια σημαίνει ότι το 

2 1 Το ίδιο, σελ. 156 
2 2 Το ίδιο, σελ. 156 
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αποκλειστικό ενδιαφέρον της μονάδας αυτής είναι η ανίχνευση του 

περιβάλλοντος της εταιρίας, για νέες επιχειρηματικές προοπτικές. 

Γι' αυτό το λόγο, κατά τον Aguilar, τα λειτουργικά στελέχη της "GEMCA", δεν 

εμφανίζουν και εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον για γεγονότα στο 

εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον της οργάνωσης, αφού αυτό είναι ευθύνη και 

αρμοδιότητα των επιτελικών στελεχών της. 

Αυτή η αντίληψη, όμως, φαίνεται και μπορεί να οδηγεί σε κάποιες 

δυσλειτουργικές συνέπειες, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, διότι άτομα πολύ 

εξοικειωμένα με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, δείχνουν μια τάση απομάκρυνσης 

από τη στρατηγική ανίχνευση, που είναι σχετική με το αντικείμενο τους. Αυτή η 

απομάκρυνση, δημιουργεί, ουσιαστικά, κενό στις ανιχνευτικές λειτουργίες, διότι 

τα επιτελικά στελέχη της μονάδας ανάπτυξης της εταιρίας δεν ενδιαφέρονται 

για να καλύψουν αυτές τις περιοχές, αλλά, ασχολούνται αποκλειστικά με νέες 

ευκαιρίες και νέες λειτουργικές δυνατότητες για την εταιρία. 

Τελικά, φαίνεται ότι η ύπαρξη της μονάδας ανάπτυξης στην εταιρία "GEMCA" 

αποτέλεσε μια εύσχημη δικαιολογία για τα γραμμικά της στελέχη, προκειμένου 

να ατονήσουν οι δικές τους προσπάθειες, για δραστηριότητες στρατηγικής 

φύσης.23 

Αυτή η κατάσταση, όμως, που παρατηρήθηκε στην εξεταζόμενη εταιρία, 

δημιούργησε στο συγγραφέα προβληματισμό, για το αν και κατά πόσο η 

καθιέρωση ξεχωριστού τμήματος με στόχο τη συλλογή στρατηγικών 

πληροφοριών, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια συνολική πτώση της 

στρατηγικής ανίχνευσης από μέρους της εταιρίας. 

Σημαντική πηγή πληροφόρησης για την "GEMCA", αποτελεί, επίσης, το τμήμα 

στατιστικής (αυτό είναι επιτελικό στη μονάδα των καταλυτών), του οποίου οι 

ακριβείς μελλοντικές προβλέψεις επιδρούν άμεσα στη ζήτηση των προϊόντων της 

εταιρίας, διότι - όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του πετρελαίου, - υπάρχει 

αμοιβαιότητα και αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους καταλύτες και στο πετρέλαιο. 

Στην ανιχνευτική δραστηριότητα της "GEMCA", μεγάλο ρόλο φαίνεται να 

διαδραματίζουν οι υφιστάμενοι, ως πηγή σημαντικής εξωτερικής πληροφόρησης, 

επειδή οι άνθρωποι των πωλήσεων βρίσκονται σε αδιάκοπη και στενή επαφή με 

τους πελάτες, από τους οποίους και λαμβάνουν σημαντικά ποσά πληροφόρησης. 

Το πρόβλημα, που προκύπτει από το να είναι οι υφιστάμενοι κανάλι σημαντικής 

εξωτερικής πληροφόρησης, έχει σχέση με την διείσδυση της πληροφορίας. 

2 3 Το ίδιο, σελ. 159 

79 



Εφόσον, δηλαδή, η πληροφορία μεταβιβαστεί, η διείσδυση της είναι προορισμένη 

να διοχετευθεί όχι στην ολότητα της, αλλά σε μια περιληπτική μορφή. Οι 

υφιστάμενοι έχουν την τάση, στις τακτικές αναφορές προς τους ανωτέρους 

τους, να περιλαμβάνουν το ο,τιδήποτε συλλέγουν από τους πελάτες, δηλ. ακόμα 

και λεπτομέρειες, που πιθανόν να είναι άνευ ουσίας. 

Απ' αυτό, προκύπτει ότι οι υφιστάμενοι δεν έχουν εκείνες τις δυνατότητες ή τις 

ιδιαίτερες ευαισθησίες, (take -into account- abilities and susceptibilities) που 

απαιτούνται, ώστε να αντιληφθούν τι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

οργάνωση και τι όχι. 

Οι March και Simon για τη διείσδυση της πληροφορίας στη θεωρία τους, 

"αβεβαιότητα της απορρόφησης", αναφέρουν τα εξής: 

"Η αβεβαιότητα της απορρόφησης συμβαίνει, όταν τα συμπεράσματα προκύπτουν 

από ένα κομμάτι του γεγονότος και τα συμπεράσματα, αντί για αυτό καθ' αυτό 

το γεγονός μεταβιβάζονται Δια μέσου της διαδικασίας της αβεβαιότητας της 

απορρόφησης ο αποδέκτης μιας επικοινωνίας είναι αυστηρά περιορισμένος στην 

ικανότητα του να κρίνει την ορθότητα της. Αν και μπορούν να υπάρχουν, πολλά 

tests φαινομενικής εγκυρότητας, εσωτερικής συνέπειας και συνέπειας με άλλες 

επικοινωνίες, ο αποδέκτης πρέπει να στηρίζει την εμπιστοσύνη του στη 

διαδικασία, που έχει λάβει χώρα και αν δέχεται την επικοινωνία στην ολότητα 

της, την αποδέχεται πολύ περισσότερο, όσο διαρκεί. Στο βαθμό, που μπορεί να 

την εξηγήσει, η εξήγηση αυτή πρέπει να βασίζεται, πρωταρχικά, στην 

εμπιστοσύνη, που έχει σχετικά με την πηγή πληροφόρησης και στη γνώση των 

προτιμήσεων, που η πηγή υπόκειται, παρά σε μια κατ' ευθείαν εξέταση αυτού 

του γεγονότος."24 

Τα ανιχνευτικά πρότυπα της χημικής μονάδας - η οποία κατά κύριο λόγο 

δραστηριοποιείται στην έρευνα επιπλέον βασικών προϊόντων, με στόχο τη 

διεύρυνση των λειτουργιών της επιχείρησης- θα αναμένονταν διαφορετικά απ' 

αυτά που παρατηρούνται στις άλλες μονάδες. Όμως, οι ανιχνευτικές 

δραστηριότητες κι αυτής της μονάδας - παρόλες τις ιδιαιτερότητες της - δεν 

διαφέρουν απ' αυτές των υπολοίπων μονάδων. 

2 4 MARCH και SIMON: "Uncertainty Absorption": αναφέρεται στο βιβλίο του F.J. AQUILAR: 
"Scanning the Business Environment", N.Y;: The Macmillan CO., 1967, σελ. 161. 
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3.3.3 Ανιχνευτικές δραστηριότητες στη μονάδα ανάπτυξης της "GEMCA" 

Η μονάδα ανάπτυξης έχει καινοτομικό χαρακτήρα, εφόσον αντιπροσωπεύει 

την μερική, έστω, θεσμοποίηση της ανιχνευτικής διαδικασίας για την ανακάλυψη 

της στρατηγικής πληροφόρησης. Βεβαίως, αυτή η θεσμοποίηση ξεκίνησε από μια 

πολύ μεγάλη ανάγκη για λήψη εξωτερικής σημαντικής πληροφόρησης, η οποία 

οφείλεται στην πολιτική της διαφοροποίησης, που ακολούθησε η οργάνωση. 

Αυτή η μονάδα, ξεπήδησε από την άμεση ανάγκη των ανωτάτων, ιεραρχικά, 

κλιμακίων να ανακαλύψουν νέες, εντελώς άγνωστες περιοχές γι' αυτούς. 

Τα χαρακτηριστικά του είδους των εξωτερικών πληροφοριών, που 

αποκτούνται από τη μονάδα, (δηλ. το "τι" "πού" και "πώς") μπορούν να 

σκιαγραφηθούν, ως εξής: 

• Το ανιχνευτικό πλάνο είναι ευρύ και περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων, 

στατιστικές έννοιες, μακροπρόθεσμες προβλέψεις. 

• Οι πηγές λήψης εξωτερικής πληροφόρησης είναι διευρυμένες, δηλ., εκτός από 

τις προσωπικές επαφές στο εξωτερικό περιβάλλον, που εξακολουθούν να 

παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, σημαντικές πηγές είναι οι σύμβουλοι, οι 

στατιστικές αναφορές και τα ειδικά δημοσιεύματα. 

• Η εξωτερική πληροφόρηση είναι αποκλειστικά επιδιωκόμενη (Explicitly Solicited) 

σε υψηλό βαθμό, που σημαίνει, ότι τα υψηλά ιστάμενα στελέχη, γνωρίζουν 

πολύ καλά σε ποιες από τις εξωτερικές πηγές να στραφούν, προκειμένου να 

φέρουν σε πέρας τις ανιχνευτικές τους προσπάθειες. 

Από την ανάλυση της ανιχνευτικής δραστηριότητας της εταιρίας "GEMCA", 

καταγράφηκαν τα στοιχεία της: 

• διαγνωστικής έρευνας 

• σταθερής απόφασης για μια γενική κατεύθυνση 

• σταθερής απόφασης για μια συγκεκριμένη και καθορισμένη κατεύθυνση 

• εσωτερικής έρευνας, η οποία πραγματοποιείται από τα συμβουλευτικά -

επιτελικά στελέχη της. 

Στη "GEMCA" εμφανίζεται η τάση της ικανοποίησης μάλλον, παρά αριστοποίησης 

της ανιχνευτικής δραστηριότητας των μελών της. 

Οι March και Simon πιστεύουν, πάνω σ' αυτό το θέμα, ότι σε πρώτη φάση 

αξιολογούνται όλες οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για ένα πρόβλημα, 

αλλά εφόσον μία απ' αυτές το λύνει ικανοποιητικά, τότε υιοθετείται και η έρευνα 

περατώνεται. 
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Στην περίπτωση, όμως, της μη ικανοποίησης, η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να 

βρεθεί το σημείο ικανοποίησης. Ο Η. IGOR ANSOFF υποστηρίζει ότι: "Στην 

θεωρία της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι στην 

πραγματικότητα οι επιχειρήσεις δεν ασχολούνται με πολλαπλές εναλλακτικές 

λύσεις, αλλά περισσότερο με την έρευνα για μια επιλογή, κάθε φορά. Όταν η 

επιλογή που θα βρεθεί, ικανοποιεί τις προσδοκίες της επιχείρησης σε όλες τις 

διαστάσεις του στόχου της, η έρευνα σταματάει και η επιλογή υιοθετείται. Αν 

και υπάρχει μαρτυρία ότι κάποιες συντηρητικές επιχειρήσεις συμπεριφέρονται 

κατ' αυτόν τον τρόπο, από την άλλη υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι πιο 

εξελιγμένες (προοδευτικές) επιχειρήσεις, δεν συμπεριφέρονται έτσι. Εφόσον, το 

ενδιαφέρον μας είναι να βελτιώσουμε και όχι απλά να περιγράψουμε τις 

διαδικασίες λήψης απόφασης, είναι ισχυρή μας σύσταση, οι επιχειρήσεις, με όλα 

τα μέσα που διαθέτουν, να πλεονεκτούν στις ευκαιρίες συλλογής, από 

πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις, ακόμα και αν, η διαδικασία συλλογής είναι 

πολύπλοκη και μη συγκεκριμένη. Αυτή η σύσταση, βασίζεται σε μια συνηθισμένη 

εμπειρία ότι κατά την απουσία κάποιων απολύτων προτύπων (οι επιχειρήσεις 

έχουν λίγα από αυτά), η αξία της στρατηγικής (που έχει επιλεγεί) μπορεί να 

γίνει πολύ κατανοητή, αν την συγκρίνουμε με κάποιες άλλες εναλλακτικές 

λύσεις". 2 5 

Τα μέλη του Top Management της "GEMCA" ασχολήθηκαν με βασικά 

προγράμματα της επιχείρησης, ενώ από την ανιχνευτική τους δραστηριότητα, 

προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ των μονάδων, σε επίπεδο κάτω από 

το επίπεδο του Αντιπροέδρου, είναι μικρής έκτασης. 

2) Η πληροφόρηση - κατά μεγάλο μέρος - που διαπερνά το ανώτατο, ιεραρχικά 

επίπεδο, διαχέεται κατά επίσημο τρόπο. 

3) Τα επιτελικά στελέχη της ανώτατης, ιεραρχικά κλίμακας, ασχολούνται με 

ανιχνευτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες. 

2 5 Η. Ι. ANSOFF: "CORPORATE STRATEGY", Ν.Υ. : MCGRAW - HILL BOOK CO. 1965 
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3.3.4 Συμπεράσματα που προκύπουν από την εξέταση της συνολικής 

ανιχνευτικής δραστηριότητας της "GEMCA" - Σχόλια. 

1ο σημείο: Αναφορικά με την περιορισμένη επικοινωνία27 μεταξύ των μονάδων 

της "GEMCA", παρατηρείται ότι ακόμη και στα ανώτατα, ιεραρχικά κλιμάκια, η 

επικοινωνία της εξωτερικής πληροφόρησης έχει κάποια περιορισμένα όρια. 

Παρατηρείται, επίσης, έλλειψη οριζόντιας επικοινωνίας, μεταξύ των λειτουργικών 

μονάδων της "GEMCA", γεγονός που δεν είναι αξιοπερίεργο, αφού η εταιρία 

παράγει διαφορετικά προϊόντα, απευθύνεται σε διαφορετικές αγορές και 

επομένως, η σημαντική πληροφόρηση με την οποία θα μπορούσε η μία μονάδα να 

τροφοδοτήσει την άλλη, εκ των πραγμάτων, είναι πολύ λίγη, εκτός, φυσικά, 

κάποιων εξαιρέσεων. Η πιο σημαντική έλλειψη, όμως, εστιάζεται στην αποτυχία 

ή αδυναμία να δημιουργηθεί στενότερη επικοινωνιακή επαφή, ανάμεσα στους 

διευθυντές των λειτουργικών μονάδων με αυτούς της μονάδας ανάπτυξης. 

2ο σημείο: Τα ανώτατα στελέχη ανταλλάσσουν τις πληροφορίες μεταξύ τους, 

κατά τη διάρκεια των επισήμων επαφών τους. Χαρακτηριστικά, παρατηρείται 

ότι ο ρόλος που παίζει η εξωτερική πληροφόρηση μεταξύ των Top Managers, σε 

σχέση με την συνολική επικοινωνία, είναι ποσοτικά μικρότερη στη "GEMCA", απ' 

ότι παρατηρήθηκε στην "CROYDON". 

Τα ανώτατα, ιεραρχικά, στελέχη της "GEMCA" παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία μιας 

απόφασης. Όμως, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, σνετιΖεται στενά με την 

ανίχνευση. Άρα, εφόσον παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, σημαίνει ότι, ίσως, παίζουν δευτερεύοντα ρόλο και στις διαδικασίες 

ανίχνευσης. 

Εκτός των άλλων, παρατηρείται ακόμα ότι: 

• Οι πολλαπλές, διαφορετικές και σχετικά ανεξάρτητες δραστηριότητες, των 

μονάδων της "GEMCA", είχαν ως συνέπεια, την εμφάνιση της τάσης μείωσης 

της ανάγκης για εσωτερικές επικοινωνίες, της εξωτερικής πληροφόρησης. 

• Ο συντονισμός των διαφορετικών δραστηριοτήτων της "GEMCA" και ο 

καταμερισμός των πόρων της, εμφανίζει το στοιχείο της ομαδικής λήψης 

αποφάσεων, από τα ανώτατα, ιεραρχικά, στελέχη της. 

2 7 Το ίδιο, σελ. 169 
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3ο σημείο: Τα επιτελικά στελέχη, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 

επικοινωνιακές και ανιχνευτικές δραστηριότητες της "GEMCA". 

Ο διοικητικός διευθυντής, αποκτάει πληροφορίες, τόσο από εξωτερικές πηγές, 

ειδικά από τις δημοσιεύσεις, όσο και από εσωτερικές πηγές. Επομένως, αυτό το 

συγκεκριμένο επιτελικό στέλεχος, μπορεί να αναδειχθεί σε εξαιρετικά χρήσιμο, 

για τον πρόεδρο της εταιρίας, εφόσον είναι ευαισθητοποιημένο στο να λαμβάνει 

πληροφορίες, ακόμα και αν δεν είναι νευραλγικής υφής, όπως αυτές που 

λαμβάνουν οι υφιστάμενοι, οι οποίοι, όμως, πιθανώς, να αδυνατούν να 

αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν σημαντικές πληροφορίες, στρατηγικής υφής. 

Υπάρχει, όμως και η αντίθετη περίπτωση, - κατά την εκτίμηση του Aguilar - ο 

διοικητικός διευθυντής, δηλ., να αναλάβει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να 

εξελιχθεί σε ουσιαστικό εμπόδιο, ανάμεσα στον πρόεδρο του Δ.Σ. και στα 

υπόλοιπα μέλη, με το να μην προωθεί τις πληροφορίες. 

Ο συγγραφέας θεωρεί ότι τόσο ο ρόλος, όσο και η αποτελεσματικότητα των 

επιτελικών στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι, για τις διαδικασίες 

ανίχνευσης μιας επιχείρησης. 
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3.3.5 Σύγκριση των Ανιχνευτικών Διαδικασιών που ακολούθησαν οι εταιρίες 

"GEMCA" και "CROYDON". 

Οι ανιχνευτικές διαδικασίες που ακολούθησαν οι δύο συγκρινόμενες εταιρίες 

ακολούθησαν κοινές πορείες, παρότι πρόκειται για δύο εταιρίες, διαφορετικών 

μεγεθών, διαφορετικού προσανατολισμού, πιθανώς, διαφορετικών φιλοσοφιών 

και διαφορετικών δομών. 

Οι φυσιογνωμίες των εταιριών είναι ξεχωριστές, αλλά τα ανιχνευτικά πρότυπα 

που ακολούθησε η μελέτη του Aguilar κατά την εξέταση τους, δεν είναι ούτε 

ξεχωριστά, ούτε και ιδιαίτερα για την κάθε μία από αυτές. 

Έτσι, μοιραία και αναπόφευκτα, η σύγκριση περιορίζεται στην απλή καταγραφή 

των διαφορών και ομοιοτήτων που παρουσιάζουν, κάτω από μια καθαρά 

ντετερμινιστική (αιτιοκρατική) αντίληψη. Υπό το πρίσμα τέτοιων οπτικών και 

οριοθετήσεων, η σύγκριση δεν μπορεί παρά να έχει σχετικά περιορισμένες, 

αρκετά απλές και επιφανειακές διαστάσεις. 

1. Η "GEMCA" εμφανίζει ένα σύνολο ανιχνευτικών συστημάτων, που όλα όμως 

κινούνται προς την ίδια, απαρέκλιτη κατεύθυνση. Οι ακολουθούμενες 

διαδικασίες της, δεν διαφέρουν απ' αυτές της "CROYDON". 

2. Στη "GEMCA", εμφανίζεται, ως ξεχωριστή μονάδα, η μονάδα ανάπτυξης, η 

οποία και συλλέγει πληροφορίες, σχετικά με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η "GEMCA" έχει, επομένως, "εσωτερική πηγή" εξωτερικής πληροφόρησης, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με την "CROYDON" . 

3. Η μονάδα ανάπτυξης - από άποψη ανιχνευτικού ενδιαφέροντος και 

διαδικασιών - δεν παρουσιάζει, ούτε ιδιομορφίες, ούτε και διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με τα ανιχνευτικά ενδιαφέροντα που επέδειξε και ακολούθησε η 

"CROYDON" συνολικά. 

4. Στην "CROYDON" τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανιχνευτικές 

δραστηριότητες, τον κρατάει το λεγόμενο Top Management. Στη "GEMCA", 

όπως φαίνεται και από το σχήμα 3-6, τον ενεργό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση δεν τον κρατάει το Top Management. 

5. Στη "GEMCA" το βάρος της ανιχνευτικής δραστηριότητας το έχουν αναλάβει 

οι υφιστάμενοι, γεγονός, που δεν συμβαίνει με την "CROYDON". Αυτού του 

είδους η κατεύθυνση ανιχνευτικών δραστηριοτήτων δεν μας ξενίζει, διότι με 

στόχο τη διερεύνηση του περιβάλλοντος, έχει δημιουργηθεί η μονάδα 

ανάπτυξης της "GEMCA". 
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6. H "GEMCA" συλλέγει πληροφορίες, θα λέγαμε, στατιστικού χαρακτήρα, ή 

προσανατολισμού και χρησιμοποιεί ως σημαντική πηγή λήψης εξωτερικής 

πληροφόρησης τις στατιστικές δημοσιεύσεις Η "CROYDON" δεν παρουσιάζει 

ανάλογο ενδιαφέρον. 

7. Η πληροφόρηση, που εισέρχεται στη "GEMCA" από προσωπικές γνωριμίες και 

επαφές είναι μείζονος και νευραλγικής σημασίας. Στην "CROYDON" 

παρατηρήθηκε μια τέτοιου είδους τάση, αλλά μικρότερης κλίμακας. 

8. Στη "GEMCA" η εξωτερική πληροφόρηση είναι αποκλειστικά επιδιωκόμενη 

("expressly solicited"), ενώ στην "CROYDON" είναι οργανωσιακά επιδιωκόμενη 

("organizationally solicited"). 

9. Οι λειτουργικές μονάδες της "GEMCA" περιορίζουν το ανιχνευτικό της 

ενδιαφέρον στο άμεσο βιομηχανικό τους περιβάλλον. Οι στρατηγικές 

πληροφορίες που ανιχνεύονται από τα στελέχη της "CROYDON", επίσης, 

περιορίζονται στο άμεσο βιομηχανικό τους περιβάλλον. 

10.Η συμμετοχή των επιτελικών στελεχών της "GEMCA" στην ανιχνευτική 

διαδικασία, είναι ιδιαιτέρως, έντονη, γεγονός που δεν συμβαίνει στην 

"CROYDON". 

11. Στην "CROYDON" εμφανίζεται πιό έντονα η ανάγκη εσωτερικής επικοινωνίας, 

από ό,τι εμφανίζεται στην "GEMCA". 

12.Συνολικά, το ανιχνευτικό σύστημα της "GEMCA" εμφανίζεται απλώς, πιο 

πολύπλοκο και πιο σύνθετο από το αντίστοιχο σύστημα της "CROYDON". 
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3.4 Κριτική πάνω στην Εμπειρική Έρευνα του Aguilar 

Η έρευνα αυτή εστιάστηκε και προσπάθησε να δώσει απαντήσεις - με 

κυρίαρχο μοχλό την ανίχνευση - στα εξής ερωτήματα: 

- Ποια είναι τα είδη των εξωτερικών πληροφοριών που αποκτούν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. 

- Ποιες είναι οι πηγές απόκτησης των εξωτερικών πληροφοριών και 

- Ποιοί είναι οι τρόποι απόκτησης τους. 

Ο τρόπος που ο Aguilar αντιμετώπισε το θέμα της ανίχνευσης, φαίνεται να 

βασίστηκε σε μια μηχανιστική, κυρίως, οπτική και θεώρηση, διότι τόσο τα βήματα 

που ακολούθησε, όσο και η συνοδευτική τους αντίληψη ταιριάζει σε συστήματα 

προσδιορισμένα και προβλέψιμα. 

Στα ντετερμινιστικά συστήματα, ο καθορισμός της παρούσας κατάστασης, με 

βάση τις συνθήκες που τα ορίζουν, θα οδηγήσει και θα καθορίσει την κατάσταση 

στην οποία το σύστημα μετά θα περιέλθει. 

Η οπτική του αυτή, προϋποθέτει ότι ο προσδιορισμός όλων των μεταβλητών που 

καθορίζουν και οριοθετούν το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και των σχέσεων 

που αναπτύσσονται μεταξύ τους, είναι σταθερές και προβλέψιμες. 

Κάτω από τέτοια αντίληψη και προοπτική, ο Aguilar υπονοεί και υποθέτει - ίσως 

και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί και την "αρχή της περιορισμένης λογικής" των 

March και Simon - ότι η πολυπλοκότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορεί να 

κατανοηθεί και εκλογικευθεί αρκεί να "σπάσει" αυτό σε μικρότερα κομμάτια, που 

εύκολα μπορούν να μελετηθούν και να κατεργασθούν, στην προσπάθεια του να 

πετύχει, μέσω των τριών βασικών του ερωτημάτων - τη μέγιστη 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

Η σχέση επιχείρησης ο περιβάλλοντος, όμως, έχει, ήδη, αποδειχθεί από τους 

ειδικούς που ασχολούνται μ" αυτό το επιστημονικό πεδίο, ότι δεν μπορεί να 

ειδωθεί και να "φυλακιστεί" μέσα στα πλαίσια μιας άτεγκτης αιτιοκρατικής 

αντιμετώπισης, με γνώμονα την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες, εκτός της 

επιχείρησης, δεν επηρεάζουν την λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Το περιβάλλον, σύμφωνα με την Penrose28 δεν είναι στην πραγματικότητα ένα 

αντικειμενικό γεγονός, αλλά κυρίως είναι η διαμορφωμένη εικόνα που έχει γι' 

αυτό ο manager. 

2 8 Ε.Τ Penrose., "The theory of Growth of the firm". N.Y., John Wiley & Sons, 1959. 
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Κατά τον Churchman29, δε, δεν βρίσκεται απλώς εκτός του ελέγχου του 

συστήματος, αλλά το οριοθετεί κιόλας - μέχρις ενός βαθμού - αναφορικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του. 

Όλοι οι παράγοντες που απαρτίζουν το περιβάλλον, δεν προσφέρουν ουσιαστική 

πληροφόρηση στην οργάνωση γύρω απ' αυτό. Το περιβάλλον, σύμφωνα με τη 

θεωρία Γενικών Συστημάτων δεν είναι ένα απλό άθροισμα των παραγόντων και 

των συντελεστών του, αλλά κάτι περισσότερο και πολυπλοκότερο. 

Θα θεωρήσουμε το περιβάλλον σαν μια ολότητα ακατέργαστων δεδομένων, τα 

οποία μετασχηματίζονται, μορφοποιούνται και αποκτούν νόημα και σκοπό από 

την επιχείρηση, με στόχο τη δημιουργία μιας προσαρμοστικής σχέσης μαζί του. 

Αυτή η διαδικασία αποκωδικοποίησης δεδομένων και μετατροπής τους σε 

αφομοιώσιμες και καταναλώσιμες πληροφορίες από την επιχείρηση, 

πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της ανίχνευσης. 

Όπως φαίνεται, η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων εκ μέρους της 

επιχείρησης, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, αφού τα μέσα που 

διαθέτει προς την κατεύθυνση αυτή, είναι, αφενός, τα πιθανά δεδομένα και 

αφετέρου η αντίληψη των στελεχών για το βαθμό σημαντικότητας αυτών και την 

τελική τους αξιολόγηση. 

Η επιχείρηση, η οποία είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα - και επομένως είναι ένα 

ανοιχτό ζωντανό σύστημα, αφού ούτε να προσδιοριστεί μπορεί, ούτε να 

προβλεφθεί, ούτε και να απομονωθεί από το περιβάλλον του, διότι αλλιώς θα 

οδηγηθεί στην παρακμή, στο μαρασμό και στην τελική αποσύνθεση - για να 

μπορέσει να επιβιώσει, πρέπει να απορροφήσει από το περιβάλλον της 

συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία να μετατρέψει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να 

είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τελικά να τα 

εξαγάγει πίσω σ' αυτό της σε διαφορετικές μορφές30. 

Αυτή η διαδικασία της εισαγωγής της απαραίτητης αρνητικής εντροπίας μέσα 

στο σύστημα, αποκτάει κορυφαία σημασία γι' αυτό, διότι έτσι υλοποιείται ο 

θεμελιώδης στόχος όλων των ζωντανών συστημάτων, που είναι η δημιουργία 

μιας πρόσκαιρα σταθερής κατάστασης, η οποία είναι απαραίτητη, προκειμένου 

να μπορέσει το σύστημα να αναπτύξει τους κατάλληλους εκείνους μηχανισμούς, 

οι οποίοι θα του δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της προσαρμογής του μέσα στο 

εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο δρά και λειτουργεί, με τελικό ζητούμενο και 

2 9 W. CHURCHMAN, " The systems approach", p. 36 Dell Publishing Co., Ine 1968. 
3 0 L.V. BERTALANFFY, "The theory of Open Systems in Physics & Biology", Science III, 1950. 
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αποτέλεσμα την ανάπτυξη και επιβίωση του. Ο εξοπλισμός του συστήματος με 

γενικούς μηχανισμούς, που του επιτρέπουν να μαθαίνει, πραγματοποιείται μέσω 

της διαδικασίας της ανίχνευσης του εξωτερικού του περιβάλλοντος. 

"Μάθηση είναι κάθε αλλαγή σ' ένα σύστημα που παράγει μια περισσότερο ή 

λιγότερο μόνιμη αλλαγή στην ικανότητα του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον 

του"31. 

Ανίχνευση όπως έχουμε, ήδη, πεί, σημαίνει "διερεύνηση σημείο προς σημείο"32 

και σημαίνει, επίσης, διεργασία απόκτησης δεδομένων συμβατών με τα όσα 

συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, τα οποία δεδομένα θα 

πρέπει να επεξεργαστεί καταλλήλως και "ευφυώς" η επιχείρηση, προκειμένου να 

πετύχει να εναρμονίσει ή να συντονίσει τις αλλαγές που σημειώνονται στο 

περιβάλλον της, με τις ειδικές και κατάλληλες ενέργειες, οι οποίες θα 

οδηγήσουν, τελικά, στην αποκλιμάκωση της έντασης που παρατηρείται στο 

περιβάλλον, λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν. 

Όταν, όμως, λέμε ότι με την ανίχνευση ο οργανισμός ή η επιχείρηση αποκτάει 

τελικά πληροφόρηση, αυτό σημαίνει ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία εμπλέκεται 

και πρωταγωνιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ανεξάρτητα από τους τρόπους ή 

τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Η ανίχνευση θα εξακολουθήσει να είναι 

πάντα μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία πάντα και παντού, θα συμβαίνει - ή 

τουλάχιστον έτσι θάπρεπε - εφόσον υπάρχουν ανθρώπινα συστήματα, είτε αυτά 

έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, είτε έχουν οικονομικό προσανατολισμό. 

Επομένως, ο βασικός στόχος της ανιχνευτικής διαδικασίας θα πρέπει να 

ολοκληρώνεται μέσα από μια σφαίρα προσπαθειών και συντονισμένων ενεργειών, 

ώστε να πετυχαίνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τη χρησιμοποίηση της 

ελάχιστης δυνατής προσπάθειας. 

Για να υλοποιηθεί, όμως, αυτή η επιδίωξη και να μεταφερθεί η επιχείρηση σε ένα 

υψηλότερο σημείο απόδοσης, ώστε, να μειωθεί αφενός η ψυχολογική ένταση3 3 

που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της, σχετικά με την αβεβαιότητα τους για το 

είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να συλλέξουν από το περιβάλλον τους, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια νέα κατάσταση ή ένα πρόβλημα και 

αφετέρου να πάψουν να ασχολούνται με άσχετους προς την "πραγματικότητα" 

παράγοντες, θα πρέπει τα στελέχη να αποστασιοποιηθούν από την κλασσική 

3 1 H.A. SIMON , "The Science of Artificial" 2nd ed. MIT, Press 1981, σ. 119 
3 2 F. J. AGUILAR, βλ. όπ. ανωτ. 6. 18. 
3 3 C. ARGYRIS, "Good communication that Blocks Learning", Harvard Business Review, July-Aug. 
1994. 
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γραμμική φόρμουλα αιτίας - αποτελέσματος και να αντιληφθούν το ρόλο και τη 

δύναμη της αλληλεξάρτησης των οργανωσιακών μεταβλητών. 

Στην πραγματικότητα, αυτή η αποστασιοποίηση συνεπάγεται μια σύγκρουση, ένα 

χάσμα ανάμεσα στο παλιό, το ξεπερασμένο, το αφύσικο προς την πορεία των 

γεγονότων και στο σήμερα, το εναρμονισμένο με τη φύση των γεγονότων, ένα 

νέο "γίγνεσθαι" επιβεβλημένο από τη φυσιογνωμία των μεταβλητών, μία 

σύγκρουση ανάμεσα στην κλασσική γραμμική άποψη και σ' αυτή της 

πολυπλοκότητας, δυναμικότητας και μη ντετερμινιστικότητας. Ο Α. Whitehead34 

θεωρεί ότι "μια σύγκρουση θεωριών δεν αποτελεί καταστροφή, αλλά ευκαιρία". 

Επομένως, οι ανιχνευτικές ικανότητες μιας επιχείρησης μπορούν να βελτιωθούν 

και επαναπροσδιορισθούν, εφόσον γίνει συνείδηση το γεγονός ότι η οργανωσιακή 

μάθηση, που σημαίνει, αφενός, απεμπόλιση παλαιών και στείρων πρακτικών, 

παραδοσιακών μοντέλων γενικής χρήσης και μονοδιάστατης οπτικής και 

αφετέρου αντικατάσταση όλων αυτών από νοητικά - θεωρητικά μοντέλα με 

αρχές και κανόνες, που θα απαρτίζουν τη δυναμική του συστήματος (το 

οπλοστάσιο του, θα λέγαμε) για την αξιολόγηση κρίσεων και την επίλυση 

προβλημάτων, θα μπορούσε να αλλάξει όλο το σκηνικό, μιας κατά βάση 

αρτηριοσκληρυντικής, γραφειοκρατικής, διόλου ευφάνταστης ανιχνευτικής 

διαδικασίας. 

Ο C. Argyris35 αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετατόπισης της επιχείρησης σε 

άλλη σφαίρα αποδοτικότητας, θεώρησε ότι η λεγόμενη "μάθηση διπλού βρόχου" 

(Double Loop Learning), βασίζεται στην αποδοχή του συστημικού χαρακτήρα των 

προβλημάτων τους. 

Οι δε Cohen & Levinthal36, θεώρησαν ότι η επέκταση των ανιχνευτικών 

ικανοτήτων μιας επιχείρησης είναι η ποικιλία της γνώσης. 

Επομένως, η γνώση ως ρυθμιστικός και καταλυτικός παράγων της ανιχνευτικής 

διαδικασίας που ακολουθεί ένα ανοιχτό σύστημα, μη ντετερμινιστικό, θα 

μπορούσε να δώσει δυναμικά μεταβαλλόμενες και όχι στατικές απαντήσεις στα 

ερωτήματα που απασχόλησαν τον Aguilar, αναφορικά με το "τί'ϊ'πώς", "από πού", 

τοποθετώντας την όλη διαδικασία σε μια άλλη συλλογιστική και προοπτική, που, 

όμως, όπως φάνηκε, δεν τον προβλημάτισε. 

3 4 Α. Ν. WHITEHEAD, "Science and the Modern World", N. York, The Free Press 1967, σ. 186 
3 5 C. ARGYRIS, "Double loop learning in Organizations", Harvard, Business Review, September -
October, 1977. 
3 6 W.M.D.A.,COHEN, LEVINTHAL, "Absorptive capacity: A new Perspective on Learning & Innovation, 
Administrative Science Quaterly, 35, 1990. 
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Προκειμένου όμως, να διαμορφωθεί η συστημική σχέση επιχείρησης <Η> 

περιβάλλοντος πρέπει, αφενός να υπάρχει μια διαμορφωμένη εικόνα αυτής της 

σχέσης και αφετέρου πρέπει να έχει εντοπισθεί η συχνότητα και η ποιότητα των 

αλλαγών, που διαδραματίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Είναι γνωστό πιά, ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συνυπάρξουν και 

επιβιώσουν τα δύο συστήματα είναι η συμβιωτική σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ τους, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας που θα παίξει ρόλο στην επίτευξη 

της απόδοσης τους, σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του ενιαίου πιά 

συστήματος (επιχείρησης -ο· περιβάλλοντος), που, όμως, δεν θα μπορέσει να 

ερμηνευθεί και αναλυθεί, εάν διαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα προκειμένου έτσι, 

να γίνει αντιληπτή η συνολικότητά του. 

Η απόδοση αυτού του συστήματος, με βάση την αρχή της συνέργειας, θα πρέπει 

να ξεπερνάει το άθροισμα των ατομικών και μεμονωμένων αποδόσεων τους. 

Η παραπάνω διαμορφωμένη συστημική σχέση, δεν θα πρέπει - όπως τονίσαμε, 

ήδη - να διασπασθεί στα επιμέρους στοιχεία που την απαρτίζουν, διότι σε 

περίπτωση άμβλυνσης της συμβιωτικής σχέσης, δηλ. μείωσης της εισερχόμενης 

στο εσωτερικό του συστήματος πληροφόρησης, γύρω από γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον, θα επέλθει ο προοδευτικός 

εκφυλισμός του συστήματος, με λογικό επόμενο την πτώση και μείωση του 

επιπέδου απόδοσης του. Έτσι, φαίνεται πολύ καθαρά ότι η συμβιωτική σχέση 

επιδράει καθοριστικά πάνω στη σχέση συνέργειας, αφού από την πρώτη 

εξαρτάται κατ' αρχήν η επιβίωση του συστήματος. 

Στην περίπτωση που η σχέση συνέργειας δεν παρουσιάζει τον αναμενόμενο 

βαθμό σημαντικότητας, το σύστημα παρουσιάζει πάλι προβλήματα, αλλά 

τουλάχιστον, δεν απειλείται η βιωσιμότητα του, όπως στην πρώτη περίπτωση. 

Επομένως, οι δύο αυτές σχέσεις, ή καταστάσεις, βρίσκονται σε δυναμική 

αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση, με συνέπεια να θεωρείται αδύνατη η 

θεώρηση του συστήματος κάτω από οπτικές "κομματιαστές", κλασσικές και 

γραμμικές. 

Ο τρόπος, που η επιχείρηση, ως ένα ζωντανό σύστημα, έρχεται σε επαφή με το 

περιβάλλον της, πραγματοποιείται - σύμφωνα με τον Simon - αφενός μέσα από 

το σύστημα ανίχνευσης του και αφετέρου μέσα από το σύστημα αποφάσεων 

του..3 7 

3 7 Η. Α. SIMON, "The Science of the Artificial", Cambridge, Mass. The MIT Press, 1969. 
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Η επιβίωση του συστήματος, που είναι η βασική αρχή όλων των ζωντανών 

συστημάτων, αφορά στο σύστημα (επιχείρησης <Η> περιβάλλοντος) το οποίο 

θεωρείται πια, ως μια ολότητα και όχι διαχωρισμένο σε δύο ξεχωριστά κομμάτια. 

Έτσι, μέσω της ανίχνευσης εκτιμάται η παρούσα κατάσταση σχέσεων, σε σχέση 

με την προσδοκόμενη κατάσταση σχέσεων. 

Η ανίχνευση συνδέεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ακολουθώντας την 

εξής πορεία: 

Συλλογή δεδομένων -> Ανάλυση και αξιολόγηση τους -» Μορφοποίηση πληροφορίας 

(σύστημα ανίχνευσης) (σύστημα αποφάσεων) 

Όταν χαρακτηρίζουμε ένα περιβάλλον ως σχετικά σταθερό και ένα άλλο ως 

σχετικά δυναμικό, στην ουσία εννοούμε ότι στο πρώτο παρατηρούμε μια αργή 

διαδικασία αλλαγών, ενώ στο δεύτερο μια γρήγορη, συχνή και πολλές φορές, 

ξαφνική μεταβολή. 

Αναμένεται, δηλαδή, ένας έντονος ρυθμός ανιχνευτικής δραστηριότητας για το 

δυναμικό περιβάλλον και ένας υποτονικότερος ρυθμός, θα λέγαμε, για το 

σταθερό. 

Άρα, κάτω από μια τέτοια συλλογιστική, πώς είναι δυνατόν να απλοποιήσουμε 

και "συμπιέσουμε" όλες τις διαφορετικές καταστάσεις που συμβαίνουν στα 

διαφορετικά περιβάλλοντα, ακολουθώντας μια και μοναδική "συνταγή" 

ανιχνευτικής διαδικασίας και συμπεριφοράς; 

Ο Aguilar με το να μην θέσει ως θεμελιακή προτεραιότητα, τις ιδιαιτερότητες 

των διαφορετικών περιβαλλόντων που αντανακλούν το διαφορετικό βαθμό 

δυναμικότητας τους, στην ουσία "έκλεισε τα μάτια" στα γεγονότα και μέχρις 

ενός σημείου τα αγνόησε, αφού τα θεώρησε ίδια, σταθερά και σχεδόν, 

αμετάβλητα. 

Δεν έλαβε, επίσης, υπόψη του το γεγονός ότι προκειμένου να είναι δυνατόν να 

υπάρξει ανταπόκριση σ' ένα περιβάλλον με συχνές αλλαγές, θα πρέπει το 

σύστημα που σχεδιάστηκε, με σκοπό να το παρακολουθήσει ή να το ελέγξει -

μέσω της ανίχνευσης - να είναι σε θέση να προσαρμοστεί μαζί του, 

δημιουργώντας ίδιου βαθμού ανομοιότητα μ' αυτό3 8. 

Ο Aguilar, δηλ., με το να μη δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στο διαφορετικό 

βαθμό ανιχνευτικής διαδικασίας που θα έπρεπε να ακολουθούν οι επιχειρήσεις, 

3 8 R. ASHBY: " An Introduction to cybernetics", London, Chapman &Hall, 1956. 
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οι οποίες δρουν σε διαφορετικού βαθμού δυναμικότητας εξωτερικά 

περιβάλλοντα, παρέβλεψε την αρχή της αναγκαίας πολυπλοκότητας, σύμφωνα 

με την οποία, για να μπορέσει η επιχείρηση να δημιουργήσει συμβιωτική σχέση 

με το περιβάλλον της, - που όπως είδαμε είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για 

τη διατήρηση αυτής της ευαίσθητης και ζωτικής σχέσης - θα πρέπει να 

αναπτύξει ίδιου βαθμού πολυπλοκότητα μ' αυτή, που το περιβάλλον παρουσιάζει. 

Είναι φανερό ότι η ανιχνευτική διαδικασία είναι μια αλυσσίδα γεγονότων, 

καταστάσεων και μεταβλητών, που συνδέονται μεταξύ τους με δυναμικές 

αλληλεξαρτήσεις, με άμεσο αποτέλεσμα να υπάρξει "ρήγμα" στην όλη 

διαδικασία, εφόσον απουσιάσουν κάποιοι κρίκοι αυτής της αλυσίδας. 

Κατά την άποψη μας, η μελέτη του Aguilar, που αναμφίβολα είναι πρωτοποριακή, 

αφού έδωσε κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της ανίχνευσης, υστερεί σε πολλά 

από τα σημεία που προαναφέραμε, διότι δεν δημιούργησε αρχικά, το απαραίτητο 

θεωρητικό - νοητικό πλαίσιο, το οποίο θα τον καθοδηγούσε στη σύζευξη θεωρίας 

και έρευνας, με συνέπεια, αφενός να παραβλέψει τη στενή, άρρηκτη ζωτική 

σχέση επιχείρησης <-» περιβάλλοντος και αφετέρου να μην εστιαστεί στο 

γεγονός ότι αυτή η σχέση καταλήγει σε μια αρμονική "συνήχηση", εφόσον η 

επιχείρηση "χτίζει" μέσω της επικοινωνίας, τους συνδέσμους ανάμεσα στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος και στις οργανωσιακές της ενέργειες. Ο D. S. 

Kothari θεωρεί ότι "η απλή αλήθεια είναι ότι καμμιά μέτρηση, κανένα πείραμα, 

καμμιά παρατήρηση, δεν μπορεί να γίνει χωρίς το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο".39 

Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι εξαιτίας της ανυπαρξίας ενός απαραίτητου 

θεωρητικού μοντέλου, μη γραμμικού, μη ντετερμινιστικού, παραβλέποντας τη 

συστημική προσέγγιση, μια πρωτοποριακή εργασία σαν κι αυτή, κατέληξε κατά 

την ταπεινή μας γνώμη σε μια περιγραφική και δημοσιογραφικού περιεχομένου 

έρευνα. 

3 9 D.S. KOTHARI: "Some Thoughts on Truth " (New Delhi: Anniversary Address, Indian National 
Science Academy, Bahadur Shah Zafar Marg, 1975, σ. 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1 Τάξη, Αταξία και Εντροπία 

Οι νόμοι της Φυσικής ασχολούνται, όπως είναι γνωστό, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος τους, με τη φυσική τάση των συστημάτων να τείνουν προς την αταξία ή 

το χάος. Συγκεκριμένα, η βασική αρχή που αναφέρεται σ' αυτό το φαινόμενο, 

είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ο οποίος είναι γνωστός ως, η αρχή 

της εντροπίας. 

Είναι ένας νόμος περίπλοκος στη σύλληψη του, που αρχικά διατυπώθηκε για 

τους θερμικούς κινητήρες. Η πρώτη διατύπωση του έγινε από την Carnot και 

αφορούσε στη λειτουργία των θερμικών κινητήρων. Αργότερα, ο Clausius 

μελέτησε τον κύκλο των θερμικών κινητήρων που εισήγαγε ο Carnot, μέσα από 

τη σκοπιά της διατήρησης της ενέργειας. 

Οι δύο αυτοί επιστήμονες βάσισαν τις περιγραφές τους σε εξειδανικευμένες 

καταστάσεις, δηλαδή προέβησαν στην περιγραφή μιας ιδανικής θερμικής 

μηχανής, θεωρώντας την ως μια αναστρέψιμη διεργασία. 

Μια διεργασία η μετατροπή1 χαρακτηρίζεται ως αναστρέψιμη - φαινόμενο 

ιδεώδες και σπάνιο στη φύση, η οποία στο σύνολο της χαρακτηρίζεται από μη 

αναστρέψιμες καταστάσεις - όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, χωρίς καμμιά εξωτερική προσθήκη ενέργειας, όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει στην περίπτωση της συμπίεσης ενός ελατηρίου χωρίς τριβές, ή με 

άλλα λόγια όταν το σύστημα στο οποίο ασκήθηκε η μετατροπή επανέρχεται 

ακριβώς στην αρχική του κατάσταση, χωρίς καμμιά εξωτερική βοήθεια. 

Συγκεκριμένα, τα θερμικά φαινόμενα υφίστανται μετατροπές που όμως δεν είναι 

αναστρέψιμες, διότι η θερμότητα μπορεί να ακολουθήσει μόνο μια κατεύθυνση, 

δηλ. διαχέεται από το θερμόμετρο σώμα προς το ψυχρότερο και σε καμμιά 

περίπτωση αντίθετα. 

Οι Carnot και Clausius οδηγήθηκαν σε μια περιγραφή ιδανικών καταστάσεων, η 

οποία βασίζεται στη διατήρηση και στην αντιστάθμιση της ενέργεια·2 

Η εισαγωγή της έννοιας της εντροπίας έγινε αργότερα από τον Clausius, ο 

οποίος προσπάθησε να ξεχωρίσει τις έννοιες της διατήρησης και 

1 ΖΑΚ ΓΚΥΠΩΜΩ: "Κυβερνητική και Διαλεκτικός Υλισμός" Εκδόσεις Θεμέλιο 1976, σελ.146. 
2 PRIGOGINE Ι. & IS. STENGERS: "Τάξη μέσα από το χάος", Εκδ. Κέδρος 1986, σ. 167, 174. 
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αναστρεψιμότητας. Για να αντιληφθούμε αυτή την αρχή, μπορούμε να 

ξεκινήσουμε από τη θεμελιώδη ερώτηση: 

Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής ή χρησιμοποιώντας άλλα λόγια, 

πότε ένα κομμάτι ύλης θεωρείται ότι είναι ζωντανό; 

Όταν, πολύ απλά, κάνει κάτι, όταν κινείται, ή πιο συγκεκριμένα όταν αντλεί 

κάποια μορφή ενέργειας, από το περιβάλλον του. 

Επομένως, όταν το σύστημα απομονωθεί από το περιβάλλον του, χωρίς να έχει 

τη δυνατότητα να αντλήσει την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας απ' αυτό, τότε το 

σύστημα υποβαθμίζεται και φτάνει σ' ένα σημείο, όπου τίποτα το συγκεκριμένο 

δεν συμβαίνει, με λίγα λόγια είναι πια νεκρό. 

Αυτό το στάδιο της μόνιμης πια κατάστασης, χαρακτηρίζεται από τη φυσική ως 

θερμοδυναμική ισορροπία, ή ως το στάδιο της μέγιστης εντροπίας. 

Πώς λοιπόν, μπορεί ένα ζωντανό σύστημα να αποφύγει την αποσύνθεση ή την 

τελική του φθορά; 

Η ολοφάνερη απάντηση, τουλάχιστον, για τα ζωντανά συστήματα της φύσης 

είναι ο μεταβολισμός, που σημαίνει αλλαγή ή ανταλλαγή. 

Τα βιολογικά συστήματα, δια μέσου της λήψης της τροφής, (υγρής και στερεής) 

και της λειτουργίας της αναπνοής, αποφεύγουν ή αναβάλλουν την αποσύνθεση 

τους. 

Τί είναι αυτό το πολύτιμο "κάτι", που περιέχει η τροφή, για παράδειγμα, ενός 

βιολογικού συστήματος και το κρατάει στη ζωή; 

Κάθε διαδικασία, γεγονός, συμβάν, ή ο,τιδήποτε. τέλος πάντων, συμβαίνει στη 

φύση, προκαλεί μια αύξηση στην εντροπία. 

Κάθε ζωντανό σύστημα, δηλαδή, συνεχώς αυξάνει την εντροπία του, ή όπως θα 

λέγαμε στη φυσική, το σύστημα παράγει θετική εντροπία, με αποτέλεσμα να 

έχει την τάση να τείνει προς το επικίνδυνο σημείο της μέγιστης θετικής 

εντροπίας (αταξίας), που είναι η τελική αποσύνθεση, δηλαδή ο θάνατος. 

Ο μοναδικός τρόπος, προκειμένου να αποφύγει αυτό το στάδιο, είναι η συνεχής 

άντληση από το περιβάλλον του αρνητικής εντροπίας (τάξης). 

Με άλλα λόγια, το σύστημα τρέφεται με αρνητική εντροπία, έτσι, ώστε να 

αντισταθμίσει τη θετική εντροπία, που παράγει. 

Η εντροπία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια μετρήσιμη φυσική 

ποσότητα, όπως είναι η θερμοκρασία, το μήκος, κ.λ.π. 
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Όταν πάρουμε, για παράδειγμα, ένα στερεό σώμα και το λιώσουμε, η εντροπία 

αυξάνεται σε ποσότητα ίση προς τη θερμότητα, διαιρούμενη από τη θερμοκρασία 

του σημείου τήξης. Στην προκειμένη περίπτωση, η εντροπία είναι Cal/C°. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ποσότητα της παραγόμενης θερμότητας 

κατέστρεψε ή ανέτρεψε την τάξη των μορίων της στερεάς ύλης, δηλ. της δομής 

των μορίων, προκαλώντας έτσι μια αταξία ή χαώδη κατάσταση. 

Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι με τον όρο θετική εντροπία, εννοούμε τη 

μέτρηση της "αταξίας" του συστήματος, ενώ με τον όρο αρνητική εντροπία, τη 

μέτρηση της "τάξης" στο σύστημα, η οποία μαθηματικά ορίζεται ως: 

1 
- (entropy) = k log ( - ) 

όπου: k είναι η σταθερά των Boltzman και Gibbs και D είναι η μέτρηση (το 

ποσό) της αταξίας στο σύστημα, δηλ. η θετική εντροπία. 

Η κλασσική φυσική δέχεται ότι τα πάντα οριοθετούνται και καθορίζονται απ' τις 

αρχικές συνθήκες και τους νόμους της κίνησης, δηλ. στην ουσία το παρόν 

διαδέχεται το παρελθόν κ.ο.κ., ενώ η έννοια του χρόνου δεν παίζει κανένα 

σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο γι' αυτήν. Για το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής 

και γενικότερα για τη θερμοδυναμική, ο χρόνος είναι κορυφαία μεταβλητή και η 

εντροπία αυξάνεται προς μια κατεύθυνση πάντα, που είναι το μέλλον και όχι το 

παρελθόν. Η θερμοδυναμική διακρίνει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις 

διεργασιών, όπου η μια κυριαρχείται από την αναστρεψιμότητα των διεργασιών, 

που συντελούνται ανεξάρτητα προς την κατεύθυνση του χρόνου και η άλλη 

κατεύθυνση κυριαρχείται από τις μη αναστρέψιμες διεργασίες, οι οποίες 

συναρτώνται και εξαρτώνται από την κατεύθυνση του χρόνου. Η εντροπία 

αυξάνεται μόνο, εξαιτίας των διεργασιών που δεν είναι αναστρέψιμες3. Ο 

χρόνος, θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίστροφη πορεία (από το μέλλον προς 

το παρελθόν) αν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε άπειρες πληροφορίες. Όμως 

δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε γεγονότα και συμβάντα που θα λάμβαναν 

χώρα στο παρελθόν μας4. Πάνω στο θέμα της μη αναστρεψιμότητας του 

χρόνου, ο Λόρδος Κέλβιν αναφέρει: 

... "Αν η υλιστική υπόθεση της ζωής ήταν αληθινή, τα ζωντανά συστήματα θα 

μεγάλωναν αντίστροφα και θα διέθεταν μια συνειδητή γνώση για το μέλλον αλλά 

3 Το ίδιο, σελ. 58 
4 Το ίδιο, σελ. 380 
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δίχως μνήμη για το παρελθόν και θα ξαναγύριζαν στη γέννηση τους".5 Αυτό 

είναι το αδιαπέραστο και ανίκητο "εντροπικό φράγμα", το οποίο μας αφορά 

άμεσα και ιδιαίτερα, διότι αυτό είναι μια θεμελιώδης παράμετρος για να 

αποκτήσει νόημα η επικοινωνία, η οποία συνδέεται στενά με την εντροπία6. 

Όπως φαίνεται, ο πανίσχυρος και αξεπέραστος αυτός δεύτερος νόμος της 

Θερμοδυναμικής, δίνει μία άλλη ώθηση και εξέλιξη στην επιστήμη, αφού την 

αποδεσμεύει από τα ντετερμινιστικά δεσμά της Κλασσικής Φυσικής. 

Αναφέραμε, προηγουμένως, ότι όταν το βιολογικό σύστημα αποκοπεί απ' το 

περιβάλλον του οδηγείται στο θάνατο. Αυτό με άλλα λόγια, σημαίνει ότι τα 

βιολογικά συστήματα δεν έχουν άλλα περιθώρια επιλογής, πέραν του να είναι 

ανοιχτά, διότι μόνο εξαιτίας αυτού του λόγου επιβιώνουν. 

Το περιβάλλον για ένα οποιοδήποτε κλειστό σύστημα, όπως για παράδειγμα έναν 

κρύσταλλο, δεν μπορεί καθόλου να επηρεάσει την υπόσταση του, διότι εξ 

ορισμού το σύστημα είναι απομονωμένο απ' αυτό. 

Όμως, αν στερήσουμε από ένα βιολογικό σύστημα την ύλη και την ενέργεια που 

αντλεί απ' τον εξωτερικό του κόσμο, αν το αποκόψουμε απ' τις εισροές που 

εισάγει και αδιάκοπα επεξεργάζεται, τότε του αφαιρούμε τη δυνατότητα 

άντλησης αρνητικής εντροπίας απ1 το περιβάλλον του, με συνέπεια να οδηγηθεί, 

στη εξαφάνιση του. Η εξελικτική πορεία της επιστήμης, έκανε σαφή διαχωρισμό 

ανάμεσα στα κλειστά απομονωμένα συστήματα, που - ως αποτέλεσμα αυτής της 

απομόνωσης - εξελίσσονται προς την αταξία και στα ανοιχτά ζωντανά 

συστήματα, που διαρκώς εξελίσσονται σε ανώτερες μορφές πολυπλοκότητας. 

Διαφοροποιείται επίσης, από την κλασσική επιστήμη του άχρονου, της 

επαναληψιμότητας και της σταθερής πληροφορίας, εισάγοντας ως κορυφαία 

μεταβλητή της την αντίληψη του προσανατολισμένου χρόνου, η οποία, 

πιθανότατα, φτάνει στο αποκορύφωμα της, στο συνθετότερο και πολυπλοκότερο 

επίπεδο βιολογικής οργάνωσης, που είναι η ανθρώπινη συνείδηση7. 

Έτσι, η έμφαση ξέφυγε πια απ' την υπόσταση και εστιάζεται στη σχέση, στην 

επικοινωνία και στο χρόνο. 

Ο Eddington8 αναφέρει ότι: 

5 Αναφέρεται στο β ιβλι'ο του Ζακ Γκυγιωμώ: "Κυβερνητική και διαλεκτικός υλισμός" σ. 146 
6 PRIGOGINE & STENGERS: βλ. όπ. ανωτ. σ. 380 
7 Το ίδιο, σελ. 382 
8 A.S. EDDINGTON: "The Nature of the Physical World" (N. York: McMillan, 1948, s. 74, αναφέρεται 
στο βιβλίο του Prigogine βλ. όπ. ανωτέρω, σ. 307. 
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"Ο νόμος ότι η εντροπία πάντα αυξάνεται - ο δεύτερος νόμος της 

Θερμοδυναμικής - κατέχει, νομίζω, την ανώτερη θέση μεταξύ των νόμων της 

Φύσης. 

Αν κάποιος σας αποδείξει ότι η αγαπημένη σας θεωρία για το σύμπαν δεν 

συμφωνεί με τις εξισώσεις του Maxwell - τότε φταίνε οι εξισώσεις του Maxwell. 

Αν διαπιστωθεί ότι η θεωρία σας βρίσκεται σε αντίφαση με την παρατήρηση -

καλά, αυτοί οι πειραματιστές μπερδεύουν καμμία φορά τα πράγματα. Αν όμως 

βρίσκεται σε αντίθεση με το δεύτερο νόμο της Θερμοδυναμικής, δεν σας δίνω 

καμμιά ελπίδα. Θα περιπέσετε οπωσδήποτε σε βαθύτατη ταπείνωση". 

Επομένως, ο μόνος τρόπος που μπορεί ένα ζωντανό σύστημα να συγκρατήσει σ' 

ένα αρκετά υψηλό σημείο τάξης, δηλ. χαμηλού βαθμού θετικής εντροπίας τον 

εαυτό του, είναι η απορρόφηση αρνητικής εντροπίας από το περιβάλλον του. 

Αναφερόμαστε και κάνουμε χρήση στην παρούσα μελέτη μας, του δεύτερου 

νόμου της θερμοδυναμικής και συγκεκριμένα της αρχής της εντροπίας, διότι 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τα βασικά φαινόμενα της 

ύπαρξης και συμπεριφοράς των διαφόρων συστημάτων. 

Τις έννοιες αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε παρακάτω, προκειμένου να 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την τόσο καταλυτική σχέση μεταξύ της 

επιχείρησης, ως ενός ζωντανού κοινωνικοτεχνικού συστήματος και του 

περιβάλλοντος της. 
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4.2. Οργά νοητικότητα 

Με στόχο να κρατήσουμε κάποια συνοχή και συνέχεια στα επιχειρήματα 

και στη σκέψη μας, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την έννοια της 

οργανωτικότητας, μέσα από την έννοια της εντροπίας, που προηγουμένως 

παρουσιάσαμε. 

Αυτή η προσπάθεια μας, όμως, ήτανε και χρονοβόρα και αρκετά επίπονη, με 

δεδομένο το γεγονός ότι η βιβλιογραφία πάνω στα θέματα της Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν ασχολήθηκε με την έννοια αυτή (δηλ. της 

εντροπίας), επειδή απλώς τη θεωρεί ως κάτι δεδομένο, με αποτέλεσμα να μην 

ενδιαφερθεί περαιτέρω με τη διερεύνηση της. 

Ίσως, ενοχοποιείται το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιστήμες εγκλωβίστηκαν μέσα 

στη δελεαστική μεθοδολογία της αναλυτικής σκέψης. 

Οι προσπάθειες που έγιναν, προκειμένου να γίνει κατανοητή η 

πολυπλοκότητα των ζωντανών συστημάτων, ακολούθησαν δύο διαφορετικές 

τάσεις ή προσεγγίσεις. 

Η μία τάση, αυτής της αναλυτικής σκέψης κατανοεί την πολυπλοκότητα, 

αφού τη διασπάσει στα κομμάτια από τα οποία αποτελείται, υποθέτοντας ότι 

αυτή η προσέγγιση είναι απλή και αποτελεσματική9. 

Η πεποίθηση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η ερμηνεία του "όλου" 

πετυχαίνεται ευκολότερα, εφόσον προχωρήσει κανείς με την κατανόηση των 

κομματιών που το απαρτίζουν, καταλήγοντας έτσι σταδιακά και αθροιστικά στην 

κατανόηση του συνόλου. 

Μια μερίδα επιστημόνων, όμως, δεν ενστερνίζεται αυτή την τάση και 

προσέγγιση, αλλά πιστεύει και ασχολείται με την έννοια του συνόλου ή της 

οργανωμένης πολυπλοκότητας, θεωρώντας ότι το σύνολο είναι κάτι πολύ 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. 

Έτσι, η πολυπλοκότητα για τους επιστήμονες της μηχανιστικής προσέγγισης, 

είναι ένα άθροισμα ανεξάρτητων και απομονωμένων μεταξύ τους κομματιών, ενώ 

για τους επιστήμονες της οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι ένα όλο, 

αλληλοεξαρτημένων μεταβλητών, οι οποίες δεν μπορούν ούτε να διασπασθούν, 

αλλά ούτε και να μελετηθούν ανεξάρτητα προς το σύνολο. 

Η αναλυτική σκέψη συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση μηχανιστικών 

περιπτώσεων, όπου εκεί η συνολικότητα και η πολυπλοκότητα, γίνονται 

9 L.V. BERTALANFFY: "General Systems Theory" 2d ed., ΝΎ. : John Braziller, 1969 Bertallanfy, βλ. 
όπ. ανωτέρω. 
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αντιληπτές μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας των μερών τους, καθώς 

και των αιτιατών και προσθετικών σχέσεων μεταξύ τους. 

Αυτή η προσέγγιση, όμως, η οποία αντιμετώπισε με επιτυχία τα κλειστά 

συστήματα, των οποίων είναι περιορισμένη η πολυπλοκότητα, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί και στην περίπτωση των ανοιχτών συστημάτων, όπου εκεί, η 

πολυπλοκότητα δεν είναι προκαθορισμένη και ελεγχόμενη, όπως στα κλειστά 

συστήματα. 

Ο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της οργανωμένης πολυπλοκότητας είναι ο 

οργανισμός (organism). Ο όρος αυτός αν και ελληνικός, είναι αρκετά αδόκιμος 

στα ελληνικά, διότι μπορεί, απλώς, να σημαίνει διαφορετικά είδη οργανισμών, 

ενώ στα αγγλικά ο όρος υποδηλώνει το βιολογικό οργανισμό. 

Για τη θεωρία Συστημάτων ο όρος οργανισμός, ο οποίος σημειωτέον αποτελεί και 

τον ορισμό ενός οποιουδήποτε συστήματος, σημαίνει μια διαπλεκόμενη συλλογή 

από ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, με χαρακτηριστικό τους 

γνώρισμα τη συμπεριφορά εκείνη, που οδηγεί στην εκπλήρωση κάποιου σκοπού ή 

στόχου. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ζωντανού οργανισμού είναι έννοιες όπως η 

συνολικότητα, η ανάπτυξη, η διαφοροποίηση, η ιεραρχική τάξη, ο έλεγχος, η 

αναπαραγωγή, ο ανταγωνισμός, η ηλικία και ο θάνατος10. 

Όμως, η έννοια του οργανισμού, η οποία ουδέποτε προβλημάτισε την κλασσική 

επιστήμη, που την απέπεμψε ως κάτι αδιάφορο και ξένο προς αυτήν, δεν 

εξαντλείται, αλλά ούτε και οριοθετείται από τα γενικά χαρακτηριστικά του 

γνωρίσματα, τα οποία θα πρέπει να οδηγούν τελικά στη συμπεριφορά 

εκπλήρωσης κάποιου στόχου, αλλά οριοθετείται ως οργανισμός, εφόσον βασικά 

και πρωταρχικά χαρακτηρίζεται από οργανωτικότητα, η οποία κι αυτή με τη 

σειρά της θα πρέπει απαραίτητα να χαρακτηρίζεται απ' την ύπαρξη κάποιων 

μερών. 

Η οργανωτικότητα είναι μια πολύπλοκη έννοια με πολυσύνθετες παραμέτρους, 

διότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να λειτουργήσουν τα μέρη που την 

απαρτίζουν, δεν είναι μόνο η επικοινωνιακή σχέση αλληλεπίδρασης, η οποία 

οπωσδήποτε πρέπει να υφίσταται μεταξύ τους, αλλά και ο "εξοπλισμός" του 

κάθε κομματιού ξεχωριστά από κάποιο βαθμό ελευθερίας, ο οποίος θα του 

"επιτρέψει" να διαλέξει από μια σειρά επιλογών, που θα του αντιστοιχούν. Εάν 

δεν συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε δεν έχουμε διεισδύσει στην 

10 L.V. BERTALANFFY : βλ. όπ. ανωτ. σ. 47 
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έννοια και στην ουσία της οργανωτικότητας, η οποία τελικά προσδιορίζει και 

χαρακτηρίζει τη δυναμικότητα ενός συστήματος. Ο χαρακτηρισμός, δηλαδή 

ενός συστήματος ως δυναμικού, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και το 

χαρακτηρισμό των κομματιών του, ως δυναμικά, διότι είναι δυνατόν το σύστημα 

μεν, να βρίσκεται σε μια δυναμικότητα, εξαιτίας του γεγονότος ότι όλα τα μέρη 

του βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αλλά το κάθε κομμάτι του 

ξεχωριστά μπορεί να είναι μόνο στατικό και δομικό. 

Επομένως, η δυναμικότητα του συστήματος εξασφαλίζεται από την 

επικοινωνιακή αλληλεπίδραση των τμημάτων μεταξύ τους, αλλά η δυναμικότητα 

ενός εκάστου κομματιού διασφαλίζεται από τη σχετική του ελευθερία να 

επιλέξει, από μια σειρά επιλογών που του αντιστοιχούν. 

Όμως, αυτή η δυνατότητα και η σχετική ελευθερία επιλογής δεν σημαίνει τίποτα 

παραπάνω, από το ότι το κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από κάποιο βαθμό 

εντροπίας, διότι, έτσι, συμβάλλει στη δημιουργία κάποιας τάξης ή αταξίας μέσα 

στο σύστημα. 

Το σύστημα χαρακτηρίζεται από οργανωτικότητα και κατ' επέκταση ορίζεται ως 

οργανισμός, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω ικανές και αναγκαίες προς τούτο 

προϋποθέσεις: 

• Το κάθε κομμάτι του συστήματος, διαθέτει τον απαραίτητο βαθμό ελευθερίας, 

ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τη δική του σειρά επιλογών. 

• Οι επιλογές αυτές είναι μη αναστρέψιμες, γεγονός που σημαίνει ότι 

προκαλείται αύξηση της αρνητικής εντροπίας του συστήματος και 

• Το σύνολο των μερών του συστήματος, βρίσκεται σε δυναμική αλληλεξάρτηση 

(επικοινωνία). 

Η πολυπλοκότητα του συστήματος, δημιουργείται από εκείνη τη σειρά των 

επιλογών, που προκλήθηκαν από τις ξεχωριστές επιλογές του κάθε μέρους του 

συστήματος. Επομένως, η πολυπλοκότητα του συστήματος δεν είναι στατική και 

δεδομένη, διότι κάθε διαφορετική επιλογή που μπορεί να κάνει το επιμέρους 

κομμάτι του οργανισμού, οδηγεί σε διαφορετικούς συνδυασμούς επιλογών και 

τελικά σε διαφορετική πολυπλοκότητα του συστήματος. 

Έτσι, η πολυπλοκότητα του συστήματος εμπεριέχει κάθε φορά και την ανάλογη 

εντροπία, η οποία απορρέει από τις επιμέρους εντροπίες του κάθε στοιχείου, η 

οποία τελικά μπορεί να αναφερθεί ως η εντροπία της πολυπλοκότητας. Όμως, 

αυτή η εντροπία αντανακλά την εντροπία του συνόλου του συστήματος, ενώ 
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συγχρόνως καθορίζει την οργανωτικότητα του συστήματος, η οποία, μπορεί να 

κυμαίνεται από το μηδέν μέχρι το μέγιστο11, (maximum) 

Συγκεκριμένα, η οργανωτικότητα είναι μηδέν, όταν η θετική εντροπία βρίσκεται 

στο μέγιστο σημείο της (maximum), γεγονός που δείχνει ότι το σύστημα δεν 

απορροφάει αρνητική εντροπία από το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να τείνει 

να είναι ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα, όπου, κατά συνέπεια, δεν 

υφίσταται καμμιά απολύτως σχέση ή αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών του. 

Αυτή η κατάσταση, με άλλα λόγια, δείχνει ότι τα μέρη του συστήματος 

βρίσκονται στην κατάσταση της πλήρους απομόνωσης μεταξύ τους. 

Αντίθετα η οργανωτικότητα βρίσκεται στο μέγιστο σημείο της (maximum), όταν η 

θετική εντροπία είναι μηδέν, γεγονός που δείχνει ότι το σύστημα απορροφάει 

αρνητική εντροπία από το περιβάλλον του σε τέτοιο βαθμό, ώστε η επικοινωνία 

που επικρατεί μεταξύ των μερών του ανοιχτού πια συστήματος είναι τόσο 

ισχυρή, που στην ουσία επικρατεί μια έντονη πολυπλοκότητα12. 

Επομένως, μπορούμε μετά από όλα αυτά να συμπεράνουμε ότι η οργανωτικότητα 

μεταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό επικοινωνίας (σχέσης ή αλληλεπίδρασης).13 

Ο βαθμός ή η φύση της επικοινωνίας μπορεί να προσδιοριστεί σε συνάρτηση με 

τους περιορισμούς, τις εντολές και τις οδηγίες, οι οποίες έχουν την τάση να 

περιορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές που κάθε μέρος ή στοιχείο του 

συστήματος έχει, σε σχέση με τις επιλογές που έχουν τα υπόλοιπα μέρη. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η οργανωτικότητα του συστήματος 

είναι η διαφορά της εντροπίας της πολυπλοκότητας μεταξύ του σημείου, όπου η 

επικοινωνία (σχέση, αλληλεπίδραση) μεταξύ των μερών του είναι μηδέν και του 

σημείου, όπου υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ τους. 

Επομένως, η επικοινωνία μεταξύ των μερών, βάσει της οποίας τελικά 

καθορίζεται η οποιαδήποτε μορφή οργανωτικότητας, σημαίνει ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

Όμως, η εντροπία πολυπλοκότητας, η επικοινωνία και η οργανωτικότητα είναι 

τρία φαινόμενα που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διότι, όπως παραπάνω 

καταστήσαμε σαφές, η οργανωτικότητα προϋποθέτει επικοινωνία, ενώ και οι δύο 

11 PRIGOGINE Ι. & IS. STENGERS: "Order out of Chaos", Man's new Dialogue with Nature", 
Heinemann, London, 1984. 
12 BRILOUIN L: "Thermodynamics and Information Theory" American Scientist, 38, Oct. 1950, pp. 594-
599. 
13 BRILOUIN L.: βλ. όπ. ανωτ. 

103 



αυτές έννοιες (δηλ. η οργανωτικότητα και επικοινωνία) εμπεριέχονται στην 

έννοια της εντροπίας. 14 

14 ROTHSTEIN J.: "Communication, Organization & Science", Indian Hill, Colorado, Falcon Wing Press, 
1988. 
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4.3 Ο Νόμος ine Αναγκαίαο Πολυπλοκότητας 

Πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα, θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά 

στο νόμο της αναγκαίας πολυπλοκότητας του W. Ross Ashby, ο οποίος στην 

ουσία αποτελεί προέκταση του δέκατου θεωρήματος του Shannon15. Η 

διατύπωση του Shannon αναφέρεται στη μεταφορά πληροφοριών, μέσω των 

καναλιών ενός οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος. Φυσικά, αυτή η 

διατύπωση δεν μας αφορά άμεσα. 

Η διατύπωση, όμως, του Ashby έχει άμεσες επιπτώσεις, στα όσα αναπτύξαμε σ' 

αυτήν την ενότητα και στα όσα παρακάτω ακολουθούν: 

Ο νόμος, λοιπόν, του Ashby λέει ότι: Προκειμένου ένα σύστημα να πετύχει την 

οποιαδήποτε πολυπλοκότητα, με βάση τις οποιεσδήποτε επιλογές κάνει, αυτό 

απολύτως εξαρτάται από την επεξεργασία της αναγκαίας ποσότητας και 

πολυπλοκότητας των πληροφοριών.16 

Αν θέλαμε να επεκτείνουμε το συλλογισμό αυτού του νόμου, στη σχέση ενός 

συστήματος με το περιβάλλον του, τότε θα είχαμε την ακόλουθη διατύπωση: 

Προκειμένου ένα σύστημα Α, να κατανοήσει ένα άλλο σύστημα Β, θα πρέπει το 

Α να αναπτύξει την αναγκαία πολυπλοκότητα, όπως το σύστημα Β, ενώ η 

οποιαδήποτε πολυπλοκότητα αναπτύσσεται (εκ μέρους του Α), αναπτύσσεται με 

βάση την ποσότητα και πολυπλοκότητα των πληροφοριών που επιλέγει να 

επεξεργαστεί, σε σχέση με το σύστημα Β. 

Όπως θα δούμε παρακάτω, ο νόμος αυτός έχει σοβαρές επιπτώσεις και 

δημιουργεί μια ισχυρή βάση για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης επιχείρησης 

- περιβάλλοντος. Ο νόμος αυτός, μαζί με όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέραμε, 

αλλά και με όλα όσα θα ακολουθήσουν, θα μας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια 

στον επαναπροσδιορισμό της τόσο, καταλυτικώς, συμβιωτικής σχέσης μεταξύ 

της δυναμικότητας του περιβάλλοντος της επιχείρησης, της διαδικασίας 

ανίχνευσης του περιβάλλοντος και της δομής της επιχείρησης. 

15 SHANNON CLAUDE E. & WARREN WEAVER. "The Mathematical Theory of Communication", The 
University of Illinois Press. Urbana, 1964. 
16 W. ROSS ASHBY : "An Introduction to Cybernetics", London, Chapman & Hall, 1956. 
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4.4 Εξωτερικό περιβάλλον και Επικοινωνία 

Η προσπάθεια να ασχοληθεί κανείς με τη σφαίρα της ανθρώπινης 

επικοινωνίας δεν είναι μόνο μια δύσκολη δουλειά, αλλά πολύ περισσότερο είναι 

"ριψοκίνδυνη". Υπάρχουν πολλά και ουσιαστικά εμπόδια, που δυσχεραίνουν μια 

τέτοιου είδους προσπάθεια, ενώ, συγχρόνως, προκαταλήψεις βαθειά ριζωμένες 

από χρόνια μέσα στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα, αντιμάχονται σθεναρά κάθε 

τεκμηριωμένη και επιστημονικά εδραιωμένη προσέγγιση. 

Πολλοί είναι οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων το σύνολο ή πιό σωστά η πλειοψηφία 

των ανθρώπων έχουν θολές, ή ασαφείς, ή ακόμα και παράξενες ιδέες, γύρω από 

το τόσο σπουδαίο θέμα, που λέγεται ανθρώπινη επικοινωνία. 

Το πρώτο εμπόδιο, προκαλείται και παρουσιάζεται από την απλοϊκή ή εσφαλμένη 

μας πεποίθηση ότι ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε ή μιλάνε οι άλλοι, κάθε φορά 

που χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι "ξέρουν" -ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν- ότι το να 

μιλάς για επικοινωνία είναι τόσο ενδιαφέρον ή κοινό ή τετριμμένο ή αδιάφορο, 

όσο και το να μιλάς για απλά και καθημερινά πράγματα και προβλήματα, που ο 

καθένας μας βιώνει. 

Το ζητούμενο αρχικά είναι, αν τα πράγματα είναι τόσο απλά, καθημερινά και 

κατανοητά17, όσο δείχνουν. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για αποτυχημένη ή 

ανεπαρκή επικοινωνία, εννοούμε την αποτυχία ή αδυναμία να επικοινωνήσει 

κανείς με τον κατάλληλο συνομιλητή στον κατάλληλο χρόνο και με το κατάλληλο 

πράγμα, ή μήπως εννοούμε ότι ο συνομιλητής μας "δεν κατάλαβε" αυτό που 

εμείς όχι είπαμε, αλλά αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, αυτό που πραγματικά 

θέλαμε να πούμε; 

Επικοινωνιακή αποτυχία είναι επομένως είτε το ένα, είτε το άλλο, ή μήπως είναι 

και τα δύο; Αν όμως τα πράγματα είναι έτσι απλά, τότε αν κάποιος αντιδράσει 

διαφορετικά από ότι ευελπιστούμε ή αναμένουμε, με αποτέλεσμα τη δική μας 

δυσαρέσκεια ή έστω μη ευχαρίστηση, τότε αυτό πώς χαρακτηρίζεται; 

Έτσι, προφανώς εμφανίζεται ένα ισχυρό πρόβλημα, που ξεκινάει και τελειώνει 

με την πίστη μιας λαθεμένης υπόθεσης. Της υπόθεσης ότι ξέρουμε για ποιο 

πράγμα μιλάμε, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσει 

17 C. CHERRY: "On Human Communication", 2nd ed., Cambridge, Mass. The M.I.T. Press 1966. 
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κανείς επιστημονική γνώση κορυφαίας σημασίας, που όμως θάναι απαλλαγμένη 

και ανεξάρτητη από σκοταδισμούς και διαστρεβλώσεις. 

Ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός λόγος, άρρηκτα δεμένος με τον πρώτο, 

είναι ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο και η "εγκυρότητα" κάποιας επιστήμης, όπως 

είναι της Φυσικής ή Βιολογίας, που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη 

διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας. Ένας τρίτος λόγος, που 

συνδέεται και με τους δύο προηγούμενους, είναι ότι συνήθως έχεις μικρή ή και 

καθόλου υποστήριξη όταν προσπαθείς να ερευνήσεις πανανθρώπινες και 

καθολικής εμβέλειας εμπειρίες. (Η επικοινωνία ανήκει σ' αυτήν την κατηγορία). 

Είναι πολύ εύκολο και απλό για τους ανθρώπους να "δεχθούν" τις υποθέσεις και 

θεωρίες - για παράδειγμα- της κβαντομηχανικής, διότι αυτές δεν δοκιμάζονται 

ούτε εφαρμόζονται κατευθείαν στους ανθρώπους, ενώ αντίθετα η επικοινωνία, 

αφορά στον καθένα μας και δοκιμάζεται από τον καθένα μας, απευθείας. 

Στην πρώτη περίπτωση έχεις να κάνεις με κάτι που άμεσα δεν σε αφορά, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση ενέχεται ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί. 

Ένας από τους μεγάλους επιστήμονες και θεμελιωτές της επικοινωνίας και των 

συστημάτων επικοινωνίας, ο Lee Thayer18, χαρακτηριστικά αναφέρει: ...."Αν 

νομίζεις ότι ξέρεις, ήδη, τα πιό πολλά από όσα χρειάζεσαι ή από όσα θα 

μπορούσες να ξέρεις γύρω από το θέμα της ανθρώπινης επικοινωνίας και ότι 

αυτό που μένει για να μάθεις είναι μερικές τεχνικές .... τότε αντιμετωπίζουμε 

ένα γνήσιο πρόβλημα επικοινωνίας". 

Ένας επιπρόσθετος ακόμα λόγος δυσκολίας, είναι η περιρρέουσα γενική 

πεποίθηση μεταξύ των ανθρώπων ότι η λύση υπάρχει και βρίσκεται στην 

τεχνολογία. Πιστεύουμε και ελπίζουμε να βρούμε την απάντηση σε όλα όσα μας 

προβληματίζουν, εφόσον έχουμε υπομονή και περιμένουμε την ανάπτυξη μιας 

"θαυματουργής" τεχνολογικής μεθόδου, με υπερφυσικές ιδιότητες, οι οποίες και 

θα λύνουν τα πάσης φύσεως επικοινωνιακά μας προβλήματα. Όμως, η 

τεχνολογία είναι το παράγωγο της καλής ή κακής κατανόησης του φαινομένου 

της επικοινωνίας, το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκατασταθεί 

από την τεχνολογία της επικοινωνίας. Έτσι, αυτή η ανεπαρκής ανάλυση του 

φαινομένου της επικοινωνίας,που ως ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην 

παρανόηση του όλου φαινομένου - δηλ. ότι η τεχνολογία υποκαθιστά την 

επικοινωνία ή την αναπληρώνει - είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των 

"προβλημάτων επικοινωνίας". 

18 L. THAYER: "Communication and Communication Systems", Homewood, III: R.D. Irwin, Inc.,1968,p.5 
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Εκείνο που πραγματικά, λείπει, σε σχέση με το φαινόμενο της επικοινωνίας -

όπως πολύ ορθά και σωστά έχουν τονίσει επανειλημμένα από διάφορους 

επιστημονικούς χώρους, οι πραγματικά αξιόλογοι, αλλά, δυστυχώς, λίγοι 

επιστήμονες, όπως είναι οι Bertalanffy, Thayer, Rapoport, Wiener, Boulding, Miller, 

Ackoff, κ/λ.π. - είναι μια διαρκής νοηματική και εννοιολογική πορεία εξέλιξης, 

σχετικά με το φαινόμενο της επικοινωνίας. 

Αν και ξέρουμε ότι αυτή η πορεία είναι δύσβατη, σκληρή και ως ένα μεγάλο 

βαθμό "μοναχική" - για τους λόγους, που ήδη περιγράψαμε - επιθυμούμε να 

κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, που δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η 

παρουσίαση ενός θεμελιώδους πλαισίου - νοηματικού και εννοιολογικού - που 

είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποδειχθεί η βασική υπόθεση αυτής της 

διατριβής. 
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4.4.1 Επικοινωνία. Βασικές έννοιες. 

Θα πρέπει, εξαρχής, να γίνει απολύτως αντιληπτό και κατανοητό το γεγονός 

ότι η επικοινωνία είναι η μία από τις δύο βασικές διαδικασίες ή λειτουργίες της 

ζωής. 

Η πρώτη βασική λειτουργία των ζωντανών συστημάτων, είναι ο 

μετασχηματισμός της τροφής, που εισάγεται στον ανθρώπινο οργανισμό, σε 

ενέργεια και η δεύτερη είναι ο μετασχηματισμός των γεγονότων ή δεδομένων σε 

πληροφορίες. 

Η επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εκείνη η λειτουργία19, που τονίζει την 

ύπαρξη, ανάπτυξη, αλλαγή και γενικότερα τη συμπεριφορά όλων των ζωντανών 

συστημάτων. 

Μέσα από αυτή τη ζωτική λειτουργία, αυτά τα συστήματα έρχονται σε επαφή με 

τα εξωτερικά τους περιβάλλοντα και τα διάφορα τμήματα, του οργανισμού 

έρχονται σε επαφή, με τις εσωτερικές τους λειτουργίες. 

Αυτό που στην ουσία γίνεται, όταν οι άνθρωποι οργανώνουν τις παντός είδους 

επιχειρήσεις20 είναι η ροή των πληροφοριών που σχετίζονται με την επιχείρηση, 

με συνέπεια τη δημιουργία των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. 

Η επικοινωνία ξεπηδάει από την ανάγκη των ζωντανών συστημάτων - όπως είναι 

οι άνθρωποι και οι διάφοροι οργανισμοί του, -να μειώσουν την αβεβαιότητα τους, 

σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσουν, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε 

οργανωσιακό, καθώς, επίσης, και από την επιθυμία τους να ενεργούν κατά τρόπο 

όσο γίνεται αποτελεσματικότερο. 

Τα ζωντανά συστήματα δια μέσου της επικοινωνίας, έρχονται σε συνειδητή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους - ακόμα και σε βιολογικό επίπεδο η αλληλεπίδραση 

είναι μια μορφή επικοινωνίας, που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν να γίνουν, 

ακόμα και συνηθισμένες ενέργειες - προσδίδοντας στις συμπεριφορές που 

διαμορφώνονται σε όλα τα νοητικά επίπεδα, νόημα, σκοπό και σημασία. 

Όλα τα ζωντανά συστήματα, παύουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, τον ίδιο 

χρόνο που σταματάει και η λειτουργία της αναπνοής, δηλ. όταν πιά πάψουν να 

ζουν. 

Έτσι, η διαδικασία της επικοινωνίας είναι αδιάκοπη, βασική, συνεχής και σε 

καμμιά περίπτωση συμπτωματική ή τυχαία λειτουργία. 

1 9 Το ίδιο, σελ. 17 
2 0 Το ίδιο, σελ. 19 
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Με στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, αυτού του άγνωστου 

"γνώριμου" θεμελιώδους στοιχείου της ζωής, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν 

να το προσεγγίσουν, ξεκινώντας από μια απλή κλασσική γραμμική εξίσωση του 

τύπου Α -> Β =Χ21. Αυτή η εξίσωση υποδηλώνει ή υπονοεί ότι όταν ένα άτομο ή 

μια ομάδα ατόμων Α (πομπός), επικοινωνεί με κάποιο τρόπο μ' ένα άλλο άτομο ή 

με μια άλλη ομάδα ατόμων Β (δέκτης), υπάρχει ένα αποτέλεσμα Χ. 

Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου, καθώς και των παραλλαγών που ακολούθησαν, 

δεν κατόρθωσαν να προσφέρουν ένα ουσιαστικό πλαίσιο εννοιολογικής 

προσέγγισης, παρά θα λέγαμε ότι οδήγησαν σε αδιέξοδο και περαιτέρω 

νοηματική σύγχυση, διότι η εικόνα που προέβαλαν για τη φύση και την εξέλιξη 

της επικοινωνίας, ήταν πέρα και έξω από τα δεδομένα και γεγονότα, με 

αποτέλεσμα ένα νοηματικό αδιέξοδο. Θα πρέπει να τονιστεί, ιδιαίτερα, το 

γεγονός ότι σε κάθε επικοινωνιακή κατάσταση ο ρόλος πομπού και δέκτη είναι 

εναλλασσόμενος, υπάρχει δηλ. μια αμφιμονοσήμαντη και όχι μονοσήμαντη σχέση 

ρόλων. 

Αυτή η φόρμουλα εστιάζεται ιδιαίτερα στον εκάστοτε πομπό της επικοινωνίας, 

θεωρώντας ότι αυτός καθορίζει και ελέγχει την πορεία, εξέλιξη και τελική 

έκβαση της επικοινωνιακής διαδικασίας, ενώ, ως ένα βαθμό, αγνοεί το δέκτη. 

Όμως, αυτό που ενδιαφέρει, δεν είναι μόνο ο πομπός και ο τρόπος έκφρασης 

του, που βέβαια ως ένα βαθμό θα επηρεάσουν την επακόλουθη συμπεριφορά του 

δέκτη, αλλά ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αντίδραση του δέκτη, διότι ο τρόπος που 

ερμηνεύει τα λεγόμενα του πομπού του ανήκει, η επεξεργασία της οποίας 

"δήλωσης" του πομπού είναι ένα δικό του έργο, ένα δικό του δημιούργημα. 

Ο πομπός, απ' την πλευρά του, προσπαθεί να πετύχει με την συμπεριφορά του 

να τον λάβει υπόψιν του ο δέκτης, διότι, τελικά, είναι ο δέκτης και όχι ο πομπός 

αυτός που "κατευθύνει" την τύχη της επικοινωνιακής σχέσης - όποια και αν 

είναι αυτή - εφόσον αυτός επεξεργάζεται τη δήλωση του πομπού. 

Ο πομπός, επομένως, προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον του δέκτη, θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι ο τρόπος ομιλίας του, η ποιότητα και το βάθος των 

λεγομένων του καθώς και το ύφος του, που ως ένα σημείο θα επηρεάσουν το 

δέκτη, θα πρέπει να εναρμονίζονται, να συμβαδίζουν με τα πνευματικά μέσα που 

ο δέκτης διαθέτει, ώστε τελικά αυτός να είναι σε θέση να συλλάβει το ύφος του 

πομπού. 

Το ίδιο, σελ. 25 
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Ο ρόλος του πομπού, δηλαδή, στοχεύει στην προσπάθεια του να διεγείρει το 

ενδιαφέρον και την ευαισθησία του δέκτη. 

Όμως, για να προκαλέσει η δήλωση του Α το ενδιαφέρον του Β, πρέπει ο Β να 

συμμετέχει νοητικά σε όλη αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία, υπό την έννοια 

ότι οι νοητικές του λειτουργίες, κατά το χρόνο της εξέλιξης της επικοινωνίας, να 

βρίσκονται σε εγρήγορση. 

Η εικόνα, που έχει καταγραφεί μέσα στο νοητικό - συναισθηματικό σύστημα για 

τον πομπό, εκ μέρους του δέκτη, σχετικά με το βαθμό εκτίμησης, συμπάθειας, 

αποδοχής, αναγνώρισης - και αντιθέτως - καθώς και τα πάσης φύσεως 

συναισθήματα που τρέφει ο δέκτης για τον πομπό, θα παίξουν αποφασιστικό 

ρόλο και ως ένα σημείο θα επηρεάσουν τις αντιδράσεις του. 

Κάθε άνθρωπος, πλαισιώνεται, από ένα φάσμα μιας αδιάκοπης ροής γεγονότων, 

τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοιεραρχούνται 

ακολουθώντας μια πορεία εξέλιξης. 

Κάθε δήλωση πομπού προς δέκτη κατευθύνεται και προσκρούει μέσα σ' αυτό το 

φάσμα γεγονότων, πράγμα που δείχνει ότι η εξέλιξη της επικοινωνίας δεν 

περιορίζεται μέσα στα περιορισμένα όρια, που θέτουν παράγοντες όπως είναι η 

ικανότητα έκφρασης, ομιλίας και η επιθυμία του πομπού να προκαλέσει μια 

επιθυμητή ή έστω αναμενόμενη αντίδραση γι' αυτόν εκ μέρους του δέκτη, αφού 

η αντίδραση του τελευταίου, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και 

μεταβλητές που δεν μπορούν να ελεγχθούν απ' τον πομπό. 

Η επιτυχία ή η αποτυχία της επικοινωνίας, εξαρτάται και από το χρόνο κατά τον 

οποίο λαμβάνει χώρα μια επικοινωνιακή διαδικασία, αλλά και από τα τυχαία 

γεγονότα που μεσολαβούν τότε, αποδεικνύοντας έτσι ότι η έκβαση της δεν 

μπορεί να ελεγχθεί και επηρεαστεί, ιδιαίτερα, από κανέναν, αφού οι παράμετροι 

"χρόνος" και "τυχαίο" είναι καθοριστικοί και βρίσκονται έξω από τον έλεγχο, 

τόσο του πομπού, όσο και του δέκτη. 

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σ' αυτό το σημείο, ιδιαίτερα, είναι ότι η 

διαμόρφωση του μηνύματος που είναι η βασική μονάδα επικοινωνίας, 

πραγματοποείται από τα δεδομένα που έχει στη διάθεση του ο δέκτης και 

εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα της τριαδικής σχέσης. 

- Ο δέκτης σε σχέση με τον εαυτό του 

- Η γενική του αντίληψη, σχετικά με το τι αναφέρει ο πομπός που εκπέμπει τη 

δήλωση 
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- Η σχέση ανάμεσα σ' αυτούς τους δύο παράγοντες, έτσι, όπως την 

αντιλαμβάνεται ο δέκτης. 

Σε αντίθεση με εκείνους τους επιστήμονες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που 

προσπάθησαν να "αλγεβροποιήσουν" την ανθρώπινη επικοινωνία, μερικοί άλλοι 

όπως οι Aldefer, Franklin, Pecorella, Thayer, Ashby, Rapoport κ.λ.π. προσπάθησαν 

να προσεγγίσουν το όλο θέμα ακολουθώντας, όμως, μια πορεία θεωρητικής 

θεμελίωσης, απαραίτητης για την ανάλυση και κατανόηση του όλου φαινομένου 

απορρίπτοντας, ουσιαστικά, την τάση μαθηματικοποίησης της συμπεριφοράς, 

θεωρώντας την αφύσικη και λαθεμένη. 

Ο Thayer, θεώρησε ότι όλες οι επικοινωνιακές καταστάσεις, ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες τους, τον χρόνο και τον τόπο που λαμβάνουν 

χώρα, έχουν μεταξύ τους κάτι κοινό. 

Αυτό "το κοινό" το ονόμασε "βασικό φαινόμενο"22, θεωρώντας το ως 

αναπόσπαστο συστατικό της κάθε επικοινωνιακής σχέσης, ως την ικανή και 

αναγκαία προϋπόθεση για να λάβει χώρα η ανθρώπινη επικοινωνία. Η 

επικοινωνία, τόνισε, για να συμβεί πρέπει να εμφανίζεται σ'αυτήν, το "βασικό 

φαινόμενο", διαφορετικά δεν λαμβάνει χώρα καμμιά επικοινωνιακή σχέση. 

Η ύπαρξη του "βασικού φαινομένου" σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζωντανό σύστημα, 

που λαμβάνει κάτι υπόψιν του, δηλ. απορροφάει κάτι. Επομένως, κάθε φορά, 

που μια οργάνωση, μια επιχείρηση, ένα άτομο, λαμβάνει κάτι υπόψιν του σχετικά 

με κάτι που κάποιος είπε, ή έκανε, ή ακόμα ούτε είπε, ούτε έκανε, αναφορικά με 

κάποιο αξιοπρόσεκτο γεγονός, κάποια εσωτερική κατάσταση, αναφορικά με την 

ερμηνεία από κάτι που κάποιος διάβασε ή είδε, κάποιο συναίσθημα σχετικό με 

μια παλιά ανάμνηση, ο,τιδήποτε θα μπορούσε να απορροφηθεί από τους 

ανθρώπους γενικά και τα άτομα ειδικά. 

Επομένως,η κλασσική εξίσωση Α -> Β = Χ, το μόνο που μπορεί να προσφέρει, 

είναι η υπογράμμιση του γεγονότος ότι ανεξάρτητα απ' αυτό που ο πομπός λέει ή 

δεν λέει, ο δέκτης θα καταλάβει ή όχι, θα αντιδράσει, θα εφαρμόσει ή όχι αυτό 

που ο πομπός του είπε ή όχι, εφόσον ο δέκτης λάβει υπόψιν του, αυτό που λέει ή 

δεν λέει ο πομπός. 

Ο Thayer, υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της επικοινωνίας συμβαίνει ανεξάρτητα 

απ' τη λογική του τόπου και του χρόνου, διότι αν κάποιος θυμηθεί κάτι που 

κάποιος κάποτε του είπε, ή ακούσει ένα τραγούδι και θυμηθεί μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, τότε σημαίνει ότι η επικοινωνία εκείνη ακριβώς τη στιγμή συμβαίνει, 

2 2 Το ίδιο, σελ. 27 
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ακόμα και αν τα πρόσωπα που επικοινωνούν, εκείνη τη στιγμή, δεν βρίσκονται 

μαζί. 

Επομένως, το μήνυμα, που ο δέκτης λαμβάνει είναι κάποιο προϊόν και των δύο, 

δηλαδή, του πομπού και του δέκτη, που, όμως, είναι δυνατόν αυτό να μεταβληθεί 

σε τέτοιο σημείο, ώστε να γίνει αποκλειστικό έργο μόνο του δέκτη. 

Έτσι, αν θα ήταν δυνατόν ποτέ, να περιγραφεί με μαθηματικό τρόπο η εξέλιξη 

της επικοινωνίας - γεγονός, που όμως, όπως πολλάκις τονίσαμε, είναι φύσει 

αδύνατον, θα μπορούσε να πάρει τη μορφή: Α ο· "Μήνυμα" <-> Β = Χ23. 

Οι αποφασιστικοί παράγοντες προκειμένου να επικοινωνήσει κάποιος με κάποιον 

άλλον, δεν εξαρτώνται από τη λεκτική δεινότητα, την αλήθεια, ή τη λογικότητα, 

αλλά από τις ιδιαίτερες ικανότητες (take - into - account abilities) και τις 

ιδιαίτερες ευαισθησίες (take - into - account susceptibilities) του δέκτη να λαμβάνει 

κάτι υπόψη του. Οι ικανότητες αυτές, δεν περιορίζονται απλά και μόνο στις 

γνώσεις και στην εξυπνάδα του δέκτη, αλλά, κυρίως, αφορούν στην πρωταρχική 

αντίληψη των ικανοτήτων και ευαισθησιών του να λαμβάνει κάτι υπόψιν του. 

Έτσι, η ανθρώπινη επικοινωνία συμβαίνει όταν κάποιος ή κάποιοι λαμβάνουν κάτι 

υπόψιν τους, γεγονός που σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα το "βασικό φαινόμενο" της 

επικοινωνίας. Μοντέλο της επικοινωνίας που δεν βασίζεται σταθερά στην 

αντίληψη του "βασικού φαινομένου", είναι και ανεπαρκές και παραπλανημένο. 

Τα βιολογικά συστήματα24, επομένως, δια μέσου της επικοινωνίας κατορθώνουν 

να σχηματοποιήσουν και μορφοποιήσουν μέσα στο εσωτερικό τους το είδος και 

την ποιότητα των σχέσεων, που διατηρούν με τα εξωτερικά τους περιβάλλοντα, 

με τελικό στόχο να διατηρήσουν μαζί του μια μόνιμη ή εξελίξιμη κατάσταση. 

Ιδιαιτέρως, οι άνθρωποι, μπορούν - μέσω της επικοινωνίας - να 

αλληλοεπηρεαστούν και αλληλοελεγχθούν με απώτερο στόχο και τελική τους 

επιδίωξη τη δημιουργία και καλλιέργεια ποικίλων κοινωνικών θεσμών, όπως είναι 

ο γάμος, οι ιδεολογίες, οι κανόνες περί δικαίου, οι κανόνες ηθικής, κ.λ.π. 

Φυσικό επακόλουθο, όλων αυτών των σχέσεων, των καταστάσεων ή 

λειτουργιών, είναι η δημιουργία μιας επικοινωνιακής κατάστασης, μιας 

πραγματικότητας, η οποία σχηματοποιείται από τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Όταν, δηλ. οι άνθρωποι αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται με λογικό 

επακόλουθο να δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, είτε ιδιωτικού χαρακτήρα, 

όπως είναι ο γάμος, είτε ευρύτερου χαρακτήρα, όπως είναι η δημιουργία 

2 3 Το ίδιο, σελ. 27 
2 4 Δ. ΞΟΥΡΗΣ, "Επιχείρηση & Περιβάλλον", Αθήνα, Εκδ. Gutenberg, 1977, σ. 145 
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ιδρυμάτων, οργανισμών κλπ., δημιουργείται μια κατάσταση, μια πραγματικότητα, 

της οποίας τα θεμέλια στηρίζονται, επάνω, ουσιαστικά, στη διαπροσωπική 

επικοινωνία. 

Αυτή την επικοινωνιακή πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς, ούτε να την 

αγνοήσει, αλλά ούτε και να την αρνηθεί ή παραβλέψει, όπως αντίστοιχα δεν 

μπορεί να γίνει και με την αισθητηριακή πραγματικότητα. 

Ο L. Thayer αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτής της επικοινωνιακής 

πραγματικότητας ή επικοινωνιακού περιβάλλοντος και το ορίζει ως επικοινωνιακή 

οικολογία25, σε αντιστοιχία με την οικολογία του φυσικού περιβάλλοντος. 

2 5 L. THAYER,"Communication & Communication Systems", R. D. Irwine Inc. Homewood, Illinois, 1968. 
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4.5 Επίπεδα ανάλυσης της επικοινωνίας. 

Από την πορεία της ανάλυσης μας, έγινε σαφές το γεγονός ότι η 

συμπεριφορά των διαφόρων ζωντανών συστημάτων, όπως είναι οι άνθρωποι και 

τα κοινωνικά τους παράγωγα, δηλ.επιχειρήσεις, οργανισμοί κ.λ.π., δεν μπορεί να 

μελετηθεί, να εξετασθεί και να ερμηνευτεί πέρα και ανεξάρτητα από την οπτική 

γωνία του φαινομένου της επικοινωνίας. 

Για να γίνει, όμως, κατανοητή η βασική διαδικασία της ανθρώπινης επικοινωνίας, 

πρέπει σε πρώτο επίπεδο να γίνει σαφής ο τρόπος, βάσει του οποίου η 

επικοινωνία δημιουργεί ορισμένες ιδιαιτερότητες καθώς διαπερνά το άτομο ως 

μονάδα, τα άτομα μεταξύ τους, τους οργανισμούς και τις διάφορες τεχνολογίες. 

Γι' αυτό το λόγο, θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω πέντε επίπεδα ανάλυσης26 

της επικοινωνίας. 

1. Το ενδοπροσωπικό επίπεδο ανάλυσης 

• Το σημείο έμφασης είναι το άτομο μέσα από τη δυναμική της επικοινωνίας. 

2. Το διαπροσωπικό επίπεδο ανάλυσης. 

• Το σημείο έμφασης εντοπίζεται σε δυό ή περισσότερα άτομα, δηλ. στη 

διαπροσωπική επικοινωνία. 

3. Το οργανωσιακό επίπεδο ανάλυσης. 

• Το σημείο έμφασης εστιάζεται στην εσωτερική λειτουργία ενός οποιουδήποτε 

οργανισμού. 

4. Το Επιχείρηση *-> περιβάλλον επίπεδο ανάλυσης. 

Το σημείο έμφασης βρίσκεται στο διάμεσο μεταξύ οποιασδήποτε επιχείρησης 

και του περιβάλλοντος της. 

5. Το Τεγνολογικό Επίπεδο Ανάλυσης 

• Το σημείο έμφασης εντοπίζεται στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών. 

2 6 LEE THAYER βλ. όπ. ανωτ. 
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Τεχνολογικό επίπεδο 

Επίπεδο Επιχείρησης 
Περιβάλλοντος 

Οργανωσκϊκό Επίπεδο 

Διαπροσωπικό Επίπεδο 

Ενδοπροσωπικό Επίπεδο 

Σχήμα 4-1 
Τα πέντε Επίπεδα Ανάλυσης της Επικοινωνίας 

Τεχνολογικό επίπεδο 

Επίπεδο Επιχείρησης Περιβάλλοντος 

Οργανωσιακό Επίπεδο 
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Διαπροσωπικό Επίπεδο 

Ενδοπροσωπικό Επίπεδο 



4.5.1 1ο Επίπεδο Ανάλυσης Ενδοπροσωπικτί Επικοινωνία 

Επικοινωνία, είναι μια "συνήχηση", ανάμεσα στο άτομο και στα γεγονότα που 

διαδραματίζονται μέσα στον κόσμο που τον περιβάλλει και ζει, τα οποία πρέπει 

να έχουν μια ουσιαστική σημασία γι' αυτόν. 

Το βασικό φαινόμενο της επικοινωνίας, το οποίο εμφανίζεται όπως, ήδη, 

τονίσαμε - όταν και όπου συμβαίνει η ανθρώπινη επικοινωνία - είτε συνειδητά, 

είτε ασυνείδητα, οριοθετείται απο τις ιδιαίτερες ικανότητες και ευαισθησίες του 

ατόμου. Αφορά, δε, στη διαδικασία της οργάνωσης και μετατροπής των 

αισθητηριακών δεδομένων σε καταναλώσιμα και αφομοιώσιμα σημαντικά 

κομμάτια γι' αυτόν, με αποτέλεσμα να λαμβάνει κάτι υπόψιν του. 

Ο L. Thayer27 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: 

"Επικοινωνία, είναι μια αδιάκοπη, συνεχής λειτουργία που καθορίζεται από τις 

ιδιαίτερες ικανότητες και ευαισθησίες του ατόμου. Η διαδικασία αυτή σπάνια 

περιορίζεται από τις επικοινωνιακές επιδιώξεις κάποιου άλλου, σε σχέση με ένα 

δεδομένο άτομο". 

Η προσοχή και το ενδιαφέρον αυτού του επιπέδου, εστιάζεται στην ανάλυση της 

ατομικής συμπεριφοράς. 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της συμπεριφοράς, εντάσσονται επι μέρους 

δραστηριότητες, όπως είναι η σκέψη, η παρατήρηση, η επίλυση προβλημάτων, με 

κύριο πλαίσιο εργασίας την εισροή και επεξεργασία της πληροφορίας. 

Σ' αυτό το επίπεδο καταγράφονται και αναλύονται όλες οι διαδικασίες και 

λειτουργίες, που συμβαίνουν μέσα στον άνθρωπο. 

Όπως, έχουμε αναφέρει, ήδη, αρκετές φορές, οι καθοριστικοί παράγοντες προς 

την κατεύθυνση της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι οι παρακάτω: 

1) Οι ιδιαίτερες ικανότητες του ατόμου (take - into - account abilities) να 

"απορροφάει" κάτι, δηλ. να λαμβάνει κάτι υπόψη του. 

2) Οι ιδιαίτερες ευαισθησίες του ατόμου, προκειμένου να λαμβάνει κάτι υπόψιν 

του (take - into - account - susceptibilities) 

3) Τα δεδομένα ή οι άμορφες πληροφορίες που αποκτήθηκαν. 

Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία της επικοινωνίας, πρέπει να 

συνυπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε και του οποίου είμαστε αναπόσπαστα κομμάτια 

του, απαρτίζεται από πάμπολλα γεγονότα. Λίγα όμως απ' αυτά, γίνονται 

αντιληπτά από μας, διότι οι δυνατότητες των αισθητηρίων οργάνων μας είναι 

2 7 Το ίδιο, σελ. 111. 

117 



πεπερασμένες. Αυτά τα γεγονότα που αντιλαμβανόμαστε, είναι πιθανά 

δεδομένα για μας ή άμορφες πληροφορίες, που στην πρωτογενή μορφή τους δεν 

έχουν καμμία συγκεκριμένη αξία ή σπουδαιότητα. 

Αποκτούν υπόσταση, οντότητα και σπουδαιότητα, εφόσον, μετά την απόκτηση 

τους από τα αισθητήρια όργανα μας, μετατραπούν σε καταναλώσιμα και 

αφομοιώσιμα λειτουργικά συστατικά, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα για την 

καλλιέργεια της κρίσης, της σκέψης, τη διαμόρφωση ιδεών κ.λ.π. 

Αυτά τα λειτουργικά συστατικά είναι οι πληροφορίες, που αποτελούν το 

υπόστρωμα για ένα σύνολο ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες και 

απαρτίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Τα δεδομένα, επομένως είναι πιθανά διαθέσιμα, ενώ οι πληροφορίες είναι 

αμέσως καταναλώσιμες28. 

Έτσι, το άτομο δημιουργεί τις πληροφορίες από τα δεδομένα, μέσα από κάποιας 

μορφής επικοινωνιακό μεταβολισμό. 

Η επικοινωνία βοηθάει τον άνθρωπο, αφενός στο να καθορίσει το περιβάλλον 

του, φυσικό και επικοινωνιακό και αφετέρου στο να διατηρήσει συμβιωτικές και 

προσαρμοστικές σχέσεις μαζί του. 

Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από την ικανότητα του ανθρώπου να 

καταγράφει και ν' αποτυπώνει μέσα στο νοητικό και συναισθηματικό του 

σύστημα, σκέψεις, ιδέες, θεωρίες, συναισθήματα κ.λ.π. σχετικά με όσες 

καταστάσεις του περιβάλλοντος του έχει, ή θα πρέπει να έχει σχέσεις29. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται η επικοινωνιακή πραγματικότητα του ανθρώπου. 

Σ' αυτό το σημείο ανάλυσης, μορφοποιείται ο νόμος της αναγκαίας 

πολυπλοκότητας του Ashby και θα λέγαμε ότι, εφόσον ένα σύστημα Α για να 

αντιληφθεί ένα άλλο Β, θα πρέπει να έχει αναπτύξει τον ίδιο βαθμό αναγκαίας 

πολυπλοκότητας μ' αυτό, τότε αν το σύστημα Α είναι ο άνθρωπος και το 

σύστημα Β το επικοινωνιακό του περιβάλλον, σημαίνει ότι θα πρέπει η 

πολυπλοκότητα του ψυχολογικού και νοητικού συστήματος του ανθρώπου να 

είναι ίδια ή να πλησιάζει πολύ την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος του. Οι 

συμπεριφορές των ανθρώπων, καινούργιες, παλαιότερες ή μελλοντικές 

διαμορφώθηκαν ή διαμορφώνονται με βάση τις πληροφορίες που αυτοί 

αφομοιώνουν, αναφορικά με τη σχέση που διατηρούν με τα διάφορα 

περιβάλλοντα τους. 

2 8 LEE THAYER βλ. όπ. ανωτ. 
2 9 LEE THAYER βλ. όπ. ανωτ. 
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Οι πληροφορίες, όμως, για να συλλέγουν και να αποτελέσουν το υπόστρωμα της 

ανθρώπινης συμεριφοράς, σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητούνται αδιάκοπα και 

ενεργητικά εκ μέρους του ανθρώπου, από το περιβάλλον του. Αυτή η διαρκής 

αναζήτηση, η οποία παίρνει ζωτικές διαστάσεις, αφού απ' αυτήν εξαρτάται η 

προσαρμογή και επιβίωση του ατόμου στο περιβάλλον του, δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά μια συνεχής ανίχνευση του περιβάλλοντος εκ μέρους του ατόμου, με 

στόχο, αφενός να διαπιστώνει αυτά που συμβαίνουν στο περιβάλλον του και 

αφετέρου να συγκρίνει αυτά που συμβαίνουν ("πραγματική" κατάσταση), σε 

σχέση με αυτά που ο ίδιος επιδιώκει (επιδιωκόμενη κατάσταση). Αυτή, όμως η 

διαδικασία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λειτουργία ενός κυβερνητικού 

συστήματος.30,31 

Τονίσαμε προηγουμένως ότι η συμπεριφορά του ατόμου, σε σχέση πάντα, με τα 

περιβάλλοντα του, - φυσικό και επικοινωνιακό - διαμορφώνεται και εξελίσσεται, 

αναγκαστικά, με βάση την εικόνα που σχηματίζει το άτομο κάθε φορά, σχετικά 

με τα περιβάλλοντα του. 

Επομένως, η συμπεριφορά του ατόμου έχει μια δυναμική πορεία και εξέλιξη 

ανάλογη και αντίστοιχη μ' αυτή των περιβαλλόντων του, που, όπως φαίνεται, δεν 

μπορεί ούτε ν' απομονωθεί απ' αυτά, διότι έτσι θα διαταραχθεί η συμβιωτική 

σχέση ατόμου - περιβάλλοντος, με αρνητικές συνέπειες και για τα δύο 

συστήματα τα οποία είναι αλληλεξαρτώμενα και αλληλοκαθοριζόμενα, αλλά 

ούτε και μπορεί να εξετασθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά έξω από τη συστημική 

προσέγγιση με βάση μια κλασσική, μηχανιστική, ντετερμινιστική αντίληψη, όπου 

τα πάντα είναι σχέση αιτίου και αιτιατού. 

Στην προσπάθεια τους οι άνθρωποι, να σχηματίσουν χρησιμοποιήσιμες ή 

λειτουργικές εικόνες ή "μοντέλα" σχετικά, με το τι είναι τα περιβάλλοντα τους, 

τί είναι σημαντικό σ' αυτά ή τί πρέπει να αναμένουν απ' αυτά - ως αποτέλεσμα 

των σχέσεων τους με αυτά - δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι οι 

πραγματικότητες ή οι εικόνες ή τα "μοντέλα" είναι όμοια ή παρόμοια ή 

ισομορφικά. 

Κι όμως, υπάρχουν άπειρες ποικιλίες "μοντέλων" ή εικόνων, που μπορούν να 

διαμορφωθούν, τουλάχιστον τόσες, όσες και οι άνθρωποι, ενώ κάθε άνθρωπος 

μπορεί να διαμορφώσει μία ή περισσότερες εικόνες ή πραγματικότητες, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

3 0 ΖΑΚ ΓΚΥΠΩΜΩ: "Κυβερνητική και Διαλεκτικός Υλισμός", Εκδόσεις Θεμέλιο, 1976. 
31 Ν. WIENER :"Cybernetics": Cambridge, Mass: M.I.T. Press & New York, John Wiley & Sons, 1961. 

119 



Ο βαθμός αξιοπιστίας της πραγματικότητας, που κάθε φορά δημιουργούμε, δεν 

μπορεί να αποδειχθεί με μαθηματικοποιήσιμη εμπειρική έρευνα. 

Η διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να χαρακτηρισθεί, είτε ως μορφογενετική, 

είτε ως μορφοστατική.32 

Τα άτομα, ως ανοιχτά συστήματα, επηρεάζονται και μορφοποιούνται από τα 

περιβάλλοντα τους, είτε αλλάζοντας τις επικοινωνιακές τους εμπειρίες, είτε 

προσθέτοντας κάτι στις επικοινωνιακές τους ικανότητες και ευαισθησίες, στο να 

λαμβάνουν κάτι υπόψιν τους. 

Σ' αυτήν την περίπτωση και υπ' αυτήν την έννοια, η διαδικασία της επικοινωνίας 

είναι μορφογενετική. 

Αντίθετα, αν τα άτομα κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, απλώς 

επιβεβαιώνουν κάτι σχετικά με το περιβάλλον του, χωρίς να προσθέτουν κάτι, ή 

χωρίς να αλλάζουν σ' αυτό ή στους εαυτούς τους, τότε αυτή η διαδικασία είναι 

μορφοστατική, έχει δηλαδή ως στόχο της την επιβεβαίωση και τη σταθερότητα. 

Το σύστημα επικοινωνίας ενός ατόμου, μπορεί να κυμαίνεται από σχετικά 

κλειστό, μέχρι και σχετικά ανοικτό. 

Ένα σύστημα επικοινωνίας, χαρακτηρίζεται, ως σχετικά κλειστό, όταν μέσα στο 

περιβάλλον δεν συμβαίνει κάποια αλλαγή και έτσι οι επικοινωνιακές ικανότητες 

του ατόμου επαρκούν. 

Η αναμενόμενη αστάθεια του υπό αλλαγή περιβάλλοντος, επιβάλλει (ή και 

απαιτεί) διαφορετικές ή πιό σύνθετες ικανότητες και ευαισθησίες εκ μέρους του 

ατόμου, αλλά πέρα απ' τα όρια της αντοχής του ή της ικανότητας του, να 

αναπτύξει την επιπλέον πολυπλοκότητα - σύμφωνα με τον Ashby -. Σ' αυτήν την 

περίπτωση το άτομο, αναγκαστικά, προσπαθεί να "αγκιστρωθεί" από το 

ανεπαρκές - για την κατάσταση - σύστημα επικοινωνίας, που διαθέτει. 

3 2 ΞΟΥΡΗΣ Δ. "Επιχείρηση και Περιβάλλον", Αθήνα, Εκδ. Gutenberg, 1977. 
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4.5.2 Συυπεράσυατα που προκύπτουν από την ανάλυση του 1ου επιπέδου. 

Όπως αναλύσαμε προηγουμένως, έγινε σαφές ότι η συμπεριφορά του 

ατόμου, διαμορφώνεται με βάση την επικοινωνιακή του πραγματικότητα, πράγμα 

που σημαίνει ότι αυτή η πραγματικότητα, είναι ένα προϊόν δημιουργίας, 

αντίληψης και ορισμού εκ μέρους του ατόμου. 

Η δυναμικότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχει μια αλληλεξαρτημένη και 

αλληλένδετη σχέση με το επικοινωνιακό του περιβάλλον. Αυτή η αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στο περιβάλλον και στον τρόπο που ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται και 

κατά συνέπεια το λαμβάνει υπόψιν του, είναι ο καθοριστικός και προσδιοριστικός 

παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Με άλλα λόγια, θα λέγαμε, ότι ο τρόπος που ορίζουμε και καθορίζουμε το 

περιβάλλον μας, δεν εξαρτάται από κάποιους παράγοντες υποκειμενικότητας ή 

αντικειμενικότητας, όπως πολλοί ισχυρίζονται, αλλά εξαρτάται από τις 

ιδιαίτερες ικανότητες και ευαισθησίες μας, ή, από το σύστημα εκτίμησης -

αποτίμησης, όπως αναφέρει ο L. Thayer. 

Επομένως, αυτό που ο άνθρωπος χαρακτηρίζει ως πρόβλημα ή ως προβληματική 

κατάσταση, δεν είναι ούτε αντικειμενικά γεγονότα, ούτε και πράγματα έξω και 

πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά είναι δικά του προϊόντα και δικές του 

εκτιμήσεις, ενώ και εδώ είναι το σημαντικότερο, οι λύσεις που ο άνθρωπος 

διαθέτει, δηλ. θεωρίες, γνώσεις, απόψεις κ.λ.π., συνήθως, προσδιορίζουν και 

οριοθετούν το πρόβλημα που ο ίδιος ορίζει. 

Αυτή η προσέγγιση, μπορεί να γίνει κατανοητή, με το παρακάτω διάγραμμα του 

L. Thayer33. 

3 3 LEE THAYER βλ. όπ. ανωτ. σ.62 
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Σχήμα 4-2 
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Όπου: Π.Κ.: Κάποια προσδοκώμενη κατάσταση ή επιδιωκόμενη σχέση με 

το περιβάλλον, είτε αυτή είναι συνειδητή, είτε ασυνείδητη. 

Ε.Κ.: Η "επικρατούσα κατάσταση σχέσεων", μέσα στο περιβάλλον 

Ι Ι : Κάποια ενέργεια μέσα στο περιβάλλον (π.χ. κάποια 

επικοινωνιακή συμπεριφορά, που κατευθύνεται προς κάποιον 

άλλον). 

t : Επανατροφοδότηση. 

Ας υποθέσουμε ότι λέμε κάτι σε κάποιον, ο οποίος προς το παρόν, είτε δεν το 

ξέρει, είτε δεν το καταλαβαίνει. Η εκτίμηση μας, για το πώς το άλλο άτομο 

καταλαβαίνει αυτό που του λέμε, αποτελεί την αντίληψη μας για την παρούσα, 

την "επικρατούσα κατάσταση σχέσεων", μέσα στο περιβάλλον. 

Αν υπάρχει μια απόκλιση ή ασυμφωνία, ανάμεσα στην προσδοκώμενη κατάσταση 

και σ' αυτήν που εμείς συμπεραίνουμε ότι υπάρχει, τότε θα ενεργήσουμε κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να απομακρύνουμε, είτε να μειώσουμε σημαντικά τη 

διαφορά, ανάμεσα στις δυό καταστάσεις σχέσεων. Αυτή η απόκλιση, ανάμεσα 

σ' αυτό που θα θέλαμε να συμβαίνει και σ' αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε 

ότι συμβαίνει, προκαλεί το πρόβλημα. 

Εμείς οι άνθρωποι, έχουμε την ικανότητα να επινοήσουμε εκείνη τη 

συμπεριφορά, που θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, προτού καν την 

εφαρμόσουμε. 

Μετά απ' αυτήν την ανάλυση, που κάνει ένας μεγάλος θεωρητικός της 

επικοινωνίας ο Lee Thayer, αποδεικνύονται κατά τρόπο κατηγορηματικό και 

αδιαμφισβήτητο, αυτά που πριν υποστηρίξαμε, ότι δηλ. δεν τίθεται θέμα 

αντικειμενικότητας - υποκειμενικότητας του περιβάλλοντος, αλλά το καταλυτικό 

το κυρίαρχο στοιχείο για τον τρόπο που δημιουργούμε την αντίληψη μας γι' αυτό, 

εξαρτάται από το σύστημα εκτίμησης και αποτίμησης μας, το οποίο απαρτίζεται 

από τις ιδιαίτερες ικανότητες και ευαισθησίες μας. (Take - into - account -

abilities and take - into - account susceptibilities.) 
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4.5.3 2ο Επίπεδο Ανάλυσηο: Διαπροσωπική Επικοινωνία. 

Το διαπροσωπικό επίπεδο είναι ένα σύστημα 2ου βαθμού, αφού εμπεριέχει το 

ενδοπροσωπικό επίπεδο επικοινωνίας, αλλά εμπλουτίζεται με επιπλέον στοιχεία 

και χαρακτηριστικά. Σ' αυτό το επίπεδο υπεισέρχονται και εξετάζονται τα 

"διαπροσωπικά παιχνίδια", που λαμβάνουν χώρα. 

Το ζητούμενο εδώ δεν εξαντλείται μόνο με ποιόν τρόπο ένα άτομο 

επηρεάζεται, δια μέσου της επικοινωνίας, αλλά με ποιο τρόπο συγκεκριμένα 

άτομα επηρεάζονται, διευθύνονται και ελέγχονται αμοιβαία. 

Με άλλα λόγια, αφού ο καθένας προσπαθεί να επηρεάσει να διευθύνει ή να 

ελέγξει τον άλλον, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας γίνεται ένα κομμάτι του 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος του άλλου ή των άλλων με τους οποίους έρχεται 

σε επαφή, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει κατ' αυτόν τον τρόπο την λεγόμενη 

επικοινωνιακή οικολογία. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της "επικοινωνιακής οικολογίας", είναι η 

δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος αφενός και η εμφάνιση και μετεξέλιξη 

διαφόρων κοινωνικών θεσμών, αφετέρου. 

Η δημιουργία κοινού επικοινωνιακού περιβάλλοντος συντελείται με την 

κατάλληλη και αμοιβαία προσαρμογή των ατόμων, ενώ η εμφάνιση και η εξέλιξη 

των κοινωνικών θεσμών επιβάλλει αμοιβαίους ελέγχους, περιορισμούς και 

επηρεασμούς. Έτσι, η ανθρώπινη συμπεριφορά γίνεται λιγότερο απρόβλεπτη και 

"ξαφνική" - χωρίς, να περιορίζεται ένας λογικός βαθμός ελευθερίας - διότι, έτσι, 

επιβάλλεται από τον αμοιβαίο έλεγχο που εφαρμόζεται. 

Το περιβάλλον, που διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, εμφανίζει τα δικά του 

χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιότητες, που συνήθως δεν είναι όμοια με 

αυτά των ατόμων που το απαρτίζουν, αλλά απεικονίζει μια εικόνα, μια 

"πραγματικότητα", η οποία είναι δημιούργημα μιας πολυπλοκότητας 

"διυποκειμενικοτήτων". 

Επομένως, θα ήταν άσκοπη μια προσπάθεια ανάλυσης των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του συστήματος αυτού (περιβάλλον), προκειμένου να 

καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τα γενικά χαρακτηριστικά που το διέπουν, 

διότι σύμφωνα με την αρχή των γενικών συστημάτων που αναφέρει ο 

Bertalanffy34, το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το απλό άθροισμα των μερών του. 

3 4 L.V. BERTALANFFY: "General Systems Theory" 2d ed., N.Y. : John Braziller, 1969 
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Έτσι, το περιβάλλον μορφοποιεί τις δικές του κατευθύνσεις, τη δική του ιστορία, 

προοπτική, ηθική, ιδεολογία, με αποτέλεσμα τα άτομα που το απαρτίζουν να 

επηρεάζονται και ενστερνίζονται την "ιδεολογική του κατεύθυνση", αναφορικά με 

τον καθορισμό εννοιών, όπως είναι δίκαιο και άδικο, ηθικό και ανήθικο κ.λ.π. 

Επομένως, η ουσία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι αδύνατο να είναι 

στατική και αμετάβλητη, δημιουργείται μέσα απ' τη δυναμική της επικοινωνιακής 

σχέσης. 

Είναι οφθαλμοφανές, βέβαια, ότι το κάθε περιβάλλον που σχηματίζεται μ' ένα 

τέτοιο τρόπο, είναι διαφορετικό από κάποιο άλλο ή κάποια άλλα, στα οποία 

μετέχουν άλλα άτομα, με άλλες αντιλήψεις και άλλες φιλοσοφίες. 
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4.5.4 Συυπεοάσυατα που προκύπτουν από την ανάλυση του 2ου ρ.πιπέδου 

Στο διαπροσωπικό επίπεδο επικοινωνίας, σχηματοποιείται το επικοινωνιακό 

περιβάλλον, το οποίο απαρτίζεται από τις πραγματικότητες οι οποίες οριοθετούν 

την επικοινωνιακή μας οικολογία, με άμεση συνέπεια τον καθορισμό του είδους 

και της ποιότητας των ανθρώπων που θα έχουμε, των οργανισμών και κοινωνιών, 

καθώς και την τοποθέτηση των ορίων εντός των οποίων αυτοί θα κινηθούν και θα 

εξελιχθούν. 

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση της μόλυνσης των δύο περιβαλλόντων -

φυσικού και επικοινωνιακού - μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλεί η ρύπανση του 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει τα άτομα και διαμορφώνει 

αξίες, αρχές, πεποιθήσεις, δεοντολογίες και πολιτισμούς. 

Εξάλλου, η ρύπανση του φυσικού μας περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα και 

συνέπεια της επικοινωνιακής ρύπανσης.35 3 6 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στη διαδικασία της επικοινωνίας, είτε πρώτου 

βαθμού, είτε δεύτερου, δεν υπάρχει κάτι καλό ή κακό, ούτε και βέβαια ότι τα 

προβλήματα λύνονται, αρκεί να υπάρχει λίγη μεγαλύτερη διάθεση προσοχής, 

καλής θέλησης και εφαρμογής κάποιας πιό προχωρημένης και εξελιγμένης 

τεχνικής. 

Η επιτυχία, ή η αποτυχία μιας επικοινωνιακής κατάστασης κρίνεται από το 

τελικό αποτέλεσμα. 

Εφόσον, κάποιος μπορέσει να εκπληρώσει - μέσω αυτής της διαδικασίας - τους 

στόχους του, σημαίνει ότι ήταν αποτελεσματικός, χωρίς, βέβαια, αυτό να 

επεκτείνεται και στο άλλο ή άλλα άτομα με τα οποία επικοινωνεί, τα οποία, 

πιθανώς, να μην ήταν το ίδιο αποτελεσματικά. 

Η επιτυχία του ενός σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνει επιτυχία και του άλλου ή 

των άλλων. 

35 BUCKMINSTER FULLER: Operating Manual for Spaceship Earth", Carbondale: Southern Illinois 
University Press, 1969. 
36 BOOKCLIN MURRAY: "Our Synthetic Environment", N. York, Harper and Row, Publishers, 1974. 
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4.5.5 3ο Επίπεδο Ανάλυσης της Επικοινωνία^ Οονανωσιακή 

Οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι οργανισμοί είναι κοινωνικά συστήματα, που 

προκύπτουν, σε μεγάλο βαθμό, από την ανθρώπινη επινόηση και σχεδιασμό. 

Δεν είναι, δηλ. συστήματα που προκύπτουν και αναπτύσσονται μέσα από 

κάποιες, φυσικά εξελισσόμενες ανθρώπινες σχέσεις, όπως είναι η οικογένεια, η 

φιλία, και η κοινωνία, γενικότερα. 

Το σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης ή του οργανισμού, εμπεριέχει - ως ένα 

σημείο - κάποιο βαθμό επινόησης και σχεδιασμού έτσι, ώστε να συμβαδίζει με 

τους στόχους της συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού. Με λίγα λόγια είναι 

ένα σύστημα, που δημιουργείται λογικά και επαγωγικά. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι οργανισμοί είναι συστήματα τρίτου βαθμού, αφού 

εμπεριέχουν τα ενδοπροσωπικά συστήματα επικοινωνίας (συστήματα πρώτου 

βαθμού), τα διαπροσωπικά συστήματα επικοινωνίας (συστήματα δευτέρου 

βαθμού) και μαζί με τα χαρακτηριστικά αυτού του επιπέδου, δηλ. επινόηση, 

σχεδιασμό, λογική και επαγωγή, αποβλέπουν σε κάποιους λογικούς στόχους. 

Έτσι βλέπουμε ότι - αναφορικά με τους οργανισμούς - έχουμε ένα σύνθετο, 

αλληλοεξαρτημένο τρισδιάστατο σύστημα επικοινωνίας, που αποτελεί μια 

πρόκληση για τους ειδικούς, επί των πληροφοριακών συστημάτων. 

Στο οργανωσιακό επίπεδο ανάλυσης, το σύστημα επικοινωνίας τρίτου βαθμού, 

που όπως τονίσαμε εμπεριέχει αυτά των άλλων δύο βαθμών, θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναζητά να παράγει, να μεταφέρει, να 

αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει άμορφες πληροφορίες 

(δεδομένα), που έχουν σχέση με τις επιμέρους λειτουργίες των διαφόρων 

εργασιών του οργανισμού, καθώς και του συνόλου. 

Φυσικά για να μπορέσει ο οργανισμός να επιβιώσει, θα πρέπει να διατηρήσει την 

ιδιότητα του, ως ανοιχτό σύστημα, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει, ως ένα σημείο, 

να διατηρήσει και την ιδιότητα του κλειστού συστήματος, ώστε να μπορέσει να 

διατηρήσει κάποιο βαθμό προβλεψιμότητας και αποδοτικότητας37. 

Επομένως, μέσα σ' ένα οργανισμό, μόνον οι εργασίες, που, λογικά, μπορούν να 

προκαθορισθούν, δηλαδή, αυτές που είναι δομημένες, έχοντας μια λογική αρχή, 

διαδικασία και ένα τέλος, είναι δυνατόν να ορισθούν επικοινωνιακά. Αλλά, όταν 

οι εργασίες ή το οποιοδήποτε έργο, δεν πρέπει ή δεν είναι δυνατόν να είναι 

κλειστό, - μη δομημένο (αδόμητο) - τότε οι επικοινωνιακές ανάγκες ή γενικά το 

3 7 Δ. ΞΟΥΡΗΣ: " Επιχείρηση και Περιβάλλον", Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 1977. 
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σύστημα επικοινωνίας δεν είναι λογικά προκαθορισμένο και προσδιορίσιμο, δηλ. 

είναι, ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας38. 

Επομένως, το σύστημα επικοινωνίας για έναν οργανισμό, πρέπει, ταυτόχρονα, να 

είναι καθορισμένο (δομημένο) και ακαθόριστο (αδόμητο), ανοιχτό και κλειστό. 

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί μια κατάσταση, που δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 

Συνήθως, η πλειοψηφία των ατόμων που ασχολούνται με τους οργανισμούς, 

πιστεύει πως το σύστημα επικοινωνίας ενός οποιουδήποτε οργανισμού, θα πρέπει 

να βασίζεται στα κριτήρια της αποδοτικότητας και του ελέγχου. Σύμφωνα με 

αυτή την άποψη, όμως, θα πρέπει κάθε άτομο να είναι επικοινωνιακά 

απαλλαγμένο από το ο,τιδήποτε, δεν έχει σχέση με το έργο, που καλείται αυτό 

να επιτελέσει, με λίγα λόγια, δηλαδή, θα πρέπει να είναι δέκτης μόνο εκείνων 

των δεδομένων, που έχουν σχέση με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 

Επιπλέον, ο εκτελεστής του έργου, θα πρέπει νάχει τέτοιες ικανότητες λήψης, 

ώστε να μπορεί να ερμηνεύει και να κατανοεί, απλώς και μόνο την οποιαδήποτε 

προσδοκώμενη πολυπλοκότητα. Εκτός όλων αυτών, όμως, θα πρέπει και το 

διαπροσωπικό επίπεδο επικοινωνίας - που σχετίζεται με το υπό εκτέλεση έργο -

να είναι έτσι καθορισμένο, ώστε οι εισροές και εκροές να είναι απόλυτα 

ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες. 

Αυτή η διαδικασία ακολουθείται, όταν κατασκευάζουμε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

Το πρόβλημα, όμως, εντοπίζεται στο ότι ενώ η μεταφορά και η λήψη δεδομένων, 

μπορεί σχεδόν απόλυτα να εκλογικευθεί, η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική 

επικοινωνία είναι, σχεδόν, αδύνατο. 

4.5.6 Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του 3ου επιπέδου. 

Οι άνθρωποι είναι ανοιχτά συστήματα και αναλόγως ανοιχτά είναι και τα 

επικοινωνιακά τους συστήματα. 

Επομένως, οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις ως ανθρώπινα συστήματα, που κατά 

μείζονα βαθμό είναι ανοιχτά συστήματα και κατά ελάσσονα βαθμό κλειστά 

(λόγω σχεδιασμού), πρέπει να διατηρούν την ανάλογη σχέση αντιστοιχίας, ως 

προς τα συστήματα επικοινωνίας τους. 

38Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: "Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων", Αθήνα, Εκδ. Ε. Μπένου, 1995. 
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Είναι γεγονός, πως οι αντανακλαστικές (αυτόματες) και ασυναίσθητες 

συμπεριφορές του ανθρώπου, τον βοηθούν να ασχολείται με θέματα, που για να 

τα κατανοήσει και επιλύσει, θα πρέπει συνειδητά να επιστρατεύσει 

επικοινωνιακές ικανότητες υψηλότερου βαθμού. Παράδειγμα: Η οδήγηση ενός 

αυτοκινήτου θα γινότανε μια πολύ δύσκολη δουλειά, εάν επρόκειτο όλες μας οι 

κινήσεις να ήταν συνειδητές. Το παράδειγμα αυτό, μας βοηθάει να καταλάβουμε 

την έμφαση που δίνεται, στο σχεδιασμό των συστημάτων επικοινωνίας των 

οργανισμών. 

Παρατηρούμε, δηλ. ότι η έμφαση δίνεται σε καταστάσεις ρουτίνας παρά ουσίας, 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά η πορεία 

και η εξέλιξη των οργανισμών. 

Η υπέρμετρη έμφαση στις αυτόματες και ασυναίσθητες επικοινωνιακές 

συμπεριφορές, σε σημείο τέτοιο, ώστε τα δεδομένα να ταυτίζονται με τις 

πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα με τα επικοινωνιακά, καθώς και η 

πεποίθηση ότι όσο αυξάνουμε τη ροή των δεδομένων, τόσο οι αποφάσεις 

γίνονται ακόμα καλύτερες, οδήγησαν πολλούς οργανισμούς σε επικίνδυνα 

αδιέξοδα. Οι αυτόματες και ασυναίσθητες επικοινωνιακές συμπεριφορές, 

εκλογικεύθηκαν τόσο πολύ, με συνέπεια τον αποπροσανατολισμό της προσοχής 

από την ουσία, που είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. Πιθανώς, γι' αυτήν την 

πορεία να ευθύνεται ο μυστικισμός και η γοητεία της τεχνολογικής προόδου. 

"Η ιδέα μιας επιστήμης με μυστηριώδη γοητεία είναι καταστρεπτική: αυτού του 

είδους η επιστήμη θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που μπορούν να 

κλονίσουν βασικές έννοιες ".39 

3 9 PRIGOGINE & STENGERS βλ. όπ. ανωτ. σελ. 81 
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4.5.7 4ο Επίπεδο ανάλυσης της Επικοινωνίας: Επιχείρηση <-> Περιβάλλον 

Στις προηγούμενες παραγράφους, κατά την εξέταση της ενδοπροσωπικής 

ή και της διαπροσωπικής επικοινωνίας, τονίστηκε ότι αυτές ενεργοποιούνται 

μέσα στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συστήματος - όπως είναι η επιχείρηση -, η 

οποία δημιουργείται κάτω από συνθήκες επινόησης και σγεδιασμού. εφόσον 

διαπιστώνουμε εκλογικευμένες εργασίες, συστήματα δεδομένων, 

προκαθορισμένες διαδικασίες, οριοθετήσεις και προϋποθέσεις για τη λήψη 

αποφάσεων, κ.λ.π. 

Κάθε οργανισμός, όμως, χαρακτηρίζεται και από τη "δική του ζωή", αφού το 

αποτέλεσμα των ενεργειών των μελών του - για λογαριασμό του οργανισμού -

τον οδηγεί στο σχηματισμό ενός συνόλου, που υπάρχει και επιβιώνει μέσα από 

μια "στοχοκεντρική" συμπεριφορά. Οι στόχοι του οργανισμού απορρέουν από 

τους στόχους των ατόμων (ενός ή περισσοτέρων ή ακόμα και όλων), εφόσον 

αυτοί αποτελέσουν, βασική προϋπόθεση της εξελισσόμενης κουλτούρας του 

οργανισμού. 

Η καθιέρωση της επιχείρησης ως σύνολο, δηλ. ως ένα ζωντανό ανοιχτό 

σύστημα, προϋποθέτει, επιπλέον, την ύπαρξη ενός συστήματος επικοινωνίας, το 

οποίο συνδέει την επιχείρηση, με τους σχετικούς τομείς του περιβάλλοντος της. 

Αυτό είναι ένα σύνθετο ιεραρχικό σύστημα επικοινωνίας, διότι απαρτίζεται από 

διάφορα υποσυστήματα, που έχουν ιεραρχική σχέση μεταξύ τους και επίσης, 

τόσο τα διάφορα λειτουργικά μέρη του επικοινωνιακού συστήματος, όσο και το 

επικοινωνιακό σύστημα στην ολότητα του, συνδέονται με τους αντίστοιχους 

τομείς του περιβάλλοντος. 

Σ' αυτό το επίπεδο ανάλυσης, έχουμε να κάνουμε μ' ένα σύστημα επικοινωνίας 

τετάρτου βαθμού, που πρέπει νάχει τις δυνατότητες να δημιουργεί, να διατηρεί, 

να αλλάζει και να χρησιμοποιεί τις διεπικοινωνιακές του σχέσεις μεταξύ του 

οργανισμού, των αντιστοίχων τομέων του περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου 

του περιβάλλοντος.40 

Όπως είπαμε και παραπάνω, συνήθως, οι επιχειρήσεις βασίζονται στην επινόηση 

και το σχεδιασμό, με συνέπεια η δημιουργία τους να μην κατευθύνεται από έξω 

προς τα μέσα, όπως συμβαίνει με τα βιολογικά συστήματα, όπου εκεί το 

περιβάλλον "επέβαλε", όπως αναφέρει η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, περί 

της γεννήσεως των ειδών, ότι δηλ. όσα όντα υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη δεν 

40 ΞΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: "Επιχείρηση και Περιβάλλον" Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg 1977. 
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ήταν από την αρχή της δημιουργίας τους, όπως είναι σήμερα, αλλά εξελίχθηκαν 

σιγά - σιγά, χωρίς απ' αυτή την πορεία εξέλιξης να εξαιρεθεί ο άνθρωπος, μέσω 

της εξελικτικής σχέσης όντων και φυσικού περιβάλλοντος,- τέτοια 

χαρακτηριστικά σ' αυτά, ώστε να μπορούν να διατηρούν μια συμβιωτική σχέση 

μεταξύ τους. Έτσι, ελοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος για τον κάθε οργανισμό ή 

επιχείρηση να χάσει την επαφή του με το διαρκώς διαφοροποιούμενο 

περιβάλλον, ως συνέπεια της "στοχοκεντρικής" συμπεριφοράς άλλων 

οργανισμών, ομάδων ακόμα και μεμονωμένων ατόμων μέσα σ1 αυτό, που 

προκαλούν διάφορες δονήσεις και αλλαγές. Οι εσωτερικές διαδικασίες μιας 

επιχείρησης μπορούν να ελεγχθούν, ενώ οι σχέσεις της με το περιβάλλον δεν 

μπορούν και γι' αυτό θα πρέπει ν' αντιμετωπισθούν στρατηγικώς. 

Επειδή, η "στοχοκεντρική" συμπεριφορά, είτε εκ μέρους του οργανισμού ή 

επιχείρησης, είτε εκ μέρους του περιβάλλοντος αλλάζει και τον οργανισμό ή την 

επιχείρηση και το περιβάλλον, το αποτέλεσμα και για τα δύο συστήματα, αλλά 

και για το σύστημα επικοινωνίας, που τα συνδέει είναι μορφογενετικό. 

Επομένως, το σύστημα επικοινωνίας δεν μπορεί να προκαθοριστεί, δηλ. να 

επινοηθεί και να σχεδιαστεί με την έννοια του κλειστού συστήματος. Γι' αυτό το 

λόγο, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση ισχύει "η αρχή 

της ισοτελικής"41 (equafinality) και "πολλαπλοτελικής" (multifinality) συμπεριφοράς 

των συστημάτων, όπως αναφέρει ο Bertalanffy στη θεωρία των Γενικών 

συστημάτων. Σύμφωνα μ1 αυτή την αρχή, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ίδια 

αποτελέσματα, κάτω από διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές 

καταστάσεις (ισοτελική συμπεριφορά), ενώ όμοιες προσεγγίσεις και όμοιες 

καταστάσεις (πολλαπλοτελική συμπεριφορά) οδηγούν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

Είναι, νομίζουμε, πια ξεκάθαρο το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 

καταλήξουμε σε "νόμους", όσον αφορά την οργανωσιακή συμπεριφορά, αν και 

αυτό επιχειρήθηκε και ακόμα επιχειρείται - βέβαια, μάταια, - από ορισμένους 

"επιστήμονες" της οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

Τέτοιου είδους σύνθετα φαινόμενα θα πρέπει να τα εξετάσουμε, μόνο μέσα από 

το πρίσμα της επικοινωνίας και των συστημάτων επικοινωνίας. 

4 1 BERTALLANFY, βλ. όπ. ανωτέρω. 
BERTALLANFY/'Robots, Men and Minds", New York: George Braziller, 1967. 
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4.5.8 Συυπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του 4ου επιπέδου 

επικοινωνίας. 

Τα ζωντανά συστήματα - όπως είναι οι άνθρωποι και τα διάφορα συστήματα 

που επινοούν -σχεδιάζουν και δημιουργούν - προκειμένου να επιβιώσουν, πρέπει 

να διατηρούν και να συντηρούν μια σχέση ισορροπίας, με τα διαφορετικά 

εξωτερικά τους περιβάλλοντα. 

Για να υπάρξει αυτή η διαρκής και αδιατάρακτη συμβιωτική σχέση ανάμεσα στα 

ζωντανά συστήματα - και στη συγκεκριμένη περίπτωση - ανάμεσα στην 

επιχείρηση και στα περιβάλλοντα της - είναι αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση 

να βρίσκονται αυτά τα δύο συστήματα σε έντονη και διαρκή αλληλεξάρτηση, 

γεγονός που σημαίνει ότι η' οποιαδήποτε αλλαγή στο ένα εξ αυτών, προκαλεί 

ανάλογη αντίδραση και στο άλλο. 

Φαίνεται, επομένως ότι, αφού η επιβίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού 

εξαρτάται και καθορίζεται από το είδος και την ποιότητα των σχέσεων, που 

διατηρεί με το εξωτερικό του περιβάλλον, τότε και ο βαθμός επιτυχίας ή 

αποτυχίας του οργανισμού δεν είναι ένα εσωτερικό του θέμα, αλλά αποτέλεσμα 

των σχέσεων που αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και διατηρούνται δια μέσου 

του συστήματος επικοινωνίας του. 

Θα λέγαμε ότι αυτή η αλληλεξάρτηση, αυτή η ισχυρή και αναπόφευκτη σχέση 

επιχείρησης <-> περιβάλλοντος, διαμορφώνει την αποτελεσματικότητα και 

επάρκεια του συστήματος επικοινωνίας του, με τελικό αποτέλεσμα την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

Με άλλα λόγια, δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση να είναι αποτελεσματική, 

όταν το σύστημα επικοινωνίας της, με το εξωτερικό της περιβάλλον είναι 

αναποτελεσματικό και ανεπαρκές. 
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4.5.9 5ο Επίπεδο Ανάλυσης "me Επικοινωνίας: Τεννοληγική 

Το τελευταίο αυτό επίπεδο, είναι ένα σύστημα 5ου βαθμού, αφού διαπερνά 

και εμπεριέχει όλα τα προηγούμενα του. 

Έτσι, η τεχνολογία, καθώς διαπερνά το πρώτο επίπεδο, αυτό της 

ενδοπροσωπικής, σχετίζεται με τις τεχνικές που έχουν διαμορφωθεί προκειμένου 

να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτού του επιπέδου, που είναι ο μετασχηματισμός 

των δεδομένων σε πληροφορίες χρησιμοποιήσιμες, οι οποίες θα αποτελέσουν το 

υπόστρωμα για την ανάπτυξη και δημιουργία διαφόρων θεωρητικών μοντέλων, 

εννοιών, σκέψεων, κ.ο.κ. 

Η τεχνολογία καθώς διαπερνά το δεύτερο επίπεδο, αυτό της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας, περιλαμβάνει όλα τα μέσα υποστήριξης της, δηλ. τόσο το λόγο 

(γραπτό και προφορικό, όσο και τις γλώσσες του Η/Υ (Software) προκειμένου να 

συμβάλλουν στους στόχους του επιπέδου, που είναι ο αλληλοεπηρεασμός, 

αλληλοδιεύθυνση, και/ή ο αλληλοέλεγχος μεταξύ των ατόμων, που σχετίζονται 

μεταξύ τους. 

Κομμάτι της τεχνολογίας αυτού του επιπέδου είναι, επίσης, και όλα τα 

τεχνολογικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζεται στο 3ο επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι 

είναι προεκτάσεις της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στο 2ο επίπεδο. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο επίπεδο επιχείρηση <-> περιβάλλον, εμπεριέχει 

όλες τις τεχνολογίες των προηγουμένων επιπέδων ανάλυσης, εμπλουτισμένων 

επιπλέον με τη χρήση ορισμένων λογισμικών προγραμμάτων, σχετικά με τις 

επιχειρήσεις και τα περιβάλλοντα τους. 

Γεγονός είναι ότι οι Η/Υ, οι γλώσσες που αναπτύχθηκαν και τα προγράμματα που 

διαρκώς αναπτύσσονται, προσφέρουν σημαντική βοήθεια και πολλές 

δυνατότητες προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής υποστήριξης των διαφόρων 

επιπέδων της τεχνολογίας. Όμως, παρότι η τεχνολογία προχώρησε πολύ, η 

πρόοδος που έχει συντελεσθεί στο πεδίο της διερεύνησης και κατανόησης της 

ανθρώπινης επικοινωνίας, είναι πολύ μικρή. Πιθανώς αυτή η κατάσταση, όπου 

από τη μια πλευρά έχουμε μια αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, ενώ από την 

άλλη πλευρά, έχουμε να κάνουμε με μία σχετική στασιμότητα της διερεύνησης 

του επικοινωνιακού φαινομένου να είναι η αιτία, που οδήγησε πολλούς στο 

συμπέρασμα ότι η τεχνολογία είναι η λύση, η απάντηση, το φάρμακο για την 

επίλυση όλων των επικοινωνιακών προβλημάτων. 
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Με δεδομένο το γεγονός ότι η τεχνολογία καλείται να υπηρετήσει το φαινόμενο 

της ανθρώπινης επικοινωνίας, σημαίνει ότι εξ ορισμού και λόγω προορισμού δεν 

μπορεί αυτή να είναι ούτε πιό προωθημένη, αλλά ούτε και καλύτερη από τις 

απόψεις και θεωρίες που διαχρονικά αναπτύχθηκαν, γύρω από αυτό το θέμα. 

Επομένως, η ικανή και αναγκαία συνθήκη ή προϋπόθεση, για να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν σωστά και να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα διάφορα λογισμικά πακέτα (software), είναι η προΰπαρξη της 

εξέλιξης και κατανόησης της επικοινωνίας όλων των προηγουμένων επιπέδων 

ανάλυσης της, δηλ. της ενδοπροσωπικής, διαπροσωπικής, οργανωσιακής και 

επιχείρησης <-> περιβάλλοντος. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε και πάλι 

το γεγονός ότι αντίθετα με τα ανοιχτά συστήματα, μόνον τα κλειστά είναι 

δυνατόν να περιγραφούν απολύτως. 

Όμως, εφόσον τα άτομα που δημιουργούν και απαρτίζουν μια κοινωνική 

οργάνωση - οργανισμό, επιχείρηση, κ.λ.π. - είναι ανοιχτά συστήματα, τότε χωρίς 

καμμιά αμφιβολία και τα επικοινωνιακά τους συστήματα θα πρέπει να έιναι 

ανοιχτά. 

Επομένως, αφού μόνον τα κλειστά συστήματα μπορούν να εκλογικευθούν μέσω 

των πληροφοριακών συστημάτων, σημαίνει τότε ότι η εφαρμογή και χρησιμότητα 

των Η/Υ με τις διάφορες βάσεις δεδομένων και τα ανάλογα λογισμικά πακέτα 

είναι περιορισμένη, διότι όλη αυτή η τεχνολογία είναι απολύτως απαραίτητη και 

χρησιμοποιήσιμη, μόνον, για εργασίες τελείως προκαθορισμένες και προβλέψιμες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Αφετηρία αυτής της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η βασική της 

υπόθεση, ότι: 

Ο βαθμός δυναμικότητας του περιβάλλοντος επιβάλλει στην επιχείρηση 

συγκεκριμένες διαδικασίες ανίχνευσης και, κατά συνέπεια, ανάλογο 

σύστημα επικοινωνίας, που, στη συνέχεια, καθορίζουν την ανάλογη δομή 

της επιχείρησης. 

Κατ' αρχήν, για να αναλύσουμε και να αποδείξουμε αυτήν την υπόθεση, θέσαμε 

ως σημείο αναφοράς μας την ενδεχομενική θεωρία - την οποία και αναλύσαμε -

καθώς επίσης τη θεωρία και την εμπειρική έρευνα, που ανέπτυξαν και 

παρουσίασαν οι κορυφαίοι θεμελιωτές αυτής της σχολής, που είναι οι Ρ. 

Lawrence και J. Lorsch. 

Προηγουμένως, κάναμε μια εκτεταμένη αναδρομή στην οργανωσιακή θεωρία, 

προκειμένου να εμφανίσουμε τις βασικές υποθέσεις, που βρίσκονται πίσω από 

όλες τις τάσεις, αλλά, επίσης τις προϋποθέσεις, και τα θεωρητικά σχήματα, τα 

οποία άνοιξαν το δρόμο, για τη διαμόρφωση της ενδεχομενικής θεωρίας. 

Ο πυρήνας, της ενδεχομενικής θεωρίας - που για μας αποτέλεσε, έναν από τους 

βασικούς μοχλούς απόδειξης της υπόθεσης μας - ήταν η σχέση επιχείρησης <̂ · 

περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, η εναλλαγή στο βαθμό δυναμικότητας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, από σταθερό σε δυναμικό, προκαλεί ή επιβάλλει ανάλογες 

αλλαγές στη δομή της επιχείρησης, δηλ. τη μεταβολή μιας δομής από 

γραφειοκρατική σε ευέλικτη. 

Φυσικά, αυτή η προσαρμογή ή η ευελιξία, θέτει ως προϋπόθεση - όπως, πολλές 

φορές, τονίσαμε - τη θεώρηση της επιχείρησης, ως ένα ζωντανό σύστημα, το 

οποίο έχει την ιδιότητα της μορφογένεσης, εφόσον διαπιστώνει το σχετικό 

βαθμό δυναμικότητας του περιβάλλοντος και στη συνέχεια, ανάλογα 

προσαρμόζει τη δομή του. 

Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος, που - σύμφωνα, πάντα με την ενδεχομενική 

θεωρία, - δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος ή ένας άριστος τρόπος οργάνωσης 

και διοίκησης της επιχείρησης, αλλά ο τρόπος αυτός εξαρτάται, από τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η βασική αδυναμία αυτής της άποψης - που προσπαθήσαμε να καλύψουμε με τη 

δική μας υπόθεση και την ανάλυση που ακολουθήσαμε - εστιάζεται στο γεγονός 
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ότι η ενδεχομενική θεωρία υποβαθμίζει, το ρόλο της επικοινωνίας, στην ύπαρξη 

των ζωντανών ανοιχτών συστημάτων, όπως είναι ο άνθρωπος και τα παράγωγα 

του - δηλ. τα κοινωνικά και κοινωνικοτεχνικά συστήματα, που είναι οι οργανισμοί 

και οι επιχειρήσεις. -

Παράλληλα, αγνοεί ή υποτονίζει το ρόλο της επικοινωνίας στην ύπαρξη και 

εξέλιξη του περιβάλλοντος και το σημαντικότερο, υποβαθμίζει τις επιπτώσεις της 

επικοινωνίας, στις σχέσεις επιχείρησης <-» περιβάλλοντος. 

Γι' αυτό το λόγο, θα λέγαμε ότι η ενδεχομενική θεωρία, προσεγγίζει τη δομή των 

επιχειρήσεων κατά τρόπο μηχανιστικό ή κατασκευαστικό, δηλ. ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος οι επιτυχημένες επιχειρήσεις, 

ανακατασκευάζουν ή μετακινούν τα μέρη ή κομμάτια, απ' τα οποία 

αποτελούνται. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, το φαινόμενο της επικοινωνίας, τόσο για τους Lawrence 

και Lorsch, όσο και για τους μεταγενέστερους τους θεωρητικούς, εξακολουθεί να 

παίζει έναν υποτονικό και ευκαιριακό ρόλο στη ζωή και εξέλιξη των οργανισμών 

και επιχειρήσεων. 

Το δεύτερο σημείο αναφοράς μας, για την ανάλυση και απόδειξη της υπόθεσης 

μας είναι η εμπειρική έρευνα του Francis - Joseph Aguilar, ο οποίος στρέφει την 

προσοχή του και το ενδιαφέρον του, στη διαδικασία ανίχνευσης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. 

Ο Aguilar, έθεσε, πράγματι, στο επίκεντρο των εμπειρικών προσεγγίσεων των 

σχετιζομένων με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, έμφαση στο ρόλο και 

στη σπουδαιότητα της πληροφορίας, όσον αφορά τη λειτουργία και επιβίωση των 

σύγχρονων οργανισμών. 

Οι στόχοι της έρευνας του - όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή της παρούσας 

μελέτης - ήταν τρείς: 

1. Με ποιο τρόπο τα στελέχη στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια, αποκτούν τις 

σχετικές πληροφορίες, αναφορικά με τις ευκαιρίες και απειλές του 

περιβάλλοντος. 

2. Τι είδους πληροφορίες αναζητούν και από ποιες πηγές; 

3. Με ποιους τρόπους τα ανώτατα στελέχη μπορούν να βελτιώσουν τη 

διαδικασία ανίχνευσης του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων τους, 

προκειμένου να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, ώστε να 

διαμορφώσουν τη βασική και μακροπρόθεσμη στρατηγική τους; 

Η έρευνα του Aguilar θεωρήθηκε πρωτοποριακή, με αναγνωρισμένη αξία από 

ορισμένους επιστήμονες πάνω στη θεωρία της οργάνωσης, οι οποίοι άρχισαν να 
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την μελετούν και να την αναλύουν - ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία-, 

μετά από τη ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων πληροφορικής. 

Η προσέγγιση του Aguilar - κατά την άποψη μας, πάντα - παρουσιάζει δύο 

βασικές αδυναμίες, τις οποίες προσπαθεί να συμπληρώσει και απαλείψει η 

παρούσα μελέτη. 

Κατ' αρχήν, ο Aguilar δεν συνδέει τη διαδικασία της ανίχνευσης με το βαθμό 

δυναμικότητας του περιβάλλοντος. Δεν ερεύνησε, - θεωρητικά τουλάχιστον - το 

αν και κατά πόσο ο βαθμός δυναμικότητας του περιβάλλοντος, επιβάλλει στην 

επιχείρηση διαφορετικούς τρόπους και διαδικασίες ανίχνευσης του 

περιβάλλοντος της. 

Αυτή η αδυναμία, απορρέει, από μια βασικότερη αδυναμία που παρουσιάζεται 

στην προσέγγιση του Aguilar, την παντελή δηλαδή έλλειψη ενασχόλησης με το 

βασικό φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας, δια μέσου του οποίου, θα 

έπρεπε να εξετάσει τη διαδικασία ανίχνευσης. 

Όπως για τους Lawrence και Lorsch, η αλλαγή και η δομή είναι θέματα 

μηχανιστικής παρέμβασης, έτσι και για τον Aguilar η διαδικασία της ανίχνευσης 

παίρνει τη μορφή μιας μηχανιστικής διαδικασίας, εφόσον μπορούμε να την 

καλυτερεύσουμε, αλλάζοντας τα συστατικά μέρη της διαδικασίας. 

Αυτά τα κενά που διαπιστώσαμε, - όσον αφορά τη θεωρία και εμπειρική έρευνα, 

τόσο των Lawrence και Lorsch, όσο και του Aguilar -, προσπαθήσαμε να 

καλύψουμε και βελτιώσουμε με την ανάλυση της δικής μας υπόθεσης. 

Οι εμπειρικές έρευνες αυτών των θεωρητικών (Aguilar, Lawrence και Lorsch), των 

οποίων το κύρος ουδέποτε αμφισβητήθηκε, μας απαλλάσσει από οποιαδήποτε 

ανάγκη επανάληψης τους. Τα κενά που διαπιστώσαμε είναι θεωρητικά ή 

νοηματικά, αλλά κατά την ταπεινή μας άποψη, πολύ ουσιαστικά. 

Γι' αυτό το λόγο, η μελέτη μας βασίστηκε σε μια θεωρητική προσέγγιση, που 

ήτανε πολύ πιό επίπονη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, από ό,τι θα ήτανε, αν περνούσε 

μέσα απ' το μυστικισμό κάποιας στατιστικής μεθόδου, για να αποδειχθεί. 

Έτσι, επιστρατεύσαμε πολλές θεωρίες των γενικών συστημάτων, τις οποίες -

προκειμένου να εξυπηρετήσουν το στόχο μας - επικεντρώσαμε στην έννοια της 

εντροπίας, οργανωτικότητας και στην αρχή ή το νόμο όπως καθιερώθηκε, της 

αναγκαίας πολυπλοκότητας. 

Θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη και απόδειξη της 

υπόθεσης μας, η εις βάθος διείσδυση στην έννοια της οργανωτικότητας, πράγμα 

ιδιαίτερα παραμελημένο από τους επιστήμονες, που ασχολούνται με την 

οργανωσιακή θεωρία. 
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Πιστεύουμε, ότι πιθανώς, έχουν παρασυρθεί - όπως επανειλημμένα τονίσαμε -

από την ψευδαίσθηση ότι η θεωρία αναπτύσσεται εκεί έξω, αρκεί να κάνουμε 

χρήση μιας δημοσιογραφικής προσέγγισης, μέσω κάποιων ερωτηματολογίων, τα 

στοιχεία των οποίων, αφού υποστούν το ανάλογο στατιστικό "μασάζ", μας 

αποκαλύπτουν τη θεωρία. 

Με τις εμπειρικές έρευνες μπορούμε, απλώς, μέχρις ενός σημείου και σε κάποια 

χρονική στιγμή, να επιβεβαιώσουμε ή όχι τη θεωρία μας, αλλά σε καμμιά 

περίπτωση να ανακαλύιιιουυε τη θεωρία. Εξάλλου, όπως έχουμε ήδη πει, η 

συμπεριφορά των ανοιχτών ζωντανών συστημάτων, - όπως είναι ο άνθρωπος και 

τα κοινωνικά του παράγωγα - δεν μπορεί να μαθηματικοποιηθεί ή 

στατιστικοποιηθεί, όπως συμβαίνει με τα κλειστά συστήματα. 

Η έννοια της οργανωτικότητας, όπως είπαμε παραπάνω, ερευνήθηκε μέσω της 

έννοιας της εντροπίας την οποία δανείστηκε η θεωρία των Γενικών ζωντανών 

συστημάτων, από το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. 

Μέσω αυτής της προσέγγισης αποδείξαμε ότι ο οργανισμός, ώς ένα ζωντανό 

ανοιχτό σύστημα, "απορροφάει" αρνητική εντόπια από το περιβάλλον του, το 

οποίο έχει τη μορφή της "πληροφοριακής ενέργειας", η οποία με τη σειρά της 

αφομοιώνεται, δια μέσου της επικοινωνίας των μερών του συστήματος. 

Η απορρόφηση της αρνητικής εντροπίας, αποβλέπει στη δημιουργία μιας τάξης 

και ισορροπίας, μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος του. 

Επομένως, η δομή του συστήματος δεν είναι τίποτα άλλο από το σύστημα 

επικοινωνίας του, που, παρότι, συνεχώς εξελίσσεται, παρουσιάζει, για κάποια 

χρονική στιγμή, μια σταθερότητα. 

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην αναφορά και ανάλυση της αρχής της 

αναγκαίας πολυπλοκότητας του Ashby, που, και αυτή, βασίζεται στη θεωρία των 

Γενικών Συστημάτων. 

Η αρχή αυτή χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να συμβάλλει στην απόδειξη της 

υπόθεσης μας. Με βάση αυτήν την αρχή, αποδείξαμε ότι αυτό που συμβαίνει με 

τα διάφορα ανοιχτά ζωντανά συστήματα, συμβαίνει, επίσης, και με τους 

οργανισμούς. 

Η πολυπλοκότητα, δηλαδή, του περιβάλλοντος κατανοείται και αντιμετωπίζεται, 

εφόσον το σύστημα - ο οργανισμός ή η επιχείρηση - αναπτύξει την ανάλογη ή 

αναγκαία πολυπλοκότητα. 

Αυτή η πολυπλοκότητα του συστήματος, δεν είναι τίποτε άλλο, από την 

πολυπλοκότητα του συστήματος επικοινωνίας, την οποία ο οργανισμός 

δημιουργεί, προκειμένου να διατηρήσει τη σχέση του με το περιβάλλον του. 
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Με άλλα λόγια, προκειμένου ο οργανισμός να πετύχει την αναγκαία 

πολυπλοκότητα, σε σχέση με το περιβάλλον του, δημιουργεί ένα τέτοιο σύστημα 

επικοινωνίας, ώστε να είναι ικανό να επεξεργάζεται την αναγκαία ποσότητα και 

πολυπλοκότητα των πληροφοριών (δεδομένων), σε σχέση με το περιβάλλον του. 

Το περιβάλλον, άμεσα ή έμμεσα, ωθεί τον οργανισμό ή την επιγείρησπ - με την 

προύπόθεση, βέβαια, ότι ο οργανισμός, ως μορφογενετικό σύστημα, το 

αναγνωρίσει - στην υιοθέτηση ενόο σύνθετου συστήυατοο επικοινωνίας, με 

στοατηνικό του πυρήνα την ανίγνευση του ε£ωτερικού Tnc προβλήματος. 

Επομένως, λογικά και συμπερασματικά προκύπτει από όλα τα παραπάνω, ότι 

ανάλογα με το βαθμό δυναμικότητας του περιβάλλοντος, η διαδικασία 

ανίχνευσης αλλάζει, ενώ στη συνέχεια επιβάλλει διαφορετικά χαρακτηριστικά 

στο σύστημα επικοινωνίας και κατ1 επέκταση σ* αυτό που αποτελεί, τη δομή του 

οργανισμού ή της επιχείρησης. 

Τα χαρακτηριστικά της δομής, τα οποία στην ουσία είναι τα διάφορα σχήματα 

και πρακτικές του συστήματος επικοινωνίας, καθιερώνονται και 

σταθεροποιούνται μέχρι του σημείου, που θα προκληθεί η οποιαδήποτε αλλαγή 

στην πολυπλοκότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, με άμεσες συνέπειες τις 

ανάλογες αλλαγές στις διαδικασίες ανίχνευσης, στα μέρη και στο σύνολο της 

επικοινωνίας και επομένως στη δομή του οργανισμού. 

Επομένως, η διαδικασία ανίχνευσης - τρόποι, είδη πληροφοριών, πηγές κ.λ.π. -

δημιουργεί μια πολυπλοκότητα και μια δυναμική στο σύστημα επικοινωνίας, το 

οποίο με τη σειρά του δίνει μια ανάλογη μορφή στον οργανισμό. 

Ίσως, θα πρέπει να ορίσουμε τη δομή μιας επιχείρησης όπως αναφέρει ο James 

Miller, ως ένα σύστημα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των δεδομένων που 

εισρέουν και απορρέουν (στην επιχείρηση). 

Το παράδειγμα, δε, που ο ίδιος αναφέρει είναι γλαφυρότατο: 

Ή κλειδαριά ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό του κλειδιού και όχι στο αν το κλειδί 

και η κλειδαριά είναι από μέταλλο ή ξύλο".1 

Στην πορεία αυτής μας της προσπάθειας, με στόχο την ενδυνάμωση και 

απόδειξη της βασικής μας υπόθεσης, ασχοληθήκαμε με την ανάλυση του 

φαινομένου της επικοινωνίας, παρουσιάζοντας το ως το sine qua non της 

ανθρώπινης ύπαρξης. 

Αφού εδραιώσαμε την υπόθεση μας, μέσα από τη θεωρία των συστημάτων, 

προχωρήσαμε στην ενδελεχή εξέταση του φαινομένου της ανθρώπινης 

επικοινωνίας, μέσα από τα πέντε επίπεδα ανάλυσης του. 

1 JAMES MILLER: "Living Systems", New York, Mc Graw - Hill Book Co. 1988. 
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Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο που διαδραματίζουν η 

επικοινωνία και η μη αναστρεψιμότητα - δύο έννοιες στενότατα συνδεδεμένες -

για την εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα για την πορεία και εξέλιξη των 

κοινωνικών και κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, όπως είναι οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις. 

Κάναμε ιδιαίτερη χρήση της ιδέας της αστάθειας και της πολυπλοκότητας, διότι 

οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις - ως κοινωνικά δημιουργήματα του ανθρώπου -

είναι συστήματα εξαιρετικά σύνθετα και πολύπλοκα, τα οποία προκειμένου να 

διατηρήσουν μια συμβιωτική, προσαρμοστική σχέση με τα περιβάλλοντα τους -

που όπως πάρα πολλές φορές τονίσαμε, είναι η ικανή και αναγκαία προϋπόθεση 

για την επιβίωση τους - πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις 

αλλαγές και στις διαφοροποιήσεις τους. 

Η επισήμανση των αλλαγών, οι οποίες θα συλλέγουν μέσω των διαφορετικών 

ανιχνευτικών συστημάτων των επιχειρήσεων, θα προκαλέσουν κατάλληλους 

μετασχηματισμούς στα συστήματα επικοινωνίας τους, με τελική συνέπεια τις 

ανάλογες αλλαγές των δομών τους, αναβαθμίζουν το ρόλο της συμμετοχής των 

ατόμων που συμμετέχουν σ' αυτές, σ' ένα διαφορετικό "γίγνεσθαι", αφού απ' 

αυτούς εξαρτάται η ερμηνεία των όποιων συναλλαγών, με αποτέλεσμα το άτομο 

να βγαίνει από την ασημαντότητα και την απομόνωση, και να αποκτάει την 

πρέπουσα σημασία. 

Ο τρόπος της ερμηνείας των αλλαγών ή των διαφορετικών καταστάσεων, δεν 

μπορεί σε καμμιά περίπτωση να βασιστεί σε κάποια απόλυτη "αλήθεια ή 

πραγματικότητα", διότι και αν ακόμη αυτή υπήρχε θα ήταν απροσπέλαστη για το 

ανθρώπινο μυαλό2. 

Μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης του φαινομένου της επικοινωνίας, πιστεύουμε 

ότι κατορθώσαμε να πλαισιώσουμε και ενδυναμώσουμε την υπόθεση μας, 

αποδεικνύοντας ότι η ουσία δεν βρίσκεται στο αν αυτή είναι "αληθινή" ή όχι, αλά 

στο αν αυτή η υπόθεση είναι η πιό κατάλληλη, για το θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύξαμε. 

Στην προσέγγιση που ακολουθήσαμε, δεν τίθεται θέμα υποκειμενικότητας 

(θεωρητική προσέγγιση) ή αντικειμενικότητας (εμπειρική προσέγγιση) - όπως, 

συνήθως, πολλοί πιστεύουν -. Το κορυφαίο στοιχείο, εδώ είναι ότι ο τρόπος που 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και ως συνέπεια συμπεριφερόμαστε - εντός και 

εκτός "των τειχών" (οργανισμών) - εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ικανότητες και 

2 R. TAGORE: "The Nature of Reality", Calcutta: Modern Review XLIX, 1931. σ. 42-43. 
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ευαισθησίες μας στο να λαμβάνουμε υπόψιν μας ο,τιδήποτε, αναφορικά με τον 

εαυτό μας και το επικοινωνιακό μας περιβάλλον. 

Επομένως, ο άνθρωπος, τα παράγωγα του - δηλ. τα κοινωνικά συστήματα που 

δημιουργεί - και το περιβάλλον του, είναι ό,τι και τα συστήματα επικοινωνίας του 

και αντιθέτως. 

Αυτό, τουλάχιστον, θέλουμε να πιστεύουμε πως αποδείχθηκε, παράλληλα και 

πέρα από την αρχική μας υπόθεση. 
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