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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Πρόλογος της διατριβής τεκμηριώνει την αδήριτη ανάγκη για αντιμετώπιση των
υποχρεώσεων και προκλήσεων της ανάπτυξης και χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων (ΠΣ) στη δημόσια διοίκηση (ΔΔ).
Η έννοια του δημόσιος και κρατικός δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκη. Μπορεί ένας
κρατικός οργανισμός να εξυπηρετεί μερικούς μόνο μετόχους του σε βάρος των
υπολοίπων ή του κοινωνικού συνόλου, είτε επειδή δεν έχει λόγο ύπαρξης, είτε
επειδή η δομή του απορροφά δυσανάλογα μεγαλύτερο προϋπολογισμό από το
έργο που παρέχει στο κοινωνικό σύνολο, είτε επειδή επικρατεί διαφθορά. Από την
άλλη πλευρά μπορεί ένας ιδιωτικός οργανισμός να εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον καλύτερα. Ένα ιδιωτικό σχολείο που ελέγχεται και αξιολογείται από
τους γονείς μπορεί να αποδίδει περισσότερα στο κοινωνικό σννολο και όχι μόνο
από οικονομική άποψη, απότι ένα κρατικό σχολείο που οι καθηγητές δεν
αξιολογούνται και πολλοί από αυτούς αδιαφορούν.
Πριν μια εξαετία ένας αρχηγός κόμματος ανέφερε δημόσια ότι είχε πληροφορίες
πως το ελικόπτερο στα Ίμια κατερρίφθη με τη χρήση ραδιοκυμάτων από μια
συμμαχική βάση που εδρεύει στη χώρα μας. Η πληροφορία αυτή εμφανίστηκε
αρκετά αργότερα και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και στη συνέχεια σε μια
καθημερινή εφημερίδα, οπότε διαψεύστηκε από τον αμερικανό πρέσβη. Το κύριο
ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν έγινε μια τέτοια επέμβαση αλλά αν είναι δυνατή.
Τα λειτουργικά συστήματα (ΛΣ) των αεροσκαφών είναι ιδιωτικά συστήματα και
είναι δυνατόν να ελέγχονται από τις εταιρείες κατασκευής τους ή γενικότερα από
αυτούς που γνωρίζουν τους κωδικούς ελέγχου.

Μοναδικές εξαιρέσεις που τα

συστήματα αυτά ελέγχονται από τις εταιρείες κατασκευής είναι το Ισραήλ που τα
αλλάζει με δικές του εκδόσεις που είναι πολλές φορές ανώτερες από αυτές των
κατασκευαστών και η Γαλλία που κατέχει δική της τεχνολογία λογισμικού
ελέγχου των αεροσκαφών, η οποία και κατασκευάζει η ίδια αεροσκάφη. Η
ανάπτυξη της ικανότητας ανεξαρτητοποίησης στο επίπεδο των ΛΣ είναι κρίσιμη
και επιτεύξιμη και στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για στρατιωτικούς λόγους
αλλά κυρίως για οικονομικούς. Το σημαντικότερο είναι πως το οικονομικό κόστος
ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων είναι πολύ μικρό. Υπάρχει όμως μια σημαντική
προϋπόθεση, της επένδυσης στην αντίστοιχη γνώση.
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Στις αρχές του έτους 2000, τα MME (Μέσα Μαζικής Ενημ.έρωσης) ανέφεραν ότι
ο σκληρός δίσκος που περιείχε τα φορολογικά αρχεία του ΠΣ (Πληροφοριακού
Συστήματος)

TAXIS κατεστράφη και τον έστειλαν σε ειδικό γραφείο στη

Μεγάλη Βρετανία για να ανακτηθούν τα δεδομένα επειδή δεν είχε προνοηθεί η
ύπαρξη αντιγράφου δίσκου (mirror disk). Η καταχώρηση των δεδομένων στο ΠΣ
είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία. Στις αρχές του Δεκέμβρη του 2000, η έγκριτη
τοπική εφημερίδα της Λάρισας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" με κυκλοφορία μεγαλύτερη από
τις περισσότερες πρωινές αθηναϊκές εφημερίδες ανακοίνωσε στην πρώτη σελίδα
ότι κυκλοφορούν τα προσωπικά στοιχεία όλων των φορολογούμενων που
περιέχονται στο TAXIS σε CD (Compact Disk) αντί 10.000 δραχμών και ότι
κυκλοφορούν στην αγορά αντίγραφα προσωπικών στοιχείων και άλλων δημόσιων
οργανισμών. Δεν αναφερόταν πως έγινε αυτή η κλοπή και από ποιον. Δεν έχει
τόση σημασία ποιος είναι ο υπαίτιος για αυτή την πρωτοφανή παράβαση του
νόμου προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο ότι από τη στιγμή που έγινε
η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη, δηλαδή δεν επαναφέρεται πλέον στην πρότερη
κατάσταση όποιο κόστος και αν διατιθέμεθα να καταβάλουμε.
Στη

διάρκεια του

2000 η ΓΓΠΣ

(Γενική

Γραμματεία

Πληροφοριακών

Συστημάτων) πληροφορεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους πολίτες για μια
σειρά θεμάτων που τους αφορούν και τους δίνει τη δυνατότητα να τα
πληροφορούνται

αναλυτικά

από

τη

διεύθυνση

της

στο

διαδίκτυο

(http://www.gsis.gov.gr/). Η ενημέρωση δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από
κανέναν, μάλλον ξεπερνάει πολλές παρόμοιες προσπάθειες αναπτυγμένων χωρών
και αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Για παράδειγμα, πολλοί συνάνθρωποι μας
υποβάλλουν πλέον ηλεκτρονικά τις δηλώσεις ΦΠΑ που δεν είναι χρεωστικές με
αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Το τελευταίο εξάμηνο του 2000, το
ΣΔΟΕ (Σώμα Δίωξης

Οικονομικού Εγκλήματος) επιβεβαίωσε πολλές και

σημαντικές παραβάσεις φοροδιαφυγής και συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των
εσόδων του προϋπολογισμού.
Το Νοέμβριο του 2000 ψηφίστηκε από τη Βουλή η σύσταση της Διαχειριστικής
Αρχής (ΔΑ) για την διαχείριση της οικονομικής βοήθειας του Γ' ΚΠΣ (Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης) ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν
κατά την διαχείριση του Β' ΚΠΣ. Η λειτουργία της ΔΑ περιστρέφεται γύρω από
το ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του ΥΠΕΘΟ (Υπουργείου
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Εθνικής Οικονομίας) στο οποίο .καταγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά
στοιχεία παρακολούθησης των έργων και ενεργειών. Σε όλη τη διάρκεια του 2000,
το ΟΠΣ χρησιμοποιήθηκε για την καταχώρηση των έργων και ενεργειών του Β'
ΚΠΣ ώστε να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. και ανάλογα ή να
αποδοθούν τα υπόλοιπα των κονδυλίων που τους αναλογούν ή να επιβληθούν και
να παρακρατηθούν τυχόν πρόστιμα. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση από τις συμβάσεις
που αφορούν την κοινοτική βοήθεια του Γ

ΚΠΣ να πληροί

ορισμένες

προδιαγραφές παρακολούθησης με βάση ένα κατάλληλο ΠΣ. Η ανάπτυξη της
ικανότητας διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου που καθίσταται δυνατή με
το ΟΠΣ καθιστά υποχρεωτική την ανάπτυξη των γνωστικών και λοιπών
ικανοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων και των δημόσιων υπηρεσιών σε ανώτερα
επίπεδα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει» με
ταχύτατους ρυθμούς. Το 3° ΚΠΣ και η Ολυμπιάδα του 2004 θα δώσουν τεράστια
ώθηση στην ανάπτυξη παντός είδους ΠΣ. Η χώρα μας έχει ελάχιστη ωριμότητα σ'
αυτό τον τομέα και όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, δεν μπορεί να γίνουν άλματα
ικανοτήτων και ωριμότητας. Είναι όμως δυνατή η επιτάχυνση. Οι επιταχύνσεις
απαιτούν καλή γνώση του οχήματος και του δρόμου και σημαντική εμπειρία. Η
άναρχη ανάπτυξη ΠΣ μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημία στη χώρα μας απότι η
άναρχη δόμηση και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά εξίσου μοιραία
μπορεί να αποβεί η απόφαση μας να καταστείλουμε αυτή την ανάπτυξη, ενέργεια
που όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν είναι ούτως ή άλλως εφικτή.
Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε εξ' αρχής ως στόχο την τακτοποίηση της
σχετικής γνώσης

ώστε να είναι άμεσα χρήσιμη και στην παραγωγή ενός

υποδείγματος αντιμετώπισης του προβλήματος αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίας
ανάπτυξης δημόσιων ΠΣ στη χώρα μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι
εξίσου χρήσιμη ακόμη και στις πλέον ανεπτυγμένες χώρες.
Η τεράστια πολυπλοκότητα και το πλήθος των στοιχείων μελέτης μου έκρυβε για
μεγάλη περίοδο την απλότητα και ισχύ του υποδείγματος που προέκυψε. Πολλές
φορές αισθάνθηκα ότι όλη η εργασία που είχα κάνει ήταν άχρηστη και ξανάγραψα
πολλά μέρη από την αρχή. Φθάνοντας στο τέλος, αισθάνομια ότι παραδίδω απλώς
μια αρχή που αν συνεχιστεί θα δώσει ώριμους καρπούς σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
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Ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Τσιότρα που με την ικανότητα και την
απλότητα του με ενέπνευσε να συνεχίσω την περιπλάνηση

μου στον μακρύ

λαβύρινθο αυτής της προσπάθειας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εισαγωγή περιγράφει το πλαίσιο αναφοράς της οικονομίας της πληροφοριακής
εποχής με ιδιαίτερη έμφαση στην εθνική ανταγωνιστικότητα και στα αναφυόμενα
κοινωνικά προβλήματα, στα οποία η Δημόσια Διοίκηση παίζει πρωτεύοντα ρόλο.
Ε.1 Η Οικονομία της Πληροφοριακής Εποχής
Είναι διάχυτη η άποψη πως η εποχή της βιομηχανικής κοινωνίας και οικονομίας
είναι στο τέλος της και πως τη διαδέχεται η πληροφοριακή εποχή (ΠΕ) που
βασίζεται σε ένα νέο τεχνοοικονομικό υπόδειγμα ενός νέου οικονομικού κύκλου
βασισμένου στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Freeman,
1984).
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Χαρακτηριστικό
Πόροι
Δημιουργία
πλούτου
Παράγοντες
επιτυχίας
Αγορά
Οργανωτική μορφή

Ιδιότητα μέτρησης
Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
Καθεστώς
προγραμματισμού
Επιχειρηματική
εστίαση

Παλιό οικονομικό σύστημα
Γη, εργασία, κεφάλαιο
Εξόρυξη πόρων και
βιομηχανοποίηση
Επένδυση σε φυσικό κεφάλαιο

Νέο οικονομικό σύστημα
Πληροφορία, γνώση, ευφυία
Δημιουργία γνώσης από πληροφορίες

Διαχωρισμένες περιοχές
τοπικής και διεθνούς αγοράς
Πολυεθνικές επιχειρήσεις
Ιεραρχική μορφή
Οικονομία κλίμακας, Ποσότητα
Σταθερό

Αλληλεξάρτηση τοπικής και παγκόσμιας
αγοράς
Παγκόσμιες επιχειρήσεις, στρατηγικές
συμμαχίες. Δικτυακή μορφή, ανεξάρτητη
από περιοχή, αποκεντρωμένη
Οικονομία σκοπού, Ποιότητα
Δυναμικό

Προστασία

Ανοιγμα

Κέρδη (Πλεονασματικός
Προϋπολογισμός)

Πελάτης (Πολίτης)

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο

Πηγή: Okt-Uma (1997)
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Σύμφωνα με τον Okt-Uma (1997) τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής κοινωνίας
είναι πληροφορία, γνώση και ευφυία, σε αντιδιαστολή με την γη, την εργασία και
το κεφάλαιο των φάσεων της αγροτικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Στον
παραπάνω πίνακα περιγράφονται οι διαφορές μεταξύ του παλαιού και του νέου
οικονομικού συστήματος Ο αρχικός πίνακας αναφερόταν στους ιδιωτικούς
οργανισμούς. Για τους καθαρά δημόσιους οργανισμούς, το χαρακτηριστικό
"κέρδος" της επιχειρηματικής εστίασης το αντικαθιστούμε με τον πλεονασματικό
προϋπολογισμό και το χαρακτηριστικό "πελάτης" να το αντικαταστήσουμε με τον
πολίτη (σε παρενθέσεις).
Οι περισσότεροι γενικοί συντελεστές εκτός της γης μετακινούνται σχετικά
εύκολα, ενώ το εργατικό δυναμικό βρίσκεται δυσκολότερα. Όμως αυτό που
μετακινείται πολύ δύσκολα είναι οι κρίσιμες μάζες δεξιοτήτων, τεχνολογιών,
επιχειρήσεων, υποδομών και θεσμών. Οι επιχειρήσεις έλκονται σ' αυτές τις
περιοχές επειδή έχουν μικρότερο κίνδυνο αποτυχίας και άμεση απόδοση. Το
ανθρώπινο δυναμικό έλκεται επίσης επειδή μπορεί να βρει καλύτερες συνθήκες
εργασίας και καλύτερες αποδοχές.
Η

ανάλυση

της

οικονομίας

στη

νέα

πληροφοριακή

εποχή

(ΠΕ) έχει

αντιμετωπιστεί από μια σειρά ερευνών όπως (Bell, 1973; Nora & Mine, 1980;
Tofïler, 1980, 1990; Lyon, 1988; Miles, 1996) που υποστηρίζουν ότι ΤΠΕ
αποτελούν τους κύριους μοχλούς της νέας οικονομικής επανάστασης, επειδή
επιτρέπουν την αύξηση της ευκαμψίας στην απασχόληση, διευκολύνουν την
μείωση των γραφειοκρατικών δομών και προωθούν την επίτευξη οικονομιών
σκοπού στη θέση των οικονομιών κλίμακας. Στις ίδιες εργασίες αναλύονται οι
πιθανές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές σχέσεις, με επίκεντρο
την κοινωνική ισότητα που βασίζεται στην προτεραιότητα των νέων μορφών
γνώσης

και των

εκτεταμένων

ευκαιριών

για πρόσβαση

και ανταλλαγή

πληροφοριών.
Σύμφωνα με τους Child & Loveridge (1990) η τεχνολογία θεωρείται ένας
σημαντικός παράγοντας επιχειρηματικής

στρατηγικής που δεν θα παραβλέψει

καμία ηγεσία. Αυτή η άποψη βέβαια βασίζεται σε δύο αμφισβητήσιμες
παραδοχές, ήτοι ότι όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα ίδια είδη προβλημάτων
και συνεπώς οι εφαρμογές των ΤΠΕ τείνουν να ομαδοποιούνται γύρω από τα ίδια
είδη λύσεων και ότι αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι λύσεις θα υπάρξει απώλεια
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με βάση αυτές τις παραδοχές, η τεχνολογία
ανυψώνεται από διαθέσιμος πόρος σε αναγκαιότητα που καθοδηγεί τη διοίκηση
(Benjamin et al, 1984).
Σύμφωνα με τον Tapscott (1996) τα δώδεκα συστατικά της νέας οικονομίας είναι
τα εξής:
1. Γνώση: Η περιεκτικότητα σε γνώση των προϊόντων και υπηρεσιών. Η
αύξηση της περιεκτικότητας σε γνώση είναι δουλειά δημιουργική και
μερικές φορές καινοτομική. Η γνώση δεν αποτελεί απλά έναν ακόμη πόρο
- παραγωγικό συντελεστή. Είναι πολλαπλασιαστής όλων των υπόλοιπων
πόρων. Η γνωστική ικανότητα των εργαζομένων και η συνέργια που
μπορεί να αναπτύξουν σε ομαδική συνεργασία δεν είναι παραδοσιακός
πόρος που μπορεί να αγοραστεί ή να αντιγραφεί.
2. Ψηφιοποίηση: Τεράστιες χωρητικότητες αποθήκευσης πληροφοριών και
τεράστιες ταχύτητες μεταβίβασης. Μοναδικές δυνατότητες πρόσβασης
ανεξάρτητες του χωροχρόνου με χρήση πολυμεσικής αλληλεπιδραστικής
επικοινωνίας.
3. Εικονικότητα: Η μετατροπή του υλικού κόσμου σε πληροφορία αλλάζει
την τυπολογία των θεσμών. Καθίσταται δυνατή πλέον η εικονική επαφή με
έναν δημόσιο οργανισμό μέσω του διαδικτύου και η εικονική εξυπηρέτηση
χωρίς φυσική μετακίνηση και οπτική επαφή.
4. Μοριοποίηση: Η συνεχής αύξηση της δυνατότητας ανάπτυξης πρόσθετης
γνώσης σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας αξιών λόγω της συνεχούς μείωσης
του κόστους πληροφόρησης και συντονισμού, καθιστούν όλο και λιγότερο
αναγκαία τη σημερινή μορφή των οργανισμών. Η δομή τείνει να γίνει
δικτυακή και η ιεραρχία δεν έχει πλέον ερείσματα να διατηρηθεί. Ο
εργαζόμενος σε έναν οργανισμό γνώσης γνωρίζει πως να αναζητεί και να
συνδέει τα επιμέρους μόρια για το σχηματισμό μιας οργανωτικής
συνέργιας και συμμετέχει ενεργά σ' αυτήν. Η νέα οικονομία είναι
μαθησιακή - βασίζεται στην εφαρμογή της ανθρώπινης γνώσης στην
παραγωγή. Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας γίνεται από
το μυαλό και όχι από την ύλη ή την ενέργεια, μέσω της αλγοριθμοποίησης
των διαδικασιών, της μηχανοποίησης της εκτέλεσης, και την δικτύωση της
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οργάνωσης και της διοίκησης. Γι' αυτό και στις αναπτυγμένες κοινωνίες,
οκτώ στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης βρίσκεται στους τομείς
πληροφόρησης. Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης είναι ταχύτερος στον
τομέα του περιεχομένου

παρότι τα ΠΣ έχουν

μεγαλύτερο

βαθμό

συμμετοχής στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Υποθέτω ότι αυτό
μπορεί να οφείλεται στην τυποποίηση, στην ενσωματωμένη ευφυία των
ΠΣ και στην απλούστευση της χρήσης και της διαχείρισης τους.
5. Ένταξη / Δικτύωση: Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς στο νέο
πρότυπο, που δεν είναι απλώς μια μετάβαση σε δομές που στηρίζονται
στην εργασία σε ομάδες αλλά μια εκ βάθρων επανεξέταση της φύσης και
της λειτουργίας των οργανώσεων και των θεσμών που τις αφορούν, σε ένα
περιβάλλον με δυσδιάκριτα σημεία διεπαφής μεταξύ των εσωτερικών και
εξωτερικών ορίων.
6. Απομεσολάβηση: Κάθε δημόσιος οργανισμός έχει τα γραφεία του, το
προσωπικό του, τους υπεργολάβους του και τις δαπάνες του. Όλα αυτά
μπορούν πλέον να αποφευχθούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό με
κατάλληλα ΠΣ με πρόσβαση του πολίτη από το σπίτι του.
7. Σύγκλιση υποδομών: Η παροχή υπηρεσιών λογισμικού, υλικού και
περιεχομένου συγκλίνουν σε οργανισμούς συνολικής εξυπηρέτησης.
8. Καινοτομία: Η ανθρώπινη φαντασία είναι η κυριότερη πηγή αξίας. Τα
θεσμικά

πλαίσια πρέπει να

βοηθήσουν

στην

απελευθέρωση

της

ανθρώπινης δημιουργικότητας.
9. Προ-κατανάλωση :

Εμπλοκή

των καταναλωτών στην παραγωγική

διαδικασία που τείνει προς το υπόδειγμα της σχεδίασης και παραγωγής
κατά παραγγελία.
10. Αμεσότητα: Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο με άμεση ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση

(ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο,

ηλεκτρονική

ανταλλαγή

δεδομένων).
11. Παγκοσμιοποίηση : Το διαδίκτυο και οι νέες οικονομικές και πολιτικές
δομές οδηγούν σε παρακμή τον προστατευτισμό και την σημασία του
εθνικού κράτους Η παγκοσμιοποίηση οδηγείται από τις ΤΠΕ και
αντίστροφα επιταχύνει την ανάπτυξη τους.
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12. Ασυμφωνία: Νέα κοινωνικά προβλήματα χωρίς προηγούμενο έχουν
αρχίσει να εμφανίζονται που μπορεί να οδηγήσουν

σε

κοινωνική

αναστάτωση και συγκρούσεις. Η διαλεκτική των συγκρούσεων έχει
αναλυθεί από τους Hegel και Marx παρότι δεν δικαιώθηκαν οι προβλέψεις
των θεωριών τους. Η νέα οικονομία

απαιτεί την επανεξέταση των

διαλεκτικών αντιπαραθέσεων ή διλημμάτων.
Στα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να προσθέσουμε τη δικτυακή ευφυία. Το
δίκτυο 1 ης γενιάς παρείχε πληροφορίες και επικοινωνία. Το δίκτυο 2'ις γενιάς
πραγματοποιεί συναλλαγές με ενσωματωμένη ευφυία. Βέβαια δεν είναι η
ευφυία του δικτύου που μετράει περισσότερο, τουλάχιστο προς το παρόν.
Είναι η δικτύωση των ανθρώπων, η συνέργια της εξυπνάδας, της γνώσης και
της δημιουργικότητας μέσω του δικτύου, ήδη έχει γίνει το πέρασμα από τα
εργαλεία που στηρίζουν τη σκέψη σε αυτά που στηρίζουν ταυτόχρονα τη
σκέψη και την επικοινωνία.

Ε.2 Εθνική ανταγωνιστικότητα
Σύμφωνα με τον Porter (1990, 1993) η εθνική ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από
τις εξής πηγές:
1. Toυç συντελεστές παραγωγής, ήτοι τους βασικούς συντελεστές ανταγωνισμού
που συμπεριλαμβάνουν τη γη, το εργατικό δυναμικό, την υποδομή, τις φυσικές
πρώτες ύλες, και την επιστημονική γνώση. Οι γενικοί συντελεστές πλέον
υπεισέρχονται

ελάχιστα

στη

διαμόρφωση

του

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Η επιστημονική γνώση, που συναρτάται με την ύπαρξη πολύ
εξειδικευμένων δεξιοτήτων, εφαρμοσμένης τεχνολογίας και υποδομών και
νέων

κατάλληλων

μορφών χρηματοδότησης, αποτελεί ήδη τον κύριο

συντελεστή ανταγωνισμού σήμερα και η σχετική σπουδαιότητα του αυξάνεται
ταχύτατα. Ενώ η γενική γνώση βρίσκεται όλο και πιο εύκολα με τη χρήση του
διαδικτύου, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση
δεν είναι εύκολη. Η παρουσία ιδιαίτερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και
άλλων θεσμών για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και τεχνολογιών είναι
πιθανή πηγή εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έχει παρατηρηθεί ότι η
έλλειψη κάποιου βασικού συντελεστή παραγωγής μπορεί να οδηγήσει
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ταχύτερα στην ανάπτυξη καινοτομιών και επιστημονικής γνώσης (παράδειγμα
η βιομηχανική ανάπτυξη της Ιαπωνίας που στερείται παντελώς φυσικών
πόρων και ενέργειας).
2. Tic συνθήκες £ητησης. Ο σημαντικότερος παράγοντας βελτίωσης

των

παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών είναι ο χαρακτήρας και όχι το μέγεθος
της αγοράς. Οι απαιτητικοί πελάτες παρέχουν και διαμορφώνουν το πρότυπο
των μελλοντικών αναγκών σε ευρύτερη κλίμακα.
3. Τις σχετικές και υποστηρικτικές βιοαηγανίες. Μια κρίσιμη μάζα (δέσμη)
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, κατασκευαστών και προμηθευτών, όταν είναι
επικεντρωμένη σε κάποια περιοχή, δημιουργεί πλεονεκτήματα πρόσβασης σε
ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ροή
πληροφοριών, συμμετοχή και ανταλλαγή τεχνικών εμπειριών και δεξιοτήτων,
και ανάπτυξη νέων συγγενών και περισσότερο εξελιγμένων εφαρμογών.
4. Τις δομές επιχειρησιακής στρατηγικής, οργάνωσης και ανταγωνισμού. Η
ανταγωνιστικότητα αναπτύσσεται μέσα από κατάλληλες στρατηγικές και
οργανωτικές δομές που υποστηρίζουν την καινοτομία. Η ύπαρξη τοπικού
ανταγωνισμού επιτρέπει την άμεση σύγκριση και τη συνεχή βελτίωση και
προωθεί τα ανοίγματα σε διεθνείς αγορές λόγω της αδυναμίας επιβολής
ιδιαίτερα κερδοφόρων μονοπωλιακών καταστάσεων στην τοπική αγορά.
Οι παραπάνω δυνάμεις οδηγούν στην ανάπτυξη κρισίμων μαζών ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων που τις ενώνουν σύγχρονοι θεσμοί αλλά και δεσμοί μεταξύ πελατών
και προμηθευτών. Η ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας σε έναν οικονομικό τομέα
μεταδίδεται και σε άλλες με την ανάπτυξη παραπροϊόντων ή προϊόντων
ολοκλήρωσης. Η αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης στους τοπικούς προμηθευτές,
η ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και μιας
κρίσιμης μάζας καταναλωτών, μειώνει το κόστος εισόδου στις συγκεκριμένες
επιχειρηματικές δέσμες, ενώ οι δημόσιοι θεσμοί όπως τριτοβάθμια εκπαίδευση και
δημόσια υποδομή προσαρμόζονται στις ανάγκες των δεσμών. Η δημιουργία
τέτοιων δεσμών και θεσμών είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά μιας τεχνολογικά
και

οικονομικά

ανεπτυγμένης

σύγχρονης

κοινωνίας.

Η

συσσώρευση

επιχειρηματικών δεσμών διαρκεί επί δεκαετίες και έτσι το έθνος, το κράτος, ή η
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περιοχή

γίνονται

θησαυροφυλάκια

ειδίκευσης,

τεχνολογίας,

και

θεσμών

ανταγωνισμού σε ένα ή περισσότερα πεδία ανταγωνισμού.
Οι τέσσερις πηγές ανταγωνισμού αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα που έχει
μεγαλύτερη

αξία από το άθροισμα των επιμέρους

στοιχείων,

λόγω της

αναπτυσσόμενης συνέργιας. Ο Porter (1993) περιγράφει το σύστημα αυτό ως
διαμάντι. Λόγω της επιταχυντικής διαδικασίας ανάπτυξης των διαμαντιών και του
χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη των ειδικών θεσμών και της κρίσιμης
μάζας των επιχειρήσεων, ο αριθμός των διαμαντιών που είναι δυνατόν να
αναπτυχθούν για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων πελατών είναι περιορισμένος.
Η εγκατάσταση κοντά σε κάποιο άλλο ανταγωνιστικό διαμάντι προσφέρει
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνισμού.
Ο κύκλος της συνεχούς ανάπτυξης διακόπτεται μόνον όταν υπάρχουν μεγάλες
τεχνολογικές αλλαγές που ακυρώνουν τις υπάρχουσες δεξιότητες ή τα υπάρχοντα
τοπικά πλεονεκτήματα ή όταν εξαφανίζεται ο ανταγωνισμός ή όταν οι απαιτήσεις
των καταναλωτών δεν εξελίσσονται.
Ο ανταγωνισμός

μέσα από την παγκοσμιοποίηση

απαιτεί την ανάπτυξη

επιχειρηματικών δεσμών και την βελτίωση των θεσμών ανάπτυξης των ειδικών
δεξιοτήτων, τεχνολογιών και υποδομών, ώστε να αναπτυχθούν οι κρίσιμες μάζες
στις περιοχές που το κάθε έθνος διαπρέπει. Αυτή η θεώρηση δεν είναι ακόμα
κατανοητή από τους πιστούς του παλαιότερου υποδείγματος των οικονομικών
κλίμακας. Η παγκοσμιοποίηση δίνει τη δυνατότητα αύξησης των συνενώσεων,
συμμαχιών και δράσεων συνεργασίας, μια τάση που ενδυναμώνεται από την
καθυστέρηση του ανοίγματος των κρατικών προμηθειών και των κρατικών
επιδοτήσεων. Οι πιστοί του δόγματος των οικονομιών κλίμακας, ιδιαίτερα στην
Ευρώπη, προχωρούν στην ανάπτυξη μεγαθηρίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν
να είναι εύκολα ανταγωνιστικές λόγω της αύξησης του κόστους διεκπεραίωσης. Η
δύναμη τέτοιων επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει την Ε.Ε. σε μεγαλύτερη
προστασία και επιδοτήσεις

που θα οδηγήσουν

σε

κατάσταση

κλειστού

συστήματος με όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης (Porter, 1993).
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Ε.3 Κοινωνικά προβλήματα
Πολλές εργασίες αναφέρονται και στις πιθανές αρνητικές όψεις της νέας
κοινωνίας των πληροφοριών (ΚτΠ), όπως τις νέες κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ
των πληροφοριακά πλουσίων και φτωχών και τις αυξημένες πιθανότητες για την
ανάπτυξη πιο περίπλοκων και αδιαφανών μορφών κοινωνικού ελέγχου. Σύμφωνα
με τον Tapscott (1996) η νέα οικονομία μπορεί να οδηγήσει στα εξής εκτεταμένα
κοινωνικά προβλήματα:
1. Σε εξαρθρωτικές αλλαγές για ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού με
πρώτη αλλαγή την διαρθρωτική ανεργία.
2. Καθίσταται σχεδόν αδύνατη η περιφρούρηση των ιδιωτικών πληροφοριών.
3. Η πόλωση του πλούτου γίνεται ταχύτερα. Το 20% του πληθυσμού κατέχει
το 80% του πλούτου. Αυτή η πόλωση γίνεται ταχύτερα στις Η.Π.Α. που
είναι η πρώτη χώρα που οδηγεί τις υπόλοιπες στη νέα οικονομία.
4. Διαιώνιση της κοινωνικής ανισότητας με κριτήριο την άνιση πρόσβαση
στη γνώση και στην τεχνολογία.
5. Η τηλεεργασία αντί για απελευθέρωση του εργαζόμενου μπορεί να
αποδειχθεί ένα είδος φασόν στην απομόνωση, ενώ μπορεί να επέλθει
εξάλειψη της διαφοράς εργασίας και ελεύθερου χρόνου.
6. Η απομόνωση των ανθρώπων μπορεί να ενταθεί ακόμη περισσότερο
ακόμη και μέσα στην ίδια την οικογένεια.
7. Τα προβλήματα της προστασίας από το άηθες περιεχόμενο θα αυξηθούν.
Τα κίνητρα της ΚτΠ είναι πολύ ισχυρά καθώς οι ισχυρές βιομηχανίες της
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της ραδιοτηλεοπτικής διασκέδασης και των
εκδόσεων έχουν συγκλίνει για να σχηματίσουν ένα νέο βιομηχανικό πλέγμα με
κοινά συμφέροντα στην ανάπτυξη και προώθηση των υποδομών και των
υπηρεσιών

που υποστηρίζουν.

Στο παρελθόν, τα ισχυρά

επιχειρηματικά

συμφέροντα ανέθρεψαν και υποστήριξαν το δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την
κατασκευή των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών και των αεροδρομίων και
σήμερα

οι

βιομηχανίες

της πληροφόρησης

προωθούν

την

αλλαγή

των

επικοινωνιακών δυνατοτήτων. Οι κυβερνήσεις διαβλέπουν σημαντικά οφέλη προς
την ίδια κατεύθυνση οπότε και αυτές κλιμακώνουν τις δραστηριότητες τους και
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διαμορφώνουν τους προϋπολογισμούς τους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
υπηρεσιών που είναι προσανατολισμένες στον καταναλωτή. Έτσι οι ΤΠΕ
φαίνονται

ότι

προσφέρουν

ένα

εύσχημο

και

δυναμικό

μέσο

για

την

πραγματοποίηση των στόχων και των δύο πλευρών.
Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης σημασίας του χειρισμού της διογκούμενης
πληροφόρησης είναι ένα σημαντικό θέμα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα. Σύμφωνα με τους Avgerou & Conford (1993) ενώ γενικά οι οργανισμοί
έχουν μια σχετική άποψη για το θέμα αυτό, βρίσκουν δύσκολο να αποφασίσουν
για το πώς θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη των ΠΣ επειδή τα σχετικά
προβλήματα ανάπτυξης και χειρισμού έχουν γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμα.

Ε.4Ένας μοναδικός κωδικός για κάθε πολίτη;
Πολλές εθνικές στρατηγικές για την κοινωνία της πληροφορίας όπως της
Βρετανικής (Swinden & Heath, 1994), της Δανικής (Dybkjaer & Christensen,
1994) και της Καναδικής (Treasury Board of Canada, 1995) θεωρούν πως οι
βασικές πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη δεν πρέπει να συλλέγονται
περισσότερο από μια φορά. Αυτό απαιτεί την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού
σε κάθε πολίτη ώστε να είναι αναγνωρίσιμος από τα διάφορα δημόσια
πληροφοριακά συστήματα. Στη χώρα μας η ύπαρξη ενός τέτοιου κωδικού συναντά
μεγάλες αντιδράσεις από ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ότι στην ουσία η ταυτότητα αποτελεί ισοδύναμο και απλώς
περιορίζεται στον πληθυσμό άνω των 15 ετών. Σε άλλες χώρες, όπως στη
Βρετανία, δεν υπάρχουν ταυτότητες αλλά υπάρχει αντίστοιχα ο αριθμός
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προγραμματισμός των ΠΣ δεν παρουσιάζει καμιά
ιδιαίτερη συγκριτική δυσκολία με τη χρήση του ενός ή του άλλου τρόπου
αναγνώρισης και δεν αλλάζει στην ουσία τη δυνατότητα χρήσης είτε υπάρχει ο
ένας ή ο άλλος μοναδικός κωδικός καταχώρησης στα ΠΣ. Βέβαια, η αναστάτωση
ενός μεγάλου ποσοστού ανθρώπων που ασχολούνται με την ύπαρξη του κωδικού
666 μέσα στους κωδικούς καταχώρησης

είναι δικαιολογημένη μια και είναι

περισσότερο από "σατανική" σύμπτωση η υποχρεωτική ύπαρξη του. Όμως η
ουσία της Οργουελλικής υπόθεσης παρακολούθησης των πολιτών σε κάθε τους
βήμα καθίσταται δυνατή άσχετα από τον ο κωδικός εμπεριέχει τα ψηφία 666 ή
όχι-
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Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις
δυνατότητες των ΤΠΕ και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τα πιθανά προβλήματα.
Ε.5 Η οργάνωση της έρευνας
Για την διευκόλυνση της μελέτης της παρούσης ερευνητικής εργασίας την
χωρίσαμε σε τρεις μεγάλες ενότητες.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σε τρία κεφάλαια (1,2,3) το θεωρητικό υπόβαθρο
όλων των επιμέρους περιοχών μελέτης, ήτοι της δημόσιας διοίκησης, των
πληροφοριακών συστημάτων, και της μεθοδολογίας διοίκησης ολικής ποιότητας.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει σε τρία κεφάλαια (4,5,6) μια περιγραφή των
βασικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιου τύπου
έρευνες, τα κυριότερα υποδείγματα που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στην
βιβλιογραφία σχετικά με τα ερευνούμενα αντικείμενα, και τα νέα προτεινόμενα
υποδείγματα και μεθοδολογίες.
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει σε οκτώ κεφάλαια (7,8,9,10,11,12,13,14) μια σειρά
από εμπειρικές έρευνες που αποσκοπούν στην απόδειξη επιλεγμένων βασικών
σχέσεων των ερευνητικών υποδειγμάτων, στην εφαρμογή

των προτεινόμενων

μεθοδολογιών, και στην διερεύνηση επιλεγμένων διαπιστώσεων και υποθέσεων με
βάση το υπόδειγμα δικτύωσης.
Ακολουθεί η

Πρώτη Ενότητα με τίτλο

Θεωρητικό

Υπόβαθρο

όπου

περιγράφονται σε τρία κεφάλαια (1°, 2°, 3°) οι σημαντικότερες τάσεις και θεωρίες
που αφορούν τα τρία επιμέρους γνωστικά πεδία της διδακτορικής διατριβής, ήτοι
[α] η Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ), [β] τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), και [γ] η
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).
Το 1° κεφάλαιο με τίτλο Δημόσια Διοίκηση περιγράφει τα βασικά συστατικά των
αλλαγών που γίνονται στη δημόσια διοίκηση, το αναδυόμενο υπόδειγμα της
δικτυωμένης δημόσιας διοίκησης, τα εμπόδια και τους κρίσιμους συντελεστές της
επιτυχίας των επιδιωκόμενων αλλαγών, και τις πληροφοριακές απαιτήσεις του
νέου υποδείγματος.
Το 2° κεφάλαιο με τίτλο Πληροφοριακά Συστήματα περιγράφει τον στρατηγικό
και πολλαπλασιαστικό ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην οικονομία, τον θεσμικό τους ρόλο στην ισχυροποίηση των δημόσιων
οργανωτικών δομών, τους τύπους, τα χαρακτηριστικά και τον οργανωτικό
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σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, τον ρόλο των πληροφοριακών
πεδίων στην ανάλυση των πληροφοριακών πολιτικών, τις σχέσεις που αφορούν
την πληροφοριακή πολιτική οργάνωση, τους κινδύνους για την ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων, την τεχνολογική δυσκαμψία και τις μεθοδολογίες
αξιολόγησης της ανάπτυξης και ανάθεσης των δημόσιων πληροφοριακών
συστημάτων.
Το 3° κεφάλαιο με τίτλο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας περιγράφει και αναλύει την
αντίστοιχη μεθοδολογία για αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζει
η Δημόσια Διοίκηση. Στην παράγραφο «Αξιώματα και Αρχές της ΔΟΠ»
αποδεικνύεται ότι το θεωρητικό υπόδειγμα μπορεί να «χτισθεί» με βάση το
μοναδικό αξίωμα «Εστίαση στον πελάτη» και με την παραδοχή του «εσωτερικού
πελάτη». Γίνεται σύγκριση με το επικρατούν οικονομικο-διοικητικό υπόδειγμα και
παρατίθενται τα διδάγματα των πρωτοπόρων. Αναλύονται οι μεθοδολογίες και τα
εργαλεία της ΔΟΠ, όπως ο έλεγχος των

ανταγωνιστικών διαδικασιών

(benchmarking), και εξετάζεται η καταλληλότητα της εφαρμογής της ΔΟΠ στο
αναδυόμενο δικτυακό υπόδειγμα της δημόσιας διοίκησης. Τέλος περιγράφονται
τρία σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης, το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας, το
αμερικανικό βραβείο Baldridge, και το Ιαπωνικό βραβείο Deming, που αποτελούν
τα σημαντικότερα εργαλεία benchmarking σε διεθνές επίπεδο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η ανάλυση των επιστημονικών επαναστάσεων του Kuhn (1970) δείχνει ότι μια
κρίση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας νέας θεωρίας. Όμως
οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση δεν
αποκρούουν αμέσως το τρέχον υπόδειγμα αλλά αντίθετα προσπαθούν να
συσχετίσουν τα νέα στοιχεία με τις υπάρχουσες θεωρίες. Προσπαθούν να
επιφέρουν σταδιακές προσεγγίσεις στις υπάρχουσες θεωρίες που σιγά - σιγά
αρχίζουν να θολώνουν τα βασικά δόγματα του υποδείγματος. Σε κάποιο σημείο
απαιτείται πλήρης ανακατασκευή από νέες βασικές αρχές. Κατά την περίοδο
μετάβασης όμως, υπάρχει συχνά μια επικάλυψη μεταξύ των προβλημάτων που
μπορούν να επιλυθούν με τα παλαιά και τα νέα υποδείγματα. Ο δημόσιος τομέας
βρίσκεται ακριβώς σε μια τέτοια κρίση σήμερα. Οι παλιές θεωρίες της
γραφειοκρατίας δεν είναι πλέον αποδεκτές αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιες θεωρίες
θα τις αντικαταστήσουν. Στις περισσότερες χώρες η γραφειοκρατία αποτελεί τη
μόνη σταθερή μεθοδολογία αντιμετώπισης των κρίσεων χωρίς φυσικά να μπορεί
να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία.
Στην πρώτη ενότητα παραθέτουμε μια ανασκόπηση των τριών περιοχών που
περικλείονται στον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, σε τρία κεφάλαια, ήτοι:
1. Της Δημόσιας Διοίκησης

[σελ. 1.2]

2. Των Πληροφοριακών Συστημάτων.

[σελ. 1.32]

3. Της μεθοδολογίας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

[σελ. 1.92]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ο
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφουμε τα βασικά στοιχεία των αλλαγών που γίνονται
εδώ και μερικά χρόνια στη δημόσια διοίκηση και των άμεσων αναγκών για την
κατανόηση τους και τον έλεγχο τους. Βασική παράμετρος αυτών των αλλαγών
είναι η επιτάχυνση που επιφέρει η ταχύτητα και η ποσότητα των πληροφοριών με
τη χρήση των ΤΠΕ.

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία ήταν το βασικότερο

αγαθό της δημόσιας διοίκησης. Με την αύξηση της ποσότητας και της ταχύτητας
των διακινούμενων πληροφοριών σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο περιβάλλον, η
ποιότητα της πληροφορίας απαιτεί πλέον τη χρήση σύνθετων συστημάτων
πληροφοριών για την υποστήριξη της θεσμικής ακεραιότητας των δημόσιων
συστημάτων. Οι νέες ΤΠΕ έχουν προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν να
συνεισφέρουν στη μείωση της γραφειοκρατίας. Η ανάπτυξη νέων μορφών
διοίκησης που να υποστηρίζουν τη δικτύωση αντί για τον ιεραρχικό έλεγχο με τη
χρήση των ΤΠΕ και ταυτόχρονα να μη θέτουν σε κίνδυνο της αρχές του δημόσιου
τομέα είναι άμεση. Η αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, της πολυπλοκότητας
και της δυναμικής αλλαγής που συνθέτουν το νέο τοπίο λειτουργίας της
οικονομίας απαιτεί αντίστοιχα συστήματα διοίκησης.

1.1 Περιοχές αλλαγών της δημόσιας μεταρρύθμισης
Σύμφωνα με την Επιθεώρηση της Εθνικής Αποδοτικότητας
Performance

Review - NPR) των ΗΠΑ (Gore, 1993)

(National
η δημόσια

μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις κύριες περιοχές αλλαγών:
1.

Περιορισμός της γραφειοκρατίας και υπευθυνότητα για τα αποτελέσματα
και όχι τους κανονισμούς

2.

Η τοποθέτηση του πολίτη - πελάτη σε πρώτη μοίρα με έμφαση στα οφέλη
του πολίτη από τα δημόσια προγράμματα και υπηρεσίες
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3.

Ενδυνάμωση των εργαζομένων να επιτύχουν αποτελέσματα μέσω της
αποκέντρωσης και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων

4.

Περιορισμός στα βασικά ώστε να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση με
λιγότερους πόρους, μέσω της αναδιάταξης των διεργασιών, της επενεξέτασης
των προγραμμάτων και των διαδικασιών, την απαλοιφή της επανάληψης, την
εγκατάλειψη

των

άχρηστων προγραμμάτων, και την κατάργηση των

προνομίων.
Ο δημόσιος τομέας με το μέγεθος του και την συμμετοχή του σχεδόν σε.κάθε
άποψη της ζωής των πολιτών, πρέπει να αποκρίνεται σε πολλές διαφορετικές,
συχνά

αντικρουόμενες

περιβαλλοντικές

πιέσεις,

όπως

την

αλλαγή

των

προσδοκιών για τον ρόλο του, την ταχύτητα και την μη προβλεψιμότητα των
αλλαγών, και ένα βαρύτερο κλίμα οικονομικών περιορισμών (Edwards, 1991).
Οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τους πελάτες πολίτες, διαφορετικές στρατηγικές ηγεσίας, και διαφορετικούς οργανωτικούς
πολιτισμούς. Η ζήτηση των πολιτών - πελατών επηρεάζεται από μια μεγαλύτερη
ποικιλία συντελεστών απότι στον ιδιωτικό τομέα, και πολλές φορές ιδρύονται
υπηρεσίες που μπορεί να μην είναι μεν δημοφιλείς αλλά μπορεί να είναι
απαραίτητες (π.χ. Οικονομικές εφορίες). Τα κριτήρια απόδοσης καθορίζονται
δυσκολότερα και ακόμα δυσκολότερη είναι η συλλογή δεδομένων για την
συγκριτική αξιολόγηση. Ερωτήσεις όπως αν η επικέντρωση πρέπει να γίνεται στην
αντιπροσώπευση και την υπευθυνότητα, ή στην αποτελεσματικότητα και την
απόδοση είναι δύσκολο να απαντηθούν. Ο οργανωτικός πολιτισμός αναπτύσσεται
πολύ διαφορετικά επειδή πολλές φορές το τι, το γιατί και το πως μπορεί να είναι
πολύ διαφορετικά από αυτά του ιδιωτικού τομέα (Garrity, 1993).
Κατά τον Mottram (1995) οι ενέργειες των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να
σχηματιστούν γύρω από τις ακόλουθες αρχές:
[α] Πρότυπα,
[β] Πληροφόρηση και Ειλικρίνεια,
[γ] Γενναιοδωρία και Χρησιμότητα,
[δ] Τοποθέτηση των πραγμάτων στη θέση τους, και
[ε] Παροχή αξίας για τα χρήματα που ξοδεύονται.
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Οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να καινοτομήσουν στους τρόπους που
παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες. Οι πληροφορίες απευθύνονται κυρίως στην
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών - πολιτών αλλά μπορούν να σκοπεύουν
και στην προαγωγή των επιπέδων κοινωνικής και πολιτικής ενημερότητας. Οι
δημόσιες υπηρεσίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για την εμπορευματοποίηση
της πληροφορίας, με την έννοια ότι κατανοούν τις διαδικασίες και τις δαπάνες για
την παραγωγή της και τις επιλογές που υπάρχουν μεταξύ της ελεύθερης παροχής
της και της πώλησης της ως αγαθό με αξία. Οι κυβερνήσεις δίνουν σήμερα
περισσότερη σημασία στην απόσβεση του κόστους των αυξανόμενων προσδοκιών
για πληροφόρηση, προσδοκίες που αναμένονται να αυξήσουν την πίεση στους ήδη
περιορισμένους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους.
Τα πρότυπα οργανωτικής αλλαγής στο δημόσιο τομέα με βάση τις ΤΠΕ
αναφέρονται συχνά και στον όρο νέα δημόσια διοίκηση (ΝΔΔ). Ο Hood (1991)
παρατηρεί ότι υπάρχει μια τάση διαχωρισμού των διαδικασιών διοίκησης και
διαχείρισης των υπηρεσιακών μονάδων του δημόσιου τομέα, ενώ ο Pollitt (1993)
θεωρεί ότι η τάση αποκέντρωσης της διοίκησης και της παραγωγής υπηρεσιών
είναι συνεχόμενη και σημαντική.
Ο Castells (1989) υποστηρίζει ότι ο αναδυόμενος τρόπος οργάνωσης οδηγεί στην
ανάπτυξη αποκεντρωμένων χαλαρών συνδεδεμένων

δικτύων ημι-αυτόνομων

ομάδων εργασίας σχετιζόμενων με ένα πλέγμα συμβολαίων ανάθεσης έργου που
αντικαθιστούν τον μονολιθικό κεντρικά ολοκληρωμένο με ιεραρχικά δομημένο
έλεγχο οργανισμό. Σύμφωνα με τους Lipnack & Stamps (1993) οι δικτυομάδες,
ήτοι δίκτυα ομάδων με διαφορετικές δικαιοδοσίες, μπορούν να σχηματίζονται και
να διαλύονται ανάλογα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις για να επιτύχουν
μεγαλύτερες οικονομίες σκοπού και κλίμακας. Με τον ίδιο τρόπο υποστηρίζεται
πως οι ΤΠΕ θα επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη ευκαμψία στην γεωγραφική
διασπορά της παραγωγής και της κατανάλωσης (Ernste & Jaeger, 1989).
Τα δημόσια δίκτυα είναι συσχετίσεις των δημόσιων πολιτικών με το στρατηγικό
και το θεσμικό τους περιεχόμενο. Η θεώρηση των δικτύων συνδυάζει τις απόψεις
που εξετάζουν τις πολιτικές διαδικασίες αλλά και τις οργανωτικές, και αφορά την
διανομή της ισχύος και των εξαρτήσεων, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και τις
συσχετίσεις μεταξύ των οργανισμών. Ο Walsh (1995) θεωρεί ότι υπάρχει μια
σαφής μετατόπιση προς τις αναθέσεις έργου με αποτέλεσμα οι δημόσιες
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υπηρεσίες να μετατρέπονται σε ένα δίκτυο - πλέγμα συμβολαίων. Ακόμα και όταν
οι αναθέσεις είναι εσωτερικές, ο ίδιος ο οργανισμός γίνεται ένα δίκτυο.
Διαφορετικά τμήματα του δικτύου επικεντρώνονται σε ειδικές δραστηριότητες
όπου θεωρούν ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Η διαχείριση των συμβολαίων
μετεξελίσσεται σε διοίκηση δικτύων.
Η διοίκηση με αναθέσεις θεωρείται το κυρίαρχο στοιχείο στο αναδυόμενο
πρότυπο της δημόσιας διοίκησης (Stewart, 1993). Σύμφωνα με τον Walsh (1995)
η ΝΔΔ συντονίζεται από τους μηχανισμούς της αγοράς σε αντίθεση με την
Ταιηλοριστική προσέγγιση που όχι μόνο δεν αντιτίθεται στη γραφειοκρατία αλλά
την εκπληρώνει καλύτερα. Η νέα δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από δίκτυα
ανεξάρτητων

οργανισμών

ή

ημι-εξαρτημένων

διοικητικών

μονάδων που

λειτουργούν με εκχωρούμενο έλεγχο και παρέχουν υπηρεσίες με ανάθεση βάσει
συμβολαίου. Το πρότυπο οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο εσωτερικό
ενός οργανισμού αλλά και μεταξύ των οργανισμών (Walsh, 1995). Ο συντονισμός
της δημόσιας διοίκησης με βάση πλέγματα συμβολαίων δημιουργεί τεράστιες
ανάγκες για πληροφόρηση. Η υπογραφή των οποιωνδήποτε αναθέσεων απαιτεί
πληροφορίες πριν από τη συγγραφή τους αλλά και μετά την υπογραφή τους. Οι
πληροφορίες αφορούν την περιγραφή των αναγκών, των δραστηριοτήτων, των
περιορισμών, των προμηθευτών και των διαδικασιών ποιοτικού και διοικητικού
ελέγχου.
Σύμφωνα με τους Bartlett (1991) και Keen (1994) η αλλαγή από την ιεραρχική
διοίκηση στην διοίκηση με ανάθεση έργου δεν συνεπάγεται απαραίτητα την
βελτίωση της απόδοσης λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η διοίκηση των
έργων με τη χρήση ατελούς πληροφόρησης (το πρόβλημα της περιορισμένης
δυνατότητας ορθολογιστικής επιλογής) και της πιθανής εκμετάλλευσης από
αναδόχους που κατέχουν καλύτερη πληροφόρηση (το πρόβλημα των ασύμμετρων
σχέσεων).
Ο όρος νέα δημόσια διοίκηση (ΝΔΔ) ήταν χαλαρός με την έννοια ότι
συμπεριλάμβανε το σύνολο των παρόμοιων θεωριών διοίκησης που κυριαρχούσαν
στις προτάσεις ανανέωσης πολλών κρατών του ΟΟΣΑ στο τέλος της δεκαετίας
του 1970. Χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για να συμπεριλάβει δόγματα που
συνδέονταν με τις διοικητικές στρατηγικές - για παράδειγμα, την τάση για πιο
σαφή πρότυπα απόδοσης - και για την αναγνώριση άλλων θεωριών που έγιναν πιο
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αποδεκτές στις επόμενες δεκαετίες, όπως η τάση για αύξηση του ανταγωνισμού
και η εκτεταμένη χρήση αναθέσεων στη δημόσια διοίκηση. Ο Pollitt (1993)
χρησιμοποίησε

τον

όρο

ΝΔΔ

για να

αναφερθεί

στο

σύγχρονο

κύμα

μεταρρυθμίσεων όπου οι κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στις στρατηγικές της
διοίκησης ποιότητας, του καταναλωτισμού, του ανταγωνισμού και των αναθέσεων
έργου, ταυτόχρονα και συχνά ανταγωνιστικά με την προηγούμενη πιο αποδεκτή
στρατηγική της απόδοσης. Η έμφαση σήμερα βρίσκεται στη διοίκηση, διανομή,
πρόσβαση και χρήση των δημόσιων υπηρεσιών και συνεπάγεται τον διαχωρισμό
της λειτουργικής ευθύνης από την πολιτική υπευθυνότητα του καθορισμού των
προτεραιοτήτων, των επιπέδων εξυπηρέτησης και της κατανομής των πόρων
(Osborne

& Gaebler,

1992). Αυτός ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με τον

καθορισμό μετρήσεων απόδοσης ανεξάρτητα αν οι αναθέσεις είναι εξωτερικές ή
εσωτερικές.

1.2 Εμπόδια στον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα
Σύμφωνα με την Aitken (1997) τα εμπόδια στην μεταρρύθμιση του δημόσιου
τομέα και στον θεσμικό μετασχηματισμό του είναι τα εξής:
1.

Πολιτική ανικανότητα, που διακρίνεται με βάση τα εξής τρία κριτήρια:
•

Θα πρέπει να θεωρείται αντιπαραγωγική και στην εποχή της και όχι μόνο
στο μέλλον με βάση την ιστορική γνώση

•

Θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα δράσης και αποφυγή του
προβλήματος της προσωπικότητας

•

Θα πρέπει να είναι της ομάδας και όχι του ατόμου και πρέπει να
συνεχίζεται πέρα από μια πολιτική ζωή

2.

Μη ύπαρξη πολιτικής δυνατότητας για μεγάλες οικονομικές αλλαγές. Σε
όλες τις πραγματικές δημοκρατίες, η λαϊκή δυσφορία και η οικονομική
δυσαρέσκεια μπορούν και πράγματι διεισδύουν στην ολιγαρχική αντίληψη των
κομμάτων και κυβερνητικών υπηρεσιών, και δίνουν το μήνυμα στους
αποφασισμένους μεταρρυθμιστές να εκμεταλλευτούν αυτή την γνώμη του
εκλεκτορικού σώματος.
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3.

Βαθιά ριζωμένες πολιτιστικές και κοινωνικές δομές έχουν τη δύναμη να
αντιδρούν στις αλλαγές για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους. Σε πολλά
κράτη, πολλές από τις μεγαλύτερες δομές και συστήματα που έχουν
δημιουργηθεί

είναι

άμεσες

συνέπειες

της

ανάπτυξης των

δημόσιων

οργανισμών. Η αδράνεια αυτών των δομών βασίζεται σε πολιτική εξουσία,
βιομηχανική ισχύ, επικράτηση των συνδικάτων, έλεγχο στη ροή χρήματος, και
πολιτιστική επιρροή.
4.

Ανάγκη για την εξεύρεση μιας κοινής γλώσσας και μιας δημοφιλούς
θεωρίας μεταρρύθμισης. Η κοινή γλώσσα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όρους
όπως η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση, η κυριαρχία του πολίτη.

5.

Έλλειψη διανοητικής ζωντάνιας και ευαισθησίας στα πανεπιστήμια και
στους άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, όπου μερικές φορές αποτελούν οι
ίδιοι το πρόβλημα της αδράνειας.

6.

Υπερβολικές απαιτήσεις από την υπάρχουσα διοικητική δομή και έλλειψη
ύπαρξης διοικητικών δεξιοτήτων.

7.

Επίπτωση της γεωγραφικής θέσης και της τεχνολογικής προόδου. Μεγάλες
αποστάσεις και φυσικά εμπόδια κάνουν δύσκολη την αλλαγή σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εθνικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντική
δυσκολία να επιφέρουν θεσμικές αλλαγές εκτός αν εκμεταλλευτούν τις
σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών.

8.

Χρόνος και σειρά εφαρμογής. Οι αποφάσεις για το πότε και με ποια σειρά
θα προωθηθούν οι αλλαγές είναι κρίσιμες και πολυδάπανες, αν:

•

Οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις κινδύνου είναι λανθασμένες

•

Η ανίχνευση των αλλαγών είναι αργή

•

Οι ζηλωτές των μεταρρυθμίσεων ξεχνούν τα μαθήματα της ιστορίας

•

Οι μεταρρυθμιστές βασίζονται πάρα πολύ στη λογική και υποτιμούν την
επίπτωση των αλλαγών στους αγνώμονες αθώους που δεν κατανοούν ότι
πρέπει να θυσιαστούν για το μελλοντικό καλό.

•

Οι μεταρρυθμιστές πιστεύουν ανόητα ότι όλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει
και ποιος είναι ο στόχος τους
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Η Aitken υποστηρίζει ότι τα ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης των
ανεπτυγμένων κρατών έχουν εξοικειωθεί με τα κρίσιμα, παγκόσμια θέματα της
σύγχρονης διοίκησης, όπως:
•

τον ορισμό των βασικών και των ειδικών ικανοτήτων των διοικητικών
στελεχών

•

την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης αποτελεσμάτων

•

την ανικανότητα των κυβερνήσεων να ανταγωνιστούν τον ιδιωτικό τομέα
σε μισθούς και συνθήκες

•

την πρόκληση της βέλτιστης οργανωτικής επένδυσης στην διοικητικά
ανάπτυξη και εκπαίδευση

•

την πρόκληση της βέλτιστης επένδυσης στη νέα τεχνολογία και ειδικά στα
ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών

•

την επιλογή μεταξύ παραδοσιακών ελιτίστικων συστημάτων ανάπτυξης
καριέρας και των απαιτήσεων για πολιτικές αποτελεσματικής ίσης ευκαιρίας
απασχόλησης

•

την υποκατάσταση της παλαιότερης αντίληψης της δημόσιας διαχείρισης
με την περισσότερο γενική αντίληψη της διοίκησης. Οι αλλαγές αυτές έχουν
δημιουργήσει μια μεγάλη ζήτηση για έμπειρα, δημιουργικά διοικητικά
στελέχη.

1.3 Κρίσιμοι συντελεστές επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα
Σύμφωνα με τον Simpson (1997) η Καναδική και η διεθνής εμπειρία έχει δείξει
ότι οι «τοπικές» λύσεις που είναι πετυχημένες εξαρτώνται συνήθως από την
επιλογή των τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για τις τοπικές δυνατότητες και
ότι μπορούν να αναμειχθούν και να συμπληρωθούν για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των οργανισμών. Οι πετυχημένες ιστορίες της χρήσης των ΤΠΕ στον
Καναδά δείχνουν την αξία μιας περισσότερο

λειτουργικής και λιγότερο

τεχνολογικής προσέγγισης στην επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.
Σύμφωνα με τον Warrington (1997):
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1.

Οι χώρες που προχώρησαν σε επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις, ήτοι ο
Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νέα Ζηλανδία, είχαν επιτύχει
προηγουμένως

να

έχουν

υψηλού

επιπέδου

δημόσιους

οργανισμούς

αναγνωρισμένους για την ακεραιότητα, την ποιότητα και την απόδοση των
υπαλλήλων και των υπηρεσιών τους, οπότε οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις
βασίστηκαν σε βάσεις αριστείας, ποιότητας, ακεραιότητας και διοικητικής
ικανότητας που δεν τις εμπόδισαν.
2.

Οι διοικητικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις αυτών των χωρών δεν
φαίνονται να έχουν μεταβάλλει την επίσημη συνταγματική τάξη, αλλά έχουν
αλλάξει τους θεσμούς που υποστηρίζουν τους συνταγματικούς ρόλους και
σχέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ υπουργών και δημόσιων υπαλλήλων και μεταξύ
δημόσιων υπαλλήλων και εξωτερικών (κυρίως κοινοβουλευτικών) ελεγκτών
(Chapman

& OTool,

1995).

Η βιωσιμότητα των

μεταρρυθμίσεων

υποστηρίζεται από την συνταγματική ευκαμψία αυτών των χωρών και την
σταθερότητα των πολιτικών τους συστημάτων.
3.

Οι μεταρρυθμιστές πρέπει να κατανοούν τις δομές και τις επιπτώσεις των
γραπτών νόμων, των πολιτικών αντιλήψεων, των πολιτιστικών παραδοχών,
και των υπαρχόντων διαχειριστικών δομών και παραδόσεων. Ο σχεδιασμός
των δημόσιων οργανισμών και διοικητικών συστημάτων που λειτουργούν σε
συνθήκες

αβεβαιότητας

και

πιθανών

αναταράξεων

απαιτεί

πολιτική

διορατικότητα και τεχνολογική γνώση.
4.

Υπάρχουν πολλά θέματα που δεν έχουν εξετασθεί όταν εφαρμόζεται μια
διοικητική μεταρρύθμιση, όπως η απώλεια της «θεσμικής μνήμης» και η
μυωπική αντιμετώπιση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μερικές
αναπτυσσόμενες χώρες, οι ασύνετες πολιτικές

που έχουν

στόχο τις

οικονομικές περικοπές και άλλες βραχυχρόνιες προοπτικές, αδυνατίζουν
περισσότερο την ήδη εξασθενημένη δημόσια διοικητική ικανότητα.
5.

Οι αξίες του δημόσιου τομέα είναι ο μόνος τρόπος για την εκτενή
υποστήριξη των κυβερνητικών θεσμών. Χωρίς αυτές, η ικανότητα του
κράτους να δημιουργεί και να διατηρεί την κοινωνική νομιμότητα μειώνεται
με ταχύτατο ρυθμό.

Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.9

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

Ο Kaul (1997) περιγράφει τις εξής καινοτομίες που είναι απαραίτητες στη νέα
δημόσια διοίκηση (ΝΔΔ):
1.

Δημιουργία ενός στρατηγικού κέντρου, επειδή το σύγχρονο παγκόσμιο
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον απαιτεί βαθύτερη πολιτική ανάλυση
και επιλογές αναφορικά με την εθνική δυνατότητα της προώθησης στην
αιχμή του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

2.

Μετασχηματισμός των υπηρεσιών από διαχειριστικές σε διοικητικές με
ξεκάθαρο σύνολο αρμοδιοτήτων και απαλλαγμένων από γραφειοκρατικούς
περιορισμούς.

3.

Διαχωρισμός πολιτικής και λειτουργίας, ώστε οι κύριοι σύμβουλοι των
κυβερνήσεων να είναι οι διοικητικές υπηρεσίες και όχι τα κόμματα, και η
ευθύνη να αντιστοιχεί στην διοικητική υπευθυνότητα.

4.

Διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδότησης, προμήθειας και παροχής των
υπηρεσιών. Σε μερικές περιπτώσεις η χρηματοδότηση να δίνεται άμεσα
στις υπηρεσίες.

5.

Σχεδιασμός

των

οργανωτικών

δομών

ώστε

να

αναπτύσσεται

ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ανεξάρτητα αν είναι δημόσιοι ή
ιδιωτικοί.
6.

Εύκαμπτες διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού με
έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την μικρής διάρκειας απασχόληση
με συμβόλαια, αναγνώριση και αμοιβή της διάκρισης, και συμφωνίες
επίτευξης στόχων.

7.

Συνέργια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ο δημόσιος
τομέας αγοράζει από τον ιδιωτικό τομέα και προσπαθεί να τον
ενδυναμώσει με τις εξής μεθοδολογίες:

•

Έλεγχος αγοράς με την θέσπιση ανταγωνιστικών προσφορών με βάση
τα ίδια κριτήρια και για δημόσιους και για ιδιωτικούς προμηθευτές. Αν η
αγορά δεν είναι δυνατή ή υπάρχουν πολιτικοί περιορισμοί τότε μόνον
εξετάζεται η ανάπτυξη εσωτερικών αγορών στο δημόσιο τομέα.

•

Ανάπτυξη συνεργασιών με κύριο στόχο την εφαρμογή πολιτικών και
προγραμμάτων ανάπτυξης.
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8.

Ενδυνάμωση των διοικητικών στελεχών να ενεργούν με καινοτομία και
να χρησιμοποιούν πλήρως την αξία του κεφαλαίου, των διαθέσιμων πόρων
και του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων.

1.4 Γραφειοκρατία και μετα-γραφειοκρατικό υπόδειγμα
Τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής θεωρίας συνοψίζονται ως εξής
(Weber, 1968):
1.

Διακριτό σύνολο περιοχών δικαιοδοσίας, με ξεχωριστές λειτουργίες..

2.

Ιεραρχία που διαχωρίζει τα επίπεδα προγραμματισμού και εκτέλεσης.

3.

Διοικητικό

σύστημα

βασισμένο

στα γραπτά έγγραφα και τους

υπαλλήλους που τα διαχειρίζονται.
4.

Αποκλειστική επικέντρωση σε οργανωτικούς ρόλους που αντιστοιχούν
σε γραφεία με στόχο ένα ουδέτερο, απρόσωπο περιβάλλον.

5.

Επικέντρωση σε τεχνική κατάρτιση με τη χρήση τεχνικών κριτηρίων
για θέματα πρόσληψης και προαγωγών.

6.

Ένα σύστημα διοίκησης αποτελούμενο από κανόνες που είναι
σταθεροί, αναλυτικοί και μαθαίνονται εύκολα.

Η μετά - γραφειοκρατική θεώρηση αναφέρεται και ως ιδεατή ή εικονική (virtual)
θεώρηση. Σύμφωνα με τον Baudrillard (1988) η κοινωνία μας μεταβαίνει από το
υπόδειγμα της εκπροσώπησης (representation) στο υπόδειγμα της προσομοίωσης
(simulation),

όπου

οι

διαφορές

μεταξύ

πραγματικού

και

φανταστικού

εξαφανίζονται. Σύμφωνα με τους Davidow & Malone (1992) ο ιδανικός τύπος
ιδεατού οργανισμού [θα] έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1.

Την εξαφάνιση των υλικών εγγράφων της γραφειοκρατίας του Weber - τα
βασικά δηλαδή οντολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών - και την
επανεμφάνιση τους σε εύκαμπτη ηλεκτρονική μορφή.

2.

Την

αντικατάσταση

της

πρόσωπο

με

πρόσωπο

επικοινωνίας

με

επικοινωνία βασισμένη στον Η/Υ ως ένα μέσον διεξαγωγής των βασικών
δραστηριοτήτων του οργανισμού, που την ακολουθεί μια αναβάθμιση του
ρόλου της ανεπίσημης προσωπικής επικοινωνίας με στόχο την διατήρηση της
οργανωτικής συνοχής.
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3.

Την μεταφορά των θεμάτων οργανωτικής δομής από την κυριαρχία των
ανθρώπων στην οργάνωση της πληροφορίας και της τεχνολογίας με τέτοιο
τρόπο που για τον εξωτερικό παρατηρητή, η λειτουργία του οργανισμού θα
εμφανίζεται παράδοξα αυτόματη και χωρίς δομή, ενώ η λειτουργία των
πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) θα φαίνεται ως πανταχού παρούσα και
αμυδρά μαγική.

4.

Η δικτύωση ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς οργανισμούς
(όπως, προμηθευτές, πελάτες, ακόμη και ανταγωνιστές) στο βαθμό που τα
εξωτερικά όρια του οργανισμού να είναι δυσδιάκριτα.

5.

Η μετατροπή της γραφειοκρατικής εξειδίκευσης σε παγκόσμιας εμβέλειας,
διαλειτουργικής ικανότητας εργασίας με τη χρήση ΠΣ, ώστε ο κάθε
εργαζόμενος να είναι ολογραφικά ισοδύναμος με όλο τον οργανισμό.

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι οργανισμοί είναι οργανισμοί
γνώσης, με μόνη τη διαφορά τις αποκλίσεις για το που βρίσκεται αποθηκευμένη η
γνώση και για το πώς επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους. Στο
παραδοσιακό

γραφειοκρατικό

μοντέλο

οι

οργανισμοί

βασίζονται

στην

διαμερισματοποίηση και την εξαγορά της γνώσης των υπαλλήλων με τη εφαρμογή
διακρίσεων σε επίπεδα και λειτουργίες. Ο Weber (1947) ο ίδιος όρισε την
γραφειοκρατία ως την εφαρμογή ελέγχου στη βάση της γνώσης (σελ. 339). Αλλά
και η θεώρηση του Taylor είναι βασισμένη στην γνωστική θεωρία. Ο σκοπός του
ήταν ο διαχωρισμός του 'εγκεφάλου' του οργανισμού στη διοίκηση του
οργανισμού όπου θα γινόταν η αποθήκευση και επεξεργασία της γνώσης (Webster
& Robins, 1986, σελ. 309). Σύμφωνα με τον Poster (1990) οι οργανισμοί είναι
επεξεργαστές πληροφοριών και ενεργούν ως ένας ανθρώπινος υπολογιστής. Οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες επομένως

μπορεί να θεωρηθούν

ως ιδεατοί

υπολογιστές που αποτελούνται από ένα σύνολο ανθρώπων, χαρτιού και κανόνων,
όπου οι άνθρωποι επιτελούν καθορισμένες μηχανιστικές διαδικασίες. Στην
μετεξέλιξη των γραφειοκρατικών οργανισμών όπου τα έγγραφα αποθηκεύονται
πλέον σε ηλεκτρονική μορφή εξαφανίζονται οι κανόνες του χρόνου και του χώρου
πάνω στους οποίους βασίζονται. Οι γραφειοκρατικοί κανόνες αναπτύχθηκαν σε
εποχή όπου η ροή της γνώσης χρονικά και χωρικά ήταν περιορισμένη και έπρεπε
να εξασφαλιστεί με τα υπάρχοντα μέσα και διαδικασίες. Η οργάνωση και
μεταβίβαση της πληροφορίας ήταν μια εργασία που μπορούσε να γίνει μόνο από
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ανθρώπους, ενώ σήμερα μπορεί να γίνει αυτόματα με τη χρήση κατάλληλων ΠΣ.
Οι βασικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε το γραφειοκρατικό μοντέλο
έχουν πάψει να υπάρχουν από τη στιγμή που οι διαδικασίες εντάσσονται σε ΠΣ.
Η ροή της πληροφορίας και η διαμερισματοποίηση της επεξεργασίας και
αποθήκευσης της δημιούργησε τις αντίστοιχες οργανωτικές δομές. Τα ΠΣ πρώτης
γενιάς χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών επεξεργασίας και
αποθήκευσης των πληροφοριών με βάση τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και
έκαναν

την

γραφειοκρατία

ισχυρότερη.

Η

ανάπτυξη

της

δυνατότητας

κατανεμημένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων, με αρχιτεκτονική πρόσβασης
πελάτη-εξυπηρετητή σε τοπικά και ευρείας διανομής δίκτυα υπερκέρασαν τους
περιορισμούς του χρόνου και του χώρου στη ροή πληροφοριών, με αποτέλεσμα να
καταστήσουν

άχρηστες

τις

διαδικασίες συντονισμού

και μεταφοράς της

οργανωτικής γνώσης που ήταν το κύριο αντικείμενο εργασίας των μεσαίων
στελεχών στη γραφειοκρατία. Η πυραμίδα της ιεραρχίας αναπόφευκτα οδηγείται
σε σμίκρυνση. Η επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) οδήγησε στην ανάπτυξη άλλων
οργανωτικών μορφών που σχηματίζονται και αποσυντίθενται ανάλογα με τα έργα
που αναλαμβάνουν, και μπορεί να έχουν μέλη ακόμη και από άλλους
οργανισμούς. Με αυτό τον τρόπο, η οργανωτική δομή γίνεται παραπροϊόν των
ενεργειών των εργαζομένων και όχι ένα κανονιστικό υπόδειγμα ενεργειών.
Πολλοί εργαζόμενοι προτιμούν να επικοινωνούν με e-mail παρά προσωπικά. To email επιτρέπει την απάλειψη των περιορισμών θέσης και εργασίας, και των
πιθανών δυσκολιών προσωπικής επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική επικοινωνία διασπά
τις υπάρχουσες ιεραρχίες με το να ελαττώνει την εξάρτηση της επικοινωνίας από
υπαινιγμούς που έχουν σχέση με την ιεραρχική θέση, την ισχύ και το φύλο
(Poster, 1990) ενώ η λήψη αποφάσεων σε μια ομάδα παίρνει πολύ περισσότερο
χρόνο απότι στις περιπτώσεις της προσωπικής επαφής (Nohria & Eccles, 1992).
Το γραφειοκρατικό υπόδειγμα βασίζεται στη λογική της διαφοροποίησης, ενώ το
υπόδειγμα του ιδεατού οργανισμού εκθειάζει την ολική διασύνδεση. Σ' αυτή την
ολιστική μορφή ο εργαζόμενος γίνεται πολύ πιο σημαντικός αλλά ταυτόχρονα και
πιο απομονωμένος. Στην γραφειοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα αναπόσπαστο
τμήμα μιας μηχανής, στον ιδεατό οργανισμό ο εργαζόμενος είναι ένα μέρος του
που περιέχει τις ίδιες ιδιότητες, το ίδιο DNA θα μπορούσαμε ίσως να πούμε. Στον
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ιδεατό οργανισμό ο εργαζόμενος έχει πλήρη πρόσβαση στην οργανωτική μνήμη.
Η οργανωτική μνήμη περιλαμβάνει τις πληροφορίες

αλλά και τις διαδικασίες

ενσωματωμένης επεξεργασίας. Εν δυνάμει, το άτομο εργαζόμενος μπορεί να
αναπαραγάγει τον αρχικό οργανισμό αν του δοθούν οι απαραίτητοι πόροι. Φυσικά
αυτή είναι η ιδεατή κατάσταση του ιδεατού οργανισμού. Στην μετάβαση προς
αυτή την κατάσταση, διαφορετικοί εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές αναπτυγμένες
ικανότητες
απομένει

και δυνατότητες πρόσβασης στην οργανωτική μνήμη. Αυτό που
εκτός της οργανωτικής

δημιουργικότητας

μνήμης

είναι

οι ιδιαίτερες

ικανότητες

και καινοτομίας των επιμέρους ατόμων, γι' αυτό και η

αναπαραγωγή του οργανισμού από ένα άτομο δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη
συνέργια και την ανάπτυξη της καινοτομίας που προέρχεται από τη διασταύρωση
ιδεών και προσπαθειών, παρά μόνον μπορεί να αναπαραγάγει τη γνώση των
διαχειριστικών διαδικασιών που υπήρχε κατά την στιγμή αποκοπής του ατόμου
από τον οργανισμό.

1.5 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δημοκρατία
Αυτό που αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε είναι ότι η επανεφεύρεση του κράτους με
βάση την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι απίθανο να είναι ουδέτερη σε ότι αφορά
τις αξίες της δημόσιας διοίκησης. Η τεχνολογικά ενδυναμωμένη ανίχνευση για
νέες οικονομίες σκοπού και νέες βελτιώσεις

στις δημόσιες υπηρεσίες θα

συνδυαστούν με τις νέες ερμηνείες της σημαντικότητας της απόδοσης, της
ισότητας και της υπευθυνότητας και σε νέες εξισορροπήσεις μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τους Ranson & Stewart (1994) το δημοκρατικό πολίτευμα μετά τον
πόλεμο έδωσε έμφαση σε μια παθητική κοινωνία, που καθοδηγείται από τους
επαγγελματίες

και τους απόμακρους εκλεγμένους

αντιπροσώπους. Παρότι

επιτεύχθηκαν πολλά ακόμα και χωρίς την συμμετοχή των πολιτών αυτό οδήγησε
με τα χρόνια στη μείωση της ψυχικής ταύτισης και της κοινωνικής υποστήριξης.
Το κενό στο πολίτευμα είναι η απουσία της συμμετοχής των πολιτών.
Η τάση της αντιμετώπισης του πολίτη ως καταναλωτή αντιπροσωπεύει μια
απόκριση

στον

αυξανόμενο

κυνισμό

σχετικά

με

την

δημοκρατική

αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών διευθετήσεων που υπάρχουν στην
«εσωτερική πλευρά» των πολιτικών συστημάτων: δηλαδή, εκλογές, κοινοβούλια
και κόμματα. Αυτός ο κυνισμός είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη μιας
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ποικιλίας ομάδων αντιπροσώπευσης ενός θέματος και νέα κοινωνικά κινήματα
που έχουν συμβάλλει επίσης στην «αποκέντρωση»

των αντιπροσωπευτικών

πολιτικών διαδικασιών (Self, 1985). Όπου κάποτε τα κόμματα, οι εκλογές και τα
κοινοβούλια αποτελούσαν το κέντρο αναφοράς της πολιτικής, τώρα αυτό
αμφισβητείται.
Η προσπάθεια εκδημοκρατισμού με βάση τον καταναλωτή - πολίτη ξεκίνησε πριν
από πολλές δεκαετίες. Ένα παράδειγμα είναι ο συνήγορος του πολίτη που ο
θεσμός του καθιερώθηκε στη δεκαετία του 1960 - μόλις το 1997 στη χώρα μας που ακολουθήθηκε από την συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή των
πολιτικών, το κίνημα της ανάπτυξης των κοινοτήτων στη δεκαετία του 1970, και
τον προσανατολισμό στη δημόσια εξυπηρέτηση της δεκαετίας του 1980, με
έμφαση την προσέλκυση των υπηρεσιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
της δημόσιας διοίκησης κοντά στους πολίτες. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η
επανόρθωση των σχέσεων με τους πολίτες με τον ανασχεδιασμό του πλέγματος
παραγωγής, ιδιαίτερα με την εντατική εφαρμογή των ΤΠΕ, που είναι η βάση της
νέας στρατηγικής επανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης.
Αυτή η αναφαινόμενη μετατόπιση στην δημοκρατική εστίαση πιθανόν να έχει
μεγάλη επίπτωση στις ροές πληροφοριών μέσα και γύρω από τη σύγχρονη
δημόσια διοίκηση. Αυτή η μετατόπιση εξηγεί και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την
μετάβαση των νέων ΤΠΕ από τον αυτοματισμό των εσωτερικών λειτουργιών προς
την ανάπτυξη των πληροφοριακών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων στελεχών και
των πολιτών - χρηστών των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται πως η κύρια
διάσταση της δημόσιας διοίκησης στην πληροφοριακή εποχή είναι πως θα
εξαρτάται

όλο

και περισσότερο

από την

αυξανόμενη

διοχέτευση

της

δημοκρατικής έκφρασης των προτιμήσεων και γνωμών μέσα από γραφειοκρατικές
διαδικασίες και λειτουργίες εξυπηρέτησης στις οποίες μεσολαβούν στελέχη του
δημόσιου τομέα.
Κατά βάση, η δημοκρατία των καταναλωτών βασίζεται σε δύο διαφορετικούς
τύπους ροών πληροφοριών. Ο ένας τύπος δημιουργείται από τους πολίτες με
σαφείς και σκόπιμες εκφράσεις της κοινής γνώμης, με την συμμετοχή σε δημόσια
φόρα ή με βάση τεχνικές αναλύσεις ερωτηματολογίων. Η πληροφορικοποίηση
των δημόσιων υπηρεσιών απελευθερώνει επίσης με αυξανόμενο ρυθμό πλούσιες
πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των ατόμων, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση η τη νομιμοποίηση της ακολουθούμενης
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δημόσιας πολιτικής. Σύμφωνα με τα αξιώματα της κλασσικής οικονομικής
θεωρίας οι αγορές είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανίχνευσης των
προτιμήσεων. Τα δεδομένα που δημιουργεί η πληροφορικοποίηση των αγοραίων
σχέσεων κράτους - πολίτη θα αποτελούν μια πηγή «δημοκρατικής» κατασκοπείας
με αυξανόμενη σημασία. Με αυτό τον τρόπο μια αυξανόμενη ποικιλία πόρων
μπορεί να κατανεμηθεί νόμιμα χωρίς να χρειαστεί πολιτική παρέμβαση ή
εξωτερικές διαδικασίες ελέγχου (Phillips, 1994). Η ουσία αυτής της θέσης είναι η
καταχώρηση των προτιμήσεων των πολιτών στα δημόσια ΠΣ ως παραπροϊόν των
συναλλαγών τους με το κράτος.
Παρά τις δικομματικές αρχές του δημόσιου

καταναλωτισμού, ο

στενός

συσχετισμός του με την ανάπτυξη αγοραίου τύπου μηχανισμών και συνεπώς
βασισμένων σε ατομικές αξίες, έχει προκαλέσει μια ανανέωση της ενασχόλησης
με τις θεωρίες των πολιτικών δικαιωμάτων και τις πολιτικές που δίνουν έμφαση
στις συλλογικές αξίες όπως κοινωνική υπευθυνότητα, αμοιβαιότητα

και

κοινότητα. Αυτή η τάση επανασυνδέει τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης με τα
παραδοσιακά ενδιαφέροντα της πολιτικής θεωρίας (Hambleton, 1988). Η πίστη
στην σημασία της πολιτικής ως κοινωνική δραστηριότητα που ωθεί τους πολίτες
πέρα από την ατομικότητα της αγοράς (Stoker, 1994) συνεπάγεται αυτόματα την
απόρριψη των θεωριών που περιορίζονται στα πλέγματα των αγορών. Αντίθετα,
σύμφωνα με τον Miller (1995) η πολιτική αναφέρεται στον ενεργό πολίτη που
παίζει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική κατεύθυνση της κοινωνίας μέσα από
πολιτική συζήτηση στη λήψη αποφάσεων. Η ενεργός πολιτική συνεπάγεται ηθική
και ιδεολογική συμμετοχή στα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
κοινωνία, καθώς και τον καθορισμό των βασικών αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης
με βάση τις οποίες κατανέμονται οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι πόροι
(Miller, 1989; Plant, 1990). Με αυτή τη λογική υπάρχει μια βασική διαφορά
μεταξύ θεσμών του δημόσιου τομέα που έχουν αναπόδραστη πολιτική διάσταση
στους σκοπούς τους και αυτών που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με
τους

Ranson

&

Stewart (1989) υπάρχει διαφορά στον

οργανισμό

που

περιλαμβάνει πολίτες και σ' αυτόν που γνωρίζει μόνον πελάτες. Σύμφωνα με τον
Barber (1984) οι εξασθενημένες διαδικασίες της δυτικής δημοκρατίας μπορούν να
αναζωογονηθούν με την ανάπτυξη των τοπικών αυτοδιοικήσεων που δίνουν
μεγαλύτερη δυνατότητα

ενεργής συμμετοχής που ενδυναμώνεται με τη χρήση

των ΤΠΕ.
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Το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους συμμετοχή στην ανανέωση του πολιτικού
ιστού μπορεί να γίνει από τις ΤΠΕ; Αυτό το θέμα έχει ξεχωρίσει από την
διαδεδομένη, σχεδόν συνώνυμη

αντιστοίχηση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας με

την άμεση δημοκρατία. Η αντιστοίχηση ισχυροποιείται από την απλοϊκή
παραδοχή πως οι τεχνικές δυσκολίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει δυνατή τη
συμμετοχή πολλών πολιτών στην δημιουργία πολιτικής και αυτές οι δυσκολίες
σήμερα έχουν λυθεί με την εξέλιξη της ΤΠΕ (Masuda, 1990; Naisbitt, 1984;
Toffler,

1980).

Αυτή η αμφισβητήσιμη παραδοχή αντιμετωπίζεται στην

ονομαστική της αξία στους ερευνητικούς κύκλους της πολιτικής επιστήμης
(Budge, 1996). Όμως, είναι ξεκάθαρο πως αυτές οι αισιόδοξες ακόμη και
ουτοπικές θεωρίες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας ή «τηλεδημοκρατίας» δεν είναι
κοινά αποδεκτές επειδή συνδέονται με μορφές άμεσης δημοκρατίας που δεν
θεωρούνται ισχυρές (Donk & Tops, 1992).
Ο Barber (1984) υποστήριξε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
να εφεύρει μια μορφή ισχυρής δημοκρατίας, επειδή οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να
ενδυναμώσουν την κοινωνική εκπαίδευση, να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην
πληροφόρηση, και να δέσουν τα άτομα και τους θεσμούς σε δίκτυα που θα κάνουν
δυνατή τη συμμετοχή και τη συζήτηση από μεγάλη απόσταση. Όμως αναγνώρισε
επίσης ότι η άμεση δημοκρατία επηρεάζεται από την τυραννία και την απληστία
των μαζών αλλά και από την παραπλάνηση των λίγων. Συνεπώς ένα μεγάλο
πρόβλημα είναι ότι η έννοια της τηλεδημοκρατίας προκαλεί ανησυχίες για την
μείωση του μεσολαβητικού ρόλου των πολιτικών και συνεπώς στην ανάπτυξη
μιας υψηλής τεχνολογικής μορφής απολυταρχικού λαϊκισμού (Eulau, 1977). Ο
Laudon (1977) υποστήριξε πως η εντατική πληροφορικοποίηση στην καλύτερη
περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε διοικητική δημοκρατία αυξάνοντας την τεχνική
επάρκεια και την βάση πληροφόρησης των δημόσιων υπαλλήλων και των
στελεχών των κομμάτων και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει στον
«τηλεφασισμό» με την καταστροφή των τοπικών κοινωνιών και των βασικών
κοινωνικών ομάδων και με τη δημιουργία των συνθηκών με τις οποίες τα
κοινωνικά απομονωμένα άτομα θα μπορούσαν να υπαχθούν σε νέες

συνθήκες

απολυταρχισμού υψηλής τεχνολογίας.
Οι τρεις μορφές (αρχέτυπα) δημοκρατίας που έχουμε αναγνωρίσει είναι η
«ισχυρή» που περιγράφεται στις εργασίες του Barber (1984), η

«λαϊκιστική

(διαχειριστική)» που αναφέρεται από τον Laudon (1977), και η «καταναλωτική»
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που περιγράφεται στους Bellamy & Taylor (1998). Η συμμετοχή είναι ενεργητική
στην πρώτη και τρίτη μορφή και παθητική στην δεύτερη.

1.5.α Ισχυρή δημοκρατία
Η «ισχυρή δημοκρατία» (Barber, 1984) χρησιμοποιείται πρωτίστως για να
συλλάβει το πληροφοριακό και επικοινωνιακό περιεχόμενο της «Αθηναϊκού
τύπου» δημοκρατίας και του ενεργού ρόλου συμμετοχής στο οποίο βασίζεται.
Αυτό το αρχέτυπο περιγράφει πολίτες με άριστη πληροφόρηση που είναι συνέπεια
της καθολικής μικρού κόστους παροχής στη δημόσια πληροφόρηση. Επίσης
υποθέτει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, των πολιτικών και των
δημόσιων αξιωματούχων καθώς και εντατική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των
ομάδων, που οδηγεί σε πλούσια και ενεργή συμμετοχή σε ένα μεγάλο πεδίο
πολιτειακών, πολιτιστικών και πολιτικών υποθέσεων. Τα μεγάλης εμβέλειας
ηλεκτρονικά

δίκτυα της πληροφοριακής εποχής εκτιμώνται τόσο για τις

επικοινωνιακές

ευκολίες όσο και για την ικανότητα τους να παρέχουν

πληροφοριακούς πόρους. Οι ΤΠΕ μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας,
κατανοητή δημόσια πληροφόρηση αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
απαραίτητη επικοινωνία.
Η πρόσβαση στις πληροφοριακές δυνατότητες πρέπει να είναι καθολική. Όμως η
έννοια ότι οι πολίτες απολαμβάνουν πολιτικά δικαιώματα ως στοιχείο κοινωνικής
δικαιοσύνης υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας

μιας συμμετοχικής

πολιτικής κοινότητας, ικανής να ολοκληρώνει τους πολίτες με βάση την κοινή
αποδοχή των βασικών κοινωνικών αξιών με αμοιβαία υποχρέωση στην ανοχή και
στον πολιτικό διάλογο ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων. Έτσι ισχυρή
δημοκρατία στην πληροφοριακή εποχή είναι όχι μόνον η ίση δυνατότητα
πληροφόρησης και επικοινωνίας αλλά, το σημαντικότερο, η ανάπτυξη ενός
«ιδεατού δημόσιου χώρου» όπου θα συμβαίνει η πολιτική δραστηριότητα.

1.5.β Λαϊκίστικη δημοκρατία
Στην λαϊκιστικού τύπου δημοκρατία (Laudon, 1977) οι αυξημένες δυνατότητες
των

ΤΠΕ

να

ανατροφοδότηση
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αποτελεσματική εκμετάλλευση της πολιτικής επικοινωνίας. Η αύξηση των
δημόσια

διαθέσιμων

υπηρεσιών

πληροφόρησης

θα

οδηγήσει

στην

σχηματοποίηση, προσαρμογή και τυποποίηση των πληροφοριών για διαφορετικές
ομάδες χρηστών, ενώ οι δημόσιες πληροφορίες θα εκλαμβάνονται όλο και
περισσότερο ως εμπόρευμα για αγορά και πώληση. Η πιο προφανής αιτία
πώλησης των πληροφοριών θα είναι η ανάκτηση του αυξανόμενου κόστους
ικανοποίησης των αναγκών σε πληροφοριακούς πόρους. Η εμπορευματοποίηση
της πληροφορίας συνεπάγεται και επιτρέπει τη δημιουργία μιας ιεραρχίας
διαφοροποιημένων πληροφοριακών πόρων και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται
και συντηρούνται αγορές μεγάλης διάκρισης που ενδυναμώνουν τον έλεγχο των
πληροφοριακών και επικοινωνιακών πόρων από αυτούς που τις παράγουν ή τις
κατέχουν. Για πολλούς λόγους, ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να είναι ουδέτερος
στην πολιτική και στην δημόσια διοίκηση. Η διαχείριση της επικοινωνίας όχι μόνο
ενισχύει την ολιγαρχική φύση των πολιτικών οργανισμών αλλά έχει σημαντικές
συνέπειες
μεγαλύτερη

στον τρόπο συμπεριφοράς των πολιτικών
νομιμότητα

στην

τεχνοκρατική

λογική.

ελίτ επειδή παρέχει
Υπάρχει

κίνδυνος

υπερβολικής εξάρτησης από τις εσωτερικές γνώμες και ορθοδοξίες των πολιτικών
διαχειριστών και των δημόσιων υπαλλήλων με αποτέλεσμα τη μείωση της
συμμετοχής των πολιτών και τον αυξανόμενο κυνισμό και την απομόνωση των
πολιτικών από τις συνέπειες των αποφάσεων τους.
Το λαϊκίστικο αρχέτυπο παραδέχεται ότι η ελίτ των πολιτικών και των
γραφειοκρατών έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει

και να ελέγχει τις

πληροφοριακές και επικοινωνιακές δυνατότητες, κάτι που είναι αμφισβητήσιμο
αν και κατά πόσο

είναι δυνατό στη σημερινή παγκόσμια επικοινωνιακή

πραγματικότητα.

1.5.γ Δημοκρατία των Καταναλωτών ΔτΚ
Η ΔτΚ (Bellamy & Taylor, 1998) αντιπροσωπεύει μια πιο προσαρμοσμένη και
ενδιαφέρουσα απόκριση στα προβλήματα της πολιτικής διαχείρισης στην ΠΕ.
Αποτελεί ένα αρχέτυπο που έχει τοπικότητα, με την έννοια ότι ευθυγραμμίζεται
καλύτερα με τις άμεσες εμπειρίες των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση (Corrigan,
1996), ενώ ταυτόχρονα συγχρονίζεται με ρεαλισμό με τις δυνατότητες της ΠΕ.
Επηρεάζεται από την έννοια της «διοικητικής δημοκρατίας» όπως και η
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λαϊκίστικη δημοκρατία, αλλά σε αντίθεση με αυτήν που αποδέχεται ότι οι ΤΠΕ θα
αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν τον από πάνω προς τα κάτω έλεγχο της
δημοκρατικής έκφρασης, η ΔτΚ αποδέχεται ότι μια τέτοια έκφραση μπορεί να
ελεγχθεί αν διοχετευθεί μέσα από το πλέγμα της κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, η
επιβολή του πολιτικού ελέγχου βρίσκεται στο σημείο διεπαφής

μεταξύ της

διοίκησης και των πολιτών που καταναλώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες.
Η καταναλωτική δημοκρατία προέρχεται από μια χρησιμοθηρική ή προστατευτική
σύλληψη που στον 19° αιώνα παρείχε τη βάση μιας ισχυρής διεκδίκησης
πολιτικής ισότητας και καθολικών πολιτικών δικαιωμάτων (MacPherson, 1973). Η
ΔτΚ αποδέχεται ότι τα συμφέροντα των ατόμων προστατεύονται μόνον αν τα ίδια
τα άτομα έχουν τα μέσα για να τα προστατεύσουν, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει
ισχυρή διεκδίκηση για πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα τους ως προς τις
παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα αρχέτυπο λοιπόν που θεωρεί το άτομο
ενεργητικό, λογικό και ικανό να κάνει τις επιλογές του και να εκφράσει τις
προτιμήσεις του.
Η έννοια της πολιτικής συμμετοχής στην ΔτΚ διαφέρει από αυτήν στην ισχυρή
δημοκρατία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Κατ' αρχήν η ΔτΚ περιορίζει την
πολιτική συμμετοχή ως σχέση υποχρέωσης για εξυπηρέτηση του από τις δημόσιες
υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, αποκλείει τον πολίτη από την επιρροή στις υποθέσεις
του κράτους που αναφέρονται ως «υψηλή πολιτική», όπως η εθνική οικονομία, το
κράτος πρόνοιας, η εξωτερική ασφάλεια και η εσωτερική τάξη. Έτσι η μορφή
καταναλωτισμού που προωθείται από την ΔτΚ εκφράζεται μέσα από ένα σχετικά
στενό υποσύνολο κατακόρυφων διοικητικών διευθετήσεων που αφορούν τις
σχετικά «χαμηλές πολιτικές» της δημόσιας εξυπηρέτησης και της διαχείρισης.
Ομοίως καθορίζει απαιτήσεις σχετικές μόνο με το ποσοστό αναλογίας των
δικαιωμάτων του κάθε πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες και όχι σε όλο το φάσμα
τους. Δεύτερο, η εξάρτηση στο καταναλωτικό πλέγμα για την κατανόηση και
μέτρηση των ατομικών προτιμήσεων των καταναλωτών αμελεί την πιθανότητα
της συσπείρωσης των πολιτών μεταξύ τους στα θέματα που έχουν παρόμοιες
προτιμήσεις και ότι η ατομική επιλογή μπορεί να μετριαστεί από πολιτικές
επιδράσεις. Όχι μόνο τοποθετεί την συμπεριφορά των καταναλωτών στην καρδιά
της διαμάχης σχετικά με την δημοκρατική νομιμότητα της κυβέρνησης, αλλά το
κάνει με τέτοιο τρόπο που το συγχέει με την αναζήτηση για όλο και μεγαλύτερα
επίπεδα διοικητικής αποτελεσματικότητας.
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Ο ρόλος των ΤΠΕ βρίσκεται στο συνδυασμό της αναζήτησης της καλύτερης
κατανόησης

των καταναλωτικών

προτιμήσεων

και της

συνεπακόλουθης

αναζήτησης για καλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα. Τρίτο, η ενεργή
συμμετοχή των πολιτών στην ΔτΚ διαφέρει από αυτήν στην ενεργή δημοκρατία
επειδή

συνεπάγεται την παραχώρηση στο κράτος

μεγάλου

μέρους των

προσωπικών πληροφοριών των πολιτών, θεωρεί δηλαδή ότι το αναπόφευκτο
αποτέλεσμα

της συμμετοχής

και της υπηκοότητας στην

κοινωνία των

πληροφοριών (ΚτΠ) είναι η παράδοση μεγάλου ποσοστού δεδομένων σχετικών με
την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των ατόμων, μια διαδικασία που βρίσκεται
στη ρίζα των εμπλουτισμένων δυνατοτήτων παρακολούθησης και επιτήρησης που
μπορεί να έχει το πληροφοριακό κράτος (Lyon, 1994).
Τα τρία αρχέτυπα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας - «ισχυρή», «λαϊκή» και
«καταναλωτική» - παρέχουν τη βάση για μια πλατύτερη κατανόηση της χρήσης
των ΤΠΕ από τα κράτη και τις κυβερνήσεις, εξελίξεις που θεωρούνται σημαντικές
και για τη δημοκρατία και για την υπηκοότητα.

1.6 Ανοιχτή διακυβέρνηση (Open Government)
Οι κυβερνήσεις κεντρικές και τοπικές σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να
εκμεταλλεύονται τις νέες πληροφοριακές και επικοινωνιακές δυνατότητες.
Στην Βρετανία, αυτή η δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί

στην

«ανοιχτή

κυβέρνηση» μια έννοια που εφαρμόζεται μέσα από τις διαδικασίες πρόσβασης
στις δημόσιες πληροφορίες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως με την ανάπτυξη
αυτής της πρωτοβουλίας δεν προωθείται η ελευθερία στην πληροφόρηση όπως
ήλπιζαν μερικοί από τους υποστηρικτές της (Mitchell, 1979; Beim, 1980; Wilson,
1984; Ponting, 1989). Δύο χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, η
κυβέρνηση εκλαμβάνει την πληροφορία από πολύ στενή σκοπιά, ως είσοδο και
έξοδο των διαδικασιών διακυβέρνησης, παρά ως σημαντικό στοιχείο πολιτικής
συμμετοχής. Κατά συνέπεια, η πληροφορία εκλαμβάνεται

ως προϊόν που τη

διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα υπόλοιπα προϊόντα και πόρους με βάση το
κόστος και το πολύ με

βάση την ανάκτηση του κόστους. Δεύτερον, γίνεται

μεγαλύτερη προσπάθεια για την παροχή πληροφοριών στο κοινό παρά για την
ανάπτυξη επικοινωνιακών διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους πολίτες να
συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα στην πολιτική συζήτηση. Με άλλα λόγια, η
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ανοιχτή κυβέρνηση περιορίζεται στο κανονιστικό καθεστώς του «περισσότερο
από τα ίδια» σε ηλεκτρονική μορφή.
Παρά τις αντίθετες ενδείξεις, η πίστη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν μια
διαδικασία αλλαγής προς περισσότερο δημοκρατικές μορφές δεν μειώθηκε αλλά
αντίθετα, αναπτύχθηκε περισσότερο κυρίως στις ΗΠΑ όπου αναπτύχθηκε ένα
όραμα πλήρως αλληλεπιδρώντων μέσων που θα έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε «τεχνολογία των πολιτών» (Laudon, 1977, Winner, 1993; Becker,
1993) και που θα μπορούν να ενδυναμώσουν την οριζόντια πολιτική επικοινωνία
ανάμεσα στους πολίτες. Η «τεχνολογία των πολιτών» θα έχει

τη δύναμη να

μεταφέρει ισχύ από την κυβέρνηση στους πολίτες προωθώντας μια νέα κοινωνία
των πολιτών (Etzioni,

1993; Gingrich, 1994). Αυτή η πίστη σε μια νέα

δημοκρατική

ανανεώνει

πρακτική

το

ενδιαφέρον

για

την

ηλεκτρονική

δημοκρατία, ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο, και προωθεί ένα σημαντικό αριθμό
ερευνών και μελετών που προσπαθούν να καταδείξουν την πρακτική δυνατότητα
και το δημοκρατικό δυναμικό των κοινωνικών δικτύων.
Η βάση αυτής της αναγέννησης του ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική
δημοκρατία είναι η λεγόμενη «κυβερνητική επανάσταση» (cyber-revolution). Η
ταχύτατη αύξηση του διαδικτύου, μαζί με τις αλλαγές στα ρυθμιστικά πλαίσια των
τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει μια ταχέως
αυξανόμενη αγορά για πληροφοριακές και επικοινωνιακές υπηρεσίες που
ενθαρρύνουν ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στη λεωφόρο των πληροφοριών. Η
πιθανή πολιτική σημασία αυτών των εξελίξεων προέρχεται από την κατανόηση ότι
αυτά τα δίκτυα θεωρούνται λιγότερο ως μέσα διάχυσης πληροφοριών και
περισσότερο ως μέσα αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας (Winner, 1993).
Το παράδοξο της τηλε-επανάστασης είναι πως η εκπλήρωση των ευκαιριών που
προσφέρει είναι άμεσα εξαρτώμενες από την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και τις
τηλε-υπηρεσίες που δεν είναι καθολικές και προσφέρονται κυρίως από ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Υπάρχει επομένως ο κίνδυνος η πρόσβαση στην τεχνολογία να
περιοριστεί στους «πληροφοριακά πλούσιους» με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας
ιδιάζουσας μορφής δημοκρατίας, μιας πληροφοριακής τηλεκρατίας παρά μιας
πληροφοριακής δημοκρατίας. Υπάρχει

λοιπόν η διαδεδομένη άποψη ότι

χρειάζεται δημόσιες και ίσως φιλανθρωπικές ενέργειες για τη χρήση των
ηλεκτρονικών δικτύων. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στην έννοια της
δικτυο-πόλης ή ψηφιακής πόλης, που θα παρέχει καθολική πρόσβαση στη
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λεωφόρο των πληροφοριών (Graham & Marvin, 1996). Μια δικτυόπολη
περιλαμβάνει την κατασκευή δημόσιων ή κοινοτικών δικτύων υποδομής που
μπορούν να λειτουργήσουν ως δημόσιες δίοδοι που οδηγούν στη λεωφόρο των
πληροφοριών.
Οι δικτυοπόλεις θεωρούνται ελκυστικές για αυτούς που χαράζουν πολιτική επειδή
μπορούν να βοηθήσουν για την εκπλήρωση ενός αριθμού ασύμβατων στόχων
(Graham, 1991), όπως τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων πρόσβασης στην
πληροφόρηση, την παροχή ελεύθερης

ή μικρού κόστους πρόσβαση

στις

τηλεϋπηρεσίες και την αναδόμηση και την επέκταση των τοπικών δημόσιων
χώρων σε ιδεατούς με τρόπους που αναπαριστούν πολλά από τα πολιτιστικά,
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των πραγματικών κοινοτήτων.
Το βασικό κίνητρο δημιουργίας και ανάπτυξης των δικτυοπόλεων μέσω δημόσιων
ενεργειών είναι η εξασφάλιση μιας καλής θέσης στην παγκόσμια ψηφιακή
οικονομία όπου οι δικτυοπόλεις συχνά θεωρούνται κυρίως ως εργαλεία τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης (Graham & Marvin, 1996). Το πρόβλημα της πολιτικής
και κοινωνικής ανάπτυξης είναι πως αυτοί που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση
στις δικτυακές υπηρεσίες δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και για συμμετοχή στις
δημοτικές υποθέσεις και επιτείνεται από το γεγονός ότι συνήθως η εξασφάλιση
της χρηματοδότησης

της οικονομικής

ανάπτυξης και των

λειτουργιών

απασχόλησης των δικτυοπόλεων είναι πολύ ευκολότερη από την χρηματοδότηση
κοινωνικών ή πολιτικών εφαρμογών.
Από την εξέταση των εμπειριών των υπαρχόντων δικτύων μπορούμε να
συμπεράνουμε τα εξής τρία σημεία:
1.

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού

δημόσιου

πεδίου πρέπει να

σχεδιαστεί από την αρχή επειδή συνήθως προτάσσονται ζητήματα
οικονομικής ανάπτυξης και ανεύρεσης πόρων και οι πολιτικές και
δημοκρατικές εφαρμογές και οι εφαρμογές του δημόσιου τομέα είναι
εύκολο να περιθωριοποιηθούν. Ελάχιστες τοπικές κοινωνίες στην Ευρώπη
θα είχαν τη δυνατότητα να βασιστούν στην οικονομική υποστήριξη
κάποιων

φιλανθρωπικών

οργανώσεων

που

λαμβάνουν

τέτοιες

μακροχρόνιες πρωτοβουλίες.
2.

Αυτοί που χαράσσουν την δημόσια πολιτική πρέπει να αγωνιστούν
ενάντια στην αντινομία του διασκορπισμένου συστήματος αυτοδιοίκησης.
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3.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι τα οράματα της ηλεκτρονικά
υποστηριζόμενης «ισχυρής» δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι συμβατή
με το ευρύτερο πρότυπο των υπαρχόντων αντιπροσωπευτικών θεσμών.

Σύμφωνα

με

την

Percy-Smith

(1995)

οι διαδικασίες της

ηλεκτρονικής

δημοκρατίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν καθοδήγηση στους
πολιτικούς που εκλέγονται, που είναι μια προσέγγιση συμβατή με την δράση του
προγράμματος του Amsterdam. Σύμφωνα με τους Fishkin (1991), Adonis &
Malgan (1994) σημαντική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί από τη χρήση των ΤΠΕ
για σφυγμομετρήσεις, για τη συνάντηση ιδεατών σωμάτων ενόρκων καθώς και για
ιδεατές δημόσιες συζητήσεις ειδικών.
Η δημοκρατική αξία των ηλεκτρονικών δικτύων της ΠΕ βρίσκεται στις ευκαιρίες
που παρουσιάζουν για συμμετοχική αλληλεπίδραση χωρίς μεσολάβηση τρίτων.
Αυτές οι ευκαιρίες όμως θέτουν στρατηγικής σημασίας θέματα σχετικά με την
σχεδίαση

των

εσωτερικών

επιχειρηματικών

διαδικασιών

μιας

τοπικής

αυτοδιοίκησης, επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι σχέσεις των διαφόρων
συμμετεχόντων μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ.

1.7 Οι πληροφοριακές απαιτήσεις μιας καινοτόμας δημόσιας διοίκησης
Ο πίνακας 1.1 περιγράφει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών
απαιτήσεων του πολίτη (Okt-Uma, 1997).
ΠΊΝΑΚΑΣ 1.1

ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΊΤΗ

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Οικονο μικότητα

Υπηρεσίες μικρού κόστους που θα επιτρέπουν τον ανταγωνισμό
με εναλλακτικούς μηχανισμούς παροχής προς όφελος του
τελικού χρήστη

Ελκυστικότητα

Αισθητική σχεδίαση, ολοκλήρωση παρουσίασης με πολυμέσα,
χρήσιμη εργονομικά και με ενσωματωμένη κουλτούρα για την
ενσωμάτωση των κατάλληλων πολιτιστικών μικρόκοσμων

Προσβασιμότητα

Άμεση διαθεσιμότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ποικιλία
δυνατοτήτων πρόσβασης, γρήγορη απόκριση
Πηγή: Okt-Uma (1997)
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Αν η δημόσια διοίκηση πρόκειται να επανεφεύρει τον εαυτό της μέσω της
επιδίωξης των στόχων της διοίκησης πληροφοριών, όπως με την αύξηση των
υπηρεσιών στις οποίες η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη, τότε η δημόσια
διοίκηση πρέπει

να αυτό ελέγχεται, να παρακολουθεί τις υπηρεσίες που

προσφέρει, καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών της ώστε να γνωρίζει σε
ποιο βαθμό επιτυγχάνεται η ζητούμενη ποιότητα, γιατί έχει ή δεν έχει
επιτευχθεί, και για να εξασφαλίσει ότι η ποιότητα διατηρείται. Οι πληροφορίες
που είναι απαραίτητες για να γίνει αυτό αντανακλάται σε δύο βασικές αρχές
που αναφέρονται από τον Swiss (1992): [1] η προσπάθεια ελαχιστοποίησης
της μεταβλητότητας (απόκλισης) είναι το κλειδί για την ποιότητα των
υπηρεσιών, και [2]

οι υπηρεσίες ποιότητας απαιτούν τη συνεχή βελτίωση

εισόδων και διαδικασιών.
Η πρώτη αρχή αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξάρτησης εκφράζοντας την
ανάγκη της προτυποποίησης των υπηρεσιών σε κάποιο επίπεδο. Αν και η
προτυποποίηση κάποιων δημόσιων υπηρεσιών μπορεί να μην είναι επιθυμητή,
ιδιαίτερα αυτές που βασίζονται στην ανάγκη, η παράδοση και η ποιότητα των
υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ή τυχαία. Η επίτευξη αυτού του
βαθμού ελέγχου στα δημόσια προγράμματα απαιτεί την ύπαρξη ορισμένων
χαρακτηριστικών, όπως ελεγχόμενες διαδικασίες ή εξόδους για τον καθορισμό
της σταθερότητας τους. Μια απόκλιση σε οποιοδήποτε από αυτά τα
χαρακτηριστικά από τα κανονικά ή αναμενόμενα επίπεδα τους θα έδειχνε
σοβαρές ασυμφωνίες στην ποιότητα της υπηρεσίας.
Η δεύτερη αρχή, η συνεχής βελτίωση των εισόδων και διαδικασιών του
προγράμματος, επίσης

απαιτεί τον

έλεγχο των χαρακτηριστικών

του

προγράμματος για την αναγνώριση αλλαγών στα συνολικά επίπεδα της
ποιότητας. Χωρίς τέτοιο έλεγχο που βασίζεται στην ανατροφοδότηση είναι
αδύνατο να γνωρίζουμε πότε οι υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί ή μειωθεί. Οι
συνεχείς βελτιώσεις επίσης απαιτούν μια κατανόηση των λόγων λειτουργίας ή
μη λειτουργίας του προγράμματος. Ειδικότερα, ένα στέλεχος διαχείρισης
χρειάζεται να γνωρίζει τη σχέση μεταξύ των διαδικασιών του προγράμματος
και των εισόδων και των εξόδων ή επιδράσεων για να γνωρίζει πώς να αλλάξει
τις εισόδους ή διαδικασίες για να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος. Η
διαδικασία αυτή είναι δύσκολη λόγω των σχετικά ευρέων επιδράσεων των
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δημόσιων

προγραμμάτων και επειδή τα αίτια του

αντιμετωπιζόμενου

προβλήματος και οι επιπτώσεις της μεσολάβησης ενός προγράμματος να μην
μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και πληρότητα.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μέτρηση των στοιχείων ενός προγράμματος
και ανησυχίες για την κακή χρήση των ποσοτικών μετρήσεων κατά τον έλεγχο
τους. Τα προβλήματα αυτά μειώνονται αν οι μετρήσεις συμπληρώνονται και
με ποιοτική πληροφόρηση, και βελτιώνονται οι τεχνικές μέτρησης και η χρήση
τους. Χωρίς τη μέτρηση των στοιχείων του προγράμματος, η δημόσια
διοίκηση έχει λίγη πληροφόρηση σχετικά με τη φύση των δραστηριοτήτων
της, τις επιδράσεις που αυτές έχουν, και ποιες από αυτές αποδίδουν. Δεν
μπορεί να αποκριθεί στους πολίτες της και δεν έχει καμία βάση για να παρέχει
κίνητρα και ανταμοιβές στους εργαζόμενους. Αν η δημόσια διοίκηση δεν
γνωρίζει τίποτα για το πώς λειτουργούν τα προγράμματα της ή τις επιπτώσεις
αυτών των προγραμμάτων, τότε η προσπάθεια της να επιτύχει οποιοδήποτε
στόχο βασίζεται στην τύχη.

1.8 Δικτυωμένη Δημόσια Διοίκηση
Η δημόσια διοίκηση εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε περιβάλλοντα
αποτελούμενα από δικτυωμένα τμήματα που εξαρτώνται εξαναγκαστικά το
ένα από τον άλλο και δεν μπορούν να υποβάλλουν κανένα άλλο σε
εξαναγκασμό.
Τα δίκτυα συμπεριλαμβάνουν πολλαπλές μονάδες (οργανισμούς ή μέρη
αυτών), που καμιά τους δεν αποτελεί λειτουργική υπομονάδα μιας άλλης σε
κάποια ιεραρχική δομή. Τα δίκτυα επιδεικνύουν κάποια δομική ευστάθεια
αλλά εκτείνονται πέρα από τις τυπικές διασυνδέσεις και νομοθετημένες
εξαρτήσεις. Η έννοια των δικτύων αποκλείει τις τυπικές ιεραρχικές δομές και
τις τέλειες αγορές, αλλά συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη ενδιάμεση ποικιλία
δομών. Η θεσμική έλξη που αναπτύσσεται στα δίκτυα βασίζεται σε δεσμούς
εξουσίας, σχέσεις ανταλλαγών, και συνασπισμούς βασισμένους σε κοινά
ενδιαφέροντα. Στα δίκτυα, οι διαχειριστές δεν έχουν τη δυνατότητα να
ασκήσουν πίεση με βάση την θέση τους και η επιρροή είναι δυσκολότερο να
τεκμηριωθεί, να προβλεφθεί, και να περιγραφτεί με κάποιο μοντέλο.
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Οι ερευνητικές εργασίες στην περιοχή της δημόσιας διοίκησης του Simon
(1964) υποστήριξαν ότι η ιεραρχία μπορεί να αναιρέσει τις αδυναμίες των
ατόμων - μετασχηματίζοντας τα ανθρώπινα όρια τους (όπως την επιλεκτική
αντίληψη) σε οργανωτική ισχύ. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι αναπόφευκτο,
και αποτελεί πρόκληση για το διοικητικό στέλεχος να σχηματίσει το
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις με αποδοτικό
τρόπο. Μέρος των υπευθυνοτήτων του είναι η τακτοποίηση της ιεραρχίας
ώστε κάθε υπομονάδα να προσέχει τις δικές του διαδικασίες και των κοντινών
υπομονάδων, και να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τον υπόλοιπο κόσμο ακόμα και
τον υπόλοιπο οργανισμό. Κατά τον Simon (1964) η αποδόμηση που επιτρέπει
η ιεραρχία βασίζεται στην παραδοχή ότι οι σύνθετες εργασίες μπορούν να
διαιρεθούν σε

μικρά, σχετικά

ανεξάρτητα στοιχεία

που μπορούν να

αντιμετωπιστούν ξεχωριστά ενώ παραμένουν να συνεισφέρουν στο συνολικό
σκοπό. Μεταγενέστερες θεωρίες υποστήριξαν ότι αυτή η παραδοχή μπορεί να
είναι λαθεμένη. Σύμφωνα με τον Miller (1992) οι ιεραρχίες δεν μπορούν να
φθάσουν ποτέ σε σταθερά αποδοτικά πρότυπα παραγωγής ακόμα και όταν η
παραδοχή της δυνατότητας υποδιαίρεσης είναι αληθής.
Όταν τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση δεν είναι
διαιρετέα σε απλούστερα απομονωμένα τμήματα, τότε είναι απαραίτητη η
εξεύρεση εναλλακτικών οργανωτικών μορφών. Σύμφωνα με τον O'Toole
(1997) καμιά μορφή δεν έχει γενική αποδοχή. Οι οργανισμοί πίνακα (matrix),
οι εύκαμπτες ομάδες εργασίας, και οι μεταξύ οργανισμών συνεργαζόμενες
επιτροπές είναι όλες δομικές αποκρίσεις σε κάποια μορφή προβλημάτων που
δεν μπορούν να διαιρεθούν. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ολοκληρωμένη θεωρία
για το πώς θα διοικηθούν τέτοιες οργανωτικές προσπάθειες (Chisholm, 1995).
Στο βαθμό που τα δημόσια προβλήματα δεν είναι διαιρετά η λειτουργία των
δημόσιων υπηρεσιών γίνεται με ακατάλληλες οργανωτικές δομές.
Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του ελληνικού κράτους αφιερώνεται
στην συμμετοχή του στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ώστε να είναι δυνατή η
αντίστοιχη

εθνική

συμβολή.

Όλα τα έργα

και ιδιαίτερα αυτά που

χρηματοδοτούνται από τα ΚΠΣ περιλαμβάνουν τη συμμετοχή

πολλών

δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εκ των πραγμάτων
είναι αδύνατη η διαχείριση αυτών των σύνθετων σχέσεων με τις υπάρχουσες
ιεραρχικές

δομές. Πρώτον, οι προσπάθειες για την εκτέλεση των έργων
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γίνονται με τη χρήση επιτροπών συνεργασίας. Δεύτερον, ο ρόλος των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών μεγαλώνει συνεχώς. Τρίτον, η συχνότητα και η
ποικιλία των σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται ραγδαία μέσω των
συμβολαίων ανάθεσης των έργων. Οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα
ποικίλλουν

σε

σημαντικό

βαθμό

(Osborne

&

Gaebler,

1992)

και

συμπεριλαμβάνουν μορφές δικτύωσης. Η έκταση των προτύπων δικτύωσης
είναι σημαντική. Τέτοιες δομές συχνά συμπεριλαμβάνουν ιστούς δημόσιων,
μη-κερδοσκοπικών και ιδιωτικών οργανισμών σε διάφορες διατάξεις. Πολλά
ευρωπαϊκά έργα απαιτούν διεθνικές συνεργασίες μεταξύ πολλών μερών, και
τα στελέχη οργανισμών συνδέονται σε πολλαπλούς και διεθνείς ιστούς σε
διάφορα επίπεδα.
Οι πολιτικές που ασχολούνται με φιλόδοξα ή σύνθετα θέματα πιθανόν να
χρειάζονται δικτυακές δομές για να εκτελεστούν. Πολλές φορές οι περιορισμοί
της άμεσης κυβερνητικής επιρροής ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των δικτυακών
προσεγγίσεων. Οι πιέσεις για την απαλλαγή από την άμεση παροχή υπηρεσιών
ενώ ταυτόχρονα παραμένει η πολιτική υπευθυνότητα, δημιουργούν περαιτέρω
δικτυακή ανάπτυξη μέσω πιο σύνθετων προτύπων που βοηθούν στην διαίρεση
ή την συμμετοχή της εργασίας και της υπευθυνότητας. Οι πολιτικές
αναγκαιότητες επεκτείνουν τη
στόχων

προγραμματισμού

δικτύωση πέρα από την ικανοποίηση των

(Pressman

&

Wildavsky,

1984)

προς

την

κατεύθυνση του συνυπολογισμού και των ευρύτερων σφαιρών επιρροής.
Καθώς συσσωρεύονται οι πληροφορίες για τις επιδράσεις των προγραμμάτων,
γίνονται προσπάθειες για την θεσμοποίηση των διασυνδέσεων (Light, 1995).
Οι απαιτήσεις συνεργασίας αυξάνονται λόγω της ανάπτυξης κανονισμών και
κυρώσεων όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης
αυξάνεται σημαντικά η ανάγκη συνεργασίας για θέματα που άπτονται πολλών
τομέων, όπως για παράδειγμα τα αναπτυξιακά σχέδια και η κοινωνική
πρόνοια, όπου διάφορα προγράμματα έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, ή
πηγές χρηματοδότησης ή προτεραιότητες, ή κριτήρια ή μετόχους (περιπτώσεις
πυκνών πολιτικών χώρων) όπου η επίτευξη ενός στόχου μπορεί να σημαίνει
την προσαρμογή σε μια σειρά άλλων στόχων.
Η έρευνα της δικτύωσης στη δημόσια διοίκηση είναι περιορισμένη και
πρόσφατη (O'Toole, 1997) παρόλη την εξαιρετική σπουδαιότητα που αποκτά
με ταχύτατο ρυθμό.
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Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια θα είναι η πρακτική διαφορά από την
δικτυακή ανάπτυξη στο δημόσιο τομέα.; Οι απαντήσεις δεν είναι προφανείς
και η έρευνα δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Όμως, όπως η παραδοχή της
ιεραρχίας έδινε κάποιες κατευθύνσεις για τη διοίκηση στην αρχή της, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτυακών δομών προσφέρουν επίσης μερικές
αρχικές πρακτικές ενδείξεις (O'Toole, 1997):
[1]

Οι τυπικές συνταγές της δημόσιας διοίκησης δεν εφαρμόζονται. Τα
στελέχη της διοίκησης στις δικτυακές δομές δεν επιβλέπουν τους
περισσότερους από αυτούς από τους οποίους εξαρτάται η αποδοτικότητα
τους, οι δίοδοι παρακολούθησης και ελέγχου είναι συνήθως διάχυτοι και
αναξιόπιστοι, και η κοινή πολιτιστική ταυτότητα έχει περιορισμένη και
έμμεση επιρροή.

[2]

Στους δικτυακούς ιστούς, αρκετά σύνολα οργανωτικών αναγκών πρέπει
να ενταχθούν με κάποιο τρόπο σε ρεύματα ενεργειών χωρίς να επέλθει
κίνδυνος στην συνεκτικότητα των προγραμμάτων.

[3]

Τα

δίκτυα

είναι

τόσο

σύνθετα

ώστε

η

επίπτωση

τους

στην

αποδοτικότητα να είναι απρόβλεπτη για όλους τους εμπλεκόμενους.
Δεδομένου ότι η διοίκηση συνεπάγεται σημαντική προσαρμογή της
κοινής λογικής,

ακόμη και η ίδια η ιδέα της διοίκησης πρέπει να

μεταβληθεί και οι προκύπτουσες μορφές διοίκησης μπορεί να είναι
ενάντιες στη διαίσθηση. Οι ενέργειες που καθοδηγούνται από την
παραδοχή της ιεραρχίας μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικά
αλλά ακόμη και σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα.
Στον κόσμο των δικτύων, τα αποτελέσματα των δυαδικών διαπραγματεύσεων
(μεταξύ ενός δημόσιου οργανισμού και ενός αναδόχου ενός έργου για
παράδειγμα) μπορεί να επηρεαστούν καθοριστικά από τις παρασκηνιακές ή
άλλες συνθήκες που επιβλήθηκαν μέσα από αποφάσεις που έλαβαν κάποια
άλλα μέλη του δικτύου.
Τα πρακτικά συμπεράσματα είναι τα εξής (O'Toole, 1997):
1. Η διοίκηση δεν πρέπει να θεωρήσει ότι έχει την εξουσία, επειδή η
παροχή οδηγιών μπορεί να αδυνατίσει την επιρροή.
2. Η διοίκηση πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα δίκτυα της για να γνωρίζει τα
βασικά ενδεχόμενα και συμμαχίες. Πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή
στο γεγονός ότι τα δίκτυα τους μπορεί να εκταθούν πέρα από το
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σύνολο των άμεσων συνεργασιών. Για την επιτήρηση του δικτύου, η
διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει οριακές μονάδες, που θα είναι οι
πρώτες προς κατάργηση σε δύσκολους καιρούς.
3. Η διοίκηση πρέπει να εξετάσει δύο συμπληρωματικές γραμμές πιθανής
επιρροής:
•

Ενέργεια μέσα στο δίκτυο για την μεταφορά των ομάδων των
συμμετεχόντων προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με γνώμονα το
συμφέρον

του

προγράμματος.

Χρήση

πληροφοριών

για

την

υπογράμμιση της υπεροχής των προτιμώμενων επιλογών. Μεταβίβαση
πληροφοριών για το πώς η συνεργασία μπορεί να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα των άλλων. Εκτίμηση της εμπιστοσύνης. Επικέντροΰση
των γνωμών των συμμετεχόντων στα στοιχεία που είναι κρίσιμα για
την επιτυχία. Η διοίκηση δικτύου συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια
της ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων (O'Toole,
1995).
4. Ενέργεια προς την αφύπνιση της δικτυακής δομής προς ένα πιο
ευνοϊκό ιστό. Η επιρροή τέτοιων δομών στα αποτελέσματα των
προγραμμάτων δεν είναι κατανοητή πλήρως, αλλά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μερικά προφανή στοιχεία όπως: εύρεση τρόπων
μετατόπισης της συμμετοχής προς την κατεύθυνση

περισσότερο

υποστηρικτικών συμμαχιών, εντοπισμός κύριων συμμάχων σε κρίσιμα
κομβικά σημεία, προσπάθεια αλλαγής των συμφωνιών μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών για την υπογράμμιση της σπουδαιότητας του
προγράμματος, και διάταξη των πινάκων που λειτουργούν καλά ώστε
να περιοριστεί η αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα.
Το κύριο θέμα είναι πως μπορεί να μετασχηματιστεί η αναπτυσσόμενη
δικτυακή γνώση σε χρήσιμη πρακτική γνώση. Ο Stoker (1994) δίνει οδηγίες
που είναι αντίθετες με τις παλαιές διοικητικές πρακτικές. Υποστηρίζει ότι η
πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα στα δίκτυα μπορεί να περιορίσει την
δυνατότητα επιτυχίας ενός προγράμματος. Πιστεύει ότι ένας τρόπος αύξησης
των δυνατοτήτων επιτυχίας είναι η χρήση δικτύων (ιστών) με υπάρχουσες
μονάδες που έχουν δημιουργήσει συνεργασία και εμπιστοσύνη παρά η
δημιουργία νέων οργανισμών που πρέπει να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις
και να αναπτύξουν κατανόηση των δικτύων από την αρχή (Mandell, 1990).
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Σύμφωνα με τον Tapscott (1996) η διαδικτύωση προσφέρει τις εξής επτά
κύριες περιοχές ευκαιριών:
1. Διοικητική ανανέωση, με μεταφορά της υπευθυνότητας στα σημεία
διεπαφής.

Αυτό

προϋποθέτει

ενσωμάτωση

των

κανόνων

και

διαδικασιών λειτουργίας και εξυπηρέτησης στα δημόσια ΠΣ.
2. Ολοκληρωμένη

αντιμετώπιση των κοινωνικών υποχρεώσεων του

κράτους, με προστασία κατά της απάτης και την αποφυγή της χωρίς
λόγο

ενόχλησης

του

πολίτη. Αυτό

προϋποθέτει

την

σύνδεση

διαφορετικών βάσεων προσωπικών δεδομένων.
3. Ενοποιημένη πρόσβαση, με την ανάπτυξη πρότυπων σημείων επαφής
και αναζήτησης από πολλαπλά σημεία μέσω του διαδικτύου. Αυτό
σημαίνει την ανάπτυξη κατάλληλων προτύπων και την ολοκληρωμένη
σχεδίαση των αντίστοιχων ΠΣ.
4. Ανοιχτή πληροφόρηση, για θέματα που αφορούν την κοινωνική και
επιχειρηματική ανάπτυξη όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που
αφορούν το περιβάλλον, το διεθνές εμπόριο, κλπ. Αυτό προϋποθέτει
οικονομική υποστήριξη των μηχανισμών ανανέωσης αυτών των
πληροφοριών.
5. Διευκόλυνση των φορολογικών διαδικασιών, με υπολογισμούς από τα
δημόσια ΠΣ και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων μέσω
του διαδικτύου. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη υψηλών μηχανισμών
ασφάλειας στα χρησιμοποιούμενα δημόσια ΠΣ και τη χρήση ψηφιακών
υπογραφών.
6. Εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο ασφάλειας των
δημόσιων δικτύων. Απαιτεί τη συμφωνία μεταξύ των κρατών.
7. Διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τη χρήση του δημόσιου
δικτύου. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και ομάδες συζήτησης και μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση της
διαμεσολάβησης.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι υποδομές από σης οποίες εξαρτώνται,
δίνουν μορφή και υλική υπόσταση στις λειτουργικές διαδικασίες της
οργανωτικής και πολιτικής ζωής, καθώς και απτή εκοραση στις πολιτιστικές
αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται. Δεν προκαλεί έκπληξη επομένως ότι τα ΠΣ
γίνονται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα σύμβολα οργαν(ϋτικης ισχύος και αυθεντίας.
Η ανακατασκευή των ροών πληροφοριών μιας επανεοευρεσης της δημόσιας
διοίκησης είναι ενέργειες σημαντικής πολιτικής σημασίας και για τον
συμβολικό αλλά και τον λειτουργικό (επιχειρησιακό1 τους ρόλο.
Μια από τις πλέον σημαντικές θεσμικές διαστάσεις των ΤΠΕ είναι ότι ο
τρόπος ανάπτυξης τους αντανακλά και ενσωματώνει ας βασικές πολιτιστικές
παραδοχές που επικρατούν γι' αυτές τις τεχνολογίες. Η εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών δημιουργεί νέες απόψεις και παραδοχές που με τη σειρά τους
συμβάλλουν στην αδράνεια του επόμενου κύκλου αλλαγών.
Οι ΤΠΕ διαμορφώνουν παγκόσμιες συνθήκες ζ~~σης. ιδιαίτερα μέσω του
διαδικτύου

που

έχουν

ως

αποτέλεσμα

την ταχύτατη ανάπτυξη του

ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πρότυπο του παγκόσμιου καταναλωτή παίζει όλο
και σπουδαιότερο ρόλο σε σύγκριση με το πρότυπο του ελποπιου καταναλωτή.
Αλλά και ο ρόλος του παγκόσμιου πολίτη .ταΐζει όλο και σπουδαιότερο ρόλο
για την παροχή υπηρεσιών από τις δημόσιες διο-.κ-στ.ς λόγω της ανάπτυξης
του τουρισμού, των διακρατικών σχέσεων, και τον .ταγκόσμιου εμπορίου.
Ιδιαίτερα, στην ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωοης »er. άλλων παρόμοιων ζωνών
όπως της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Βρετανικ-ς νο^.οχολιτεία^ της ζώνης
του Ατλαντικού (Η.Π. Αμερικής, Καναδά τα κτα— μέλη των διαφόρων
ζωνών θεωρούν ως πελάτες τους πολίτες της ΓορντείΓ-ς ζώ\ης για αρκετές από
τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η υιοθέτηση και εφαρμογή σε μεγάλη κλι_:χ: των ΤΠΕ αυξάνει την
ικανότητα ενός κράτους να καινοτομεί, να λ^~ο·-.ιΓ'τ1 κατ να οργανώνεται με
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διαφορετικούς και πιθανά πιο αποτελεσματικούς τρόπους (Lipietz, 1987;
Elam, 1990; Piore & Säbel, 1984). Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεισφέρει
σ' αυτό που ο Toffler (1980)

αναφέρει ως «απο-μαζικοποίηση" της

οικονομίας επιτρέποντας την αναγνώριση των ειδικών αγορών και την
τροφοδότηση τους με μια σειρά ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών ενώ
ταυτόχρονα προωθεί την

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο

δυναμικό. Οι ΤΠΕ αναγνωρίζονται ως

οι κρίσιμοι καταλύτες για την

διευκόλυνση των νέων ροών πληροφοριών, ενδυναμώνοντας την ανάπτυξη
στενότερων σχέσεων μεταξύ σχεδίασης, παραγωγής και διανομής.
Οι ΤΠΕ δημιουργούν τη δυνατότητα ανάπτυξης κρίσιμων

μαζών σε

παγκόσμιο επίπεδο επειδή έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ιδεατές
επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δυνατότητας
διάχυσης των υποστηρικτικών βιομηχανιών. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την επέκταση
του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και την συγκριτική αξιολόγηση
επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικών και δημόσιων ανεξάρτητα από
απόσταση.
Οι ΤΠΕ βοηθούν ώστε οι πληροφορίες να μεταδίδονται ευκολότερα, ταχύτερα,
και εκεί που υπάρχει ζήτηση, διευκολύνοντας την πρόοδο της ανάπτυξης της
επιστημονικής

γνώσης.

Παράδειγμα αποτελεί

η

σημαντική ανάπτυξη

εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στον τομέα του λογισμικού στις ΗΠΑ
που η επιτάχυνση της έχει δημιουργήσει τεράστιο ελκτικό δυναμικό και εδώ
και αρκετά χρόνια απασχολεί επιστήμονες και από άλλες χώρες όπως η Ινδία,
με μεγάλο μέρος της ανάπτυξης να γίνεται μέσω του διαδικτύου.
Τα ιδιωτικά πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ προς
όφελος των ιδιωτικών οικονομικών τους στόχων. Οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις,
οργανωτικές, διοικητικές, πολιτικές, έχουν στόχο κυρίως την οικονομική
βελτίωση. Οι στόχοι όμως των δημόσιων ΠΣ, ενώ εμπεριέχουν την οικονομική
βελτιστοποίηση δεν μπορεί να παραμείνουν μόνον σ' αυτή. Οι κύριοι στόχοι
είναι η υποβοήθηση της ανάπτυξης των θεσμών και αξιών που χαρακτηρίζουν
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση συντελεί στην
ταχύτατη παγκοσμιοποίηση των κυρίαρχων καταναλωτικών θεσμών και
αξιών, δίνει όμως επίσης την δυνατότητα της ταχύτερης διάδοσης και των
επιμέρους λιγότερο διαδεδομένων θεσμών και αξιών.
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2.1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας
Για δεκαετίες οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν και ισχυροποίησαν τις
οργανωτικές μορφές και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της βιομηχανικής
εποχής. Οι υποδομές και τα συστήματα που βασίζονται σ' αυτές περιέχουν ένα
σύνολο δυνατοτήτων και περιορισμών. Ακόμη και χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη
των

υπαρχόντων

κοινωνικών,

πολιτιστικών

και

πολιτικών

κανόνων

λειτουργίας, οι υποδομές και τα πληροφοριακά συστήματα έχουν αναμφίβολα
ένα ισχυρό διαμορφωτικό ρόλο καθορίζοντας τα όρια του εφικτού στο
δεδομένο περιβάλλον (Bellamy & Taylor, 1996).
Σύμφωνα με τον Zuboff ( 1988) υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του γνωστικού
περιεχομένου της εργασίας σε κάθε οργανωτικό επίπεδο λόγω της αύξησης της
δυνατότητας πληροφόρησης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη, αλλά απαιτεί
την αντικατάσταση τους με νέα πιο εύκαμπτα συστήματα. Η αδράνεια στην
αλλαγή των κάποτε προηγμένων συστημάτων περιορίζει σήμερα σε μεγάλο
βαθμό την καλύτερη εκμετάλλευση των ΤΠΕ.
Σύμφωνα με τους Masuda (1990), To filer (1980) η διευκόλυνση της
πρόσβασης στις πληροφορίες οδηγεί σε μεγαλύτερη εγρήγορση και προωθεί
την αρμονία στο πολιτικό σύστημα, ενώ η αύξηση της δυνατότητας
επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα προωθεί την ανάπτυξη των κοινωνικών αξιών,
των εστιών κοινωνικών ενδιαφερόντιον και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.
Σύμφωνα με τους Taylor & Williams (1994), η αύξηση της πρόσβασης στην
πληροφόρηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ΤΠΕ
εξασθενίζει τις δομές ισχύος που συναρτώνται με την απόκρυψη πληροφοριών
και συνεπάγεται μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής στη
δημόσια διοίκηση.
Σε αντίθεση με τις αισιόδοξες απόψεις για την κοινωνία των πληροφοριών
υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις που συνδέουν την ανάπτυξη των ΤΠΕ με ένα
δυσοίωνο μέλλον. Σύμφωνα με τον Beniger (1986) οι αυξημένες απαιτήσεις
ελέγχου που προκαλεί η διάχυση τοον βιομηχανικών και επιχειρηματικών
διαδικασιών οδηγεί στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) που
έχουν στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων ελέγχου, ήτοι του βαθμού
βεβαιότητας και προβλεψιμότητας σε όλα τα επίπεδα.
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Σύμφωνα με την Μαρξιστική θεωρία, η αυτοματοποίηση δεν υπηρετεί την
ανθρωπότητα αλλά είναι όργανο εκείνων που η συγκέντρωση κεφαλαίου τους
δίνει τη δυνατότητα να την αγοράσουν (Braverman, ' 1974). Οι ΤΠΕ
θεωρούνται ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες εμπλοκής στις διαδικασίες
ελέγχου των εργαζομένων μέσα από ΠΣ που εξασφαλίζουν καλύτερους
τρόπους λειτουργίας (Giordano, 1993). Παραδείγματα τεχνολογιών ελέγχου
είναι η αυτόματη μέτρηση των δακτυλοσκοπήσεων των δακτυλογράφων, η
χρήση δικτύων για τον έλεγχο παρουσίας και αντικειμένου των εργαζομένων
μπροστά στον υπολογιστή, η εφαρμογή συστημάτων παγκόσμιας ανίχνευσης
(Global Positioning Systems - GPS) για τον εντοπισμό των εργαζομένων στην
ύπαιθρο.

Οι

ΤΠΕ

παρέχουν

αυξημένες

δυνατότητες

αναγνώρισης,

παρακολούθησης και επιτήρησης των πολιτών. Μια υποψία μπορεί να
ερευνηθεί με την ανίχνευση των ιχνών στα σημεία διεπαφής του πολίτη με τα
ΠΣ χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του (Taylor & Williams, 1994; Lyon,
1994). Καθώς τα κρατικά, τα τραπεζικά και άλλα ιδιωτικά ΠΣ συγκεντρώνουν
όλο

και περισσότερες

πληροφορίες, η εξέταση

των πολιτών γίνεται

ευκολότερη, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται συγκρίσεις και αντιστοιχίσεις
τέτοιων στοιχείων. Ακόμη και τα δημόσια πληροφοριακά συστήματα που
παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες, μπορεί να οδηγήσουν στο αντίθετο
αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης (Laudon, 1977).
Επίσης οι ΤΠΕ οδηγούν στην ισχυροποίηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
που

έχουν

μεγαλύτερες

δυνατότητες

παραγωγικών δικτυώσεων.

δημιουργίας

οικονομικών

και

Έτσι η ιμπεριαλιστική ισχύς των μεγάλων

επιχειρήσεων διευρύνεται (Elam, 1990). Οι περισσότερες από τις μεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατό να έχουν επιτύχει το σημερινό
μέγεθος και ισχύ χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ.
Στο εργασιακό μικροεπίπεδο γίνεται διαχωρισμός των εργασιών σε καλά
αμειβόμενες εργασίες έντασης γνώσης με καλές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ
σε

αντιδιαστολή

επαναλαμβανόμενης

με

τις

φύσης

χαμηλότερης
εργασίες

αμοιβής

που

μπορεί

χειρονακτικής
να

είναι

ή

μερικής

απασχόλησης (Webster, 1996; Barker & Downing, 1985). Στο μακροεπίπεδο η
ανισοκατανομή των ΤΠΕ εντείνει τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ τοπικών
και περιφερειακών οικονομιών
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κυβερνήσεις δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των πληροφοριακών
υποδομών φοβούμενες την ανάπτυξη σημαντικών και μη αναστρέψιμων
διαχωρισμών μεταξύ των «πλούσιων σε πληροφορίες» χωρών και των
«φτωχών».
Αυτοί οι κίνδυνοι υπογραμμίζονται από το γεγονός ότι ισχυροί οργανισμοί,
συμπεριλαμβανομένων κάποιοον κυβερνήσεων, διασκορπίζουν γεωγραφικά τις
δραστηριότητες τους με τη χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων. Έτσι, μερικές
χώρες, πόλεις ή περιοχές θα κερδίσουν από αυτές τις αναδιανομές και άλλες
θα χάσουν, αν και η ακριβής αποτίμηση των κερδισμένων και των χαμένων
χρειάζεται πιο προσεκτική εξέταση λόγω των ειδών απασχόλησης που
αναδιανέμονται (Bellamy & Taylor, 1992).
Ενώ οι ΤΠΕ υπόσχονται πολλά πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι που αυτά
συνεπάγονται πιθανόν να υπερτερούν. Οι συντριβές των χρηματιστηρίων, οι
πτώσεις των αεροσκαφών και οι εντυπωσιακές διαχειριστικές αποτυχίες (όπως
της Ιαπωνίας και της Μαλαισίας) δείχνουν πως η τεχνολογία βρίσκεται στη
ρίζα των προβλημάτων, επειδή δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πέρα από τον
ανθρώπινο έλεγχο. Η ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων οδηγεί σε αποτυχίες
που απειλούν ζωές και οικονομίες. Η ανάλυση τέτοιων αποτυχιών δείχνει πως
η αποτυχία οφείλεται στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική φύση των
πληροφοριακών συστημάτων (Beynon-Davis, 1995; Lyytinen & Hirscheim,
1987; Peltu et al, 1996). Υπάρχει η άποψη μεταξύ μιας μερίδας επιστημόνων
ότι ορισμένες τεχνολογίες, ιδιαίτερα αυτές που αναπτύσσονται σε μεγάλο
μέγεθος και επομένως χρειάζονται μακροχρόνια σχεδίαση για να επιτύχουν,
έχουν μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας επειδή είναι δύσκολο να διοικηθούν
λόγω της δυσκαμψίας τους (Collingridge & Margetts, 1994).
Ο πίνακας 1.2 δείχνει διάφορους τρόπους διερεύνησης της χρήσης των ΤΠΕ
στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών.
Καινοτομία μπορεί να υπάρξει στην παραγωγή και κατανάλωση των
πληροφοριών αλλά και στη χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την
ενδυνάμωση των άλλων ειδών υπηρεσιών (Bellamy, Horrocks & Webb, 1995).
Ένα σύνολο

καινοτομιών συμβαίνει στην περιοχή της

δημοκρατίας», όπως ηλεκτρονικές
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φόρουμ,

χρήση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

από

εκπροσώπους

της

κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, και ιδεατές κοινωνικές ομάδες για
τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ πολιτών, ομάδων πολιτών,
πολιτικών

και κυβέρνησης

(Donk

&

Tops,

1992). Όμως αυτός ο

επαναπροσδιορισμός μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις όπως την χρήση
εκλεπτυσμένων

τεχνικών

έρευνας

αγοράς για την

διαχείριση

των

δημοκρατικών διαδικασιών και την απομόνωση που προκαλεί η πρόσβαση στο
διαδίκτυο με αλληλεπιδράσεις που δεν έχουν κοινωνική συνοχή.
Σύμφωνα με τον Okt-Uma (1997) οι παρακάτω άξονες περιέχουν κάποια
αντίστοιχα επίπεδα εξέλιξης σε θέματα πληροφοριακής πολιτικής.
1. Συντελεστές
Εφαρμογών

μετάβασης που εξελίσσονται
->

Αρχιτεκτονική

ως εξής:

Τηλεπικοινωνιών

->

Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική

Τεχνολογίας -> Διοίκηση Αλλαγής Τεχνολογίας
2. Επίπεδα διάχυσης που εξελίσσονται ως εξής: Ενδυναμωμένο άτομο ->
Μαθησιακός Οργανισμός -> Νοήμων κοινότητα/ ενεργός τομέας ->
Καλωδιωμένο έθνος -> Παγκόσμιο χωριό
3. Βασικά θέματα δημόσιας πολιτικής που εξελίσσονται ως εξής: Εθνική
Υποδομή

Πληροφοριών

-> Νομικά πλαίσια (ατομικές

ελευθερίες,

πολιτιστική κληρονομιά, κλπ) -> Συνεργασία δημόσιου / ιδιωτικού τομέα
-> Πλαίσια κοινωνικού ανασχηματισμού -> Εθνικά πρότυπα για τις
Πληροφορίες, τους Υπολογιστές και τις Τηλεπικοινωνίες
Ο συνδυασμός των νέων ικανοτήτων και καινοτομιών στους χώρους εργασίας
συνεργεί

ώστε αυτές οι τεχνολογίες

να γίνονται ταυτόχρονα φορείς

ενδυνάμωσης των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα φορείς ελέγχου και
καταπίεσης. Με τον ίδιο τρόπο, στην ευρύτερη κοινωνία αυξάνεται η
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των πολιτών και ταυτόχρονα η
δυνατότητα απελευθέρωσης και εμπλουτισμού της κοινωνίας. Γι' αυτό το
λόγο οι ΤΠΕ έχουν χαρακτηριστεί ως αμφιλεγόμενες τεχνολογίες (Frissen,
1992) που προσφέρουν σημαντική δυνατότητα επιλογών στους θεσμούς που
ελέγχουν τη στρατηγική κατεύθυνση της κοινωνίας.
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Σύμφωνα με τους Davidow & Malone (1992) οι συναλλαγές μπορούν να
εκτελούνται από μακριά με τη χρήση τηλεεργασίας ή τηλεπώλησης. Έτσι
δημιουργείται η έννοια του ιδεατού οργανισμού που θα παράγει ένα νέο είδος
«ιδεατού» προϊόντος πάντοτε και παντού διαθέσιμου και στην επιθυμητή
ποικιλία. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή οι ιεραρχικές σχέσεις
όχι μόνο θα επανεφευρεθούν αλλά θα γίνουν πολύ αποτελεσματικότερες λόγω
των νέων δυνατοτήτων που εισάγουν οι ΤΠΕ για έλεγχο (Blackburn et al, 1985)
ήτοι, λόγω της αύξησης των ευκαιριών παρακολούθησης και επιτήρησης των
εργαζομένων, των πελατών και των πολιτών.
Σύμφωνα με τον Scott Morton (1991) οι οργανισμοί διέρχονται από τρεις φάσεις
ως προς την χρήση των ΤΠΕ που είναι με τη σειρά ο «αυτοματισμός», η
«πληροφορικοποίηση» και η «ανασχεδίαση».
Ο αυτοματισμός εισάγεται με κύριο στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής
(Scott

Morton, 1991) που οφείλεται στην αύξηση της απόδοσης των

δραστηριοτήτων που ήδη υπάρχουν. Ο αυτοματισμός επικεντρώνεται στην
αυτοματοποίηση

των

διαδικασιών που χρησιμοποιούν

μεγάλη

δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ξεχωριστών
αυτοματοποίησης ενώ η συγκέντρωση

ποσότητα
νησίδων

και διαβίβαση των πληροφοριών

παραμένει εκτός αυτοματισμού με αποτέλεσμα η επικαιρότητα, ο σκοπός και η
χρησιμότητα των πληροφοριών να έχουν μειωμένη επίδραση.
Για πολλούς, η σημερινή διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού αντιπροσωπεύει
μια σημαντική απομάκρυνση από τους παλαιότερους τρόπους διαχείρισης (Pollitt,
1993). Στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη κατά την περίοδο της δεκαετίας του
1980 ο κύριος στόχος ήταν η στρατηγική και η οικονομία όπου η διοίκηση έπαιζε
το ρόλο της ενδυνάμωσης του ιεραρχικού ελέγχου των ανώτερων κυβερνητικών
λειτουργιών χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και την απόδοση του
συστήματος διακυβέρνησης ως σύνολο

(Metcalfe

& Richards,

1987). Ο

αυτοματισμός λειτούργησε καταλυτικά στην επέκταση του ιεραρχικού ελέγχου
των δημόσιων υπηρεσιών (Pollitt, 1993).
Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να αναλύουν πληροφορίες που
μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση της

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα της
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πολλαπλής εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα διαφορετικού αντικειμένου
λόγω της δυνατότητας τηλεπρόσβασης σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Οι
νέες μορφές πληροφόρησης, ανάλυσης και δεξιοτήτων μπορεί να δημιουργήσουν
νέες καινοτομικές δυνατότητες εξυπηρέτησης. Όμως τα μεγαλύτερα οφέλη
προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων ροής των πληροφοριών. Η
σημασία της δικτυωμένης πληροφορίας είναι η δυναμική μορφή της και η
ευκαμψία της επειδή έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει ή να μοιράζει δεδομένα
και να καθορίζει νέα οργανωτικά δίκτυα ή σχέσεις.
Ο Hood (1991) υποστήριξε ότι ο αυτοματισμός είναι μία από τις κύριες τάσεις
που συνδέονται με την ανάπτυξη της νέας δημόσιας διοίκησης (ΝΔΔ).
Σύμφωνα με τον Coombs (1992) τα ΠΣ περιγράφουν τις διαδικασίες λειτουργίας
του οργανισμού και αποτελούν μέρος της βασικής στρατηγικής του

με

αποτέλεσμα να εκδηλώνουν μερικά πολύ βασικά χαρακτηριστικά του και κατά
συνέπεια εκδηλώνουν πολιτική συμπεριφορά.
Σύμφωνα

με

τον

Willcocks

(1994) ένας

μεγάλος

αριθμός

έργων

ΠΣ

αποτυγχάνουν στους οικονομικούς και άλλους στόχους τους. Ο Scott Morton
(1991) θεωρεί ότι οι οργανισμοί που δεν θα μετασχηματιστούν από τις ΤΠΕ δεν
θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί επειδή δεν θα μπορούν να έχουν καλή
απόδοση των πόρων που δίνονται στις τεχνολογικές επενδύσεις. Οι φάσεις
αυτοματισμού και πληροφορικοποίησης ακολουθούνται από την φάση του
μετασχηματισμού. Αν δεν υπάρξει η τελευταία φάση τότε τα αποτελέσματα θα
είναι απογοητευτικά επειδή ο αυτοματισμός από μόνος του απλά επιταχύνει τις
παλιές μη αποδοτικές διαδικασίες (Hammer, 1990).
Η Ανασχεδίαση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (ΑΕΔ) προωθήθηκε από τους
Hammer & Champy (1993) και ευαγγελίστηκε την δραματική απελευθέρωση της
πιθανής δύναμης των ΤΠΕ. Οπαδοί της είναι οι επαγγελματίες της πληροφορικής,
οι σύμβουλοι διαχείρισης και οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας επειδή έχουν
άμεσο συμφέρον να διατηρηθεί η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην αξία των
επενδύσεων σε ΤΠΕ (Taylor, 1995). Έτσι υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που
στηρίζουν αυτά που υπόσχεται η ΑΕΔ και η όλη κίνηση θεωρείται πολύ ισχυρή.
Σύμφωνα με τον Hammer (1990) είναι απαραίτητη η επίδειξη ιδιαίτερου ζήλου
για να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές των σταδιακών αλλαγών και η χαλιναγώγηση
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των πολιτικών που ενδημούν στην οργανωτική ζωή. Στόχος της ΑΕΔ είναι η
δημιουργία μιας λευκής περιοχής όπου θα οργανωθούν από την αρχή οι νέες
επιχειρηματικές διαδικασίες και η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα γίνεται με τη
χρήση των ΤΠΕ.
Η ανάπτυξη της ΑΕΔ διέπεται από μια μεγάλη αντινομία. Κατακλύζεται από ένα
τεχνοκρατικό ορθολογισμό

που ταιριάζει περισσότερο

στη νοοτροπία της

βιομηχανικής εποχής. Αποδέχεται την κυριαρχία της τεχνοκρατικής λογικής σε
όλες τις όψεις της επιχειρηματικής στρατηγικής και ενώ υποστηρίζει ότι
περιλαμβάνει διαδικασίες που είναι ελεύθερες από οργανωτικές και κοινωνικές
πολιτικές είναι γεμάτη με παραδοχές σχετικά με τους οργανισμούς και τις
πολιτικές ισχύος (Taylor & Wiliams, 1995; Taylor, 1995). Η ιεραρχική εξουσία
των διοικητικών στελεχών δεν αλλάζει και θεωρεί ότι οι άνθρωποι μπορούν να
χρησιμοποιούνται και να διοικούνται με βάση την τεχνική προσταγή. Όπως
υποστηρίζουν

οι

Grint

&

Willcocks

(1995)

ένα

από τα πιο

βασικά

χαρακτηριστικά της ΑΕΔ είναι η μηχανιστική προσέγγιση για το πως λειτουργούν
οι οργανισμοί και πως μπορούν να αλλάξουν. Με αυτή την έννοια η χρήση της
λέξης «ανασχεδιασμός» δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα μιας θεώρησης που
θεωρεί την πολιτική ως άχρηστη παρεκτροπή που λειτουργικά είναι δύσκολη.
Τα ΠΣ και οι άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές σχεδιάζονται με τρόπους που
μπορούν να αυξήσουν την ικανότητα των πολιτικών και την ανεξαρτησία τους
ώστε να αντιπροσωπεύσουν τους ψηφοφόρους τους ενώ οι πολιτικοί εξαρτώνται
όλο και περισσότερο από τις γραφειοκρατικές πηγές πληροφόρησης; Μέχρι
σήμερα, οι καινοτομίες που είναι σχετικές με τη χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια
διοίκηση, αφορούν κυρίως την παροχή πληροφοριών παρά την ανάπτυξη
ευκαιριών για καλύτερη επικοινωνία ενώ δεν έχει αναπτυχθεί ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη νέων ειδών τηλεπικοινωνιακής πολιτικής αλληλεπίδρασης (Bellamy &
Taylor, 1998).
Η ανάλυση των σύγχρονων καινοτομιών δείχνει ότι οι ΤΠΕ τείνουν να
οργανώνονται με τρόπους που ενδυναμώνουν τις υπάρχουσες δομές εξουσίας και
τα υπάρχοντα πρότυπα επιρροών (Danziger et al, 1982). Οι δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών χρησιμοποιούνται κυρίως για να υπηρετήσουν τα ενδιαφέροντα των
πιο ισχυρών

παικτών στα γραφειοκρατικά και πολιτικά συστήματα.

Οι

πληροφορίες που παρέχονται από την διοίκηση καθορίζονται από την ίδια ενώ η
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έκταση στην οποία ο πολίτης, ήτοι ο καταναλωτής μπορεί να εκφράσει και να
προσπελάσει τις πληροφορίες που θέλει παραμένει προς το παρόν περιορισμένη
και δεν φαίνεται να επεκτείνεται στο μέλλον, εκτός και αν υπάρξει μια σημαντική
αλλαγή στην εκτίμηση της δημοκρατικής αξίας των πληροφοριών.
Η κύρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για την πολιτική και την τεχνολογία των
επικοινωνιών επικεντρώνεται στην πολιτική σημασία των μέσων μαζικής
ενημέρωσης,

δηλαδή

στις

δημοκρατικές

επιπλοκές

της

διάδοσης

των

πληροφοριών. Αυτή η επικοινωνία είναι από τη φύση της μιας κατεύθυνσης
(μονόλογος), χωρίς αλληλεπίδραση, μη ελεγχόμενη από τους δέκτες και σε
μεγάλο βαθμό μη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους ενώ έχει δυνατότητες
παραπλάνησης (Fox & Miller, 1995).
Οι αλληλεπιδραστικές ιδιότητες των ΤΠΕ θεωρούνται κρίσιμες επειδή επιτρέπουν
στα άτομα να

ενεργήσουν με δική τους πρωτοβουλία και να ελέγχουν

αυξανόμενα επιλεκτικά και αυτόνομα τη χρήση της πληροφορίας. Γι' αυτό ο
Sawhney (1996) όρισε το διαδίκτυο περισσότερο ως τεχνολογία έλκυσης (fetch)
παρά διανομής (deliver) λόγω της ενδυνάμωσης του προσωπικού ελέγχου.
Υποστηρίζεται ότι τα αλληλεπιδρώντα δίκτυα ενδυναμώνουν την διαλογική
συζήτηση επειδή υποστηρίζουν την πλούσια σε έμπνευση, άμεση

προσωπική

διασύνδεση (Jones, 1995). Αυτή η ποιότητα επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης των

ιδεατών κοινοτήτων

που θα επιφέρουν τις

δυνατότητες

«Gemeinschaft" δηλαδή της πρόσωπο-προς-πρόσωπο δημοκρατίας στον μετα
βιομηχανικό κόσμο (Rheingold, 1993). Έτσι η ηλεκτρονική επανάσταση μπορεί
να αλλάξει τα οράματα της ηλεκτρονικής πολιτικής συμμετοχής ενδυναμώνοντας
τις τάσεις των περισσότερο ελεγχόμενων μορφών δημοκρατίας, και να ανατρέπει
τη δύναμη των διαφόρων πολιτικών και γραφειοκρατικών ελίτ, λόγω της
δυνατότητας του να δημιουργεί αυτόνομα δίκτυα πέρα από τον έλεγχο των
πολιτικών,

των γραφειοκρατών ή των

μεγιστάνων

των

μέσων

μαζικής

ενημέρωσης. Το διαδίκτυο έρχεται να συμβολίσει αυτή την ακαταμάχητη
επεξήγηση της δυναμικής πρόκλησης προς τις υφιστάμενες δομές εξουσίας στην
ΠΕ (Weston, 1994).
Η πολιτική σημασία που αποδίδεται στο διαδίκτυο δεν προέρχεται απλά από την
προσβασιμότητα

σε

φαινομενικά

απεριόριστους,

παγκόσμιους

πόρους

πληροφοριών, ούτε από το γεγονός ότι η ανάπτυξη του είναι δραματική και
πρωτόγνωρη. Το διαδίκτυο αντιπροσωπεύει επίσης μια ισχυρή μεταφορική
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θεώρηση της «τεχνολογίας των πολιτών» λόγω της ανοσοποίησης του στον
έλεγχο, και συνεπώς σε πολιτικό ή εμπορικό χειρισμό. Κατά κάποιο τρόπο το
διαδίκτυο αντιπροσωπεύει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στην τεχνολογική
ανάπτυξη σε

ένα κόσμο

που ανήκει και ελέγχεται

από επιχειρησιακά

ενδιαφέροντα και συμφέροντα (Castells, 1996). Όπως υποστήριξε ο Fenchurch
(1994) το διαδίκτυο είναι η μόνη λειτουργούσα πολιτική αναρχία, αλλά έχει τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημοκρατία.
Το διαδίκτυο δίνει πλούσιες ευκαιρίες για νέες μορφές ανθρώπινης διασύνδεσης
και επιτρέπει την απόσπαση των επικοινωνιακών δικτύων, ίσως και την
απομόνωση τους, από τις δομές εξουσίας του κράτους. Βασική ερώτηση είναι αν
ο αυξανόμενος πολλαπλασιασμός των τηλε-κοινοτήτων

είναι κατά βάση

συμβατός με την δημοκρατική έννοια της πολιτικής συμμετοχής, που δίνει
έμφαση στη σημασία της πολιτικής δημόσιας συζήτησης

ως ένα μέσο

ολοκλήρωσης ή εμβαθύνει τις κοινωνικές αποκοπές με την ενθάρρυνση της
αύξησης των απομονωμένων και αποτυχημένων ατόμων (Abramson et al, 1988)
ή

μπορεί

να δημιουργήσει

κοινότητες

απομονωμένες,

διαχωρισμένες

ή

λιμνάζουσες ή που η εξέλιξη τους δημιουργεί άλλες μορφές ανισοτήτων (Keane,
1988).

2.2 Δημόσιοι θεσμοί και πληροφοριακά συστήματα
Ο δημόσιος τομέας έχει ως κύριο στόχο του να υπηρετεί τους θεσμούς.
Ταυτόχρονα κυριαρχείται από πολιτικές, θεσμούς, νόμους, κανόνες και πρότυπα,
αντίθετα από τον ιδιωτικό τομέα που επικεντρώνεται και κυριαρχείται από
οικονομικούς κυρίως στόχους. Η ανάγκη για ανάλυση των δημόσιων ΠΣ είναι
εντονότερη όχι μόνο λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας αλλά και της
υποχρέωσης για αποφυγή νομικών και άλλων θεσμικών προβλημάτων. Αυτό μας
υποχρεώνει να αναλύσουμε κάθε συστατικό των συστημάτων από θεσμική
άποψη. Το κυρίαρχο συστατικό είναι το περιεχόμενο, η πληροφορία.

2.3 Η πληροφορία ως πολιτικός πόρος
Το πρώτο πιο εμφανές επίπεδο ανάλυσης της πληροφορίας ασχολείται με την
υλική της μορφή, θεωρώντας την ως ένα βασικό πολιτικό πόρο που επιτρέπει την
ανάληψη αποστολών (διεργασιών), τη λήψη αποφάσεων ή τον υπολογισμό
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αποτελεσμάτων. Έτσι η ανάγκη λήψης πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή
άλλων για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας είναι μια σημαντική πηγή εξάρτησης,
ενώ η κατοχή πληροφοριών που είναι αναγκαίες σε άλλους στην επίτευξη των
σκοπών τους είναι πηγή ισχύος. Σύμφωνα με αυτό το είδος ανάλυσης, επομένως,
οι πληροφοριακές ασυμμετρίες, η άνιση κατοχή από τους
συμμέτοχους

των

πληροφοριακών

πόρων,

βρίσκεται

στην

σχετιζόμενους
καρδιά των

συσχετισμών οργανωτικής ισχύος, προωθώντας τον καιροσκοπισμό και άλλα
πρότυπα συμπεριφοράς σχεδιασμένα να παράγουν βελτιώσεις στον έλεγχο και
μειώσεις στην εξάρτηση.
Ο έλεγχος της μορφής, των προδιαγραφών και της ερμηνείας μπορεί να είναι
εξίσου σημαντικός όσο ο έλεγχος στη φυσική προσπέλαση. Για παράδειγμα, όταν
δημόσια έγγραφα γίνονται ευρέως διαθέσιμα στο διαδίκτυο, η κακή σύνταξη της
γλώσσας ή η πολυπλοκότητα στην παρουσίαση των δεδομένων μπορούν να είναι
σοβαρά εμπόδια στην αποτελεσματική χρήση τους από τους πολίτες. Ο
σημασιολογικός όπως και ο φυσικός έλεγχος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον περιορισμό της πρόσβασης σε άλλους πολιτικά σημαντικούς πόρους. Για
παράδειγμα, τα λογιστικά συστήματα περιορίζουν τις δυνατότητες ελέγχου των
χρηματικών ροών μόνο σε αυτούς που κατανοούν τους κανόνες συμπεριφοράς
τους. Έτσι ο πληροφοριακός επιμερισμός, η τάση των μικρών ομάδων ή μονάδων
μέσα στους πολύπλοκους οργανισμούς να θέτουν αξιώσεις στις πληροφορίες και
να τις ορίζουν με όρους που τους είναι κατανοητοί (Davenport, 1994) μπορεί να
έχει στρατηγική σημασία όχι μόνον για την προστασία της ελευθερίας αυτών των
μονάδων για να ασχοληθούν με τις διεργασίες τους με τον καλύτερο τρόπο, αλλά
στο να καθορίσουν επίσης την επιρροή τους και την αναγκαιότητα τους μέσα
στον ευρύτερο οργανισμό.
Ένα δεύτερο λιγότερο εμφανές επίπεδο ανάλυσης της πολιτικής της πληροφορίας
αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι προδιαγραφές των πληροφοριακών
πόρων και η προτυποποίηση των ροών πληροφόρησης αντανακλά και αναπαριστά
τους διαδικαστικούς κανόνες και τις κανονιστικές συμβάσεις της δημόσιας
διοίκησης. Έτσι δίνουν υλική μορφή και δύναμη στις προσδοκίες που ελέγχουν τη
συμπεριφορά και ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών. Για
παράδειγμα, τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα αποτελούν μια βασική μορφή
δυσκαμψίας, που περιορίζει την αλλαγή του διοικητικού πλαισίου ενώ τα
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συστήματα τηλε-δημοκρατίας, θα μπορούν να υπερβούν τις τυπικές διαδικασίες
και

θα

αποτελούσαν

πρόκληση

για

μια

ενσωματωμένες στις σχέσεις μεταξύ πολιτικών

σειρά

παραδοχών που

είναι

αντιπροσώπων, κυβερνήσεων

και πολιτών.

2.4 Πληροφορίες και θεσμικές πολώσεις
Η σημασιολογική σημασία των πληροφοριών στην οργανωτική πολιτική είναι
πολύ σημαντική. Δεν είναι αρκετή η κατοχή της αλλά έχει σημασία αν και από
ποιον μπορεί να κατανοηθεί. Έχει μεγάλη σημασία επομένως πως είναι
μορφοποιημένη, πως παρουσιάζεται και πως μεταφέρεται.

Σύμφωνα με τον

Machlup(1983):
•

Η πληροφορία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από ένα μέσο επικοινωνίας
ή αποθήκευσης. Επομένως η μορφή της είναι αναπόσπαστα δεμένη με τις
απαιτήσεις της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, είτε είναι σήμα καπνού, είτε
σήματα Μορς, είτε γραπτό υπόμνημα μεταφερόμενο μέσα από μια επίσημη
ιεραρχία ή δίκτυο υπολογιστών.

•

Η πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευτεί ή να συναλλαχθεί
μόνον

αν μπορεί να μορφοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να

μεταφερθεί με ένα μέσον επικοινωνίας. Αυτός ο σχηματισμός έχει τεχνικά
στοιχεία, εξασφαλίζοντας ότι μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά, καθώς
και σημασιολογικά

στοιχεία, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες

και οι

παραλήπτες της μπορούν να την ερμηνεύσουν αποτελεσματικά.
•

Η πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευθεί ή να συναλλαχθεί όσο
υπάρχει (περισσότερο

ή λιγότερο) κοινή κατανόηση (επεξήγηση) του

νοήματος της μεταξύ ^αποστολέα, μεσολαβητή, παραλήπτη και χρήστη. Έτσι,
όσο ισχυρότερες και πιο ομόφωνες είναι οι θεσμικές δομές μέσα στις οποίες
συμβαίνει η επικοινωνία και η επεξεργασία των πληροφοριών, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ευκολία για ακριβή επικοινωνία και κατανόηση.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πληροφορία όχι μόνο σχηματίζεται και αποκτά
νόημα από το περιβάλλον, αλλά αντανακλά πάνω του ενώ οι μορφές της
αποτελούν

σύμβολα

θεσμικής

ταυτότητας και ενεργά

στοιχεία

ορισμού,

αναπαραγωγής και επανακαθορισμού της θεσμικής πολιτικής και εξουσίας.
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2.5 Πληροφορικοποίηση
Ο

όρος

πληροφορικοποίηση

(Informatization)

χρησιμοποιείται

με

δύο

διαφορετικές έννοιες. Συχνά χρησιμοποιείται με την γενική έννοια της συνεχώς
αυξανόμενης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Frissen, 1992). Μια
δεύτερη εναλλακτική έννοια αναφέρεται στις ιδιαίτερες ιδιότητες των ΤΠΕ που
αναγνωρίστηκαν αρχικά από τον Zuboff όταν ονόμασε τις ΤΠΕ ως τεχνολογίες
πληροφόρησης (Zuboff, 1988). Ο Zuboff ανέπτυξε τη θεωρία πως οι ΤΠΕ
παρέχουν μια ιδιαίτερη βάση για καινοτομία, επειδή προσθέτουν ένα επιπλέον
στοιχείο ευκαμψίας, ήτοι συνεισφέρουν στο προϊόν (ή στην υπηρεσία) αλλά
αντανακλούν επίσης και τις δραστηριότητες και το σύστημα με το οποίο
συσχετίζονται. Οι ΤΠΕ παράγουν πληροφορίες που έχουν επίδραση στον
οργανισμό όπου έχουν εισαχθεί και επομένως αλλάζουν σκόπιμα ή τυχαία τις
ανθρώπινες αντιλήψεις στο περιβάλλον όπου εφαρμόζεται η τεχνολογία. Οι ΤΠΕ
επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως τεχνολογίες παραγωγής που
σχεδιάζονται για να επιταχύνουν και να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής
και διοίκησης-διαχείρισης.

Η ειδική σπουδαιότητα τους ενυπάρχει στην

αντανακλαστικότητά τους. Όπως έχει δείξει ο Zuboff, ο "πληροφορημένος"
εργαζόμενος

μπορεί

να

απελευθερωθεί

και να

ενδυναμωθεί

από ένα

πληροφοριακό σύστημα επειδή οι πληροφορίες που δημιουργεί διασαφηνίζουν τη
δραστηριότητα όπου εντάσσεται. Βέβαια και ο ίδιος εργαζόμενος ελέγχεται πλέον
πιο αποτελεσματικά με βάση τις πληροφορίες που απελευθερώνονται μέσα από
τις ιδιότητες πληροφορικοποίησης της τεχνολογίας.
Αυτή η ανάλυση εφαρμόζεται το ίδιο καλά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι
δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μαθαίνουν για τις προτιμήσεις των πολιτών από
τα δεδομένα που προκύπτουν από τις διαδικασίες εξυπηρέτησης τους. Το
πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης συλλέγει και δεδομένα που μπορούν να
μετατραπούν σε διοικητικές πληροφορίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών του συστήματος (Taylor & Williams, 1989).

2.6 Μετάδοση και δικτύωση της πληροφορίας
Τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) δίνουν τις δυνατότητες στους σύγχρονους
οργανισμούς για ενδυναμωμένες μορφές αυτοελέγχου από πλευράς χρηστών και
εργαζομένων. Όμως η δικτύωση της πληροφορίας επιτρέπει τον έλεγχο και από
άλλους όπως για παράδειγμα στο κράτος με ανεπιθύμητες προεκτάσεις. Σύμφωνα
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με τους Bellamy & Taylor (1998) αυτός ο έλεγχος είναι δυνατός με τους εξής
τρόπους:
1. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα κάνουν δυνατή την ολοκλήρωση των δεδομένων που
περιέχονται σε διαφορετικά αρχεία διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων
που

βρίσκονται

σε

διαφορετικά μέρη ακόμα και σε

διαφορετικούς

οργανισμούς ή κάτω από διαφορετικές δικαιοδοσίες με μεγάλη ταχύτητα και
χωρίς προβλήματα χώρου αποθήκευσης. Έτσι η αύξηση των πληροφοριακών
πόρων που μπορεί να διατεθούν σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι
τρομακτική.
2. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα επιτρέπουν την αντιστοίχηση και σύγκριση των
δεδομένων, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων μορφών πληροφοριών που
μπορούν να επεκτείνουν σημαντικά την «ευφυία» αυτών που κατέχουν αυτές
τις διαδικασίες.
3. Η δικτύωση μπορεί να παρέχει πολύ περισσότερη ευκαμψία και ακρίβεια στην
επιλογή, προσαρμογή και διαφοροποίηση της πληροφορίας που ρέει προς και
από ειδικές ομάδες χρηστών.
4. Η ευκαμψία και η συνδεσιμότητα των δικτύων μπορεί να επιτρέψει στους
οργανισμούς και τα άτομα να αποκτούν πολύ περισσότερη αυτονομία και
επιλεκτικότητα στους τρόπους που ανακτούν, διαχέουν και μεταδίδουν τις
πληροφορίες.
Οι παραπάνω ιδιότητες όταν εφαρμόζονται μαζί μπορούν να πολλαπλασιάσουν
δραματικά τις δυνατότητες τους (συνέργια).

2.7 Πληροφοριακά πεδία
Σύμφωνα

με τον Thompson

(1967) το πληροφοριακό πεδίο

είναι μια

αναγνωρισμένη σφαίρα επιρροής, ιδιοκτησίας και ελέγχου των πληροφοριών, των
προδιαγραφών τους, της μορφοποίησης, της εκμετάλλευσης και της επεξήγησης
τους. Τα πεδία συνήθως ελέγχονται από επιστημονικές κοινότητες που παρέχουν
τη γνωστική βάση που καθορίζει και επικυρώνει τα νοήματα και τη σημασία που
επισυνάπτεται στις πληροφορίες. Ένα πληροφοριακό πεδίο μπορεί να υπάρχει
όπου έχει εγκαθιδρυθεί σημαντικός έλεγχος στην πρόσβαση στα αρχεία
πληροφοριών, με τρόπο που οι πληροφορίες να μπορούν να παρακρατηθούν ή να
παρουσιαστούν μόνον με όρους και μορφή που καθορίζονται από τους
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πρωταγωνιστές που συνήθως ανήκουν σε επιστημονικές

κοινότητες.

Για

παράδειγμα, ένα ιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου μπορεί να αποτελεί ένα
πληροφοριακό πεδίο όταν έχει το δικαίωμα να κρατάει ξεχωριστά τα στοιχεία των
ασθενών,

όπου

οι

πληροφορίες

για

τους

ασθενείς

οργανώνονται

και

παρουσιάζονται σύμφωνα με την δική του ταξινόμηση, και όπου άμεση, χωρίς
επιτήρηση πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους γιατρούς ή στο προσωπικό που
εργάζεται κάτω από τη δική τους επιτήρηση.
Έτσι σύμφωνα με τον Thompson (1967) η ύπαρξη ενός πληροφοριακού πεδίου
σηματοδοτείται από:
•

διακοπή στη ροή πληροφοριών

•

διαμερισματοποίηση των πληροφοριακών πόρων

•

ιδιοσυγκρασία των πληροφοριακών προδιαγραφών

•

ηγεμονία

των

ειδικών

επιστημονικών

θεσμών

που

καθορίζουν

την

πληροφορία και επικυρώνουν τα συγκεκριμένα είδη επεξηγήσεων
Τα πληροφοριακά πεδία έχουν αναγνωρισμένη επιρροή πάνω στις προδιαγραφές
των πληροφοριών, στους πληροφοριακούς πόρους και τις πληροφοριακές ροές με
συνέπεια τα ΠΣ να ενεργούν ως καθρέπτης στον οποίο ανακλάται αυτή η δύναμη
και ως ένας χώρος πιθανού ανταγωνισμού. Αυτό συνεπάγεται ότι οι διαδικασίες
διατήρησης και πρόκλησης ομοφωνίας σε επίπεδο πληροφοριακού πεδίου είναι
κρίσιμες για την κατασκευή και ανακατασκευή των δημόσιων ΠΣ

και είναι

επομένως κεντρικές στην δόμηση των αντίστοιχων πολιτικών. Χρειάζεται όμως
εμπειρική έρευνα για να αποφέρει πολύ περισσότερη γνώση για το πώς και πότε
σχηματίζονται τα πληροφοριακά πεδία, καθώς και για τις ειδικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία πεδίου. Προς το παρόν η θεωρία
αποδέχεται ότι η διαμόρφωση των πληροφοριακών πεδίων αντανακλά την
αλληλεπίδραση τεσσάρων τύπων δικτύων, που είναι τα εξής (Thompson, 1967):
•

τυπικές οργανωτικές δικαιοδοσίες που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής
διανομής των λειτουργιών του δημόσιου τομέα, όπως των νομοθετικών
διαδικασιών, του προϋπολογισμού και της διανομής αξιωμάτων.

•

αλλαγές των δημόσιων πολιτικών που είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού
μεταξύ των νέων ιδεολογιών και των θεσμικών αξιών και των λειτουργικών
απαιτήσεων.
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•

κυριαρχούντα επαγγελματικά, τεχνολογικά και διοικητικά πρότυπα που είναι
το αποτέλεσμα της σχετικής δύναμης των επιστημονικών κοινοτήτων και των
επαγγελματικών δικτύων στην διεκδίκηση και προστασία των λειτουργικών
τους παραδοχών, προτιμήσεων και αξιών.

•

δίκτυα ΤΠΕ που αντανακλούν την ισχύ των πρωταγωνιστών που καθορίζουν
και ελέγχουν τις τεχνολογικές κατευθύνσεις και καινοτομίες.

2.8 Ανάλυση των πληροφοριακών πολιτικών
Το πληροφοριακό πεδίο προσφέρει την ιδιαιτερότητα που λείπει από το
οργανωτικό πεδίο επειδή αποφεύγει την συμβατική εστίαση στην τυπική
οργανωτική δομή και επιτυγχάνει αναλυτικά και με ακρίβεια την αναφορά σε
βιομηχανοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας, αποθήκευσης, επεξήγησης και
ανταλλαγής πληροφοριών.
Η πληροφορία είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός πόρος που απελευθερώνει από την
εξάρτηση και την αβεβαιότητα και συμβάλλει στο να είναι δυνατό να διοικηθούν
και πραγματοποιηθούν οι άλλοι πολιτικοί πόροι. Η πληροφορία εμφανίζεται ως
ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικού ελέγχου και αναμένεται να προσεχθεί περισσότερο
στο σύγχρονο δημόσιο τομέα, καθώς προκαλεί την αξιοπιστία της φύσης των
υπαρχόντων τεχνολογιών πληροφόρησης. Ένας σημαντικός πολιτικός στόχος
πίσω από τις στρατηγικές επανασχεδιασμού είναι η διάλυση των υπαρχόντων
ιεραρχιών

και

η

ανάπτυξη

των

χαλαρότερων

δικτύων

αγοραστών,

κατασκευαστών και προμηθευτών, οπότε θα πρέπει να αναμένουμε μια προφανή
αύξηση της αβεβαιότητας στους δημόσιους οργανισμούς. Συνάγεται λοιπόν, ότι η
ανάλυση των δικτύων της ΠΕ δεν πρέπει να επικεντρωθεί απλά στον ορισμό, τη
ροή και τον έλεγχο των πληροφοριών στο δημόσιο τομέα, αλλά και στην
στρατηγική συμπεριφορά των πρωταγωνιστών των πολύπλοκων δικτύων καθώς
αναζητούν τη διοίκηση των πόρων και των αβεβαιοτήτων στα μεταβαλλόμενα
συστήματα δημόσιας διοίκησης. Με δεδομένη την υπόθεση του Machlup (1983)
ότι η πληροφορία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το μέσο με το οποίο
μεταφέρεται, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η στρατηγική ανάλυσης
πρέπει να επικεντρωθεί και στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών
δικτύων και των ΠΣ. Όπως έγραψε ο Mulgan (1991) τα δίκτυα δημιουργούνται
όχι απλά για την επικοινωνία αλλά και για να αποκτήσουν θέση ισχύος και καθώς
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ενσωματώνουν τους μεταβαλλόμενους κανόνες του παιγνιδιού και αντανακλούν
τις

πολώσεις

που

είναι

θεσμοποιημένες

στα

συστήματα

της

δημόσιας

διακυβέρνησης, τα ΠΣ γίνονται σημαντικοί χώροι ανταγωνισμού όπου η φύση και
η σημασία των θεσμικών αλλαγών εκτίθενται και προκαλούνται. Γι' αυτό το
σκοπό προσφέρουν ένα ιδιαίτερα αποδοτικό πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας.
Η θεσμική προσέγγιση για την κατανόηση της πληροφοριακής πολιτικής
οργάνωσης (ΠΠΟ) απαιτεί αλλαγή προσανατολισμού της ροής των πληροφοριών
αλλά και της κατανόησης των δημόσιων

οργανισμών

κατά μήκος των

υπαρχόντων λειτουργικών, επαγγελματικών και διατμηματικών ορίων, και
μεγάλες αλλαγές στην τοπολογία των ΠΣ διοίκησης, λογιστικής και λήψης
αποφάσεων, δηλαδή βασίζεται στην παραδοχή ότι η πληροφορία μπορεί να
μεταδοθεί μέσω του δημόσιου συστήματος με τρόπους που θα προκαλέσουν
θεμελιακά την ακεραιότητα πολλών από τα πληροφοριακά του πεδία.
Οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες όπως η δυσκαμψία, η γραφειοκρατία και η
λειτουργική κατάτμηση, οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην αλληλεπίδραση των
θεσμικών

αξιών

της

δημόσιας

διοίκησης

-

ιδιαίτερα

στην

ιεραρχική

υπευθυνότητα που συνδέεται με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την ισότητα, το
καθήκον και την υπευθυνότητα - και την πληροφοριακή σκλήρωση που
προέρχεται από τη γραφειοκρατική διαχείριση (Bellamy & Taylor, 1992) που
συνδυασμένη με την διαμερισματοποίηση των πληροφοριακών πόρων έχει
οδηγήσει σε κατακόρυφα διαχωρισμένους οργανισμούς που επιδεικνύουν μια
ισχυρή έμφαση στην κατακόρυφη παρά στην οριζόντια ροή πληροφοριών. Η
παρατηρούμενη δυσκαμψία των πληροφοριακών ροών σημαίνει ότι μέχρι
σήμερα, οι κυβερνητικοί οργανισμοί βρίσκουν δυσκολία να ξεφύγουν από την
αδράνεια και την κυριαρχία της γραφειοκρατίας.
Εκτός από τα τεράστια έξοδα που απορροφήθηκαν σε χιλιάδες δημόσια ΠΣ ,
υπάρχει το φοβερά πολύπλοκο, αν όχι αδύνατο έργο της διασύνδεσης τους ώστε
να είναι δυνατή η σύνδεση των πολλαπλών κωδικών και αρχείων συναλλαγών
που έχουν δημιουργηθεί μέσα σ' αυτά τα συστήματα. Επιπλέον, τα ΠΣ έχουν
δημιουργήσει τα δικά τους ανθρώπινα δίκτυα: τις ομάδες των διαχειριστών
έργων, τους ειδικούς της πληροφορικής και τους εξωτερικούς κατασκευαστές και
προμηθευτές εξοπλισμού, που έχουν μερίδια όχι μόνο σε συγκεκριμένες τεχνικές
λύσεις αλλά και στα οργανωτικά και διοικητικά πρότυπα που αντιπροσωπεύουν
αυτά τα συστήματα. Πέρα από αυτά τα δίκτυα που βασίζονται στις ΤΠΕ
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υπάρχουν και οι επιστημονικές κοινότητες που καθορίζουν τα πληροφοριακά
μερίδια που περιέχονται και ανακλώνται μέσα στα πληροφοριακά πεδία της
δημόσιας διοίκησης.
Η κατακόρυφη, λειτουργική γραφειοκρατία που υπάρχει στα υπάρχοντα ΠΣ έχει
επιπτώσεις σε όλους τους θεσμούς της δημόσιας διοίκησης όπως την υψηλού
βαθμού κατακόρυφη διαμερισματοποίηση μεταξύ των πολιτικών τομέων και την
ανάπτυξη σημαντικών

διαχωριστικών ορίων μεταξύ όλων των επιπέδων

διοίκησης.
Ακόμη και οι ακαδημαϊκοί το βρίσκουν δύσκολο να ξεφύγουν από τη νοοτροπία
της απασχόλησης με εξάρτηση από την κατακόρυφη υπευθυνότητα και τον
έλεγχο. Οι περισσότερες ακαδημαϊκές αναλύσεις της θεσμικής αλλαγής που
συνδέεται με το πρόγραμμα Next Steps έχουν περιοριστεί από ένα κυρίαρχο
ιεραρχικό πρότυπο που έχει επικεντρωθεί στις σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών,
υπουργών και Βουλής (Bellamy & Taylor, 1992). Οι ακαδημαϊκοί έκαναν σχετικά
ελάχιστη προσπάθεια να εφαρμόσουν εναλλακτικά θεσμικά μοντέλα, ή να
εξετάσουν τις δυναμικές συμπεριφοράς και οργάνωσης. Συνεπώς, ελάχιστη
προσοχή έχει δοθεί στην αυξανόμενη σημασία των πολύπλοκων οριζόντιων
σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών και των άλλων τμημάτων, των προμηθευτών, των
κατασκευαστών και των πελατών (Bellamy, 1994).

2.9 Πληροφοριακή πολιτική οργάνωση
Η σημασία της διοίκησης των ΤΠΕ αναγνωρίζεται πιο ξεκάθαρα. Οι κυβερνήσεις
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες και διαδικασίες,
αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικής. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνική
επιστημονική έρευνα της πληροφοριακής εποχής έχει επικεντρωθεί κυρίως στην
πληροφοριακή οικονομία και την ΚτΠ με αποτέλεσμα έναν ισχυρό κοινωνικο
οικονομικό προσανατολισμό. Η εστίαση στην ανάγκη της συστηματικής εξέτασης
της σημασίας της αλλαγής των δυνατοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας για
την

δημόσια

διοίκηση,

με

τη

χρήση

μιας

παράλληλης

έννοιας,

του

πληροφοριακού πολιτεύματος, είναι σχετικά πρόσφατη (Taylor & Williams,
1990). Σύμφωνα με αυτή την έννοια, υπάρχει μια ανάγκη για ένα πλαίσιο
διερεύνησης και ανάλυσης των αλλαγών μέσα και γύρω από τη δημόσια
διοίκηση, συμπεριλαμβανόμενων των καινοτομιών που επικεντρώνονται στην
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πληροφόρηση και την επικοινωνία και τις σχέσεις τους με τις μεταβαλλόμενες
δομές, διαδικασίες και αξίες (Bellamy & Taylor, 1994).
Οι Bellamy & Taylor (1996) εξέτασαν τρία εναλλακτικά πλαίσια - προσεγγίσεις
των αλλαγών, ήτοι, την χαρτογράφηση και μέτρηση της τεχνολογικής διάχυσης,
την ανάλυση της επιχειρηματικής λογικής των ΤΠΕ, και την θεσμική προσέγγιση.

2.10 Χαρτογράφηση και μέτρηση της τεχνολογικής διάχυσης
Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην τεχνολογία και επικεντρώνεται στη μέτρηση
της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών από τους κυβερνητικούς οργανισμούς και
την αντιστοίχηση της έκτασης και της διανομής της τεχνολογικής καινοτομίας σε
σχέση με μια σειρά διοικητικών, λειτουργικών και πολιτικών λειτουργιών. Δίνει
αναλύσεις των διαφόρων προτύπων τεχνολογικής αποδοχής ως μέσο διερεύνησης
της σημασίας της διευρυνόμενης χρήσης των τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα.
Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ χρήσιμη για την βιομηχανία της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών, επειδή της υποδεικνύει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες
αναπτύσσονται αξιόλογες αγορές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Είναι
πολύ λιγότερο χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται για την εξήγηση των επερχόμενων
αλλαγών επειδή τα ποσοτικά τεχνολογικά δεδομένα δεν συνεπάγεται ότι
αντανακλούν και τις ποιοτικές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών.
2.11 Ανάλυση της επιχειρηματικής λογικής των ΤΠΕ
Όπως και η πρώτη προσέγγιση, δίνει πρωταρχική σημασία στην τεχνολογική
καινοτομία και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις

επιπτώσεις που υπάρχουν στις

οικονομικές δομές των επιχειρήσεων, και συνεπώς στην επιχειρηματική δομή και
στρατηγική. Αυτή η έμφαση προέρχεται από την παραδοχή ότι η σύνθεση των
επιχειρήσεων, η φύση των εσωτερικών σχέσεων στον οργανισμό, και η εστίαση
στις επιχειρηματικές στρατηγικές θα αλλάξουν ραγδαία κάτω από το βάρος της
οικονομικής λογικής της τεχνολογικής καινοτομίας. Καθώς η επιχειρηματική
λογική των νέων τεχνολογιών γίνεται καλύτερα κατανοητή αναπτύσσονται
θεμελιώδεις ευκαιρίες για επανασχεδιασμό της δημόσιας μηχανής και των
διαδικασιών της.
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.3

ΤΡΟΧΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεκαετίες 60, 70

Δεκαετίες 70, 80

Δεκαετίες 80, 90

Αυτοματισμός

Πληροφορικοποίηση

Ανασχεδιασμός

Ανάπτυξη

Αλλαγή τρόπων εκτέλεσης

Αντικατάσταση

εργασίας από

μηχανή

συμπληρωματικής

αξίας πληροφοριακών πόρων
Αλλαγή

τρόπων

σκέψης/

ανάλυσης
Οικονομίες κλίμακας

Οικονομίες σκοπού

Οικονομίες

κλίμακας

και

σκοπού
Συσσωρευμένη βιομηχανική δομή

Πιο διασπασμένη Βιομηχανική δομή

Κεντρικές οργανωτικές ιεραρχίες

Προκλήσεις σε οργανωτικά όρια, εσωτερικά και
εξωτερικά

Παραδοσιακές πολιτιστικές αξίες/πρότυπα

Νέες στρατηγικά και λειτουργικά πρότυπα, αλλαγή
οργανωτικού πολιτισμού

Πηγή: Bellamy & Taylor (1996)

Ο πίνακας 1.3 παρουσιάζει τις τρεις προσεγγίσεις στην επιχειρηματική λογική των
νέων ΤΠΕ και τις τοποθετεί χρονολογικά

Ο πίνακας 1.4 παρουσιάζει την διαφορά

μεταξύ των αρχών της παλαιάς δημόσιας διοίκησης και των απαιτήσεων από την
επιχειρηματική λογική της τεχνολογικής καινοτομίας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΕΠΟΧΗ
«Παλιές» παραδοσιακές αρχές

«Νέες» αναδυόμενες αρχές

1. Ομοιομορφία παροχής: αρχή της διοίκησης

Προσαρμοσμένη παροχή σε

ή της ισότητας

απόδοσης

και

αναζήτηση οικονομίας,

αποτελεσματικότητας:

η

επιχει

ρηματική αρχή
2.

Ιεραρχική δομή

στον γραφειοκρατικό

οργανισμό: η αρχή του ελέγχου από πάνω

Χαλαρές - στενές δομές ενδυνάμωσης της δημόσιας
υπηρεσίας: αρχή της δικτυακής διοίκησης

προς τα κάτω
3. Διαίρεση της εργασίας: η επικράτηση της

Σύγκληση

υπηρεσιών:

λειτου ργικότητας

σημασίας της ολοκλήρωσης

4. Πατερναλιστικές σχέσεις προς πελάτες,

Σχέσεις ανταπόκρισης προς πελάτες και πολίτες: αρχή

κλπ: η επαγγελματική αρχή

του πλήρους ατόμου
Πηγή:
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αρχή

Bellamy

της

αυξανόμενης

& Taylor

(1996)
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2.12 Θεσμική προσέγγιση
Οι πρώτες δύο προσεγγίσεις είναι πολύ τεχνικές και δεν λαμβάνουν υπόψη την
πολυπλοκότητα του πραγματικού πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η
λογική της ΠΕ συνεπάγεται νέα είδη ανταλλαγών μεταξύ αξιών όπως η
καθολικότητα και η επιλεξιμότητα, η ισότητα και η αποδοτικότητα, και η
ιδιωτικότητα και η διαφάνεια. Όμως, η φύση και οι επιπτώσεις των ανταλλαγών
που συμβαίνουν στην πραγματικότητα μπορούν να κατανοηθούν μόνο με
αναφορά στις πολιτικές αναγκαιότητες, τις επιχειρηματικές αξίες και τους
οργανωτικούς

πολιτισμούς

απ'

όπου

προέρχονται.

Για

παράδειγμα, οι

αυξανόμενες δυνατότητες παρακολούθησης των ΤΠΕ μπορούν να εξηγηθούν πιο
εύλογα ως αποτέλεσμα των διοικητικών προσπαθειών για μείωση του κόστους
και κάνοντας έτσι πιο αποδοτική τη χρήση των πληροφοριών για τους πελάτεςπολίτες, παρά ως μια αναπόφευκτη εκδήλωση των Οργουελιανών δυνατοτήτων
των ΤΠΕ. Επίσης, η πίεση για την εξασφάλιση νέων ειδών οικονομιών κλίμακας
αντανακλά την πολιτιστική παραδοχή των κυβερνήσεων ότι οι ΤΠΕ πρέπει να
θεωρηθούν κυρίως ως τεχνολογίες παραγωγής. Οι δημόσιες διοικήσεις επομένως
τυφλώνονται από την προσέγγιση του αυτοματισμού για την εκμετάλλευση της
νέας τεχνολογίας και δεν μπορούν να δουν τις άλλες δυνατότητες που
αποδίδονται στις νέες ΤΠΕ.
Σύμφωνα με τους Scarbrough & Corbett (1992) δεν μπορούμε να θεωρούμε τις
τεχνολογίες ως απείρως εύπλαστες και φορητές κατασκευές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς αλλά θεωρούμε ότι οι νέες ΤΠΕ είναι
γεμάτες με ειδικά σύνολα πληροφοριακών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων που
ενώ μπορεί να οδηγούν σε αμφίβολα αποτελέσματα, οι βασικές κοινωνικές και
πολιτικές επιλογές που παρουσιάζουν και αντανακλούν καθορίζονται από τις
κοινωνικές διαδικασίες όπου ενσωματώνονται, που ανήκουν σε ειδικά θεσμικά
πλαίσια. Στην πράξη επομένως, οι ίδιες τεχνολογίες τείνουν να παράγουν
παρόμοια πλαίσια αποτελεσμάτων με τα ίδια είδη θεσμών, ένα φαινόμενο που
μπορεί να θεωρηθεί ως τεχνολογικός ντετερμινισμός. Για παράδειγμα, στο
ανώτερο μακρο-επίπεδο, οι ανταλλαγές μεταξύ των απειλών και των ευκαιριών
που συνδέονται με την ΠΕ, στην πράξη επηρεάζονται από τα ειδικά ρυθμιστικά
και ανταγωνιστικά συστήματα κάτω από τα οποία κατασκευάζονται οι εθνικές
υπερ-λεωφόροι. Ομοίως στο μικροεπίπεδο, η σύγχρονη ανάπτυξη των δημόσιων
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ΠΣ καθορίζει και περιορίζει τις ευκαιρίες για νέα είδη δημοκρατικών διαδικασιών
επειδή βασίζεται σε

μακροχρόνιες πολιτιστικές παραδοχές της δημόσιας

διοίκησης αναφορικά με τη διαχείριση της πρόσβασης στην δημόσια πληροφορία
σε μια δημοκρατία. Αν αυτές οι διαδικασίες ενεργούν έτσι ώστε να εμπεδώνουν
και να θεσμοποιούν το διαχωρισμό μεταξύ πληροφοριακά πλούσιων και φτωχών,
αυτό το πρότυπο ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνδέεται με την ΠΕ. Στην πράξη όμως, είναι μια διαδικασία που αναδεικνύεται
από την

ανάμειξη των ιδεολογικά προκαλούμενων πολιτικών προτιμήσεων,

βαθιά ριζωμένων πολιτιστικών παραδοχών, και τις δυνατότητες που προσφέρουν
οι τεχνολογικές καινοτομίες.
Συνεπώς μία κεντρική υπόθεση στη μελέτη της πληροφοριακής πολιτικής
οργάνωσης - ΠΠΟ (information polity) είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να
συμβούν δραματικές αλλαγές ως άμεση συνέπεια της μεγαλύτερης αποδοχής των
εμφανιζόμενων ως επαναστατικών τεχνολογιών.
Ο Stinchcombe (1968) θεωρεί ότι θεσμός είναι μια δομή στην οποία ισχυροί
άνθρωποι αφοσιώνονται σε κάποια αξία ή συμφέρον που διατηρείται και
προστατεύεται για όσο χρόνο διατηρούνται στην εξουσία.
Ο Selznick (1957) εξέτασε την θεσμοποίηση όχι μόνο ως μια διαδικασία
διατήρησης κάποιων αξιών αλλά και ως μια μεταβλητή όπου οι οργανισμοί με
τους καλύτερα καθορισμένους στόχους ή με τις περισσότερο ανεπτυγμένες
τεχνολογίες υφίστανται λιγότερη θεσμοποίηση συγκριτικά με αυτούς που έχουν
διάχυτους σκοπούς και αδύνατες τεχνολογίες.
Σύμφωνα με τον Parsons (1953) οι οργανισμοί τείνουν να διαφοροποιούνται
κατακόρυφα σε τρία ξεχωριστά στρώματα: το τεχνικό, που ασχολείται με τις
παραγωγικές διαδικασίες, το διοικητικό που ασχολείται με τις δραστηριότητες του
ελέγχου και του συντονισμού και με τις προμήθειες και τις πωλήσεις, και το
θεσμικό που ασχολείται με την σύνδεση του οργανισμού με τους κανόνες και τις
συμβάσεις της κοινότητας και της κοινωνίας όπου εντάσσεται.
Οι March & Simon (1958) θεωρούν ότι οι τρόποι που οι οργανισμοί καθορίζουν
τη συμπεριφορά των συμμέτοχων είναι η τυποποίηση των προγραμμάτων
αξιολόγησης της αποδοτικότητας και των λειτουργικών οδηγιών που περιορίζουν
τις δυνατές επιλογές. Σύμφωνα με τον Simon (1957) το ορθολογικό άτομο είναι
οργανωμένο και ενταγμένο στους θεσμούς. Τα συστατικά που συμβάλλουν στην
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θεσμοποίηση είναι οι παραδοχές αξιών, τα γνωστικά πλαίσια, οι κανόνες και η
τυποποίηση των διαδικασιών.

2.12.α Η γνωστική θεωρία
Σύμφωνα με τους Markus & Zajonc (1985) το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να
θεωρηθεί ως μια υπολογιστική συσκευή που καταχωρεί την
πληροφορία και την υποβάλλει

σε

εισερχόμενη

μια ποικιλία μετασχηματισμών

προχωρήσει σε κάποια ενέργεια - απόκριση. Οι γνωστικές

πριν

δομές που

χρησιμοποιούν τα άτομα για την επιλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών
έχουν ονομαστεί σχήματα, πλαίσια ή επαγωγικά σύνολα. Οι Schank & Abelson
(1977) εισήγαγαν την έννοια των σεναρίων (scripts) όπου πρότυπα και
διαδικασίες ανακαλούνται ανάλογα με τους ειδικούς ρόλους ή τις αναφυόμενες
περιστάσεις.
Οι Nisbett & Ross (1980) αναφέρουν ότι οι δύο κύριες πηγές επαγωγικών λαθών
είναι (1) η τάση συνεχούς χρήσης απλοποιημένων στρατηγικών που έχει την
αδυναμία εφαρμογής των λογικών και στατιστικών κανόνων της επιστημονικής
ανάλυσης, και (2) μια τάση επεξήγησης των αναφαινόμενων συμπεριφορών με
βάση τα άτομα και αγνοώντας τους ισχυρούς θεσμικούς παράγοντες που
αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατάσταση.
Οι Burke & Reitzes (1991) θεωρούν ότι τα άτομα παίζουν σημαντικό ρόλο
δημιουργίας, υποστήριξης, και αλλαγής των κοινωνικών δομών με το να
καθορίζουν μια κοινωνική ταυτότητα (identity) που ενεργεί ως λειτουργικό
πρότυπο συμπεριφοράς.

2.12.β Η νεοκλασική θεσμική θεωρία
Η βασική θεωρία που πρότεινε ο Coase (1937) εξηγεί πως μερικές οικονομικές
συναλλαγές

των

οργανισμών

περιλαμβάνουν κανόνες

γίνονται

και ιεραρχικούς

με

βάση διοικητικές
μηχανισμούς

δομές

επιβολής

που

και δεν

βασίζονται στους κανόνες της αγοράς. Ο λόγος κατά τον Coase είναι το κόστος
που συνεπάγεται η χρήση του μηχανισμού τιμών, ήτοι, το κόστος επιλογής και
κατάληξης σε συμφωνία για κάθε διεκπεραίωση. Σύμφωνα με τον Williamson
(1991) ο νέος προσανατολισμός βρίσκεται προς την κατεύθυνση της συγκριτικής
αποδοτικότητας διαχείρισης του κόστους διεκπεραίωσης που μπορούν να
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επιτύχουν οι εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης παρά στην επιρροή των
θεσμικών παραγόντων όπως συνηθειών, νόμων και πολιτικών.

2.12.γ Η σύγχρονη θεσμική θεωρία
Σύμφωνα με τον Scott (1995) οι θεσμοί αποτελούνται από γνωστικές,
κανονιστικές,

και ρυθμιστικές

δομές και δραστηριότητες που παρέχουν

σταθερότητα και νόημα στην κοινωνική συμπεριφορά. Οι θεσμοί διαχέονται με
τον οργανωτικό πολιτισμό, τις δομές και τις τυποποιημένες διαδικασίες και
λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα δικαιοδοσίας. Με αυτό τον ορισμό, οι θεσμοί
είναι πολύπλευρα συστήματα που συμπεριλαμβάνουν σύμβολα (γνωστικές δομές
και κανονιστικές διατάξεις) και ρυθμιστικές διαδικασίες που διαμορφώνουν
κοινωνικές συμπεριφορές. Τα συστήματα εννοιών, οι διαδικασίες ελέγχου και οι
διαδικασίες λειτουργίας αλληλοεπηρεάζονται. Σύμφωνα με τον D' Aadrade
(1984) οι κοινωνικές επιρροές, οι πιέσεις για συμμόρφωση και οι προσωπικές
παρορμήσεις μπορεί να επενεργήσουν ως μια συνισταμένη δύναμη.
Σύμφωνα με τον Scott (1995) οι διάφορες θεσμικές θεωρίες διακρίνονται ανάλογα
με την έμφαση που δίνουν στα επιμέρους θεσμικά στοιχεία, τους τρόπους
διάχυσης τους τα επίπεδα διαφοροποίησης της ανάλυσης.
Οι πίνακες 1.5 και 1.6 δίνουν την έμφαση στις διάφορες κατηγορίες θεσμικών
στοιχείων και τα αντίστοιχα μέσα διάχυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5

ΕΜΦΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κατηγορία

Έμφαση

Ρυθμιστική

Κανονιστική

Γνωστική

Βάση

Σκοπιμότητας

Κοινωνικής

Θεωρείται δεδομένη

υποχρέωσης

συμμόρφωσης
Μηχανισμοί

Εξαναγκασμός

Κανόνες

Μίμηση

Λογική

Μεσολάβησης

Αρμοδιότητα

Ορθοδοξία

Δείκτες

Κανόνες, νόμοι, Πιστοποίηση,

Επικρατούσα άποψη, ισο-

κυρώσεις

επικύρωση

μορφισμός

Νομική κύρωση

Ηθική

Πολιτιστική

διαχείριση

σωστή άποψη

Βάση
νομιμότητας

υποστήριξη,

Πηγή: Scott (1995)
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.6

ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.1

2

Μέσα διάχυσης

Πολιτιστικά

Κατηγορία

Ρυθμιστική

Κανονιστική

Γνωστική

Κανόνες, νόμοι

Αξίες,

Κατηγορίες,

προβλέψεις

τυποποιήσεις

Κοινωνικές

Συστήματα

Καθεστώτα,

Δομημένες

δομές

διαχείρισης,

συστήματα

ισομορφικές

εξουσίας

κύρους

ταυτότητες

Τυπικές

Πρωτόκολλα,

Συμμόρφωση,

Προγράμματα

διαδικασίες

τυποποιημένες

εκτέλεση

αποδοτικότητας,

διαδικασίες

καθήκοντος

σενάρια
Πηγή: Scott (1995)

2.12.δ Θεσμικά συστήματα υποστήριξης των οργανισμών
Οι διάφοροι θεωρητικοί προσπάθησαν κατά περιόδους να καθορίσουν τα είδη των
θεσμικών δομών που είναι καταλληλότερα για την υποστήριξη των διάφορων
οργανισμών. Οι αρχικές απόψεις έδωσαν περισσότερη έμφαση στις κανονιστικές
δομές. Ο Weber (1968) υποστήριξε τη νομική διευθέτηση, ήτοι ένα σύστημα
συνειδητών λογικών κανόνων που οδηγούν σε χρήσιμες λογικές ενέργειες. Ο
Parsons (1951) ανέπτυξε τις βασικές διαστάσεις αξιών που στηρίζουν τις
διαφορετικές κατευθύνσεις και τις δομές υποστήριξης, όπως «παγκοσμιότητα»,
«συναισθηματική ουδετερότητα», «επιτυχία» και «ιδιαιτερότητα». Ο Ellul (1964)
περιγράφει την ανάδειξη μιας τεχνοκρατικής νοοτροπίας που ενθαρρύνει τις
αναλυτικές προσεγγίσεις και την ανάπτυξη των συστηματικών, χρήσιμων
κανόνων επιδίωξης ειδικών στόχων. Οι Berger, Berger & Kellner

(1973)

περιγράφουν τα νέα επίπεδα συνειδητοποίησης που συνοδεύουν την ανάπτυξη της
τεχνολογίας

και της γραφειοκρατίας, όπως

«μηχανιστική»,

«δυνατότητα

αναπαραγωγής», «τάξη», και «προβλεψιμότητα». Ο Meyer (1983) αναλύει τα
πολιτιστικά στοιχεία που βασίζονται τα θεμέλια των οργανισμών όπως
«καθορισμένοι στόχοι», «πολιτιστικά καθορισμένες σχέσεις ή τεχνολογίες μέσωνστόχων» θεωρώντας τον κόσμο γύρω από τους οργανισμούς και τους ίδιους τους
οργανισμούς ως πόρους και προϋποθέτοντας μια ομοιόμορφη εξουσία που
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προσδίδει συνεκτικότητα στη λειτουργία των οργανισμών. Οι Meyer & Rowan
(1977) θεωρούν ότι οι οργανισμοί αναπτύσσονται γύρω από τεχνολογικές
διαδικασίες που βοηθούν στην αξιόπιστη λειτουργία. Οι Meyer & Scott (1983)
θεωρούν ότι οι οργανισμοί αναπτύσσονται σε συσχετισμό με θεσμικές δοξασίες
που καθορίζουν τις σχέσεις μέσων-στόχων με κανονιστικό τρόπο ώστε να είναι
δυνατός ο καθορισμός ευθυνών και υπευθυνοτήτων. Κάθε αντιμετώπιση των
οργανισμών δίνει έμφαση στη συνεισφορά τους στην κοινωνική σταθερότητα, ότι
δηλαδή είναι οργανισμοί με σχετική μονιμότητα (Hughes, 1936). Δεν υπάρχει
συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τους μηχανισμούς που προκαλούν
σταθερότητα (Scott, 1995).

2.12.ε Οντολογική υπόθεση
Σύμφωνα με τους Burrell & Morgan (1979) οι οντολογικές υποθέσεις αφορούν
την ίδια την ουσία των φαινομένων που ερευνούμε είτε η «πραγματικότητα»
επιβάλλεται εξωτερικά στο άτομο από τα έξω είτε είναι παράγωγο της σκέψης του
ατόμου.

2.12.στ Οι διαδικασίες ως μέσα διάχυσης των θεσμών
Οι θεσμοί μπορούν να ενσωματωθούν και να διαχυθούν με δομημένες
δραστηριότητες που παίρνουν τη μορφή συνηθισμένων συμπεριφορών και
διαδικασιών. Οι τυποποιημένες διαδικασίες είναι μέσα διάχυσης που βασίζονται
σε πρότυπες ενέργειες που αντανακλούν την υπονοούμενη (tacit) γνώση των
συμμετεχόντων - δηλαδή βαθιά ενσωματωμένες συνήθειες και διαδικασίες
βασισμένες σε μη εκπεφρασμένη γνώση και πεποιθήσεις (March & Simon, 1958).
Ο Winter (1990) θεωρεί τις διαδικασίες ως το γενετικό υλικό των οργανισμών και
τις

διακρίνει

σε

χρησιμοποιούμενες

σκληρές

-

τεχνολογίες

που
-

έχουν
και

κωδικοποιηθεί

μαλακές

-

όπου

μέσα

στις

υπάρχουν

επαναλαμβανόμενα πρότυπα ενεργειών. Αυτές οι διαδικασίες χαρακτηρίζουν τη
σταθερότητα της οργανωτικής συμπεριφοράς που μπορεί να είναι υπεύθυνη για
την αξιόπιστη λειτουργία αλλά και την δυσκαμψία των οργανισμών.

2.12.ζ Διαφοροποιούμενα επίπεδα ανάλυσης
Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των κοινωνικών φαινομένων η
οποιαδήποτε διαφοροποίηση είναι αυθαίρετη σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
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Το επίπεδο ανάλυσης μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητικά από την
ευρύτητα δικαιοδοσίας της θεσμικής του μορφής (Scott, 1995). Ο Scott διακρίνει
τα εξής επίπεδα ανάλυσης: τον κόσμο, την κοινωνία, το οργανωτικό πεδίο, τον
οργανωτικό πληθυσμό, και το οργανωτικό υποσύστημα. Σύμφωνα με τους
Dimaggio & Powell (1983) ένα οργανωτικό πεδίο αναφέρεται σ' αυτούς τους
οργανισμούς που στο σύνολο τους αποτελούν μια

αναγνωρισμένη θεσμική

περιοχή.

2.12.η Θεσμικοί παράγοντες
Οι DiMaggio & Powell (1983) παρατηρούν ότι το κράτος και τα επαγγέλματα
έχουν

αποδειχθεί

ορθολογικοποίησης

ότι

είναι

οι

μεγαλύτεροι

παράγοντες

οργανωτικής

στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα αντικαθιστώντας την

ανταγωνιστική αγορά που ήταν ο κύριος παράγοντας μέχρι τότε.
Από κάποιες απόψεις το κράτος είναι απλώς ένας ακόμα οργανωτικός θεσμός μια γραφειοκρατική δομή που έχει την εξουσία διακυβέρνησης σε μια
περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Όμως, έχει κάποιες ειδικές εξουσίες και
προνόμια έναντι των υπολοίπων οργανισμών (Lindblom, 1977). Είναι ένας
συλλογικός οργανισμός ή ένα σύνολο ημιαυτόνομων οργανισμών με διάφορο
βαθμό αλληλεξάρτησης και αυτονομίας (Abzug & Mezias, 1993) και ως
συλλεκτικός οργανισμός λειτουργεί κυρίως μέσα από κανονιστικές διαδικασίες
(Noll, 1985).
Το κράτος μπορεί να επηρεάσει τα οργανωτικά συστήματα με τους εξής τρόπους:
[1]

Κρατικές παρεμβάσεις στις αγορές εργασίας (Baron, Dobbin, & Jennings,
1986)

[2]

Επιρροή οργανωτικών συστημάτων σε διάφορα επίπεδα ως θεσμική δομή,
όπως κατακερματισμός πολλαπλών ανταγωνιστικών κέντρων (Scott &
Meyer, 1983/1991), και διάθεση χώρων και κανόνων διεξαγωγής των
συγκρούσεων όπως είναι τα δικαστήρια (Campbell & Lindberg, 1990),

[3]

Δυνατότητα

καθορισμού

και

επιβολής

περιουσιακών

δικαιωμάτων

ιδιοκτησίας και ελέγχου (Campell & Lindberg, 1990).
2.13 Ανάπτυξη ιστορικών και συγκριτικών μελετών
Η συνεισφορά της θεσμικής έρευνας στο πεδίο των οργανωτικών μελετών
βρίσκεται στην αναζωογόνηση της ιστορικής και συγκριτικής έρευνας σε
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διαφορετικά θεσμικά περιβάλλοντα. Οι μέθοδοι των μελετών περιπτώσεων,
ποιοτικών και ποσοτικών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλες στη μελέτη των κοινωνικών
φαινομένων. Σύμφωνα με τον Scott (1995) χρειαζόμαστε [1] καλύτερη
πληροφόρηση για τις διαδικασίες δημιουργίας, συντήρησης και καταστροφής των
θεσμών,

[2] μελέτες σχετικές

με τη σχέση θεσμικών και οργανωτικών

διαδικασιών όπως οι μελέτες της συνεξέλιξης τεχνολογίας και οργανισμών
(Rosenkopf

& Tushman,

1994), και [3] περισσότερες

και διαφορετικές

συγκριτικές μελέτες που έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των γενικών
επιχειρημάτων με τις ειδικές συνθήκες (Tilly, 1984).

2.14 Σχέσεις στην πληροφοριακή πολιτική οργάνωση
Η ακολουθούμενη προσέγγιση για την ανάλυση της πληροφοριακής πολιτικής
οργάνωσης είναι αυτή που δίνει προτεραιότητα στην έννοια ότι τα συστήματα
δημόσιας διοίκησης μπορούν να εκλαμβάνονται ως δίκτυα σχέσεων που
υποστηρίζονται και υποστηρίζουν πολύπλοκα σύνολα πληροφοριακών ροών.
Αντίστοιχα, αυτές οι ροές εξαρτώνται από τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές
δυνατότητες που έχουν ενσωματωθεί σ' αυτά τα συστήματα. Η πληροφοριακή
πολιτική οργάνωση είναι μια θεώρηση για την ανάλυση των τρόπων με τους
οποίους καθορίζουν και καθορίζονται οι δημόσιοι διοικητικοί θεσμοί από νέες
ροές πληροφοριών και νέους τρόπους επικοινωνίας που συνδέονται με τις
τεχνολογίες της πληροφοριακής εποχής. Εστιαζόμαστε σε τρία κύρια σύνολα
συσχετίσεων, τα εξής:
•

μέσα και γύρω από την κυβερνητική μηχανή, που αναφέρονται στην
παραγωγή πολιτικών και υπηρεσιών

•

μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και καταναλωτών - πολιτών

•

μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, πολιτικών ηγετών και πολιτών

Αναμένεται ότι οι νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν νέα είδη εσωτερικών και
εξωτερικών διασυνδέσεων, προκαλώντας την αύξηση της ροής των πληροφοριών
ανάμεσα σε μέχρι σήμερα αδιαπέρατα ή μικρής διαπερατότητας όρια μεταξύ
λειτουργικών

διαμερισμάτων,

τμημάτων,

κυβερνήσεων,

εξωτερικών

αντιπροσωπειών και διαφορετικών εθνικών διοικήσεων.
Αυτά τα είδη των νέων πληροφοριακών ροών εμφανίζονται να προσφέρουν
σημαντικά οφέλη όπως μαζικές οικονομίες σκοπού, οδηγώντας σε σημαντικά
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μειωμένο κόστος παροχής υπηρεσιών και δυνατότητες μεγάλης βελτίωσης
ποιότητας για τα άτομα - καταναλωτές. Ταυτόχρονα όμως απειλούν να
εξαρθρώσουν

τις

υφιστάμενες

καθορισμένες

διαδικασίες

διαχείρισης

πληροφοριών μέσα στα υφιστάμενα οργανωτικά πεδία της δημόσιας διοίκησης,
και θέτουν σημαντικές προκλήσεις στους μετόχους που ελέγχουν και εξαρτώνται
από αυτά τα πεδία. Επομένως δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι καινοτομίες που
βασίζονται στην πληροφορία, για παράδειγμα αυτές που σχετίζονται με την
ανασύνταξη των διαδικασιών - συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με σθεναρή
αντίσταση κατά την ανάπτυξη νέων συσχετίσεων που προκαλούν οι νέες ροές
πληροφόρησης. Σύμφωνα με τους Davenport et al (1992) πολλές από τις
προσπάθειες για τη δημιουργία οργανισμών βασισμένων στην πληροφόρηση - ή
ακόμα και για την δημιουργία σημαντικών πρωτοβουλιών διοίκησης - έχουν
αποτύχει κυρίως λόγω της κακής διοίκησης της πολιτικής της πληροφορίας. Τα
αποτελέσματα των προγραμμάτων αλλαγής, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που
σχετίζονται με καινοτομίες σχετικές με ΤΠΕ, καθορίζονται σημαντικά από
συντελεστές πάνω στους οποίους βασίζεται η συνεργασία και η καινοτομία
(Davenport, 1993). Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
παράδοσης (electronic service delivery -ESD) είναι σε άμεση αξία μια από τις πιο
ενδιαφέρουσες περιοχές για την εφαρμογή των νέων ΤΠΕ στην κυβέρνηση. Η
ESD φαίνεται να προσφέρει την πιθανότητα τρόπων χαμηλού κόστους για την
ανάπτυξη του νέου καταναλωτισμού στην δημόσια διοίκηση και την πιθανότητα
εξασφάλισης νέων οικονομιών κλίμακας. Οι ολιστικές προσεγγίσεις στην διανομή
των

υπηρεσιών

προκαλούν

την

λειτουργική

βάση

της υπάρχουσας

γραφειοκρατίας, επειδή προσπαθούν να την κατευθύνουν γύρω από αρχές
επικεντρωμένες στον πελάτη. Η εφαρμογή αυτών των αρχών απαιτεί την
οριζόντια ροή των πληροφοριών μεταξύ των λειτουργικών διαμερισμάτων μέσα
στον οργανισμό, όπως ακριβώς οι νέες σχέσεις με τους προμηθευτές και τους
καταναλωτές απαιτούν τη ροή κατά μήκος των εξωτερικών ορίων των
οργανισμών.
Οι νέες ΤΠΕ προφανώς προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε πλούσιους
πληροφοριακούς πόρους και αλληλεπιδραστική ενασχόληση
συζητήσεις, τουλάχιστον σε

σε πολιτικές

χώρες όπου υπάρχει μεγάλη διάχυση της

καλωδιακής τηλεόρασης και σημαντική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως, η
δημιουργία των δημόσιων ΠΣ και των ηλεκτρονικών χώρων συνάντησης επιφέρει
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σημαντική πίεση στους δημόσιους οργανισμούς να

αναπτύξουν νέα είδη

διευθετήσεων της διανομής της πληροφορίας, και να ανοιχτούν σε νέα είδη
ανταλλαγών πληροφοριών και επικοινωνιών με τα μέλη του κοινού και τις
εξωτερικές ομάδες πίεσης.
Οι νέες ροές πληροφοριών από τις οποίες εξαρτώνται οι συσχετίσεις της ΠΕ
διευκολύνονται λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης της δημόσιας διοίκησης από
την ταχέως αναπτυσσόμενη σύνθετη βιομηχανία που προμηθεύει υλικά, υποδομή
και άλλες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η εξέλιξη έχει προσφέρει στις
λίγες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αυτού
του μεγέθους στρατηγικά ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις τους με τους
δημόσιους οργανισμούς (Margetts, 1995).
Αυτές οι ροές πληροφοριών εγείρουν ευαίσθητες ερωτήσεις για την υπευθυνότητα
της διαχείρισης, ιδιαίτερα για την ιδιοκτησία και την ιδιωτικότητα, αλλά και για
τη φύση και αποτελεσματικότητα του ελέγχου στην επιχειρηματική αξία των
βάσεων δεδομένων

των πολιτών, ιδιαίτερα για δεδομένα που ρέουν σε

υπολογιστές που ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι

ερωτήσεις αυτές δεν

έχουν δημόσια τεθεί ή επιλυθεί μέχρι σήμερα (Muid, 1994) και θα πρέπει
αναλύσουμε τις αναδυόμενες σχέσεις μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του
πολίτη, και μεταξύ των προμηθευτών και των δημόσιων διαχειριστών.
Οι αλλαγές προς την καταναλωτική δημόσια διοίκηση και ο συνδυασμός των ΠΣ
που καθοδηγούνται από επιχειρηματική σκοπιά, εμφανίζονται να απειλούν
βασικές αξίες των δημόσιων υπηρεσιών όπως η ισότητα, το ιδιωτικό απόρρητο
και η υπευθυνότητα διαχείρισης. Πρέπει άμεσα να ερευνήσουμε αν και κατά
πόσον η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ή
επιτάχυνση ιδεολογικών ή πολιτικών αλλαγών ή την παραγωγή ενός ιδιαίτερου
συνόλου αποτελεσμάτων προς ειδικές θεσμικές κατευθύνσεις που μπορεί να
αποδειχθούν ότι έχουν μια προφανή επίπτωση στο θεσμικό πλαίσιο του κράτους,
Οι κυβερνήσεις είναι χρήστες δεδομένων και πληροφοριών σε μαζική κλίμακα
και με τεράστιας κλίμακας ΠΣ που αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά άκαμπτο πόρο
που έχει υψηλό κόστος επένδυσης αλλά έχει επίσης υψηλό κόστος καταστροφής
και ανακατασκευής. Τα τεράστια αυτά συστήματα, όσο μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής έχουν τόσο έχουν ενσωματωθεί με τους προηγούμενους τρόπους σκέψης και
ενσωματώνουν λειτουργικές διεργασίες και οργανωτικές αξίες με κάποιο βαθμό
μονιμότητας και εξουσίας με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει σημαντική
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αδράνεια και δυσκαμψία και έτσι μπορεί να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών στρατηγικών.
Σύμφωνα με τον North (1990) οι σημερινές και αυριανές μας επιλογές
καθορίζονται από το παρελθόν που μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια ιστορία
θεσμικής εξέλιξης. Ένας θεσμός κατανοείται καλύτερα ως ένα σύνολο επίσημων
και ανεπίσημων κανόνων, προτύπων, προσδοκιών και συνηθειών που κυβερνούν
την ανθρώπινη συμπεριφορά, διατηρώντας τις συνηθισμένες διεργασίες με τις
οποίες ρυθμίζεται η κοινωνία. Οι θεσμοί παρέχουν, επομένως, την συνέχεια και
την δυνατότητα πρόβλεψης στην καθημερινή ζωή, καθορίζοντας πλαίσια
ενεργειών, αδράνειας και καινοτομίας. Έτσι οι θεσμοί δεν γίνονται κατανοητοί
απλά σε όρους τυπικών οργανωτικών δομών, αν και μπορεί να επικυρώνουν
οργανωτικά όρια και δικαιοδοσίες. Πράγματι, ένα τυπικός οργανισμός μπορεί να
διευκολύνει έναν αριθμό θεσμικών συστημάτων, όπως αυτά που καθορίζουν τη
συμπεριφορά και τις στρατηγικές των συμμετεχόντων που καταλαμβάνουν
διάφορους επαγγελματικούς ή λειτουργικούς ρόλους. Οι θεσμοί, με τον ίδιο
τρόπο, εκτείνονται πολύ πέρα από τα όρια των τυπικών οργανισμών. Ένα σύνολο
οργανισμών μπορεί να αναμειχθεί σε ένα σύνολο ταξινομημένων, συνηθισμένων
διαδικασιών που καθορίζονται από καλά δομημένα πρότυπα και συμβατικές
διαδικασίες. Με αυτή την έννοια ο Lowndes (1996) αναφέρεται στις μεταβλητής
σταθερότητας πολιτικές κοινότητες του δημόσιου τομέα ως ξεχωριστούς θεσμούς.
Διατηρώντας και νομιμοποιώντας τα κανονιστικά πλαίσια όπου υπάρχουν
συμβάντα, οι θεσμοί παρέχουν ένα προβλέψιμο περιβάλλον για την άσκηση του
περιορισμένου ορθολογισμού. Οι θεσμοί είναι, στην ουσία, ένα σύνολο
καταστάσεων ετοιμότητας για το διαχωρισμό κάποιων όψεων μιας κατάστασης
αντί άλλων και για την ταξινόμηση και την αξιολόγηση τους με τον ένα αντί τον
άλλο τρόπο (Vickers, 1965). Με άλλο τρόπο, οι θεσμοί κλείνουν το κενό μεταξύ
ικανότητας και απόφασης (Dosi et al, 1988). Σε καιρούς αβεβαιότητας στο
περιβάλλον των οργανισμών, οι θεσμοί βοηθούν και επηρεάζουν αυτούς που
λαμβάνουν αποφάσεις με την παροχή δοκιμασμένων και ελεγμένων τρόπων
ενέργειας, μέσω ενός συνδυασμού κοινής γνώσης και αναφορών σε παλιότερες
ενέργειες (Best, 1990), και έτσι ελαττώνουν το κόστος της συλλογής και
επεξεργασίας πληροφοριών κατά την επιδίωξη υψηλών επιπέδων ορθολογισμού
και δυνατότητας πρόβλεψης.

Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.64

Δ.Π.Σ.Δ.Ο.Π.

Με συντομία, οι θεσμοί βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση τριών ζωτικών
χαρακτηριστικών των σταθερών, πολύπλοκων οργανισμών ή δικτύων, ήτοι [1]
καθορίζουν τις συνήθεις διεργασίες και επιλογές (Nelson & Winter, 1982) με τους
οποίους καθορίζεται η συμπεριφορά και διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων, [2]
ενισχύουν ένα θεσμοποιημένο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
μακροχρόνιων επιστημονικών κοινοτήτων με κοινές πηγές γνώσης, μνήμης και
δεξιοτήτων, και [3] υποστηρίζουν τα δίκτυα των συμμετεχόντων (Callon, 1987)
δηλαδή επιτρέπουν την ανάπτυξη διευθετήσεων

με διαφορετικές ομάδες

συμμετεχόντων, που βασίζονται σε διαφορετικά επιστημονικά συστήματα. Για
παράδειγμα, η σχεδίαση και κατασκευή ενός ΠΣ αποδέχεται μια αμοιβαία
κατανόηση των ρόλων, ικανοτήτων και περιοχών ευθύνης των μηχανικών
υπολογιστών,

μηχανικών λογισμικού, αναλυτών συστημάτων,

διαχειριστών

έργων και χρηστών. Αυτή η κατανόηση όχι μόνο επιτρέπει την ανάληψη ενός
έργου αλλά καθορίζει και οριοθετεί το σκοπό κάθε συμμέτοχου για την
ενσωμάτων των δικών του παραδοχών στο σύστημα σχετικά με τον κοινωνικό
σκοπό που έχει κατασκευαστεί.
Οι θεσμοί δεν δρουν μόνο ως περιοριστικοί παράγοντες αλλά μπορούν να
καθορίσουν και πως θα εφαρμοστούν κάποιες καινοτομίες. Ο MacKenzie (1996)
υποστήριξε ότι οι προσδοκίες για το τεχνολογικό μέλλον είναι μέρος της
κατασκευής αυτού του συγκεκριμένου

μέλλοντος,

παρά άλλων πιθανών

συμβάντων. Η συνέχεια ενσωματώνεται στις πεποιθήσεις και καθημερινές
συμπεριφορές

των

συμμετεχόντων

και

συνεχίζει

επειδή

ακριβώς

έχει

ενσωματωθεί.
Εξετάζοντας την αποδοχή και την εφαρμογή των ΤΠΕ στις κυβερνητικές δομές,
και το δυναμικό τους για καινοτομία, πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία των
δικτύων κατά την διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι
ΤΠΕ προκηρύσσονται και εφαρμόζονται. Ιδιαίτερα πρέπει να αναλύσουμε πως οι
προσδοκίες και οι παραδοχές που ενσωματώνονται σ' αυτά τα δίκτυα επηρεάζουν
την διαδικασία της καινοτομίας.
Πολλές από τις προσδοκίες των ωφελειών από την ανάπτυξη ενός νέου ΠΣ
οφείλονται

στις

επικρατούσες

εικόνες

του τεχνολογικού

μέλλοντος

που

προπαγανδίζουν οι επαγγελματίες και η βιομηχανία πληροφορικής. Το σημερινό
μοντέλο προμηθειών και το σημαντικότερο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο
δημόσιο για αξιολόγηση των προγραμμάτων, οδηγεί τους διαχειριστές των
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προγραμμάτων να επικεντρωθούν στα άμεσα κόστη και οφέλη που αντιστοιχούν
στη δική τους υπηρεσία.
Πρέπει να ερευνηθεί αν τα ενδιαφέροντα των προμηθευτών πληροφορικού υλικού
για τη διατήρηση των υπαρχόντων τεχνολογιών

υποστήριξης υλικού και

λογισμικού, και η αντίδραση των επαγγελματιών σε αλλαγές έχει μειώσει
σημαντικά τη θέληση και την διαθέσιμη δυνατότητα (ικανότητα) των δημόσιων
υπηρεσιών

να ασχοληθούν

με τις πιο βασικές αναδιατάξεις των

ροών

πληροφοριών, που περιλαμβάνουν τον καθορισμό κοινών κανόνων προμηθειών
και τη συμμετοχή στην πληροφόρηση ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες.
Η περιγραφή της υπερίσχυσης της πληροφοριακής πολιτικής στην δημόσια
διοίκηση δεν είναι το ίδιο με την εξήγηση της. Οι πληροφορίες και οι τεχνολογίες
τηλεπικοινωνιών έχουν γίνει σημαντικές πηγές ισχύος, και η πολιτική σημασία
της πληροφορίας χρειάζεται να αναλυθεί ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τον Rhodes
(1981) η πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί σε τρία επίπεδα, ήτοι [1] ως πολιτικός
πόρος, ή [2] ως στοιχείο ενσωμάτωσης και συνεπώς καθιέρωσης των κανόνων
του πολιτικού παιγνιδιού, ή [3] ως στοιχείο κινητοποίησης των πολώσεων και
προκαταλήψεων μέσα στις θεσμικές δομές, όπως χρησιμοποιείται στις πολιτικές
μελέτες ανάλυσης πολύπλοκων οργανωτικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Benson
(1975) η πληροφορία παίρνει χειροπιαστή μορφή στα αρχεία και τα έγγραφα των
ΠΣ και με αυτό τον τρόπο συλλαμβάνει και δίνει μορφή και δύναμη σε ειδικούς
τρόπους επεξήγησης και κατανόησης του κόσμου και επομένως η μεταδιδόμενη
πληροφορία είναι περισσότερο από μια απλή αντανάκλαση μιας εμφανούς
αντικειμενικής πραγματικότητας αλλά παρέχει τα μέσα ελέγχου και διάκρισης της
ιδιοκτησίας όλων των άλλων πόρων.
2.15 Επιπτώσεις στην Οργανωτική Δομή και στην Οικονομία
Η πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ) μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οργανωτική
δομή. Η αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων μπορεί να γίνει από διαφορετικές
οπτικές γωνίες όπως δείχνει ο πίνακας 1.7 των Kenneth L. & Kenneth M. (1998).

2.16 Η αξία των Πληροφοριακών Συστημάτων
Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον η απόδοση των επενδύσεων στα
υπολογιστικά συστήματα ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες δαπάνες αγοράς και
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λειτουργίας. Ενώ θεωρείται κοινή λογική πως οι επενδύσεις σε τεχνολογίες
πληροφορικής θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, μερικοί
ερευνητές την αμφισβήτησαν στο παρελθόν (King and Kraemer, 1981), αλλά και
μέχρι σήμερα οι οικονομολόγοι δεν έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σ' αυτό
το ερώτημα.

Ο όρος παράδοξο παραγωγικότητας "The Productivity Paradox,"

βασίζεται σε ένα σχόλιο που αποδίδεται στο Νομπελίστα Robert Solow που
παρατήρησε ότι τους υπολογιστές τους βρίσκεις παντού

εκτός από τις

στατιστικές παραγωγικότητας (Dunlop and Kling, 1991).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Μικρο
οικονομική

Ικανοποίηση της
λειτουργίας παραγωγής

Κόστος
συναλλαγής

Κόστος συναλλαγής στις
αγορές
Διεκπεραιωτές,
ιδιοκτήτες και
συμβόλαια

Διεκπε
ραίωση
Θεωρία
λήψης
αποφάσεων
Θεσμικές
θεωρίες

Διαδικασία και δομή
λήψης αποφάσεων
Πρότυπες διαδικασίες
λειτουργίας, πολιτική,
πολιτισμική δομή,
ιστορία

Το κεφάλαιο ΠΤ
υποκαθιστά το ακριβό
ανθρώπινο δυναμικό
Η ΠΤ μειώνει το
κόστος συναλλαγής

Μείωση σε μεσαία στελέχη και
βοηθητικό προσωπικό

Η ΠΤ μειώνει το
κόστος διεκπεραίωσης

Μείωση σε μεσαία στελέχη και
βοηθητικό προσωπικό

Η ΠΤ αντικαθιστά τους
ανθρώπους στη
διαδικασία και τη δομή
λήψης αποφάσεων
Η ΠΤ αντανακλά τις
γραφειοκρατικές,
πολιτικές και
πολιτιστικές δυνάμεις

Μείωση σε μεσαία στελέχη και
βοηθητικό προσωπικό

Μείωση σε μεσαία στελέχη και
βοηθητικό προσωπικό
Η επίπτωση εξαρτάται από τη
σχετική δύναμη των κοινωνικών
δυνάμεων. Καμία απόλυτη
επίπτωση

Πηγή: Kenneth L. & Kenneth M. (1998)
Οι

οικονομολόγοι

δεν έχουν

ανακαλύψει ακόμα τις συνθήκες

που θα

υποβοηθήσουν την οργανωτική παραγωγικότητα και τους τρόπους μέτρησης της.
Δεν έχει βρεθεί κάποιος συντελεστής που να συνδέει την υπολογιστική επένδυση
με την παραγωγικότητα. Μπορεί να υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα που να
είναι χρήσιμα και εύχρηστα, αλλά δεν έχει αποδειχτεί ότι η αξία τους υπερβαίνει
τις αντίστοιχες δαπάνες. Μερικές τεχνολογίες είναι καταπληκτικές για πολύ καλά
εκπαιδευμένους

ειδικούς,

αλλά

είναι

δύσκολες

για λιγότερο

έμπειρους

περιπτωσιακούς χρήστες. Πολλές τεχνολογίες, ακόμη και τα δίκτυα και τα
συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συχνά απαιτούν σημαντική τεχνική
υποστήριξη που προσθέτει σημαντικά κρυφά έξοδα (Kling, 1992).
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Ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών ερευνών δείχνει πως οι κοινωνικές
διαδικασίες με τις

οποίες

εισάγονται

και οργανώνονται

τα συστήματα

διαφοροποιούν σημαντικά την αξία τους για τους ανθρώπους, τις ομάδες και τους
οργανισμούς (Lucas, 1981; Rraemer, et. al. 1985; Orlikowski, 1993). Πολλές
εφαρμογές δεν ταιριάζουν στον τρόπο εργασίας ενός ατόμου ή μιας ομάδας.
Μπορεί να έχουν κάποια αξία σε απλές εργασίες αλλά στην πραγματικότητα
περιπλέκουν ή αποπροσανατολίζουν την πραγματική εργασία (Grudin, 1989). Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές γραφειακής
υποστήριξης

αλλά τα ομαδικά ημερολόγια δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν

καθόλου (Bullen and Bennett, 1991). Οι χρήσεις και η κοινωνική αξία των
περισσότερων ΠΣ δεν μπορεί να αποδειχθεί από τις αρχές σχεδιασμού και τους
κοινωνικούς τους στόχους. Πρέπει να αναλυθούν με βάση

το κοινωνικό

περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθούν. Οι αποτελεσματικές κοινωνικές αναλύσεις
πρέπει να επεκτείνονται πέρα από την λογιστική ανάλυση των δραστηριοτήτων
και στόχων και να περιλαμβάνουν ανεπίσημες κοινωνικές

συμπεριφορές,

διαθέσιμους πόρους, και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ομάδων (Cotterman and Senn,
1992).
Οι Nolan & Thomas (1986) υποστήριξαν πως τα έργα πληροφορικής που έχουν
10 ή 20 τοις εκατό απόδοση δεν είναι βιώσιμα, και ότι η διοίκηση θα πρέπει να
εστιάζεται σε έργα που έχουν δεκαπλάσια ή εικοσαπλάσια απόδοση, που είναι
δυνατή μόνον όταν συμμορφώνονται με τους κρίσιμους συντελεστές επιτυχίας
του οργανισμού.
Σύμφωνα με τους Parker, Benson & Trainor (1988) το μεγαλύτερο πρόβλημα των
οργανισμών είναι η έλλειψη διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και η έλλειψη
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει την πληροφορική ως το
νευρικό κέντρο του.
Σύμφωνα με τους Parker, Benson & Trainor (1988) η αξία των ΠΣ βασίζεται στο
πλεονέκτημα

που επιτυγχάνεται σε σύγκριση

με τον ανταγωνισμό, που

αντανακλάται στην σημερινή και μελλοντική απόδοση. Τα στοιχεία που θα
προσθέσουν πλεονεκτήματα είναι αυτά που η διοίκηση προτίθεται να επενδύσει.
Η αξία ταξινομείται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Απόδοση επένδυσης
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2. Συμμόρφωση με τη στρατηγική του οργανισμού
3. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
4. Υποστήριξη της διοίκησης πληροφοριών
5. Ανταγωνιστική ανταπόκριση
6. Στρατηγική αρχιτεκτονική ΠΣ
Σύμφωνα με τους Doherty & Pope (1986) η πληροφορική αυξάνει την απόδοση
των εργαζόμενων με επαγγελματικές σπουδές και δημιουργικότητα, μέσω της
επέκτασης της μνήμης (πχ πρόσβαση σε εκτεταμένες βιβλιοθήκες και υλικά),
μέσω της υπολογιστικής δύναμης και των γραφικών (πχ έρευνα), μέσω
συνεργιστικών μελετών (πχ σύνδεση απομακρυσμένων χρηστών με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) και μέσω εικονοδιάσκεψης.
Οι Cash & Konsynski (1985) υποστήριξαν ότι τα συστήματα επικοινωνιών
μπορούν να επιτύχουν τον έλεγχο των καναλιών διανομής και να μειώσουν τις
δαπάνες διανομής σε μια ώριμη αγορά.
Σύμφωνα με την Barrett (1986) τα ΠΣ μπορούν να παρέχουν κρίσιμη
πληροφόρηση για την παρακολούθηση των ΚΣΕς του οργανισμού. Η στρατηγική
επίπτωση αφορά την αριστεία, την διατήρηση της ηγετικής θέσης ή μεριδίου της
αγοράς και την είσοδο σε νέες περιοχές της αγοράς. Η βελτίωση της απόδοσης
αφορά τη μείωση του προσωπικού, την μείωση των λειτουργικών τμημάτων, την
αύξηση της απόδοσης χρήσης των πόρων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των
πελατών και την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων.

2.17 Το πρόβλημα του κινδύνου και της αβεβαιότητας
Η οικονομική της πληροφορίας αναγνωρίζει τέσσερα είδη κινδύνου και
αβεβαιότητας (Parker, Μ., Benson, R. & Trainor, Η., 1988):
1. Οργανωτικός κίνδυνος. Μετράει το βαθμό εξάρτησης ενός έργου ΠΣ από νέες
ή μη ελεγμένες οργανωτικές δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες, και/ή
εμπειρία. Αν και ένα έργο μπορεί να φαίνεται ελκυστικό από άλλες διαστάσεις
ακόμα και αν υπάρχουν οι τεχνικές δεξιότητες, μπορεί να μην υπάρχουν άλλες
απαραίτητες δεξιότητες και το έργο να διατρέχει κίνδυνο.

Επίσης

επικεντρώνεται στο εύρος που ο οργανισμός είναι ικανός να προχωρήσει στις
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απαιτούμενες

από το έργο αλλαγές, ήτοι απαιτήσεις χρηστών και

επιχειρηματικές. Δεν περιλαμβάνει τον τεχνικό οργανισμό που μετράται σε
άλλη διάσταση.
2. Κίνδυνος υποδοαής ΠΣ. Αξιολογεί το βαθμό της τεχνικής υποδομής που δεν
ανήκει στο έργο αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι
ουσιαστικά μια περιβαλλοντική αξιολόγηση, και συμπεριλαμβάνει τέτοιους
συντελεστές όπως διαχείριση δεδομένων, επικοινωνίες και κατανεμημένα
συστήματα. Μετράει τις απαιτήσεις από τον οργανισμό για την υποστήριξη
του έργου αλλά και την προετοιμασία του προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα
έργο που απαιτεί την υποστήριξη πολλών λειτουργικών περιοχών είναι
αναπόφευκτα πιο σύνθετο και δύσκολο να ελεγχθεί.

Εξαρτάται από

συντελεστές που μπορεί να μην είναι κάτω από τον έλεγχο του διευθυντή
έργου.
3. Καθορισμένη αβεβαιότητα. Γενικά, αυτό το κριτήριο αξιολογεί το βαθμό
ιδιαιτερότητας των στόχων του χρήστη που γίνεται κατανοητό στο προσωπικό
ανάπτυξης του συστήματος. Συνδέει το δυναμικό λήψης στόχων με την
ιδιαιτερότητα που αυτοί μπορούν να εκφραστούν. Τα έργα που δεν έχουν
κατάλληλο ορισμό ή αυστηρές προδιαγραφές έχουν κάποιο μειονέκτημα
αβεβαιότητας.
4. Τεχνική αβεβαιότητα. Αξιολογεί την εξάρτηση του έργου από νέες ή μη
δοκιμασμένες τεχνολογίες. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα ή περισσότερα
σύνολα τεχνικών δεξιοτήτων, υλικού ή εργαλείων λογισμικού.

2.18 Πληροφοριακά Συστήματα για Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Σε γενικούς όρους, ένα ΠΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα σύνολο
ανθρώπων, δεδομένων και διαδικασιών που λειτουργούν μαζί για την παροχή
πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, ένα
ΠΣ είναι μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία όπου ένα σύνολο αντικειμένων και
ανθρώπων

συνδυάζεται

για

τη

συλλογή,

αποθήκευση,

οργάνωση

και

ανακεφαλαίωση δεδομένων, καθώς και για την παρουσίαση των πληροφοριών.
Τα δεδομένα καλύπτουν εσωτερικές και εξωτερικές οργανωτικές διαδικασίες και
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συνθήκες, και οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη όλων των
λειτουργιών προγραμματισμού, ελέγχου και λειτουργίας του οργανισμού.
Με αυστηρούς όρους, ένα ΠΣ είναι οποιαδήποτε συστηματική μεθοδολογία
διαχείρισης δεδομένων και παρουσίασης πληροφοριών. Τα ΠΣ δεν απαιτούν
υπολογιστικά συστήματα, μπορούν να αποτελούνται ακόμη και από έναν
γραμματέα και ένα σύστημα αρχειοθέτησης.

Στην πραγματικότητα όμως, οι

υπολογιστές είναι βασικά στοιχεία των περισσότερων ΠΣ. Το σημαντικό σημείο
είναι πως τα ΠΣ ενσωματώνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του οργανισμού και της
λειτουργίας του απότι οι υπολογιστές, οι υπολογιστικές διεργασίες και το
προσωπικό των συστημάτων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο

είναι ότι σε

διαφορετικούς βαθμούς, πολλοί άνθρωποι σε έναν οργανισμό είναι μέλη
διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι
μέλη τουλάχιστον ενός ΠΣ. Για παράδειγμα, οι αναλυτές του προϋπολογισμού
είναι συνήθως μέλη του ΠΣ του προϋπολογισμού, των οικονομικών, και της
λογιστικής.
Δύο άλλες έννοιες που είναι σημαντικές κατά τη συζήτηση των ΠΣ είναι οι
πληροφορίες και τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ανεπεξέργαστα στοιχεία
(συμβάντα), ιδέες, έννοιες, και παρατηρήσεις διαδικασιών ή συνθηκών μέσα σε
έναν οργανισμό ή έξω από έναν οργανισμό. Για παράδειγμα, υπάρχουν εσωτερικά
δεδομένα

για

τον

προϋπολογισμό,

προγραμματισμένες λειτουργίες.

τα

Υπάρχουν

έξοδα,

το

προσωπικό,

και

τις

επίσης εξωτερικά δημογραφικά

δεδομένα για τους πληθυσμούς που εξυπηρετούνται, για τις οικονομικές
συνθήκες, για τον αριθμό των δολοφονιών, για το βαθμό ρύπανσης, κλπ. Τα
δεδομένα είναι συνήθως ποσοτικά ή αριθμητικά αλλά μπορεί να είναι ποιοτικά,
όπως δηλώσεις ή γραπτά κείμενα για τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Αν και η
διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών δεν είναι πάντοτε απόλυτη, οι
πληροφορίες θεωρούνται ως δεδομένα που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία
οργάνωσης, ή συνόψισης με κάποιο τρόπο που να έχει νόημα ή να είναι άμεσα
χρήσιμος για τη λήψη αποφάσεων (Buckland, 1991).
Η αναγνώριση διαφορετικών λειτουργιών λήψης αποφάσεων μέσα σε ένα
οργανισμό (προγραμματισμός, διοικητικός έλεγχος, και λειτουργικός έλεγχος) και
διαφορετικοί τύποι αποφάσεων (δομημένες και μη δομημένες) βοηθάει στη
διάκριση μεταξύ των ΠΣ που αναγνωρίζονται γενικώς στη βιβλιογραφία. Οι
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λειτουργίες του προγραμματισμού συνήθως συμβαίνουν στα ανώτερα επίπεδα
λήψης αποφάσεων ενός οργανισμού και τείνουν να επικεντρώνονται

σε

δραστηριότητες όπως ο προσδιορισμός των οργανωτικών στόχων, η ανάπτυξη
πολιτικών για την επίτευξη αυτών των στόχων, και η αναγνώριση των στόχων
πόρων που χρησιμοποιούνται
διοικητικού

ελέγχου

είναι

στις πολιτικές

μεσαίες

εφαρμογής.

διοικητικές

Οι

λειτουργίες

δραστηριότητες

όπως

η

εξασφάλιση της λήψης των πόρων και της σωστής κατανομής των και η
εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επίτευξης των στόχων του
προγράμματος.

Οι

δραστηριότητες

λειτουργικού

ελέγχου,

που

συνήθως

συμβαίνουν στα κατώτερα επίπεδα ενός οργανισμού, επικεντρώνονται στην
εξυπηρέτηση των ειδικών προγραμματισμένων λειτουργιών (Gorry & Scott
Morton, 1971).
Οι έννοιες των δομημένων και αδόμητων προβλημάτων λήψης αποφάσεων
αναφέρονται στην αμφιβολία και την εξοικείωση που περιβάλλει ένα πρόβλημα
λήψης αποφάσεων. Ένα δομημένο πρόβλημα έχει ξεκάθαρες επιλογές, πόρους,
και δραστηριότητες. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες για το πρόβλημα τείνουν να
είναι άφθονες και βέβαιες, και οι αποφάσεις που συνδέονται με τέτοια
προβλήματα

τείνουν

προγραμματιζόμενα.

να
Τα

είναι
μη

συνηθισμένα,

δομημένα

επαναλαμβανόμενα,

προβλήματα

έχουν

τα

και

αντίθετα

χαρακτηριστικά. Φυσικά δεν ταιριάζουν όλα τα προβλήματα σ' αυτές τις δύο
κατηγορίες.

Τα περισσότερα θα είναι σχετικά δομημένα ή σχετικά αδόμητα,

δηλαδή κάπου ενδιάμεσα (Simon, 1960). Η εφαρμογή αυτών των θεωριών στις
διοικητικές λειτουργίες

των οργανισμών υποθέτει ότι οι προγραμματικές

λειτουργίες τείνουν να αφορούν μη δομημένα προβλήματα, οι λειτουργίες
διοικητικού

ελέγχου

δραστηριότητες

επικεντρώνονται

λειτουργικού

σε

ελέγχου

ενδιάμεσα
αφορούν

τα

προβλήματα και οι
σχετικά

δομημένα

προβλήματα.

2.19 Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ΠΣ, που αντιστοιχούν περίπου στις τρεις
διοικητικές λειτουργίες των οργανισμών, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία
(Zmud, 1983; Emery, 1987). Το ΠΣ του κατώτερου επιπέδου που είναι το πλέον
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χρησιμοποιούμενο για δομημένα προβλήματα αποφάσεων και δραστηριότητες
τακτικού ελέγχου, είναι ένα σύστημα επεξεργασίας καταχωρήσεων ή συναλλαγών
ή μεταβολών (transaction processing system - TPS). Ένα τέτοιο σύστημα είναι
βασικά ένα σύστημα διατήρησης εγγραφών που συλλέγει και αποθηκεύει μεγάλες
ποσότητες δεδομένων που αφορούν ειδικές δραστηριότητες για τις οποίες ο
οργανισμός

είναι

υπεύθυνος.

Μεγάλο

μέρος

αυτών

των

συστημάτων

επικεντρώνεται στην επαλήθευση δεδομένων όπως ο έλεγχος λαθών, τα ελλιπή
δεδομένα και οι έγκυρες συναλλαγές. Αυτά τα συστήματα πρέπει επίσης να
μπορούν να συνοψίζουν εύκολα τα δεδομένα με τρόπους που να είναι χρήσιμα
στα τακτικά διοικητικά στελέχη και να τα αναφέρουν ως πληροφορίες.
Παραδείγματα περιοχών στην κυβέρνηση όπου ένα TPS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
είναι οι λογιστικές καταχωρήσεις, οι καταχωρήσεις εξόδων, το προσωπικό και η
μισθοδοσία, οι προκηρύξεις έργων και η αποθήκη, ο προϋπολογισμός και τα
αρχεία αποθήκευσης πληροφοριών (πχ πληροφορίες για τους πελάτες).
Ένας άλλος τύπος ΠΣ είναι ένα ΠΣ διοίκησης (management information system MIS) που είναι κατάλληλο για λειτουργίες διοικητικού ελέγχου μέσα σε έναν
οργανισμό. Σε σύγκριση με ένα TPS, ένα MIS ασχολείται λιγότερο με την
ακρίβεια των δεδομένων και περισσότερο με την συνόψιση, συμπύκνωση, ή
επεξεργασία των δεδομένων και την παροχή μιας ευρείας σειράς πληροφοριών
στα διοικητικά στελέχη. Το MIS έχει μια πιο σύνθετη μέθοδο σύνδεσης ή
συσχέτισης δεδομένων από ένα TPS. Ένα MIS πρέπει να συνδέει σχετικές
δραστηριότητες σε διαφορετικές λειτουργικές περιοχές ή διαφορετικά στοιχεία
των ίδιων λειτουργικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει συγκρίσεις από
περασμένες και τρέχουσες δραστηριότητες σε σχέση με τους οργανωτικούς
στόχους και τις προσδοκίες της διοίκησης. Ένα MIS θα πρέπει ακόμη να παρέχει
τις μελλοντικές συνθήκες, κάποια παρακολούθηση των εξωτερικών συνθηκών
που μπορεί να επηρεάζουν τις δραστηριότητες του διοικητικού ελέγχου, και ένα
μέσον προειδοποίησης των τρεχόντων ή των μελλοντικών προβλημάτων.
Ο τρίτος τύπος ΠΣ είναι ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων (decision
support system -DSS) που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των μη
δομημένων προβλημάτων και των δραστηριοτήτων προγραμματισμού ενός
οργανισμού. Ένα DSS επιτρέπει πιο σύνθετη ανάλυση των δεδομένων και της
παρουσίασης των πληροφοριών απότι ένα MIS. Η ανάλυση δεδομένων σε ένα
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DSS συχνά εκτελείται με τη χρήση στατιστικών τεχνικών ή μοντέλων που
παρέχονται από το σύστημα ή κατασκευάζονται από τους χρήστες όπου
χρειάζεται. Διαθέτει επίσης ανάλυση ευαισθησίας ή και ανάλυση περιπτώσεων,
και τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να αναπαρασταθούν
γραφικά. Ένα DSS μπορεί να συμπεριλαμβάνει και να συνδέσει διαφορετικά
μέσα, τηλεπικοινωνίες, Η/Υ, λογισμικό, και βάσεις δεδομένων που βρίσκονται
μέσα και έξω από τον οργανισμό. Με δεδομένο το τρέχον λογισμικό και τους
οικονομικούς περιορισμούς στη δημόσια διοίκηση, τα περισσότερα συστήματα
DSS δεν είναι τόσο περιεκτικά. Αν και ελάχιστα τέτοια συστήματα υπάρχουν στη
δημόσια διοίκηση

σε

σύγκριση

με τον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να

κυριαρχήσουν στο μέλλον λόγω της αύξησης των δυνατοτήτων υλικού και
λογισμικού και της τυποποίησης τους.
Πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι κάθε ΠΣ βασίζεται και συμπληρώνει το σύστημα
που βρίσκεται από κάτω. Για την συνόψιση των δεδομένων είναι απαραίτητη η
συλλογή τους, αξιολόγηση της εγκυρότητας τους, και η κατάλληλη οργάνωση
τους. Η κατασκευή σύνθετων μοντέλων και γραφικών των ΠΣ απαιτεί την
συγκέντρωση

και πρόσβαση των δεδομένων ώστε να είναι δυνατόν να

ενσωματωθούν άμεσα στα μοντέλα και τις γραφικές παραστάσεις. Έτσι ένα καλό
MIS απαιτεί ένα καλό TPS και ένα καλό DSS απαιτεί ένα καλό MIS (Emery,
1987; Blokdijk & Blokdijk, 1987).

2.20 Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών
Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές θεωρούνται ότι έχουν απομακρύνει τους
γεωγραφικούς περιορισμούς στις στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την
οργάνωση της εργασίας (Palfreman & Swade, 1991). Σύμφωνα με το Negroponte
(1995) ένας εργαζόμενος επιλέγει τον τόπο εργασίας του που μπορεί να είναι
οπουδήποτε αρκεί να του διατίθεται κατάλληλη δικτυακή σύνδεση. Ο Bangemann
(1995) συγγραφέας της αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
Κοινωνία των Πληροφοριών (ΚτΠ), υποστηρίζει ότι η απόσταση χάνει την
φυσική και οικονομική της σημασία στην ΚτΠ. Η αναζήτηση της καλύτερης
παραγωγής υπηρεσιών φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον από εθνικά σύνορα
(Quinn, 1992; Dunleavy, 1994). Οι εργαζόμενοι σε θέματα γνώσης μπορούν να
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επεκτείνουν τις επιλογές γεωγραφικής περιοχής, επικυρώνοντας την ανάδυση μιας
νέου τύπου παγκόσμιας διαίρεσης του ανθρώπινου δυναμικού (Angell, 1995). Η
αναγκαιότητα συνύπαρξης κεφαλαίου και εργαζομένων στον ίδιο

χώρο έχει

διακοπεί.
Είναι σημαντικό η δικτυακή υποδομή να είναι ευρέως διαθέσιμη σε κατάλληλο
τύπο και μορφή. Δυστυχώς οι τηλεπικοινωνίες μεγάλου εύρους απέχει πολύ από
το να είναι καθολικά διαθέσιμες (Davies, 1994; Taylor & Williams, 1995;
Negroponte, 1995) με συνέπεια η σημασία της άνισης κατανομής στην ουσία να
ανατρέπει τη λογική του τέλους της αξίας της γεωγραφίας. Αν απαιτείται ένα
μεγαλύτερο εύρος ζώνης για την επιτυχή ηλεκτρονική παραγωγή μιας ιδιαίτερης
δημόσιας υπηρεσίας, και δεν είναι καθολικά διαθέσιμο, τότε, οι γεωγραφικοί
συντελεστές, ήτοι η γεωγραφική διανομή των ανθρώπων και οργανισμών μέσα
στην παγκόσμια οικονομία της πληροφοριακής εποχής, αποκτά δυσανάλογα
μεγαλύτερη σημασία. Αυτός ο γεωγραφικός κανόνας έχει γίνει κατανοητός από
τις ηγεσίες των βιομηχανικών κοινωνιών που σήμερα έχουν αποδυθεί σε αγώνα
δρόμου για την μετατροπή των οικονομιών των χωρών τους σε ψηφιακές.
Σύμφωνα με τον Okt-Uma (1997) οι τρεις σημαντικές τεχνολογικές υπερβάσεις
στις τηλεπικοινωνίες είναι η ψηφιοποίηση της πληροφορίας, η εξέλιξη της
τεχνολογίας μετάδοσης και η εξέλιξη του λογισμικού των μεταγωγέων. Τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά της τηλεπικοινωνιακής υποδομής περιγράφονται στον
πίνακα 1.8.
Η γεωγραφία δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο μόνο για την παραγωγή αλλά και
για την κατανάλωση των δημόσιων υπηρεσιών. Η κατανάλωση των δημόσιων
υπηρεσιών έχει ιστορικά απελευθερωθεί από τους γεωγραφικούς περιορισμούς με
την έννοια ότι οι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται σύμφωνα με την αρχή της
ισότητας, που υποτίθεται ότι είναι τυφλή στις γεωγραφικές επιδράσεις, και στο
διαφορικό κόστος παροχής υπηρεσιών.
Η ανισότητα των δυνατοτήτων των δικτύων όμως περιορίζει την ίση πρόσβαση
στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό συνεπάγεται ότι το κανονιστικό πλαίσιο της
παροχής δημόσιων υπηρεσιών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το κανονιστικό
περιεχόμενο της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής. Αν αλλάξουν οι κανόνες της
καθολικής τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης αλλάζουν άμεσα και οι κανόνες
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καθολικής δημόσιας εξυπηρέτησης. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που απαιτείται
για την επιτυχή παράδοση των δημόσιων τηλε-υπηρεσιών είναι επομένως ένας
κρίσιμος δημόσιος πόρος, που στη σημερινή εποχή της απελευθέρωσης των
τηλεπικοινωνιών μπορεί να μην προσφέρεται από δημόσιους οργανισμούς. Οι
δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν τις τηλεπικοινωνίες με διάφορους τρόπους και
επομένως απαιτούν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας στα ηλεκτρονικά τους
δίκτυα. Από τη μια ενοικιάζουν ιδιωτικά δίκτυα από τους τηλεπικοινωνιακούς
οργανισμούς για να εξυπηρετήσουν την παραγωγή μεγάλου μέρους των
εσωτερικών διοικητικών τους δραστηριοτήτων, και από την άλλη προσπαθούν να
παρέχουν ίση πρόσβαση στους πολίτες - πελάτες τους χωρίς όμως αποτέλεσμα
λόγω της ανισότητας στα δίκτυα πρόσβασης των πολιτών. Έτσι τα υπάρχοντα
ιδιωτικά

δίκτυα προς το παρόν αντανακλούν τις διοικητικές

απαιτήσεις της

παραγωγής, ήτοι της μεταφοράς των δεδομένων και των πληροφοριών στο
εσωτερικό των δημόσιων οργανισμών και όχι της κατανάλωσης, δηλαδή της
πρόσβασης των πολιτών - χρηστών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΜΗΣ

Χαρακτηριστικό
Οικονομικότητα

Υποστήριξη
πολυμέσων
Μεγάλο μέσο
χρόνο
αντικατάσταση ς
Ασφάλεια

Περιγραφή
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή πρέπει να είναι χαμηλού
κόστους για να δώσει κίνητρο χρήσης της από τους
τελικούς χρήστες.
Για να επιτρέψει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που
περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά, βίντεο, κίνηση και ήχο
Για την αποφυγή προβλημάτων συντήρησης και ποιότητας
λειτουργίας
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή πρέπει να περιλαμβάνει
διευκολύνσεις για τα ακόλουθα:
Διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας, όπως πιστοποίηση
αναγνώρισης πρόσβασης, ακεραιότητα, όχι άρνηση, και
ιδιωτικότητα για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του
καταναλωτή.
Πηγή: Okt-Uma (1997)

Η τηλεπικοινωνιακή πολιτική είναι βασική τόσο για το μέλλον των δημόσιων
υπηρεσιών όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της είναι το
ίδιο σημαντικές για το πολίτευμα και την οικονομία.
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Οι τηλεπικοινωνίες είναι άριστο παράδειγμα βιομηχανίας δικτυακής τεχνολογίας.
Πολλές από τις επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία
αλλά καμία άλλη με τέτοιο τέλειο τρόπο. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των
επιχειρήσεων είναι ότι για να παρέχουν υπηρεσίες πρέπει να υπάρχουν τα
αντίστοιχα δίκτυα υποδομής που μπορεί να είναι ιδιωτικά ή δημόσια. Οι
περισσότεροι δικτυακοί οργανισμοί είναι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
αλλά υπάρχουν αρκετοί που είναι ιδιωτικοί όπως για παράδειγμα οι τράπεζες. Ένα
δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι όν.. επικρατεί η λογική του προμηθευτή. Όμως
οι τηλεπικοινωνίες

μπορεί να διαχωριστούν από τους άλλους δικτυακούς

οργανισμούς επειδή η λογική της δικτύωσης εφαρμόζεται και από την πλευρά της
ζήτησης, δηλαδή του καταναλωτή. Ο πελάτης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεν
ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του σύνδεση αλλά και των άλλων επειδή έτσι
μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος καλύτερα. Η αύξηση της βάσης, δηλαδή του
αριθμού των καταναλωτών του δικτύου, αυξάνει την αξία της σύνδεσης όλων. Η
λογική αυτή ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη οργανωτική μορφή και ποια η σχέση μεταξύ
προμηθευτών και καταναλωτών για την άριστη παροχή των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών; Ο ανταγωνισμός έφερε ως αποτέλεσμα την ανισότητα στην παροχή
των υπηρεσιών με γεωγραφική επικέντρωση στις περισσότερο προσοδοφόρες
περιοχές που καθορίζονται από τη ζήτηση. Αυτή η ανισότητα υπήρξε μεγαλύτερη
στις χώρες όπου έγινε η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών όπως στη Βρετανία.
Η μετατόπιση της κατανόησης για το είδος

της υπηρεσίας

που πρέπει να

διατίθεται σε όλους (καθολική) έγινε κάτω από την πίεση του κόστους της
υποδομής και του ανταγωνισμού αλλά και από τις μεγάλες τεχνικές αλλαγές.
Σημαντικό ερώτημα είναι το ύψος της αποζημίωσης προς τον προμηθευτή που
αναλαμβάνει το κόστος της καθολικής γεωγραφικής διανομής στις περιοχές όπου
η ζήτηση είναι μικρή. Συνδεόμενα με αυτό είναι και τα εξής τρία ερωτήματα:
Ποια θα πρέπει να είναι η αποζημίωση για την πρόσβαση (διασύνδεση) στο
βασικό δίκτυο από άλλους προμηθευτές; Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της
καθολικής κάλυψης. Τι ποσοστό του κόστους αυτού πρέπει να επωμιστούν οι
άλλοι προμηθευτές που το χρησιμοποιούν; Άλλο σημαντικό ερώτημα είναι ποιες
υπηρεσίες θα είναι καθολικές; Προς το παρόν υπάρχει καθολικότητα μόνο στην
βασική τηλεφωνική υπηρεσία.
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Από τη μια μεριά βρίσκεται η υποχρέωση της πολιτείας να μην επιτρέψει την
ανισότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση και από την άλλη βρίσκεται η
πραγματική αγορά που λειτουργεί με βάση τον ανταγωνισμό (Doctor, 1994;
Gans, 1994; Sawhney, 1994). Έτσι η τηλεπικοινωνιακή πολιτική συναρτάται
αναπόφευκτα με την κοινωνική πολιτική και πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα
κάθε σοβαρής προσπάθειας για την ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους πρόνοιας.
Το μεγάλο ερώτημα της πληροφοριακής εποχής ΠΕ είναι αν θα πρέπει να
προχωρήσουμε σε καθολική πρόσβαση ευρείας ζώνης στο δημόσιο τομέα ώστε να
μπορούμε να εφαρμόσουμε την στρατηγική της ισχυρής δημοκρατίας στην ΚτΠ.
Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες χωρίς τηλέφωνο, η ανάπτυξη των νέων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα δημιουργήσει αποκλεισμούς σε ακόμα μεγαλύτερο
αριθμό πολιτών.

2.21 Πληροφορίες και χαρακτηριστικά των δεδομένων των ΠΣ
Η αντιστοίχηση μεταξύ της παρακολούθησης (ελέγχου) και της αξιολόγησης προς
τα διαφορετικά ΠΣ πρέπει να είναι εμφανής. Τα συστήματα TPS υποστηρίζουν
τον έλεγχο της εφαρμογής καθώς και τον έλεγχο απόδοσης και την μέτρηση
παραγωγικότητας

στο

τακτικό

επιχειρησιακό

επίπεδο

λειτουργίας

ενός

οργανισμού. Τα MIS υποστηρίζουν τον έλεγχο απόδοσης και την μέτρηση
παραγωγικότητας στο επίπεδο του διοικητικού ελέγχου

(επικέντρωση στις

βραχύβιες επιπτώσεις) και μερικούς τύπους αξιολογήσεων επιπτώσεων. Τα DSS
που θεωρούνται συνήθως ως εργαλεία υποστήριξης των δραστηριοτήτων της
ανάλυσης πολιτικής και στρατηγικού προγραμματισμού είναι επίσης χρήσιμα για
τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων που απαιτούν σύνθετη ανάλυση δεδομένων και
προσομοίωση.
Η σημασία και συμβατότητα των διαφορετικών ΠΣ στην επιτυχή παρακολούθηση
και αξιολόγηση γίνεται εμφανής από τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και των
πληροφοριών των συστημάτων συγκρινόμενα με αυτά που αντιστοιχούν στην
αξιολόγηση των προγραμμάτων. Ο πίνακας 1.9, που βασίζεται σε εργασίες των
Gorry & Scott

Morton (1971) και Zmud (1983) παρουσιάζει αυτά τα

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες. Ο λειτουργικός έλεγχος που συμπεριλαμβάνει
τον έλεγχο της εφαρμογής, κάποιο έλεγχο απόδοσης, και κάποια μέτρηση
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παραγωγικότητας, απαιτεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων ακριβείας και πολλές
λεπτομέρειες για την λειτουργία του προγράμματος και τις εξόδους του.

ΠΊΝΑΚΑΣ

1.9:

ΑΝΆΓΚΕΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ Π Σ , ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πληροφοριακά
Συστήματα
Στοιχεία
προγράμματος
Οργανωτικές
λειτουργίες

Επεξεργασία
αεταβολών

Διοίκηση
πληροφοριών

Υποστήρ. λήψης
αποφάσεων

Είσοδοι/έξοδοι

Επιπτώσεις

Επιπτώσεις

Τύπος λήψης
αποφάσεων

Δομημένος
Λειτουργικός
έλεγχος

Ημιδομη μένος
Διοικητικός έλεγχος

Μη δομημένος
Στρατηγικός
σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά
δεδομένων
Πηγή
Χρόνος
Απαιτούμενη ακρίβεια
Όγκος
Ολοκλήρωση
Επίπεδο συνόψισης
Λειτουργίες
συστήματος
Ευκαμψία
Επανάληψη
Πολυπλοκότητα
Εξειδίκευση χρήστη
Αριθμός χρηστών
Χαρακτηριστικά
πληροφοριών
Αντικείμενο
Συχνότητα χρήσης
Διαθεσιμότητα
Αριθμός χαρακτ/κών
Τύπος συσχετίσεων
Εξαγωγή συμπερασμ.

Κυρίως εσωτερική ir
Τρέχων ir
Υψηλός ir
Υψηλός ir
Λίγες πηγές ir
Αναλυτικό ir

-> Κυρίως εξωτερική
-> Ιστορικός
-> Χαμηλός
-> Χαμηλός
-> Πολλές πηγές
-> Συνοπτικό

Χαμηλή ir
Υψηλή ir
Χαμηλή <Χαμηλή ir
Πολλοί<-

Στενό, ειδικό ir
Υψηλή ir
Άμεση, μεγάλη ir
Λίγες μεταβλητές <Γραμμικός, συνειρμικός ir
Αφαιρετική, άμεση ir

i- Υψηλή
i- Χαμηλή
<- Υψηλή
ir Υψηλή
<-Λίγοι

-> Ευρύ, γενικό
-> Χαμηλή
-> Καθυστερημένη, μικρή
-> Πολλές μεταβλητές
-> Αλληλεπιδραστική, αιτιολογική
-> Επαγωγική, έμμεση
Προσαρμογή από Zmud (1983)

Επίσης αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα διαχρονικά. Η ιστορική
ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να

αναγνωρίσουν

αλλαγές στις μετρήσεις που σηματοδοτούν εσωτερικά ή εξωτερικά προβλήματα
και τους επιτρέπει να λαμβάνουν έγκαιρη ανατροφοδότηση και να προχωρούν σε
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κατάλληλες προσαρμογές των προγραμμάτων. Η διαθεσιμότητα αυτών των
πληροφοριών πρέπει να είναι σχετικά άμεση για να επιτρέψει την έγκαιρη
αναγνώριση

των προβλημάτων

και την κατάλληλη

ανατροφοδότηση. Ο

συνδυασμός υψηλών όγκων δεδομένων, οι επαναληπτικές λειτουργίες, η γρήγορη
παροχή πληροφοριών, και η ευρεία διανομή των πληροφοριών κάνει την ύπαρξη
ενός TPS αναγκαία για να είναι δυνατός ο αποδοτικός και αποτελεσματικός
έλεγχος ενός προγράμματος. Για την διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων
υπάρχει ανάγκη συμμετοχής πολλών ανθρώπων στη συλλογή, τον έλεγχο και την
είσοδο τους. Οι λειτουργίες που συνδέονται με τα δεδομένα πρέπει να
ενσωματωθούν σε όλες τις διαδικασίες του προγράμματος και τα μέλη του
οργανισμού πρέπει να μπορούν να τις εφαρμόσουν γρήγορα και εύκολα. Επειδή
αυτές οι λειτουργίες πρέπει να ενσωματωθούν και να ολοκληρωθούν στην
εφαρμογή ενός προγράμματος, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο συχνός έλεγχος αν
δεν ενσωματωθεί ταυτόχρονα και η αυτόματη σύνδεση με τις διαδικασίες
ελέγχου.

2.22 Οργανωτικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
Στον πίνακα 1.10 παρατίθενται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των υποδομών των
συστημάτων κατά τον Okt-Uma (1997).
Οι Huber και McDaniel (1986) έχουν ταξινομήσει τις οργανωτικές σχεδιαστικές
μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε πατερναλιστικές, στις
βασιζόμενες στο μοντέλο της εξουσίας, στις βασιζόμενες στη ροή των εργασιών
και στις βασιζόμενες στη λήψη αποφάσεων
Η εξέλιξη αυτών των κατηγοριών γίνεται ανάλογα με την αλλαγή της σχετικής
σημασίας των κριτηρίων οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Το

σημερινό

σύνθετο περιβάλλον απαιτεί συχνότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Επειδή οι
αλλαγές στις οργανωτικές διαδικασίες απαιτούν συνήθως και αλλαγές δομών, το
πιο λογικό πρότυπο σχεδιασμού πρέπει να βασισθεί στη λειτουργία δομών
υποστήριξης και διευκόλυνσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ο Galbraith
(1977) έχει προτείνει το σχεδιασμό των οργανισμών

ως πληροφοριακά

συστήματα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.
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Άμεση συνέπεια αυτής της ανάγκης οργανωτικού σχεδιασμού των ΠΣ του
δημόσιου τομέα αποτελούν οι αναπτυσσόμενες αρχιτεκτονικές (Peristeras &
Tarabanis, 2000).
ΠΊΝΑΚΑΣ 1.10

Χαρακτηριστικό

ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

Περιγραφή
Οι συσκευές υποδομής των συστημάτων πρέπει να είναι χαμηλού

Οικονομικότητα

κόστους ώστε να ελκύουν τους τελικούς χρήστες, και ιδιαίτερα
την αγορά των νοικοκυριών.

Ευκολία χρήσης

Υποστήριξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με πολυμέσα.
Υποστήριξη επιλογών προσωπικών φίλτρων προτιμήσεων για

Πλούσια
πληροφόρηση

την ελαχιστοποίηση της πληροφοριακής υπεφόρτωσης και
αυτοματοποιημένη ανάκτηση για

διευκόλυνση της επιλογής

ανάμεσα σε πολλαπλές βάσεις πληροφοριών.
Ανοιχτά

Ενδυνάμωση της υποστήριξης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας

συστήματα

για την απρόσκοπτη επικοινωνία.

Ευρεία διάδοση

Παροχή ενός

σημείου εισόδου στον τελικό χρήστη για μια

ποικιλία υπηρεσιών
Πολλαπλή

Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για πολλαπλές συσκευές για

λειτουργία

προσβάσεις σε διαφορετικές υπηρεσίες.
Πηγή: Okt-Uma (1997)

2.23 Τεχνολογική δυσκαμψία
Ο σχεδιασμός ΠΣ εγκυμονεί τον κίνδυνο ενσωμάτωσης οργανωτικής δυσκαμψίας
λόγω της τεχνολογικής δυσκαμψίας σχεδιασμού. Οι ιδιότητες της τεχνολογικής
δυσκαμψίας είναι (Collingridge & Margetts, 1994):
1. Μεγάλος ypóvoc υλοποίησης: Όσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για
την υλοποίηση ενός έργου, τόσο καθυστερεί η ανατροφοδότηση για τη
ρύθμιση της λειτουργίας του.
2. Μεγάλο

μέγεθος

μονάδας: Οι μεγαλύτερες

μονάδες μειώνουν τις

δυνατότητες μάθησης επειδή για μια δεδομένη δυναμικότητα λειτουργούν
λιγότερες αλλά μεγαλύτερες μονάδες με μεγαλύτερη εξειδίκευση και
περισσότερα άτομα ανά τμήμα.
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3. Ένταση κεφαλαίου: Οι μεγάλες απορροφήσεις κεφαλαίων συνεπάγονται
ότι τα πιθανά λάθη έχουν μεγάλο κόστος επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες
δυνατότητες διόρθωσης. Κάθε ΠΣ έχει μεγάλη ένταση κεφαλαίου αν έχει
ειδικά κατασκευασμένο υλικό και λογισμικό.
4. Απαιτήσεις υποδομής: Όταν οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν σε
ποσότητα ή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ειδικές απαιτήσεις, τότε η
δημιουργία ή η αλλαγή υποδομών ενισχύουν την δυσκαμψία της πορείας
του έργου. Οι ανάδοχοι συνήθως προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις
τεχνολογίες

στις οποίες έχουν εξειδίκευση για να δημιουργήσουν

μελλοντικές προστατευμένες

αγορές στις οποίες έχουν μεγαλύτερη

δυνατότητα συμμετοχής.
Πέραν των ανωτέρω, η χρήση ιδιωτικών συστημάτων δημιουργεί εξάρτηση από
τους αναδόχους για την συντήρηση, επέκταση ή ανανέωση του υλικού και του
λογισμικού που συντηρεί την εξάρτηση από τους αντίστοιχους αναδόχους και την
δυσκαμψία των συστημάτων.

2.24 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ΠΣ στο δημόσιο τομέα
Πολλοί σχεδιαστές εφαρμόζουν τις αφαιρετικές, υπερβολικά λογικές δομές
σχεδιασμού

μαθηματικών

συστημάτων

όπως

οι

μεταφραστές

γλωσσών

(compilers) στην αντιμετώπιση των ανθρώπων, συστημάτων και της κοινωνικής
ζωής των οργανισμών. Οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι υπάκουοι και
συνεργαζόμενοι σε ένα δομημένο σύστημα και κάνουν τις δουλειές τους όπως
περιγράφεται στις επίσημες περιγραφές. Η αντιμετώπιση των δεδομένων ως
πληροφορίες ή γνώση είναι ένα βασικό στοιχείο αυτών των θεωρήσεων. Τέλος, τα
ΠΣ θεωρούνται ως ισχυροί, και συχνά σημαντικοί καταλύτες οργανωτικών
αλλαγών. Αυτή η συστημική ορθολογιστική άποψη είναι ενσωματωμένη σε
πολλές περιπτώσεις σχεδίασης. Ανάπτυξης, και χρήσης ΠΣ σε διάφορες περιοχές
όπως εργαλεία CASE, εργαλεία εκπαίδευσης, μοντέλα αξιολόγησης δημόσιων
πολιτικών, έμπειρα συστήματα, λογισμικό ομάδων, εφαρμογές υπερ-υπολογιστών
και δικτυακών τηλεπικοινωνιών (Kling, 1980; Kling, Scherson and Allen, 1992).
Όλες αυτές οι θεωρητικές απόψεις είναι περιορισμένες και διαστρέφουν την
πραγματικότητα. Η συστηματική εξέταση των πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης
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και χρήσης των ΠΣ αποκαλύπτει μια τεράστια περιοχή εκπληκτικής και
σημαντικής

ανθρώπινης

συμπεριφοράς

που

δεν

βρίσκεται

μέσα

στο

προβλεπόμενο πλαίσιο της λογικής των συστημάτων (Kling, 1980). Μερικές
φορές αυτές οι διαφορές είναι συγκριτικά ασήμαντες, αλλά σε άλλες είναι
ιδιαίτερα σημαντικές.
Η κατανόηση της δυναμικής της χρήσης των μοντέλων στις δημόσιες υπηρεσίες
προϋποθέτει την κατανόηση των θεσμικών σχέσεων που επηρεάζουν την
συμπεριφορά του οργανισμού.
Οι διαδικασίες και οι συνέπειες της εφαρμογής των ΠΣ εξαρτώνται από το
περιβάλλον εφαρμογής.

Μερικά μοντέλα είναι συστήματα υποστήριξης της

επιβολής μιας γνώμης. Τέτοια συστήματα είναι μερικά οικονομετρικά μοντέλα
(Kraemer, Dickhoven, Fallows-Tiemey, & King,

1985). Μερικά μοντέλα

χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση των αποτελεσμάτων

εναλλακτικών

πολιτικών επιλογών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες επικοινωνίας,
διαπραγμάτευσης ή επιβολής γνώμης που μπορεί να κατέχουν.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ΠΣ είναι η τεχνολογική και οργανωτική
υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη της αποτελεσματικής χρήσης τους.
(Kling and Scacchi, 1982; Kling, 1987; Kling, 1992). Τα μοντέλα επεξεργασίας
πληροφοριών των ΠΣ επικεντρώνονται στις επιφανειακές δομές όπως είναι οι
ροές πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκρίνει κανείς τις δυνατότητες
επεξεργασίας πληροφοριών των μοντέλων από άποψη πολυπλοκότητας και
ποικιλίας των εκτελούμενων υπολογισμών και πληρότητας των παρεχόμενων
γραφικών παραστάσεων.

Τα συστήματα επεξεργασίας κειμένου μπορούν να

συγκριθούν ως προς τις δυνατότητες τους για επεξεργασίας υποσημειώσεων,
γραφικών, διαφορετικών μεγεθών και τύπων χαρακτήρων, θησαυρών λέξεων κλπ.
Οι θεωρήσεις της πληροφοριακής επεξεργασίας έχουν επίσης τροφοδοτήσει
πολλές συζητήσεις σχετικά με την ταχύτητα επεξεργασίας, όπως κλίμακα και
μονάδα κόστους της παράλληλης επεξεργασίας.
Αν

ρωτήσουμε

πως

αυτές οι τεχνολογίες

βελτιώνουν

την

οργανωτική

αποδοτικότητα, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε πως αυτές μπορούν να καταστούν
χρήσιμες σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Ακόμα και το πιο ισχυρό μοντέλο
μπορεί να έχει ελάχιστη χρησιμότητα αν απαιτεί περίπλοκες
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προγραμματισμού

για

την

δημιουργία

και

μεταβολή

των

δεδομένων.

Εναλλακτικά, ένα τέτοιο πακέτο μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμο αν τις
απαιτούμενες

δυνατότητες

προσομοίωσης

τις

διαχειρίζεται

μια

ομάδα

προγραμματιστών αλλά οι βασικές εργασίες του είναι εύκολα εφαρμοζόμενες από
όλους τους ενδιαφερόμενους.
Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα ή ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν
την βασική πληροφορική στην δουλειά τους. Η ποικιλία των παραγωγικών
εφαρμογών όπως κειμενογράφων, εργαλείων παρουσιάσεων, υπολογιστικών
φύλλων, βάσεων δεδομένων κλπ. αποκτούν αξία όταν κατασκευάζονται και
συντηρούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τον διαθέσιμο χρόνο
των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Οι δεξιότητες και ο χρόνος είναι πόροι σε
ανεπάρκεια στους περισσότερους οργανισμούς. Ο χρόνος των ανθρώπων που
έχουν ειδικές δεξιότητες είναι ιδιαίτερα δαπανηρός.
Ομοίως, η οργανωτική αξία των ψηφιακών βιβλιοθηκών δεν μπορεί να
κατανοηθεί σε απλούς όρους μέτρησης καταχωρημένων δεδομένων ή μεγέθους
αποθήκευσης πληροφοριών. Η ευκολία πρόσβασης των πληροφοριών που μας
ενδιαφέρουν και η ενημέρωση της ύπαρξης τέτοιων πληροφοριών είναι πολύ
σημαντικότερες μετρήσεις.
Τα συστήματα υποστήριξης των εξεταζόμενων υπολογιστικών συστημάτων
εντάσσονται στην αποτελεσματική λειτουργία της τεχνολογίας. Η υποδομή
αναφέρεται στο σύνολο των ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων που βοηθούν
τους ανθρώπους στο να χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα. Η υποδομή
πρέπει να είναι μέρος της σύλληψης του συστήματος. Συχνά τα συστήματα
υποστήριξης μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μερικούς διαφορετικούς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανόμενων των προμηθευτών υλικού

και λογισμικού, ομάδες

τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης, ομάδες τοπικής υποστήριξης, και τοπικούς
ειδικούς (Kling, 1992).
Ένας αριθμός σημαντικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή
των ΠΣ στη δημόσια διοίκηση συνάγονται από τις προηγούμενες παρατηρήσεις.
Τρία θέματα με σημαντικές επιδράσεις για την βελτίωση της αξιολόγησης των
προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων της πληροφοριακής διοίκησης είναι:
[1]

Η σχέση μεταξύ ελέγχου και αξιολόγησης της ανάπτυξης των ΠΣ,
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[2]

Η καταλληλότητα των σταδιακών ή λογικών μεθοδολογιών στην ανάπτυξη
των ΠΣ, και

[3]

Αν τα συστήματα πρέπει να σχεδιαστούν για ειδικές ή μεγάλου εύρους
εφαρμογές.

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας δεν εξετάζει τον βασικό ρόλο της
επιτυχούς εφαρμογής της αξιολόγησης. Υποθέτουμε

ότι ο έλεγχος και η

αξιολόγηση γίνονται λιγότερο περίπλοκα και απαιτητικά αν υπάρχουν τα
κατάλληλα ΠΣ σε λειτουργία. Η σχέση μεταξύ των μεθόδων αξιολόγησης και των
διαφορετικών ΠΣ μπορεί να θεωρηθεί ως μια βαθμωτή συνάρτηση στην οποία τα
επίπεδα αξιολόγησης και ελέγχου πρέπει να είναι συμβατά με το επίπεδο του ΠΣ.
Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα η εκτέλεση μιας αξιολόγησης επιπτώσεων αν δεν
γνωρίζει κανείς πως εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Έτσι ο έλεγχος αξιολόγησης
πρέπει να προηγείται της αξιολόγησης επιπτώσεων και το TSP που υποστηρίζει
τον έλεγχο της εφαρμογής είναι η βάση για το DSS που υποστηρίζει την
αξιολόγηση επιπτώσεων.
Ένα δεύτερο θέμα αφορά την συζήτηση σχετικά με το αν τα ΠΣ στο δημόσιο
τομέα πρέπει να αναπτύσσονται βαθμιδωτά, ή με μια περισσότερο ολιστική και
ορθολογική προσέγγιση. Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν την πρώτη
μέθοδο με βάση την άποψη ότι τα ΠΣ αρχίζουν στους οργανισμούς ως σύνολα
ατομικών ασυντόνιστων υποσυστημάτων που τελικά ενώνονται σε μια «χαλαρή
ομοσπονδία, και ακολουθούν τους ενυπάρχοντες περιορισμούς στον μακροχρόνιο
προγραμματισμό του δημόσιου τομέα (Bozeman & Brettschneider, 1986). Ο
ισορροπημένος συνδυασμός από σχεδιασμό top-down και ανάπτυξη bottom-up
είναι πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων σε δεδομένα και
πληροφορίες αξιολόγησης των προγραμμάτων και των αναγκών μείωσης των
ασύμβατων, επικαλυπτόμενων, και υπερβολικά εξειδικευμένων συστημάτων
(Rubin, 1986; Gilb, 1988).
Αν τα ΠΣ σχεδιάζονται με μια πιο λογική και κεντρική μεθοδολογία, τότε τι
συνεπάγεται αυτό για την εφαρμογή των ΠΣ; Πρέπει τα ΠΣ να αναπτύσσονται
για ειδικές στενά καθορισμένες περιοχές της δημόσιας διοίκησης και για
προβλήματα πολιτικής, ή θα πρέπει να γίνονται περιεκτικά και εύκαμπτα; Σε
γενικό κανόνα τα TPS συστήματα είναι λιγότερο περιεκτικά από τα MIS που με
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τη σειρά τους είναι λιγότερο

περιεκτικά από τα DSS. Όμως η τρέχουσα τάση

είναι ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση των ΠΣ που υποστηρίζουν την αξιολόγηση
προγραμμάτων σε περισσότερες οργανωτικές περιοχές (Caudle, 1990). Αυτό είναι
προφανές ιδιαίτερα στην εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
στην τοπική αυτοδιοίκηση, και στην ανάπτυξη ΠΣ που αντιμετωπίζουν αποφάσεις
σε μια σειρά εφαρμογών όπως ο προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση, και το
προσωπικό (Huxhold, 1991); Swain & White, 1992; Fadoir, 1991). Αν και τα πιο
περιεκτικά συστήματα είναι πιο σύνθετα, αν σχεδιαστούν και αναπτυχθούν
κατάλληλα, ελαττώνουν την ανάγκη για πολλαπλές βάσεις δεδομένων στα
διάφορα τμήματα, μειώνουν την ανάγκη συνεχών αναδομήσεων και επιτρέπουν
την αυξημένη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού και τύπων χρηστών.

2.25 Η χρήση εξωτερικών αναθέσεων
Υπάρχει μια ανάγκη μετατόπισης της προοπτικής από τα τεχνολογικά θέματα στα
θέματα διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Τα ΠΣ συχνά σχεδιάζονται και
λειτουργούν χωρίς να δίνουν προσοχή στα κοινωνικά, οργανωτικά και πολιτικά
περιβάλλοντα που έχουν ταχθεί να υποστηρίξουν (Scott Morton, 1991).
Στο θέμα του προγραμματισμού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων από την ανώτερη διοίκηση και τους
πολιτικούς προϊσταμένους. Η στρατηγική δεν πρέπει να θεωρείται στατική και
δεδομένη αλλά δυναμική με ανάγκη συνεχούς βελτίωσης.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από υβριδικά στελέχη που να έχουν οργανωτικές,
διοικητικές

και

τεχνολογικές

δεξιότητες

και

ηγετικό

προφίλ

που

να

καθοδηγήσουν με επιτυχία τις προσπάθειες πληροφορικοποίησης. Το πρόβλημα
της διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού στα δημόσια έργα ΠΣ είναι
σημαντικό λόγω της έλλειψης στελεχών, της έλλειψης κινήτρων, και της μεγάλης
χρήσης συμβούλων με συμβάσεις συγκεκριμένου χαρακτήρα ή χρόνου. Η
πληροφορικοποίηση

είναι

μια

μακρόχρονη

εξελικτική

διαδικασία

που

αναπτύσσεται μαζί με τον οργανισμό. Η κατανόηση του οργανωτικο-διοικητικοπολιτικού κλίματος είναι κρίσιμη επειδή αφορά τις αντιστάσεις και την τελική
αποδοχή των ΠΣ. Η εγκατάσταση ενός ΠΣ πρέπει να συνοδεύεται από τη
θεσμοποίηση των διαδικασιών σε επίπεδο ατόμων, ομάδων και δομών. Ένα κύριο
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πρόβλημα είναι η μη διάθεση επαρκών πόρων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΠΣ
σε σύγκριση με το τεχνικό σκέλος τους. Η έρευνα έχει δείξει ότι το έμμεσο
κόστος του ανθρώπινου δυναμικού και των σχετικών οργανωτικών θεμάτων
προσαρμογής μπορεί να ανέλθει στο τετραπλάσιο του κόστους του τεχνολογικού
εξοπλισμού (Willcocks, 1994).
Σε πολύπλοκους δημόσιους οργανισμούς που παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα
σε παράδοση και δεξιότητες ΠΣ, υπάρχει αντίστοιχα και μεγάλη ανάγκη
οργανωμένων διαδικασιών βελτίωσης. Η εξωτερική ανάθεση των ΠΣ σε ιδιωτικές
εταιρείες συμβούλων δεν λύνει το πρόβλημα όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον Gore (1993) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να εκτελέσουν τις
μη βασικές λειτουργίες φθηνότερα και ταχύτερα. Ο Child (1987) υποστήριξε ότι
οι διοικητικές ικανότητες μεταβάλλονται συχνά από την εισαγωγή νέων ΠΣ.
Επειδή οι υπάρχοντες πόροι καθιστούν αδύνατη τη συγκέντρωση ικανοποιητικής
εμπειρίας και προσπάθειας σε νέες τεχνολογικές αναπτύξεις, οι οργανισμοί
θεωρούν συχνά ότι είναι αναγκαία η ανάθεση συμβάσεων σε ειδικές επιχειρήσεις
για την εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών. Όταν η εφαρμογή ανατίθεται
σε εξωτερικές επιχειρήσεις, οι οργανισμοί απελευθερώνονται από την ανάγκη
χρηματοδότησης των αρχικών πόρων προσωπικού, χώρου, και εξοπλισμού για
την ανάπτυξη της καινοτομίας (Williamson, 1986). Άλλα οφέλη είναι η
εξασφάλιση της ποιότητας (Ferris & Graddy, 1986; Prager, 1994), επειδή όπου
υπάρχει κρίσιμη μάζα εξειδικευμένων

εταιρειών πληροφορικής υπάρχει η

δυνατότητα επιλογής που οδηγεί στον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα την ικανότητα
και την ταχύτητα εκτέλεσης εφαρμογών υψηλής ποιότητας με το μικρότερο
κόστος. Η ανάθεση των ΠΣ επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να επικεντρωθούν
περισσότερο στις βασικές οργανωτικές δραστηριότητες, αλλά και στο υπόλοιπο
προσωπικό να μην αποσπαστεί από τις τρέχουσες

δραστηριότητες αλλά

ταυτόχρονα να έχει το χρόνο να εκπαιδευτεί στη χρήση των νέων συστημάτων
ώστε να γίνουν παραγωγικά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση έχει
επίσης το πλεονέκτημα να αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος του έργου και
επειδή συνοδεύεται από συμβόλαια υποχρεώνει τον υπολογισμό του κόστους και
του χρόνου αποπεράτωσης (Sprague & McNurlin, 1993). Η ανάθεση καθορίζει
πιο ξεκάθαρα τη συμπεριφορά ενός ΠΣ μετά από την εγκατάσταση και σε πλήρη
λειτουργία και μπορεί να συγκριθεί και να αξιολογηθεί ευκολότερα.
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Η ανάθεση δεν είναι χωρίς προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη για την αφιέρωση
σημαντικού χρόνου και προσοχής στην επίβλεψη. Μερικές φορές το κόστος
διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης και επίβελψης μπορεί να υπερβεί το
όφελος από την ανάθεση ενός έργου (Prager, 1994). Αν η αγορά δεν έχει
ικανοποιητικό αριθμό εξειδικευμένων εταιρειών τότε η διαδικασία της ανάθεσης
μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική (Van Horn, 1991). Μερικές φορές η ανάθεση
απλώς οδηγεί στην υποκατάσταση μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας με μια άλλη
με το επιπλέον κόστος και τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι διαδικασίες
συγγραφής

των

συμβολαίων

αλλά και της νομικής

αντιμετώπισης

των

παρουσιαζόμενων προβλημάτων (DeHoog, 1984). Η εξωτερική ανάθεση δεν
λαμβάνει υπόψη της ότι οι πληροφοριακοί πόροι και οι
δυνατότητες που προσφέρουν, είναι ενσωματωμένοι

συνυφασμένες

στους

συνδυασμούς

ανθρώπων και τεχνολογίας και αποτελούν βασικές ανταγωνιστικές δυνατότητες
που

διαφοροποιούν

τις

ομάδες

και

τους

οργανισμούς

από

πλευράς

αποδοτικότητας και ποιότητας παροχής υπηρεσιών (Quinn, 1992). Η εξωτερική
ανάθεση προϋποθέτει την ύπαρξη ικανοτήτων διοίκησης τέτοιων συμβάσεων που
γίνεται δυσκολότερη όσο μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού και αυξάνεται η
ικανότητα των συνεργαζόμενων εξωτερικών συμβούλων.
Η χρήση εξωτερικών αναθέσεων εξαρτάται από τον βαθμό αβεβαιότητας σχετικά
με το μελλοντικό οργανωτικό περιβάλλον και τις οργανωτικές κατευθύνσεις και
ανάγκες σε ΠΣ, την αυτογνωσία της εσωτερικής ικανότητας και της σύγκρισης
της με το επίπεδο υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι εξωτερικοί
συνεργάτες, στο βαθμό που οι ΠΤ συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής
του οργανισμού (Willcocks & Fitzerald, 1993). Οι στρατηγικές δραστηριότητες
είναι αναπόσπαστο μέρος της επίτευξης των στόχων των δημόσιων οργανισμών
και κρίσιμες για την μελλοντική τους κατεύθυνση και θα πρέπει να βρίσκονται
κάτω από τον έλεγχο τους. Έτσι τα ΠΣ που συνεισφέρουν στις βασικές δεξιότητες
του οργανισμού δεν πρέπει να ανατίθενται, σε αντίθεση με συνηθισμένα
συστήματα που δεν προκαλούν σημαντικές

διαφοροποιήσεις και είναι

προτιμότερο να ανατεθούν (Feeny et al, 1993).
Η οποιαδήποτε απόφαση για εξωτερική ανάθεση θα πρέπει να λάβει υπόψη της
και τους εξής δύο σημαντικούς τεχνικούς παράγοντες: την

τεχνολογική

ωριμότητα που αφορά την εσωτερική τεχνολογική εμπειρία του οργανισμού και
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την τεχνολογική αστάθεια στις λειτουργίες, τις προδιαγραφές και την απόδοση. Σε
περιόδους τεχνολογικής αστάθειας είναι προτιμότερο να υπάρχει εσωτερική
ανάπτυξη παρά εξωτερική ανάθεση της διοίκησης της (Feeny et al, 1993). Σε
τέτοιες περιπτώσεις

είναι προτιμότερο να αποφεύγονται τα μακροχρόνια

συμβόλαια εκτός αν έχουν αναπτυχθεί στενές σχέσεις με τους συμβαλλόμενους
(Feeny et al, 1993). Τέλος, ο βαθμός ολοκλήρωσης των ΠΣ αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα εξωτερικής ανάθεσης. Μερικές δραστηριότητες μπορεί να έχουν απλά
συστήματα διεπαφής με τα υπόλοιπα συστήματα και να μπορούν εύκολα να
απομονωθούν και να ανατεθούν. Άλλες όμως δραστηριότητες μπορεί να έχουν
σύνθετες

και ευρείες

αλληλεπιδράσεις

με

μια

μεγάλη

ποικιλία

άλλων

συστημάτων, που συνεπάγεται ότι η ανάθεση θα έχει μεγάλο κόστος διασύνδεσης.
Η αποδέσμευση του προσωπικού από την ενασχόληση με την εφαρμογή του
έργου και η εξωτερική ανάθεση του μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την
εξέλιξη της λειτουργίας του έργου. Η ανάθεση μπορεί να αποκλείσει την ευκαιρία
της κινητοποίησης

του προσωπικού και της αντιμετώπισης της πιθανής

αντίστασης στην εφαρμογή (Regan & Ο' Connor, 1994). Η αφομοίωση των
καινοτόμων ΠΣ απαιτεί οργανωτικά στελέχη που να μπορούν να αντιμετωπίσουν
τις πολιτικές, διοικητικές και τεχνικές ανάγκες που δημιουργούνται από την
εισαγωγή τους (Quinn, 1992).
Ο Keider (1984) υποστήριξε πως η πιο κοινή αιτία αποτυχίας των έργων
πληροφορικής είναι η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας τεχνικών και αρχών
διοίκησης έργου. Οι Benson (1983), Rivard (1987) υποστήριξαν την ανάγκη της
εξασφάλισης της εσωτερικής διοικητικής ικανότητας των οργανισμών για τη
διευκόλυνση της ανάπτυξης των έργων πληροφορικής. Αυτή η ικανότητα
αναπτύσσεται με την εργασία σε ομάδες, και την γνώση και εμπειρία στον
προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων (Keen, 1991).
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε αποφάσεις ανάθεσης είκοσι βρετανικών
οργανισμών έδειξαν έξη κρίσιμους συντελεστές που οδηγούν σε μια ποικιλία
προσεγγίσεων για την ανάθεση έργων πληροφορικής (Willcocks & Fitzerald,
1993) όπως φαίνεται στον πίνακα 1.11:
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.11 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΤ
Περιβαλλοντική
Εμπειρία με την
Σχετική Τεχνολογία

Αβεβαιότητα
/Διασύνδεση
Συστημάτων

Στρατηγική
Πλήρης
Εσωτερική
ανάπτυξη
Μόνον σε
επιμέρους
περιοχές

ΥΨΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

Λειτουργική

Εξωτερική
ανάθεση μετά από
έλεγχο της αγοράς

Εσωτερική
ανάπτυξη με
εισαγωγή
τεχνογνωσίας

ΥΨΗΛΗ

Συνεργασία με
εξωτερικό
σύμβουλο

ΧΑΜΗΛΗ

Επιλεκτική
εξωτερική
ανάθεση:
Διακριτά
Συστήματα
Επιλεκτική
εξωτερική
ανάθεση σε
πακέτα και
δεξιότητες

ΥΨΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

Πηγή: Willcocks & Fitzeraid, 1993
Η στήλη "Εμπειρία με την Σχετική Τεχνολογία" αφορά την τεχνολογική
ωριμότητα σε συνδυασμό με την εσωτερική ικανότητα.
Συμπερασματικά, η έρευνα έχει δείξει ότι η εξωτερική ανάθεση γίνεται καλύτερα
σε βραχύ χρονικό ορίζοντα (συμβόλαια 1-5 χρόνων) για κοινές εφαρμογές όταν
υπάρχει τουλάχιστον μεσαία εσωτερική ωριμότητα, και για έργα που μπορεί να
χαρακτηριστούν ως διαιρετά σε διακριτές δραστηριότητες ή συστήματα και σε
συνθήκες

κάποιας

περιβαλλοντικής

βεβαιότητας

που

εξασφαλίζουν

ικανοποιητικά την πρόβλεψη των τεχνολογικών αναγκών του οργανισμού για
περίοδο τουλάχιστον ίση με αυτήν της ανάθεσης. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι η
ανάθεση απαιτεί την διατήρηση μερικών εσωτερικών δυνατοτήτων, και ιδιαίτερα
σε

περιπτώσεις

μικρής

τεχνολογικής

ωριμότητας

απαιτεί την

εισαγωγή

τεχνολογικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα στα θέματα διοίκησης των εξωτερικών
αναθέσεων.
Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, ιδιαίτερα για ταχύτατα αναπτυσσόμενα
αγορές όπως η ελληνική που πρέπει να απορροφήσει σημαντικά ποσά χρημάτων
των κοινοτικών πλαισίων στήριξης σε μικρό χρονικό διάστημα, η αγοραία
ανάπτυξη και η ιδιωτικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη έκταση αναθέσεων
ή ιδιωτικοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας. Η μικρή εσωτερική ικανότητα και
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η μεγαλύτερη εξωτερική εμπειρία της αγοράς, σε συνδυασμό με τους χρόνους
παράδοσης, μπορεί να οδηγήσουν στην παράβλεψη των άλλων
συντελεστών

που

επηρεάζουν

την

αποτελεσματικότητα

των

κρίσιμων

αποφάσεων

ανάθεσης.
Ακόμα και σε επιτυχημένες αναθέσεις, η διατήρηση των ικανοτήτων διοίκησης
της ανάθεσης απαιτεί τη διατήρηση ενός συνόλου βασικών ικανοτήτων (γνώσεων,
δεξιοτήτων και υποδομής) στον οργανισμό, όπως για παράδειγμα η ικανότητα
αναγνώρισης και σύγκρισης των δυνατοτήτων της αγοράς, η αναγνώριση των
αναγκών και ευκαιριών του οργανισμού, και οι κρίσιμες τεχνικές δυνατότητες
που θα εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση των συστημάτων και της τεχνικής
αρχιτεκτονικής.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή
Πολλές διοικητικές τάσεις σαρώνουν σήμερα ταυτόχρονα τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα. Μια δημοφιλής προσέγγιση που ονομάζεται Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας (ΔΟΠ), επικεντρώνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων
μέσω της πλήρους οργανωτικής αφοσίωσης, της συμμετοχής των εργαζομένων,
και της αυστηρής προσοχής στις εισόδους, τις εξόδους και τις διαδικασίες των
δημόσιων προγραμμάτων (Walters, 1992; Milakovich, 1991; Carr & Littman,
1990).
Η ανάπτυξη των σχετικών θεωριών ποιότητας σε συνάρτηση με τις ηθικές αξίες
ανάγεται στους αρχαιότατους χρόνους (Αριστοτέλους Νικομάχεια Ηθική). Η
σύγχρονη πρακτική ανάλυση οφείλεται σε μια σειρά από ερευνητές και
εμπειρογνώμονες όπως ο Deming (1982) , ο Juran (1992), ο Crosby (1979), ο
Feigenbaum (1991) και ο Ishikawa (1985).
Η λογιστική ανάλυση του μοντέλου διοίκησης ολικής ποιότητας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι είναι μια σύνθεση των υπολοίπων. Το κυριότερο στοιχείο
προέρχεται από το πολιτιστικό μοντέλο αλλά και το οργανικό αποτελεί ση μαντικό
μέρος του ενώ υπάρχουν στοιχεία από το μηχανικό και το συστημικό μοντέλο
Flood (1993). Σύμφωνα με τον Wicker (1992) και τους Gray Α., Jenkins Β., Flynn
Α. & Rutherford Β. (1991) η ολική ποιότητα πρέπει να είναι συνολική και να
συμπεριλάβει το πολιτικό μοντέλο.
Σύμφωνα με τους Dean & Bowen (1994) η ολική ποιότητα είναι ένα φαινόμενο
που βρίσκεται παντού αλλά δεν έχει λάβει την απαραίτητη ερευνητική προσοχή,
ενώ θεωρείται από άλλους ως επέκταση της επιστημονικής διοίκησης (μηχανικού
μοντέλου) ή κατά άλλους είναι ένα καινούργιο παράδειγμα (θεώρηση) διοίκησης.
Στην ίδια εργασία οι Dean & Bowen καταλήγουν στην άποψη ότι η ΔΟΠ
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κατευθύνει την θεωρία της διοίκησης σε νέες κατευθύνσεις όπου χρειάζεται
ανάπτυξη των σχετικών θεωριών. Αυτές οι κατευθύνσεις είναι η επεξεργασία των
πληροφοριών, η εφαρμογή στρατηγικών, η βελτίωση των διαδικασιών, και η
συγκέντρωση στους πελάτες και η ικανοποίηση τους. Πριν προχωρήσουμε στην
βασική ανάλυση της Διοίκησης (Συν)ολικής Ποιότητας θα προβούμε σε μια
σύντομη ανασκόπηση των βασικών εννοιών των τριών λέξεων που την
καθορίζουν.

3.1 Διοίκηση
Από την πανάρχαια εποχή ο άνθρωπος βρέθηκε στην ανάγκη να εξασκεί
διοίκηση, δηλαδή να παίρνει αποφάσεις για να αντιμετωπίσει προβλήματα ή να
εξερευνήσει ευκαιρίες κάτω από περιορισμούς σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Η
διοίκηση ευκολύνεται όταν περιορίζονται οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί
(προβλήματα) και αυξάνονται οι επιλογές (ευκαιρίες). Η Stewart (1982) έδωσε
μια λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων, περιορισμών και επιλογών της
διοικητικής λειτουργίας. Οι απαιτήσεις καθορίζονται με κάποια κριτήρια
αποτελεσματικότητας. Οι περιορισμοί μπορεί να είναι οικονομικοί, νομοθετικοί,
τεχνολογικοί, οργανωτικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί. Οι επιλογές αναφέρονται
στον καθορισμό των τρόπων, αντικειμένου και ορίων εφαρμογής των κατά
περίπτωση διαδικασιών.
Σύμφωνα με τους Mukhi, Hampton & Barnwell (1988) η παραδοσιακή άποψη
θεωρεί τη διοίκηση ως ένα κοινό σύνολο διαδικασιών (Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Ηγεσίας, Ελέγχου) που αποσκοπούν στην βελτίωση της οργανωτικής
αποτελεσματικότητας.

Ο

συμπεριφορά

να

μπορεί

Mitzberg

(1973) υποστήριξε

ταξινομηθεί

σε

τρεις

ότι

ρόλους:

η

διοικητική

διαπροσωπικό,

πληροφοριακό (informational) και λήψης αποφάσεων. Κατά τον Mitzberg, αυτός
που εξασκεί διοίκηση αποτελεί ένα ανθρώπινο πληροφοριακό σύστημα με το
όνομα manager. Η ύπαρξη διευθυντικών (ηγετικών) ρόλων οδηγεί στην ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων που οδηγούν σε είσοδο πληροφοριών που οδηγούν σε
έξοδο πληροφοριών και αποφάσεων. Ο πληροφοριακός ρόλος του manager
αφορά

την παρακολούθηση-συγκέντρωση, τη διάχυση και τη διάδοση των

πληροφοριών.
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Η λέξη management στην αγγλική συμπεριλαμβάνει τους ελληνικούς όρους
διοίκηση και διαχείριση, ενώ η λέξη administration αποδίδει κυρίως τον όρο
διαχείριση. Ο όρος διαχείριση αναφέρεται στην συμμόρφωση

με οδηγίες

αντιμετώπισης των προβλημάτων ή ευκαιριών του οργανισμού. Οι οδηγίες αυτές
έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν και
οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους έχουν τεκμηριωθεί. Παρόλα αυτά, η έννοια της
δημόσιας διαχείρισης (public administration) χρησιμοποιείται πολλές φορές στη
θέση της έκφρασης public management και αφορά διοίκηση και διαχείριση
πολιτικών, νομοθετικών και κοινωνικών διαδικασιών (Stillman, 1992).

3.2 Ποιότητα (Quality)
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International

Standards

Organization) ISO 8402 (1994), ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών
μιας οντότητας (προϊόντος ή υπηρεσίας) που του προσδίδουν την δυνατότητα
ικανοποίησης αναγκών που έχουν προκύψει ή εκδηλωθεί.
Εκτός από τον παραπάνω ορισμό, γίνονται ευρέως αποδεκτοί οι εξής ορισμοί που
έδωσαν οι αρχικοί καθοδηγητές (guru) της ποιότητας:
•

Διαχρονική ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (Deming, 1982).

•

Συμμόρφωση προς τις τιθέμενες προδιαγραφές (Crosby, 1982).

•

Σύνθετο σύνολο χαρακτηριστικών του προϊόντος και της υπηρεσίας που
αφορούν την έρευνα αγοράς (marketing), την σχεδίαση, την κατασκευή και
την συντήρηση μέσω των οποίων το προϊόν και η υπηρεσία θα ικανοποιούν
τις προσδοκίες του πελάτη (Feigenbaum, 1991).

•

Καταλληλότητα για χρήση (Juran, 1992).

Ο Garvin (1988) πρότεινε τους ακόλουθους συμπληρωματικούς ορισμούς:
1. Υπερβατική (αριστεία)
2. Βασισμένη στο προϊόν (ένταση ενός χαρακτηριστικού)
3. Βασισμένη στο χρήστη (καταλληλότητα χρήσης)
4. Βασισμένη σε βιομηχανοποίηση (συμμόρφωση με προδιαγραφές)
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5. Βασισμένη στην αξία (ικανοποίηση ανάλογη με την τιμή)
Τελευταία οι Harvey & Green (1993) έχουν προτείνει τους εξής πέντε
διακεκριμένους αλλά αλληλεξαρτώμενους ορισμούς της ποιότητας:
1. Εξαιρετικότητα. Η εξαιρετικότητα αναφέρεται στην παραδοσιακή αξία της
διάκρισης και της αποκλειστικότητας, στην αριστεία, και τη συμμόρφωση σε
πρότυπα.
2. Τελειότητα. Συμμόρφωση στις προδιαγραφές που δεν αποτελούν κατ'
ανάγκην πρότυπα, συμμετοχή όλων, φιλοσοφία πρόληψης.
3. Καταλληλότητα. Δυνατότητα ικανοποίησης του επιδιωκόμενου σκοπού.
4. Αξία. Σύγκριση της λαμβανόμενης αξίας σε σχέση με το κόστος.
5. Πλαστικότητα. Δυνατότητα μετασχηματισμού, προστιθέμενη αξία (Pirsig,
1976), ενδυνάμωση (Harvey & Barrows, 1992).
Αντί της αποδοχής ενός ορισμού που είναι από τη φύση του περιορισμένος,
υπάρχει

η

εναλλακτική

δυνατότητα

καθορισμού

των

συστατικών

χαρακτηριστικών ή διαστάσεων της ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Juran [1992] οι διαστάσεις της ποιότητας είναι οι εξής:
Αποδοτικότητα

Αντοχή και διαθεσιμότητα

Ανταγωνιστικότητα

Ανθεκτικότητα

Ετοιμότητα

Αισθητική

Ευγένεια

Απόδοση

Δυναμικότητα

Κόστος κακής ποιότητας

Έλλειψη λαθών

Χρόνος κύκλου παραγωγής

Συμμόρφωση προς προδιαγραφές

Τιμή

Φιλικότητα στο χρήστη

Δαπάνες

Ασφάλεια

Ικανοποίηση εργαζομένων

Αξιοπιστία

Κοινωνική υπευθυνότητα
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Οι Oakland & Porter (1995) διαχωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιότητας
σε αντικειμενικά και υποκειμενικά. Ο πίνακας 1.12

παρουσιάζει τις επιμέρους

διαστάσεις αυτών των χαρακτηριστικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αντικειμενικά

Υποκειμενικά

Παράδοση του σωστού (αναμενόμενου)

Καταλληλότητα

Λειτου ργικότητα

Ικανοποίηση αναγκών

Άμεση λειτουργία

Ικανοποίηση προσδοκιών

Έγκαιρη παράδοση

Παράδοση με ακεραιότητα, ευγένεια και σεβασμό
Προσαρμογή από(ΟαΜαπά & Porter (1995)

3.3 Η σημασία της ποιότητας της πληροφορίας
Η αξία της ποιότητας της πληροφορίας και της διοίκησης της αναγνωρίζονται ως
σημαντικοί συντελεστές ανταγωνισμού. Αυτή η αναγνώριση εμφανίζεται σε
επίσημα κείμενα όπως η λευκή βίβλος της ευρωπαϊκής επιτροπής για την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (European Commission,
1994) και στην έκθεση Bangemann (1994) που αφορά την Ευρώπη και την
παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών.
Σύμφωνα με τον Monnet (1995) οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
παροχής πληροφοριών μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διάφορα
επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι της βάσης δεδομένων, το δεύτερο είναι το
επίπεδο του

συστήματος,

δηλαδή η χρήση

διαφορετικών

υπολογιστών,

λειτουργιών και μορφών, το τρίτο επίπεδο είναι διοικητικό και περιλαμβάνει την
τεκμηρίωση, τις διαδικασίες χρέωσης και τις διευκολύνσεις παροχής βοήθειας
προς τους χρήστες, και το τέταρτο και τελικό επίπεδο είναι αυτό της
τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης, στις υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης, και των
προμηθευτών για τα προϊόντα CD-ROM.
Στο επίπεδο της βάσης δεδομένων το πιο εμφανές σημείο είναι το περιεχόμενο.
Προβλήματα

συμπεριλαμβάνουν

τοπογραφικά

λάθη,

ορθογραφικά λάθη,

ανακρίβειες και λάθη καταλογογράφησης. Επίσης, οι βάσεις δεδομένων μπορεί να
μην έχουν την κάλυψη και το σκοπό που αναμένουν οι χρήστες. Σημαντικό θέμα
είναι η επικαιρότητα και η συχνότητα ενημέρωσης.
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Στο επίπεδο του συστήματος, η δομή των βάσεων δεδομένων μπορεί να έχει
προβλήματα

συνάφειας

στην

οργάνωση

και την

καταλογογράφηση των

πληροφοριών μεταξύ αρχείων αλλά και στο ίδιο αρχείο όταν εισάγονται νέες
πολιτικές και δεν εφαρμόζονται πλήρως. Οι τρόποι χρήσης μπορεί να έχουν
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας εκμάθησης, οι τρόποι εκμάθησης μπορεί να μην
έχουν την ζητούμενη

ευχρηστία, ενώ τα αποτελέσματα μπορεί να μην

παρουσιάζονται με κατάλληλη και κατανοητή μορφοποίηση.
Στο διοικητικό επίπεδο, η κακή ή ελλιπής τεκμηρίωση, εκπαίδευση και
υποστήριξη των χρηστών είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τους χρήστες της
ηλεκτρονικής πληροφορίας. Οι μηχανισμοί τιμολόγησης επίσης μπορεί να είναι
πολύπλοκοι και να αποδειχθούν άδικοι.
Στο

επίπεδο πρόσβασης, πολλές

φορές η χρήση

των

CD-ROM

είναι

προβληματική. Επίσης, οι τηλεπικοινωνίες μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα
που μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή δεδομένων ή διακοπές σύνδεσης. Σε
επίπεδο διαδικτύου, το κυριότερο πρόβλημα είναι η πληθώρα των πληροφοριών
που σε πολλές περιπτώσεις είναι επαναλαμβανόμενες και ανακριβείς.

3.4 (Συν)Ολική (Total)
Ο όρος total εισήχθη από τον Feigenbaum (1991) που αναφέρεται στο σύνολο του
οργανισμού και των διαδικασιών {company-wide, all functions} αλλά και σε
ολική μεθοδολογία {whole approach}. Η ελληνική απόδοση συν(ολική) αποδίδει
ικανοποιητικά και τις δύο αυτές διαστάσεις.
Ο Gummeson (1991) πρόσθεσε τον συντελεστή της αγάπης (L-factor, L από τη
λέξη Love) ενώ αναφέρεται στην ολιστική (holistic) ποιότητα. Πολλές φορές
συναντάται η αντιμετάθεση των όρων ολική και ολιστική (total και holistic) στη
βιβλιογραφία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αναφορά σε περιπτώσεις νοσοκομείων ή
σχολείων, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας φαίνεται ότι υπερισχύει φανερά σε
σχέση με τα συστήματα υποστήριξης.
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3.5 Διοίκηση (Συν)Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ έχει εξελιχθεί ως μία από τις κυριότερες φιλοσοφίες
διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη της μπορεί να αποδοθεί στις εργασίες
διάφορων ειδικών επιστημόνων που τους αποδόθηκε ο τίτλος του ανώτατου
διδασκάλου των άπω ανατολικών θρησκευτικών κινημάτων (guru). Στις επόμενες
παραγράφους θα αναπτύξουμε με συντομία τις αρχές και τις κατευθύνσεις της
ΔΟΠ με βάση τις εργασίες των κυριότερων εκπροσώπων της.
Σύμφωνα με τους Grant, Shami & Krishnan (1994) η ΔΟΠ διαφέρει από τις
υπόλοιπες διοικητικές θεωρίες στα εξής σημεία:
1. Στις αρχές και τα πρότυπα. Οι περισσότερες συνεισφορές στη διοικητική
θεωρία έγιναν από την μικροοικονομία, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία,
ενώ η ΔΟΠ βασίζεται στην στατιστική.
2. Στις πηγές καινοτομίας. Ο ακαδημαϊκός τομέας που συνήθως δημιουργούσε
τις νέες θεωρίες και μεθοδολογίες μέχρι σήμερα, ενώ αυτή τη φορά
ακολούθησε τους πρακτικούς μηχανικούς.
3. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων θεωριών συνήθως γίνεται στις ΗΠΑ και
μεταφέρεται στον υπόλοιπο κόσμο. Η ΔΟΠ αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ,
εφαρμόστηκε στην Ιαπωνία και από εκεί στη συνέχεια διαδόθηκε στην
Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
4. Ο τρόπος διάδοσης της δεν ακολούθησε την συνήθη ιεραρχική ροή από πάνω
προς τα κάτω - οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
οριζόντια διάχυση.
Οι Morgan & Murgatroyd (1994) κάνουν μια εκτενή αναφορά στους διάφορους
ορισμούς της ΔΟΠ:
1. Η ΔΟΠ εμπλέκει το σύνολο των όσων συμβαίνουν σε έναν οργανισμό που
μπορούν να χρησιμεύσουν για τον καθορισμό της φήμης του ή για την
συγκριτική αξιολόγηση του.
2. Είναι ένα ολικό σύστημα βελτίωσης της ποιότητας με λήψη αποφάσεων που
βασίζεται σε γεγονότα - συλλογή πληροφοριών - όχι γνώμες ή εντυπώσεις.
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3. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά και
το σύνολο των

εσωτερικών προσπαθειών του οργανισμού για επίτευξη

συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας.
4. Σ' αυτές τις προσπάθειες συμπεριλαμβάνονται και οι εξωτερικές προσπάθειες
(διασφάλιση προμηθευτών, δικτυακή σύνδεση με πελάτες και προμηθευτές).
5. Η ΔΟΠ θεωρεί ότι η ποιότητα είναι το αποτέλεσμα όλων των δραστηριοτήτων
ενός οργανισμού, ότι όλες οι δραστηριότητες και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει
να συμμετέχουν στις διαδικασίες βελτίωσης, και ότι ο οργανισμός χρειάζεται
και συστήματα ποιότητας αλλά και οργανωτικό πολιτισμό ποιότητας.
6. Η ΔΟΠ είναι μια μέθοδος διοίκησης που επηρεάζει όλα τα μέλη ενός
οργανισμού με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι εργασίες και όλες οι διαδικασίες να
γίνονται πάντοτε σωστά και με την πρώτη προσπάθεια.

3.6 Αξιώματα και Αρχές της ΔΟΠ
Μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της θεωρίας της ΔΟΠ έχει ο ευφυής ορισμός του
εσωτερικού πελάτη που εξυπηρετείται και αυτός από άλλους εργαζόμενους που
συμμετέχουν στις παραγωγικές διεργασίες.
Το κυρίαρχο κοινό αξίωμα που προκύπτει από την ανάλυση των θεωριών των
κυριότερων πρωτοπόρων, ήτοι του Deming (1986), του Crosby (1979) και του
Juran(1989) είναι η
Εστίαση στον πελάτη
Δεδομένου ότι η εστίαση αφορά όλους τους πελάτες και φυσικά δεν υπάρχει
κανείς που να μην εξυπηρετεί κάποιον εξωτερικό ή εσωτερικό πελάτη, αυτό
συνεπάγεται την
Συμμετοχή όλων
Η συμμετοχή όλων συνεπάγεται τη δέσμευση όλων και ιδιαίτερα την
Δέσμευση της ηγεσίας
Η εστίαση στον πελάτη επίσης σημαίνει την ανάπτυξη μεθοδολογιών αφενός
αναγνώρισης και ικανοποίησης των αναγκών και επιθυμιών των πελατών, δηλαδή
την
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Επιστημονική γνώση
επειδή
[1] η γνώση για τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη δεν είναι πλήρης και
[2] οι ανάγκες και προτιμήσεις εξελίσσονται,
Η εστίαση στον πελάτη επίσης συνεπάγεται την
Συνεχή βελτίωση
[1] των τεχνολογικών ικανοτήτων
[2] των γνωσιολογικών μεθοδολογιών κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών,
και
[3] της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να ανταπο
κρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών.
Η συνεχής βελτίωση μπορεί να γίνεται με μικρά ή μεγάλα βήματα Η συμμετοχή
όλων δίνει τη δυνατότητα μικρών βελτιώσεων σε όλα τα σημεία ανάλογα με την
ικανότητα και την προσπάθεια των εργαζομένων, ενώ η διοίκηση διαχέει τις
βελτιώσεις και στα υπόλοιπα σημεία του οργανισμού. Η βελτίωση

των

τεχνολογικών ικανοτήτων παραγωγής και διοίκησης μπορεί να οδηγήσει σε
μεγαλύτερα βήματα βελτίωσης (ανασχεδιασμού των διαδικασιών).
Η συνεχής βελτίωση συνεπάγεται την ανάγκη για
Μείωση της μεταβλητότητας
που συνεπάγεται την
Συγκριτική αξιολόγηση των επιπέδων ποιότητας, την
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και καινοτομίας και τον
Έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας
που με τη σειρά τους συνεπάγονται την ανάγκη
Μέτρησης της ποιότητας,
Αξιολόγησης των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας, και την ανάπτυξη
Πληροφοριακών Συστημάτων
για συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, και
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για ενσωμάτωση της αναπτυσσόμενης γνώσης στην οργανωτική μνήμη
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΟΠ είναι μια συστημική θεώρηση που οι αρχές της
συνάγονται ουσιαστικά από ένα και μόνο αξίωμα (της εστίασης στον πελάτη) και
από τον ορισμό του εσωτερικού πελάτη.
Η συνεχής βελτίωση απαιτείται επειδή η γνώση των αναγκών και επιθυμιών δεν
είναι πλήρης ενώ και τα παραγόμενα προϊόντα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες
δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικά, λόγω
[1] των ατελών μηχανισμών ανάλυσης αγοράς
[2] της πολυπλοκότητας των μετρούμενων χαρακτηριστικών
[3] διαχρονικής μεταβολής των αναγκών και επιθυμιών και
[4] διαχρονικής μεταβολής της ύπαρξης των ιδίων των πελατών
[5] των ατελών μεθόδων παραγωγής και διανομής ή εξυπηρέτησης
[6] της υστέρησης στο χρόνο παροχής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
[7] της ασυμφωνίας μεταξύ κόστους και αξίας
Γενικότερα ισχύει το ρητό του Ηράκλειτου «τα πάντα ρει» που σημαίνει ότι η
εστίαση στον πελάτη συνεπάγεται την συνεχή συμπόρευση με τις αλλαγές που
συμβαίνουν

στο

περιβάλλον

(τεχνολογικό,

οικονομικό, κοινωνικό). Ένας

οργανισμός, αλλά και άτομο, μπορεί να ακολουθεί, να συμπορεύεται ή και να
προπορεύεται των σημειούμενων αλλαγών.
Οι παραπάνω αρχές δεν απαντούν στις εξής ερωτήσεις:
1. Τι συμβαίνει όταν οι πελάτες έχουν ανήθικες ή παράνομες προτιμήσεις;
2. Σε ποιους πελάτες εστιαζόμαστε όταν οι ανάγκες και προτιμήσεις τους
διαφέρουν κατά πολύ;
Οι ερωτήσεις αυτές απαντώνται όταν ληφθούν υπόψη οι γενικότερες φιλοσοφικές,
κοινωνικές και θρησκευτικές θεωρήσεις . Η συνεχής βελτίωση εμπεριέχει την
έννοια της προσπάθειας για τελειότητα που πολλές φιλοσοφίες και θρησκείες
θεωρούν

ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης

στην

προσπάθεια της να συναντηθεί με την τέλεια θεϊκή φύση απόπου κατάγεται. Αλλά
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ακόμη και οι επιστημονικές θεωρήσεις, ακόμη και η θεωρία του χάους θεωρούν
ότι η φυσική εξέλιξη οδηγεί σε νέες μορφές ισορροπίας, τάξης και τελειότητας.
Στο δημόσιο τομέα των δημοκρατικών κρατών η πρώτη ερώτηση έχει απαντηθεί
και έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία, όπως και σημαντικό μέρος της δεύτερης με
βάση τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της καθολικότητας.
Από την άλλη πλευρά, η συνεχής κοινωνική εξέλιξη στην νέα παγκόσμια τάξη
πραγμάτων οδηγεί σε συνεχώς μεγαλύτερη διάχυση ορισμένων προτύπων
κατανάλωσης

και

σε

συνεχώς

μεγαλύτερη

ομοιομορφία

καταναλωτικής

συμπεριφοράς. Οι πηγές ανάπτυξης των νέων καταναλωτικών συμπεριφορών
βρίσκονται στα σημεία όπου έχει επέλθει ανάπτυξη κρισίμων μαζών απαιτητικών
καταναλωτών και αντίστοιχων κρίσιμων μαζών παραγωγής ή εξυπηρέτησης και
στη συνέχεια διαχέεται στον υπόλοιπο κόσμο. Τα σημεία αυτά είναι διαφορετικά
για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η εστίαση στον πελάτη και η
συνεχής

βελτίωση οδηγεί σε μεγαλύτερες προσπάθειες προσαρμογής στις

ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις ακόμη και των μικρότερων ομάδων καταναλωτών,
τάση που υποβοηθείται από την εξέλιξη της τεχνολογίας που μπορεί να
ενσωματώσει μια ποικιλία παραμέτρων και χαρακτηριστικών στην παραγωγή με
τη χρήση εύκαμπτων συστημάτων παραγωγής αλλά και εξυπηρέτησης, αλλά και
από την μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικότητας.
Η σύγκριση

του υποδείγματος της ΔΟΠ με το οικονομικό

υπόδειγμα

παρουσιάζεται στον πίνακα 1.13 (Grant, Shami & Krishnan, 1994).
Η ΔΟΠ με την ανάπτυξη της αλληλεξάρτησης μέσω των σχέσεων προμηθευτή πελάτη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διχασμένης προσωπικότητας της
διοικητικής πρακτικής που βασίζεται στο

οικονομικό

μοντέλο

όπου τα

συμφέροντα της διοίκησης, των μετόχων και των εργαζομένων διαφέρουν, και η
οργανωτική ιεραρχία επιβάλλει την εφαρμογή των συμφερόντων της μέσω
ανταμοιβών και τιμωριών, είτε προωθεί τα ίδια συμφέροντα μέσω της διάχυσης
των διαδικασιών ανάθεσης έργου με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι
νέες σχέσεις δεν ακολουθούν την ιεραρχική δομή αλλά αναπτύσσονται εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη συσχέτισης

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυναμικές

δικτυακές δομές (Grant, Shami & Krishnan, 1994).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13
Οργα
νωτικοί
Στόχοι
Ατομικοί
Στόχοι

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΟΠ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΟΠ
Εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη
με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
της υψηλότερης δυνατής ποιότητας
Τα άτομα παρακινούνται από
οικονομικούς, κοινωνικούς και
ψυχολογικούς στόχους που σχετίζονται
με την προσωπική ικανοποίηση και την
κοινωνική αποδοχή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Μεγιστοποίηση των κερδών (του πλούτου
των μετόχων)
Τα άτομα παρακινούνται μόνον από
οικονομικούς στόχους, όπως η
μεγιστοποίηση του εισοδήματος και
ελαχιστοποίηση της προσπάθειας

Συντονι
σμός και
έλεγχος

Οι εργαζόμενοι είναι έμπιστοι και
έμπειροι στη δουλειά τους - επομένως η
έμφαση είναι στην αυτό-διοίκηση. Οι
εργαζόμενοι μπορούν να συντονιστούν
σε εθελοντική βάση.

Ο ρόλος
των
πληροφο
ριών

Η ανοιχτή και έγκαιρη ροή πληροφοριών
είναι κρίσιμη στην αυτό-διοίκηση, στον
οριζόντιο συντονισμό και στην
αναζήτηση της συνεχούς βελτίωσης.

Αρχές
σχεδια
σμού της
εργασίας
Όρια του
οργανι
σμού

Βελτιστοποίηση βασισμένη στα
συστήματα με έμφαση στη δυναμική
αποδοτικότητα.

Στατική βελτιστοποίηση: Μεγιστοποίηση της
παρούσης αξίας της καθαρής χρηματικής
ροής με την μεγιστοποίηση των εσόδων και
την ελαχιστοποίηση του κόστους
Τα διοικητικά στελέχη έχουν την εμπειρία να
συντονίζουν και να κατευθύνουν τους
υφισταμένους. Τα προβλήματα
αντιπροσώπευσης καθιστούν αναγκαία την
παρακολούθηση των υφισταμένων και την
εφαρμογή κινήτρων για την ευθυγράμμιση
με τους στόχους.
Τα πληροφοριακά συστήματα αντιστοιχούν
στην ιεραρχική δομή: οι κύριες
δραστηριότητες είναι η υποστήριξη της
διοίκησης στην λήψη αποφάσεων και στην
παρακολούθηση των υφισταμένων.
Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας με την
εξειδίκευση στη βάση του συγκριτικού
πλεονεκτήματος.

Θέματα σχέσεων προμηθευτή - πελάτη,
ροή πληροφοριών, και δυναμικός
συντονισμός κοινά στις συναλλαγές
μεταξύ και μέσα στους οργανισμούς.

Ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ αγορών και
οργανισμών ως μηχανισμών διαχείρισης.
Ξεκάθαρα όρια καθορισμένα από το κόστος
συναλλαγών.

Χρονικός
Προγραμ
ματισμός

Δυναμική καινοτομία και συνεχής
βελτίωση

Πηγή: Grant, Shami & Krishnan (1994)
Στο παλαιό διοικητικό μοντέλο η χρήση και ανάλυση των πληροφοριών
αυξάνεται αναλογικά με το επίπεδο της ιεραρχίας ενώ οι ροές πληροφοριών είναι
κυρίως κατακόρυφες και η ανατροφοδότηση μπορεί να περάσει από διαδοχικά
φίλτρα. Στη ΔΟΠ οι πληροφορίες διαχέονται και ρέουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη
λήψης αποφάσεων. Επειδή η λήψη αποφάσεων είναι κατανεμημένη με βάση τις
σχέσεις πελάτη - προμηθευτή, οι πληροφορίες ακολουθούν δικτυακή ροή και η
ανατροφοδότηση είναι πλήρης και άμεση. Η ανάπτυξη των υπολογιστικών
δικτύων και του αντίστοιχου λογισμικού διευκολύνει σημαντικά την λειτουργία
των ανθρώπινων δικτύων. Μεγάλο μέρος των λειτουργιών πληροφόρησης στους
κόμβους των δικτύων αναλαμβάνεται από όλο και πολυπλοκότερα ΠΣ.
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν
οδηγήσει στην αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, που επιβάλλουν συνεχή
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μείωση του κόστους, αύξηση της εστίασης στον πελάτη, καινοτομία και ταχύτερη
απόκριση στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
προσιδιάζουν στην ίδια τη δομή και τη φιλοσοφία της ΔΟΠ. Η ΔΟΠ θεωρεί ότι η
συνεχής βελτίωση δημιουργεί το υπόβαθρο, τον οργανωτικό πολιτισμό, τους
κατάλληλους ανθρώπους και συστήματα που θα μπορούν να ανταποκρίνονται
στις εξωτερικές αλλαγές χωρίς διοικητική πίεση.
Η ΔΟΠ προωθεί το δυναμικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επενδύοντας στις
δικτυακές συσχετίσεις, στην καινοτομία και σε νέες δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες διοικητικές δομές που είναι
περισσότερο στατικές.
Η ΔΟΠ προωθεί πολύ περισσότερο την σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον
λόγω της σχέσης προμηθευτή - πελάτη, σχεδόν όσο και μέσα στον οργανισμό
όπου ισχύει η ίδια λογική, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς οργανισμούς που
η σχέση τους με το περιβάλλον βασίζεται σε οικονομικές δοσοληψίες και η
εσωτερική σχέση βασίζεται στις σχέσεις εξουσίας ή σε σχέσεις ανάθεσης έργου.

3.7 Οι οδηγίες των πρωτοπόρων
Η

φιλοσοφία της ΔΟΠ στηρίχτηκε

στις

διδασκαλίες

μερικών

βασικών

πρωτοπόρων οι κυριότεροι των οποίων είναι οι Deming, Juran, Crosby και
ακολουθούν και άλλοι λιγότερο γνωστοί και με μικρότερη απήχηση όπως
Feigenbaum, Ishikawa, Tagushi, Imai. Η πεμπτουσία της φιλοσοφίας εξαντλείται
από τις προσεγγίσεις των τριών πρωτοπόρων που περιγράφονται συνοπτικά στις
επόμενες παραγράφους.

3.7.α Η προσέγγιση του Deming
Ο Deming υποστήριξε πως η μεταβλητότητα (διασπορά) είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα της παραγωγής και ότι έλεγχος της μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση
στατιστικών μεθόδων, ενώ θεώρησε ότι ο δυτικός τρόπος διοίκησης είναι τελείως
λανθασμένος. Οι διδασκαλίες του δεν έπιασαν τόπο στις ΗΠΑ επειδή η
βιομηχανία δεν είχε πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων της και τα περισσότερα
διοικητικά στελέχη είχαν εκπαιδευτεί με τις αρχές του Taylor. Όμως οι Ιάπωνες
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που είχαν καταστραφεί μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο και ταυτόχρονα είχαν
σοβαρά προβλήματα ποιότητας και εξεύρεσης πρώτων υλών προσκάλεσαν τον
Deming και τον άκουσαν με προσοχή. Χιλιάδες επιστήμονες αλλά και ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Ιαπωνίας πίστεψαν στις διδασκαλίες του και τις
εφήρμοσαν, με αποτέλεσμα το οικονομικό θαύμα της Ιαπωνίας, μιας χώρας
μικρής σε έκταση και πόρους αλλά πλούσια σε ανθρώπινο δυναμικό. Από το
1951, η Ιαπωνική βιομηχανία έχει καθιερώσει το βραβείο Deming για την
καλύτερη κάθε χρόνο εταιρεία στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό
συνετέλεσε στην αναγνώριση του Deming και στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως στις
ΗΠΑ και στην Δυτική Ευρώπη και στην ταχύτατη παγκόσμια διάχυση του νέου
διοικητικού υποδείγματος στα τελευταία δέκα χρόνια.
Ο Deming (1986) έδωσε και μια σειρά πρακτικών οδηγιών για την εφαρμογή της
θεωρίας του από τα διοικητικά στελέχη. Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά από
αυτά όπως τα 14 σημεία διοίκησης, τα πέντε θανάσιμα αμαρτήματα, τα οχτώ
εμπόδια, τα επτά βήματα του σχεδίου δράσης, και τον κύκλο ενεργειών.

3.7.α.ί Τα 14 σημεία διοίκησης του Deming
1. Συνεχής και συνεπής προσπάθεια για τη βελτίωση των προϊόντων και των
υπηρεσιών
2. Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση
3. Η ποιότητα δεν πρέπει να βασίζεται στην τελική επιθεώρηση αλλά να είναι
ενσωματωμένη στην παραγωγή.
4. Μείωση της διασποράς στις προμήθειες.
5. Συνεχής βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών.
6. Συνεχής εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων κατά την διάρκεια
της εργασίας στις στατιστικές τεχνικές. Το σύστημα εκπαίδευσης του Deming
ονομάζεται «Σύστημα της υπερβαθης γνώσης» και βασίζεται στα ακόλουθα
στοιχεία:
• Έμφαση στην αριστοποίηση του συνολικού συστήματος παρά στην
αριστοποίηση των υπο-συστημάτων, που εξαρτάται από την:
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•

Ικανοποιητική γνώση της στατιστικής θεωρίας, που οδηγεί στην ανάγκη
ύπαρξης κάποιας

•

Θεωρίας της γνώσης που προηγείται πάντα από την πράξη, που
συνεπάγεται κάποια

•

Γνώση της ψυχολογίας για την διοίκηση του προσωπικού

7. Ηγεσία και καθοδήγηση με βάση το παράδειγμα
8. Ελαχιστοποίηση του φόβου και ενθάρρυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας
9. Κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα σε τμήματα και ανθρώπους και ανάπτυξη
της εμπιστοσύνης
10. Αποφυγή των παραινέσεων επίτευξης αριθμητικών στόχων
11. Αποφυγή της διοίκησης αντικειμενικών στόχων. Εστίαση στην ποιότητα και
όχι στην ποσότητα.
12. Απομάκρυνση των εμποδίων που αφαιρούν το δικαίωμα στον εργαζόμενο να
είναι υπερήφανος για την εργασία του και την μετατρέπουν σε υποχρέωση.
13. Συνεχής δια βίου επιμόρφωση όλων των εργαζομένων για να συμβαδίζουν με
τις νέες εξελίξεις
14. Συμμετοχή όλων και ιδιαίτερα της ανώτατης διοίκησης στην

συνεχή

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας.

3.7.α.Π Τα πέντε θανάσιμα αμαρτήματα κατά Deming
1. Έλλειψη σταθερότητας σκοπού
2. Επιδίωξη βραχυπρόθεσμων ωφελειών
3. Αξιολόγηση της απόδοσης
4. Μετακίνηση διοικητικών στελεχών σε διαφορετικές θέσεις
5. Χρήση μόνο των ορατών αριθμών
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3.7.α.ίϋ Τα οκτώ εμπόδια κατά Deming
1. Η ελπίδα για άμεσα αποτελέσματα
2. Η ποσοτικοποίηση της βελτίωσης
3. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για αντιγραφή
4. Η δικαιολόγηση των αποτυχιών με βάση την εθνική πολιτιστική ταυτότητα
5. Φτωχή διδασκαλία των στατιστικών μεθόδων
6. Επανάπαυση στο σύστημα ελέγχου ποιότητας
7. Η πλάνη των προδιαγραφών και των μηδέν ελαττωμάτων
8. Ανεπαρκείς δοκιμές των πρωτοτύπων

3.7.α.ίν Τα επτά βήματα του σχεδίου δράσης του Deming
1. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη πρέπει να αγωνιστούν για την επίτευξη των
δεκατεσσάρων

σημείων

και την αντιμετώπιση

των πέντε θανάσιμων

νοσημάτων και των οκτώ εμποδίων.
2. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να υιοθετήσουν τη νέα διοικητική φιλοσοφία
με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα.
3. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να μεταδώσουν την κατανόηση τους για
αλλαγή και στο υπόλοιπο προσωπικό μέσω σεμιναρίων και άλλων μεθόδων
επικοινωνίας.
4. Κάθε στάδιο μιας διαδικασίας είναι πελάτης του προηγούμενου σταδίου και
προμηθευτής του επόμενου. Η συνεχής βελτίωση σε κάθε στάδιο οδηγεί στην
συνολική βελτίωση που απολαμβάνει ο τελικός εξωτερικός πελάτης.
5. Εδραίωση των διαδικασιών με την εφαρμογή του κύκλου του Deming που
περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.
6. Ομαδική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
7. Οργανωτική δομή με βάση την εδραίωση της ποιότητας.
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3.7.α.ν Ο κύκλος του Deming
1. Προγραμματισμός (PLAN)
1.1 Ανίχνευση του προϊόντος ή υπηρεσίας προς βελτίωση
1.2 Ανίχνευση των προμηθευτών /πελατών για το προϊόν ή την υπηρεσία
1.3 Ανίχνευση των τρεχόντων πρακτικών/διαδικασιών που έχουν άμεση
επίπτωση στην υπηρεσία ή το προϊόν
1.4 Περιορισμός της εργασίας βελτίωσης σε δραστηριότητες 'εκτέλεση ικανότητα' με βάση τις τρεις προηγούμενες ενέργειες
1.5 Καθορισμός των αιτίων και αποτελεσμάτων
1.6 Ανάπτυξη προγράμματος για την διαδικασία αναθεώρησης
2. Εκτέλεση (DO)
2.7

Διεξαγωγή ελέγχων μικρής κλίμακας της αναθεωρημένης διαδικασίας

3. Έλεγχος (CHECK)
3.8 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
3.9 Αναζήτηση βελτίωσης της αναθεωρημένης διαδικασίας
4. Υλοποίηση (ACT)
4.10 Προτυποποίηση της νέας διαδικασίας
4.11 Μέτρηση και συστηματική ανάλυση της αντίδρασης του πελάτη
4.12 Αναγνώριση και επιβράβευση της επιτυχίας
Η σειρά 1234 επαναλαμβάνεται για την επίτευξη ανώτερων επιπέδων ποιότητας,
οπότε ο κύκλος είναι στην πραγματικότητα μια ελικοειδής ανέλιξη.

3.7.b Η προσέγγιση του Juran
Ο Juran εργάστηκε ως μηχανικός πριν προχωρήσει σε ακαδημαϊκή καριέρα σε
αντίθεση με τον Deming που ήταν εξ' αρχής θεωρητικός. Οι εργασίες τους ενώ
αναφέρονται στην ίδια φιλοσοφία είναι διαφορετικές και συμπληρώνουν η μία
την άλλη. Ο Deming έδωσε περισσότερες θεωρητικές κατευθύνσεις ενώ ο Juran
καθόρισε περισσότερο τους πρακτικούς τρόπους εφαρμογής. Και οι δύο ήταν
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μαθητές του διακεκριμένου στατιστικολόγου Shewhart και προσκλήθηκαν και οι
δύο να διδάξουν τους Ιάπωνες στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Και οι δύο
συμφωνούν στο αξίωμα της συνεχούς βελτίωσης με την διαφορά ότι ο Deming
αναφέρεται στην καινοτομική αλλαγή ενώ ο Juran αναφέρεται στην περαιτέρω
βελτίωση. Ο Deming είναι ριζοσπάστης ενώ ο Juran προσαρμόζει και βελτιώνει
την υπάρχουσα φιλοσοφία και πρακτική.
Παραθέτουμε τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του Juran όπως την τριλογία του
Juran,

το πρόγραμμα δράσης και μόρφωσης και τα στάδια της καθολικής

διαδικασίας βελτίωσης (Juran, 1989).

3.7.ß.i Η τριλογία του Juran
1. Προγραμματισμός της ποιότητας. Αυτός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των
πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) και των αναγκών και επιθυμιών τους,
μετάφραση τους στη γλώσσα της παραγωγικής διαδικασίας, εδραίωση της
διαδικασίας παραγωγής, βελτίωση της διαδικασίας, πιλοτική λειτουργία, και
την πραγματική εφαρμογή.
2. Έλεγχος της ποιότητας. Συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και εμμονή σε
πρότυπα και διαδικασίες.
3. Βελτίωση

ποιότητας.

Καθορισμός

προτεραιοτήτων

και αποσαφήνιση

καθηκόντων.

3.7.ß.ü Το πρόγραμμα δράσης και μόρφωσης του Juran
1. Αποδοχή της ευθύνης της πραγματοποίησης των βελτιώσεων.
2. Κατανόηση των σταδίων της καθολικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση
των βελτιώσεων.
3. Εξοικείωση με τις ιδέες - κλειδιά και τις τεχνικές με τις οποίες εκτελείται η
καθολική διαδικασία.
4. Εφαρμογή της καθολικής διαδικασίας σε πραγματικά προβλήματα του
οργανισμού.
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3.7.ß.iii Τα στάδια της καθολικής διαδικασίας βελτίωσης του Juran
1. Απόδειξη της αναγκαιότητας βελτίωσης με την εκτίμηση του κόστους της
σπατάλης.
2. Προγραμματισμός έργων προτεραιότητας με τη χρήση της αρχής του Pareto
(το 20% είναι τα σημαντικότερα και αποδίδουν 80% του αποτελέσματος) με
χρηματική αποτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
3. Οργάνωση και διοίκηση της βελτίωσης συνολικά και κατά έργο.
4. Διάγνωση των αιτίων της χαμηλής ποιότητας. Τα αίτια είναι δύο ειδών, αυτά
που ελέγχονται από τον εργαζόμενο (ελάχιστα) και αυτά που ελέγχονται από
το διοικητικό στέλεχος (η πλειοψηφία). Η διάγνωση μπορεί να γίνει με την
ανάλυση των συμπτωμάτων, την συστηματική τυποποίηση των θεωριών και
την εξονυχιστική εξέταση των θεωριών. Τα λάθη κατά την διάγνωση μπορεί
να οφείλονται σε αμέλεια, σε τεχνικά λάθη και σε σκόπιμα λάθη. Ο Juran
δίνει μια σειρά μέτρων για την θεραπεία των εσκεμμένων λαθών.
5. Θεραπευτική δράση με επιλογή των εναλλακτικών λύσεων, προληπτική
συντήρηση,

ανοιχτή

επικοινωνία

και αναπλη ροφό ρήση,

καταμερισμό

ευθυνών, και επιθεώρηση και έλεγχο.
6. Αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή, με την προσφορά δυνατοτήτων
συμμετοχής, και την προσφορά επαρκούς χρόνου προσαρμογής.
7. Διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας που έχουν επιτευχθεί με την κατάλληλη
σχεδίαση των διαδικασιών, την καθιέρωση νέων προτύπων, την εκπαίδευση,
και την καθιέρωση συστήματος ελέγχου.

3.7.γ Η προσέγγιση του Crosby
Ο Crosby επικεντρώνεται περισσότερο στην νοοτροπία της διοίκησης. Θεωρεί ότι
η ποιότητα είναι συνυφασμένη με την ακεραιότητα και την αφοσίωση στην
ικανοποίηση του πελάτη, ιδιαίτερα από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης.
Παραθέτουμε τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του Crosby όπως τα τέσσερα
αξιώματα, και τα 14 βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας (Crosby, 1979).
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3.7.γ.ί Τα τέσσερα αξιώματα του Crosby
1. Ποιότητα είναι η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του πελάτη.
2. Το σύστημα της ποιότητας είναι η πρόληψη.
3. Το πρότυπο απόδοσης είναι τα μηδέν ελαττώματα (zero defects).
4. Το μέτρο της ποιότητας είναι η τιμή της μη συμμόρφωσης.

3.7.γ.π Τα 14 βήματα βελτίωσης της ποιότητας του Crosby
1. Δέσμευση ενεργή συμμετοχή της διοίκησης
2. Συγκρότηση ομάδων βελτίωσης της ποιότητας
3. Μέτρηση εισροών, εκροών και παραγωγής
4. Υπολογισμός του κόστους χαμηλής ποιότητας
5. Ενημέρωση με αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας
6. Διορθωτικές ενέργειες μόνιμου χαρακτήρα
7. Σχεδιασμός για μηδέν ελαττώματα
8. Εκπαίδευση των εργαζομένων
9. Προώθηση της ημέρας των μηδέν ελαττωμάτων
10. Καθορισμός των στόχων
11. Εξάλειψη των αιτίων των λαθών
12. Αναγνώριση - επιβράβευση
13. Καθιέρωση συμβουλίου ποιότητας
14. Επανάληψη για περαιτέρω βελτίωση

Τα επίπεδα εξέλιξης των τεχνικών που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν
διαχρονικά στην προσπάθεια ελέγχου της ποιότητας παρουσιάζονται σχηματικά
στο παρακάτω σχήμα 1.1 (Τσιότρας, 1995).
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ΣΧΗΜΑ 1.1

Τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας

Πηγή: Τσιότρας (1995)

Η διασφάλιση της ποιότητας πιστοποιείται με το σύστημα ISO 9000 που
εφαρμόζεται στην παραγωγή προϊόντων αλλά και την παροχή υπηρεσιών.

3.8 Εργαλεία και μεθοδολογίες της ΔΟΠ
Η ΔΟΠ περιλαμβάνει μια ποικιλία ολοκληρωμένων μεθοδολογιών μέτρησης και
αξιολόγησης των διεργασιών και διαδικασιών ώστε να διασφαλίσει τα επίπεδα
που προσδιορίζουν τα πρότυπα όπως το ISO 9000, ή τα επιθυμητά από τον
οργανισμό επίπεδα ποιότητας. Τέτοιες μεθοδολογίες είναι τα διαγράμματα Pareto,
αιτίου αποτελέσματος, ελέγχου, ροής, διασποράς, ιστογράμματα, κλπ, η ανάπτυξη
λειτουργίας ποιότητας (Quality Function Deployment), κλπ. Μία ιδιαίτερη
μεθοδολογία αξιολόγησης είναι ο έλεγχος των ανταγωνιστικών διαδικασιών
(benchmarking), η σύγκριση δηλαδή των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
με αυτές των ηγετών (άριστων) του εξεταζόμενου κλάδου. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την αναζήτηση και εφαρμογή της καλύτερης πρακτικής. Υπάρχουν
τέσσερις τύποι benchmarking (Oakland & Porter, 1995):
1. Εσωτερικός έλεγχος - σύγκριση των εσωτερικών διαδικασιών
2. Ανταγωνιστικός έλεγχος - ειδικές συγκρίσεις μεταξύ ανταγωνιστών
3. Λειτουργικός έλεγχος - συγκρίσεις ομοίων λειτουργιών μέσα στον ίδιο κλάδο
ή με τους αρίστους του κλάδου
Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.112

Δ.Π.Σ.Δ.Ο.Π.

4. Βασικός έλεγχος - συγκρίσεις παρόμοιων επιχειρηματικών διαδικασιών
ανεξάρτητα από κλάδο
Όλες αυτές οι μεθοδολογίες απαιτούν ειδικά και συγκριτικά δεδομένα για τα
στοιχεία του προγράμματος. Απαιτούν επίσης τη διαχρονική συλλογή δεδομένων
και την συνόψισή τους για την παραγωγή χρήσιμης πληροφόρησης και επίσης την
παρουσίαση των πληροφοριών με τρόπο που να έχει νόημα. Μερικές από αυτές
τις μεθοδολογίες χρησιμοποιούν εξωτερικά δεδομένα, μερικές συνδυάζουν τα
δεδομένα μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, και μερικές

χρησιμοποιούν

σύνθετες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Η δημόσια διοίκηση για να μπορέσει να
αξιολογήσει τα προγράμματα της πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί
δεδομένα με αυτό τον τρόπο. Ειδικότερα πρέπει να έχει τα κατάλληλα ΠΣ για την
υποστήριξη της αξιολόγησης. Πολλές φορές υπάρχει η νοοτροπία πως κάθε νέα
αξιολόγηση απαιτεί ένα νέο σύνολο δεδομένων και διαδικασιών για την συλλογή
πληροφοριών. Η αναγνώριση της σημασίας των ΠΣ στην αξιολόγηση μειώνει την
τάση των ανώτερων διοικητικών στελεχών να διαχωρίζουν σε τμήματα τις
λειτουργίες των ΠΣ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πιο ολοκληρωμένης και
ιστορικής προοπτικής στις χρήσεις της πληροφορίας και του σχεδιασμού των ΠΣ.

3.9 Η εφαρμογή της ΔΟΠ στο Δημόσιο Τομέα
Στην παρούσα εργασία ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι οι επιπτώσεις της
εφαρμογής

της μεθοδολογίας της ΔΟΠ στο πεδίο των δημόσιων ΠΣ. Ένα

θεμελιώδες ερώτημα είναι κατά πόσον η ενσωμάτωση της γνώσης στα ΠΣ οδηγεί
σε δυσκαμψία και αποτελεί εμπόδιο στην συνεχή βελτίωση ή αντίθετα μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη της ικανότητας μάθησης του οργανισμού.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή της
φιλοσοφίας και των τεχνικών της ΔΟΠ στη δημόσια διοίκηση. Οι στρατηγικές της
ΔΟΠ και της βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη - πολίτη, συνοδευόμενες
από τον εκσυγχρονισμό και ανασχεδιασμό έχουν αρχίσει και διεισδύουν στον
οργανωτικό ιστό του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τον Koteen (1997) οι δυνάμεις
που οδηγούν στην προσπάθεια για αλλαγές είναι:
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Η οικονομική ανάγκη. Αυτό αποδεικνύεται από την γενική έλλειψη οικονομικών
και ανθρώπινων πόρων που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της δυνατότητας
ικανοποίησης αναγκών και προτιμήσεων με συνεχώς αυξανόμενο κόστος.
Ισχυρή κοινωνική πίεση. Οι πολίτες εκφράζουν με έμφαση την δυσαρέσκεια τους
με την υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούν καλύτερη ποιότητα, περισσότερη
ικανοποίηση, μικρότερο κόστος, λιγότερους φόρους.
Η δικτύωση των δημόσιων οργανισμών σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια
αυξανόμενη αλληλεξάρτηση

και αλληλοσυμπλήρωση

που στηρίζεται στην

οικονομική ανάγκη.
Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν η ΔΟΠ είναι καλύτερη προσέγγιση για τους
δημόσιους οργανισμούς σε σύγκριση με την γραφειοκρατία του Weber, όπως
αντίστοιχα έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερη προσέγγιση για τους ιδιωτικούς
οργανισμούς σε σύγκριση με την προσέγγιση του Taylor.
Στην παρούσα ανάλυση θα εξετάσουμε την εφαρμογή της ΔΟΠ στο

Δημόσιο

Τομέα που ασχολείται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών.
Η εφαρμογή της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα μπορεί να είναι δύσκολη, κυρίως λόγω
νοοτροπίας. Σύμφωνα με τους Bendell, Boulter & Kelly (1994):
1. Η έννοια του πελάτη - πολίτη δεν είναι εύκολα αποδεκτή, κυρίως επειδή
υπάρχουν πολλοί τύποι πελατών αλλά και ή μετόχων ακόμη και σε απλές
συναλλαγές. (Στο παράδειγμα αστυνομικού που συλλαμβάνει έναν κακοποιό
- ο πελάτης είναι ο κακοποιός, το θύμα, οι μάρτυρες, το δικαστήριο, το
αστυνομικό τμήμα, ή η κοινωνία;) Η επινόηση των ομάδων μετόχων
(stakeholder groups) προσπαθεί να εστιάσει σε ομάδες πελατών - πολιτών
αλλά η κοινωνία είναι πολύ μεγάλη και ανομοιογενής.
2. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι από μόνη της η αγορά δεν μπορεί πάντοτε να
καθορίσει το επίπεδο και την έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η ζήτηση
για φθηνότερες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη εξυπηρέτηση.
3. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να χρειάζεται κάποιους μεγάλους οργανισμούς
μεγάλης πολυπλοκότητας και κλίμακας οργανωμένους με γραφειοκρατικό
τρόπο. Αυτό συνεπάγεται την απομάκρυνση από τον πελάτη, ακόμα και από
τους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό επειδή δεν συμμετέχουν
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στη λήψη αποφάσεων και βρίσκονται στο

έλεος

των

εσωτερικών

συστημάτων. Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η εξάρτηση από ένα
μεγάλο κεντρικό ΠΣ όπως για παράδειγμα το TAXIS.
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε πολλαπλή παλινδρόμηση μεταξύ των ομάδων
πίεσης, στη δεύτερη έχουμε παλινδρόμηση μεταξύ παραγωγικότητας και
ποιότητας, ενώ στην τρίτη έχουμε παλινδρόμηση της απόκρισης προς τον πολίτη
ή προς το σύστημα. Το υπόδειγμα των παλινδρομήσεων περιγράφεται στη
δεύτερη ενότητα που περιγράφει το ερευνητικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνει
την παλινδρόμηση.

3.10 Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
Σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeithamsi & Berry (1985) οι υπηρεσίες έχουν
τρία βασικά μοναδικά χαρακτηριστικά:
•

Είναι άυλες διαδικασίες που μπορούν να αξιολογηθούν μόνον αφού έχουν
ήδη προσφερθεί (παραχθεί).

•

Διαφοροποιούνται ανάλογα με τον καταναλωτή επειδή απευθύνονται σε
άτομα με όχι κατ' ανάγκη πανομοιότυπες προτεραιότητες και ανάγκες και
προσφέρονται

από

πρόσωπα

που

παρουσιάζουν

διαχρονικά

διαφοροποιημένη συμπεριφορά και γενικότερα λειτουργία..
•

Δεν είναι διαχωρίσιμες, δηλαδή η παραγωγή (παροχή) και η κατανάλωση
τους

συμβαίνει

ταυτόχρονα

σε

μια

αλληλεπίδραση

παροχέα

-

καταναλωτή, ενώ πολλές φορές ο καταναλωτής μπορεί να συμμετέχει
ενεργά στην δημιουργία καλύτερων συνθηκών εξυπηρέτησης του είτε
συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν είτε με την
ανατροφοδότηση πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη για βελτίωση της
υπηρεσίας από τον παροχέα.
Επίσης, σύμφωνα με τους Parasuraman,

Zeithamsi

& Berry (1985) οι

προσδιοριστικοί παράγοντες που καθορίζουν τη γνώμη των πελατών στην παροχή
υπηρεσιών είναι οι εξής:
1. Αξιοπιστία (reliability), δηλαδή η εκτέλεση της υπηρεσίας στον καθορισμένο
χρόνο.
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2. Ικανότητα απόκρισης (responsiveness), δηλαδή η πρόθεση παροχής της
υπηρεσίας.
3. Επάρκεια (competence) δηλαδή η ύπαρξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και
γνώσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
4. Πρόσβαση (access), δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης και εύκολης επαφής με
τον οργανισμό εξυπηρέτησης.
5. Αβροφροσύνη (courtesy) δηλαδή ευγένεια, σεβασμός και φιλικότητα επαφής.
6. Επικοινωνία (communication) δηλαδή η πληροφόρηση των πελατών σε
κατανοητή γλώσσα και κατανόηση των παραπόνων τους, με επεξηγήσεις των
τυχόν επιλογών και του κόστους και εξασφαλίζοντας την αντιμετώπιση των
παρουσιαζόμενων προβλημάτων.
7. Υπευθυνότητα (credibility) ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον για το
πραγματικό συμφέρον του πελάτη, τιμιότητα.
8. Ασφάλεια (security) δηλαδή ελευθερία από κινδύνους ή αμφιβολίες.
9. Κατανόηση και γνώση των ατομικών αναγκών του πελάτη.
10. Εμφάνιση, φυσικών εγκαταστάσεων, προσωπικού, και εξοπλισμού.
Ο Gronroos (1988) πρόσθεσε το χαρακτηριστικό της ικανότητας ανάκαμψης
(recovery).
Οι παραπάνω προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών δείχνουν
το βάρος των υποκειμενικών συστατικών αλληλεπίδρασης στην εκτίμηση της
ποιότητας των υπηρεσιών.
Η ΔΟΠ εμπεριέχει τις ιδέες της ελάχιστης ιεραρχίας, της δημοκρατίας και της
ενίσχυσης της εξουσίας των ατόμων και ομάδων. Το δικτυακό μοντέλο οδηγεί
στην μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης. Η ενίσχυση της εξουσίας
των μελών γίνεται με την εκχώρηση υπευθυνοτήτων σε όλα τα επίπεδα με μέτρο
την δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας σε σύγκριση με την συγκράτηση τους
στα προηγούμενα επίπεδα. Η εκχώρηση αποτελεί ένα σημείο παλινδρόμησης
μεταξύ υπευθυνότητας και ελέγχου.
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3.11 Τα βραβεία ποιότητας
Τα βραβεία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της άμιλλας μεταξύ των επιχειρήσεων
και των οργανισμών γενικότερα ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της
ποιότητας. Θεσμοθετήθηκαν σε εποχές αντίστοιχων οικονομικών υφέσεων ή
δυσκολιών

διεθνούς ανταγωνισμού. Τα πλαίσια αναφοράς των βραβείων

βασίζονται στην εμπειρική συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων από πολλές
εναλλακτικές πηγές, όπως επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα που ασχολούνται
και βιώνουν την ποιότητα. Η σχεδίαση τους δεν βασίζεται σε κάποια επίσημη
θεωρία και η αξιοπιστία τους δεν επιβεβαιώνεται πλήρως από εμπειρικές
αναλύσεις και έρευνες (Evans, 1997).

3.11.α Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας
Θεσμοθετήθηκε το 1992 από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ποιότητας. Το σχηματικό πλαίσιο των συσχετισμών

και των βαρών των

επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης δίνεται στο σχήμα 1.2 (EFQM, 1997). Οι
λεπτομέρειες του βραβείου αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια.

ΣΧΗΜΑ 1.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Βραβείου EFQM
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 5 0 %
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5 0 %
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

9%

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 9%

ΗΓΕ
ΣΙΑ

10%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 8%

ΔΙΑ
ΔΙΚΑ
ΣΙΕΣ

ΠΟΡΟΙ

14%

9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΗ

20%
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ίί°/-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15%

Καινοτομία και Μάθηση
Πηγή: EFQM (1997)
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3.11.β Το Αμερικανικό Βραβείο Baldridge
Θεσμοθετήθηκε το 1987 από το Κογκρέσσο των Η.Π.Α. και το όνομα του το
έλαβε από τον τότε ομώνυμο βιομήχανο και υπουργό εμπορίου. Οι λεπτομέρειες
των κριτηρίων του βραβείου αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια από το Εθνικό
Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) που ανήκει στο υπουργείο
εμπορίου, με βάση ανατροφοδότηση από τους εξεταστές, τους δικαστές, και τους
συμμετέχοντες. Το σχηματικό πλαίσιο των συσχετισμών και των βαρών των
επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης δίνεται στο σχήμα 1.3, προσαρμοσμένο από
τον Evans (1997).
Η εξέταση των ομοιοτήτων και διαφορών των δύο βραβείων, ιδιαίτερα για τα
θέματα των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται στην τρίτη ενότητα.
Από την παραπάνω ανάλυση συνάγεται ότι το υπόδειγμα της ΔΟΠ συνδυάζει μια
σειρά από πλεονεκτήματα για να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα ανάπτυξης των
ΠΣ μετάβασης της δημόσιας διοίκησης στις συνθήκες της νέας οικονομίας και
στην κατάσταση δικτύωσης:
1. Είναι απλό επειδή πηγάζει από την κοινή λογική που είναι κατανοητή
στον καθένα που σημαίνει ότι είναι δυνατή η συμμετοχή όλων.
2. Οι αρχές της ΔΟΠ δεν αντιτίθενται στις αρχές της δημόσιας διοίκησης.
3. Είναι δυναμικό και συνεπώς προσαρμόζεται στις δυναμικές ιδιότητες των
δικτυακών δομών. Είναι εξελίξιμο επειδή βασίζεται στην συνολική γνώση,
ευφυία και προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων.
4. Βασική αξία της ΔΟΠ είναι η συμμετοχή και η εκχώρηση. Αυτό σημαίνει
ότι οι πληροφορίες και η επεξεργασία τους μοιράζονται και έτσι
μειώνονται οι κίνδυνοι υπερπληροφόρησης ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η
μνήμη και οι ικανότητες του οργανισμού.
5. Είναι ένα επίπεδο πάνω από τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000,
τα οποία υποστηρίζει πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να
συμπεριλαμβάνει σε πρώτη φάση τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του
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δημόσιου τομέα καν σε δεύτερη φάση αποτελεί ιδανική λύση μετάβασης
από το υπόδειγμα της γραφειοκρατίας στο υπόδειγμα της δικτύωσης.

ΣΧΗΜΑ 1.3

Κριτήρια αξιολόγησης Βραβείου Ποιότητας Baldridge
ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
10%

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΗΓΕΣΙΑ
11%

κ

*«=•

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
8%

ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ
45%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
10%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 8%
Πηγή: Evans (1997)

3.11.γ Το Ιαπωνικό Βραβείο Deming
Τα κριτήρια του Ιαπωνικού βραβείου Deming δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο για
πρώτη

φορά

στο

τέλος

του

2000

από το

ηλεκτρονικό

(http://deming.eng.clemson.edu/pub/den/deming_prizel.htm)

δίκτυο

Deming

μετά από έγκριση της

JUSE (Japanese Union of Scientists and Enngineers). Η πληροφόρηση στο Ιαπωνικό
διαδίκτυο δεν είναι ελεύθερη και μπορεί μόνο να ζητηθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο προορισμός της.
Το υπόδειγμα αξιολόγησης αποτελείται από τις εξής δέκα κριτήρια (με τις
αναφερόμενες υποκατηγορίες):
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1.

Ηγεσία, όραμα, στρατηγικές
1.1 Ηγεσία
1.2 Όραμα και στρατηγικές

2.

Υποδείγματα ΔΟΠ
2.1 Οργανωτική δομή και λειτουργίες
2.2 Καθημερινή διαχείριση
2.3 Διαχείριση πολιτικής
2.4 Συσχέτιση με ISO 9000 και ISO 14000
2.5 Σχέση με τα άλλα προγράμματα διοικητικής βελτίωσης
2.6 Προώθηση και εφαρμογή της ΔΟΠ

3.

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
3.1 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
3.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών
3.3 Έλεγχος διαδικασιών
3.4 Έλεγχος, αξιολόγηση και λογιστική παρακολούθηση της ποιότητας
3.5 Δραστηριότητες που αφορούν το συνολικό κύκλο ζωής
3.6 Διοίκηση προμηθειών, υπεργολαβιών και διανομής

4.

Συστήματα διοίκησης για επιχειρηματικά στοιχεία
4.1 Δια-λειτουργική διοίκηση και χειρισμοί
4.2 Διοίκηση διανομής
4.3 Διοίκηση κόστους
4.4 Διοίκηση περιβάλλοντος
4.5 Διοίκηση ασφάλειας, υγιεινής, και εργασιακού περιβάλλοντος

5.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
5.1 Τοποθέτηση ανθρώπινου δυναμικού σε κατάλληλες θέσεις
5.2 Εκπαίδευση και κατάρτιση
5.3 Σεβασμός της αξιοπρέπειας των εργαζομένων

6.

Αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών
6.1 Αναγνώριση της αξίας της πληροφορίας στη διοίκηση
6.2 Πληροφοριακά συστήματα
6.3 Υποστήριξη για ανάλυση και λήψη αποφάσεων
6.4 Διοίκηση τυποποίησης και διάταξης

7.

Έννοιες και αξίες ΔΟΠ
7.1 Ποιότητα
7.2 Συντήρηση και βελτίωση
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7.3 Σεβασμός στον άνθρωπο
8.

Επιστημονικές μεθοδολογίες
8.1 Κατανόηση και χρήση των μεθοδολογιών
8.2 Κατανόηση και χρήση των μεθοδολογιών λύσης προβλημάτων

9.

Οργανωτικές δυνάμεις
9.1 Στρατηγικές τεχνολογίες
9.2 Ταχύτητα
9.3 Ενεργητικότητα

10.

Συνεισφορά στην πραγματοποίηση των οργανωτικών στόχων
10.1

Σχέσεις με τους πελάτες

10.2

Ε ργασιακές σχέσεις

10.3

Κοινωνικές σχέσεις

10.4

Σχέσεις με τους προμηθευτές

10.5

Σχέσεις με τους μετόχους

10.6

Πραγματοποίηση της αποστολής του οργανισμού

10.7

Συνεχής εξασφάλιση των κερδών

Ακολουθεί η Δεύτερη Ενότητα με τίτλο Ερευνητικά Υποδείγματα και Μεθοδολογίες
που περιγράφει σε τρία κεφάλαια (4°, 5°,

6°) τις κυριότερες

ερευνητικές

μεθοδολογίες, τα κυριότερα ερευνητικά υποδείγματα της εξεταζόμενης γνωστικής
περιοχής, και τα νέα ερευνητικά υποδείγματα και μεθοδολογίες που αναπτύσσονται
στα πλαίσια της παρούσης διατριβής.
Στο 4° Κεφάλαιο με τίτλο Ερευνητική Μεθοδολογία περιγράφονται τα κυριότερα
είδη ερευνητικών μεθόδων και τεκμηριώνονται ποια από αυτά που χρησιμοποιούνται
στην διατριβή.
Στο 5° Κεφάλαιο με τίτλο Ερευνητικά Υποδείγματα διερευνώνται τα βασικά
υποδείγματα οργανωτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων
υπηρεσιών και εξετάζεται ιδιαίτερα το υπόδειγμα της ΔΟΠ από την σκοπιά του
ερευνητικού υποδείγματος σε σχέση με την δημόσια διαχειριστική και θεσμική
ικανότητα σε ένα νέο περιβάλλον τεχνολογικής πολιτικής που χαρακτηρίζεται από μη
γραμμικές σχέσεις και παλινδρομήσεις στόχων, και αναδεικνύει την ανάγκη
δημιουργίας νέων υποδειγμάτων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη και κατανόηση
των δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων που να ανταποκρίνονται περισσότερο
στην πολυπλοκότητα της σημερινής πραγματικότητας.
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Στο 6° Κεφάλαιο με τίτλο Νέα Ερευνητικά Υποδείγματα και Μεθοδολογίε€
προτείνονται νέα υποδείγματα και μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται στους στόχους
της διατριβής. Ένα πρώτο υπόδειγμα - ΠΣ ΑΟΠ - που περιγράφει την ανάπτυξη και
λειτουργία ενός δημόσιου πληροφοριακού συστήματος που να είναι σύμφωνο με τις
αρχές της συνεχούς βελτίωσης και της εστίασης στον πελάτη της ΔΟΠ, δίνει μια
αρχική περιγραφή της πολυπλοκότητας των δημόσιων ΠΣ. Στη συνέχεια προτείνονται
με μαθηματικές σχέσεις συνόλων οι βασικές συστημικές σχέσεις των ΠΣ που
βοηθούν στην αφαιρετική κατανόηση των κυρίαρχων συστατικών μερών που
σχετίζονται με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στη συνέχεια προτείνεται
ένα δεύτερο υπόδειγμα ενός κόμβου δημόσιου πληροφοριακού δικτύου στο οποίο
προτείνονται και περιγράφονται ανατροφοδοτήσεις πρώτου και δευτέρου (μετά)
επιπέδου που συνθέτουν σε ένα αρμονικό όλο τις θεωρίες της δικτυωμένης δημόσιας
διοίκησης με το υπόδειγμα των ΠΣ ΔΟΠ. Με βάση το δεύτερο υπόδειγμα προτείνεται
ένα τρίτο υπόδειγμα διοικητικής ωριμότητας και διαχειριστικής ικανότητας για
την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διοίκησης και διαχείρισης έργων ανάπτυξης ΠΣ,
που έχει σημαντικά νέα καινοτομικά στοιχεία που δεν απαντώνται στα υποδείγματα
που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Τέλος, προτείνεται μια μεθοδολογία
αξιολόγησης της διαρθρωτικής και λειτουργικής ποιότητας συστημάτων ώστε να
μπορούν να υπάρχουν μετρήσεις σχετικά με τις επιθυμητές βελτιώσεις της ποιότητας
των επιμέρους χαρακτηριστικών ενός πληροφοριακού συστήματος στα διάφορα
επίπεδα διοικητικής ικανότητας και διαχειριστικής ωριμότητας ενός κόμβου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Ο κύριος σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας
της χρήσης ενός υποδείγματος που βασίζεται στη μεθοδολογία της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) για την αξιολόγηση της στρατηγικής ανάπτυξης
πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα.
Για το σκοπό αυτό η ερευνητική μεθοδολογία αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια:
Στο

4°

κεφάλαιο

[σελ.

2.2]

περιγράφουμε τις

κυριότερες

ερευνητικές

μεθοδολογίες.
Στο 5° κεφάλαιο [σελ. 2.15] προχωρούμε στην ανασκόπηση των ερευνητικών
υποδειγμάτων που αφορούν την ερευνητική περιοχή.
Στο 6° κεφάλαιο [σελ. 2.55] αναπτύσσουμε νέα ερευνητικά υποδείγματα και
μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στην τρίτη ενότητα σε μια σειρά
προσπαθειών διερεύνησης βασικών ερευνητικών υποθέσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται οι κύριες διαθέσιμες ερευνητικές μέθοδοι και
εξηγούνται οι αποφάσεις σχετικά με τις μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν μετά
από αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της
παρούσης έρευνας.

4.1 Είδη ερευνητικών μεθόδων
Σύμφωνα με τους Blaxter et al (1996), η έρευνα μπορεί να ταξινομηθεί σε
ποσοτική ή ποιοτική, και ως έρευνα γραφείου ή έρευνα πεδίου. Οι διαφορές
μεταξύ των δύο κατηγοριών παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

Ποσοτική
•

Επικεντρώνεται στην εξέταση του
μεγαλύτερου δυνατού πλήθους
πληροφοριών, για μικρό αριθμό
περιπτώσεων
• Είναι κατάλληλη όταν τα δεδομένα
που αφορούν τις επιμέρους
καταστάσεις των στοιχείων του
συστήματος μπορούν να μετρηθούν
• Σκοπεύει σε βάθος παρά σε έκταση

Ποιοτική
•

Προσπαθεί να κατανοήσει την
αποκτώμενη εμπειρία όσο και αυτοί
που συμμετέχουν σ' αυτήν.
• 0 ερευνητής συμμετέχει στις
καταστάσεις και δεν υπάρχει καμία
πρόβλεψη
• Η διαδικασία είναι επαναληπτική και η
εξέταση του φαινομένου συνολική
• Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει
αξιολόγηση του φαινομένου
Πηγή: Blaxter et al (1996)

Η ποσοτική έρευνα, οριζόμενη από τους Gill & Johnson (1995) ως «θετικιστική»
προσέγγιση, έχει κατηγορηθεί ως ακατάλληλη για τα προβλήματα της διοικητικής
επιστήμης λόγω των παρακάτω αδυναμιών της:
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1. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος που να δημιουργεί επιστημονική γνώση σε όλες
τις περιπτώσεις.
2. Μέθοδοι που πιθανά είναι κατάλληλες για την έρευνα του φυσικού κόσμου
μπορεί να είναι ακατάλληλες για τον κοινωνικό, λόγω της ενυπάρχουσας
ασημαντότητας της διοικητικής δράσης.
3. Η δημιουργούμενη γνώση επηρεάζεται από τους στόχους της διοίκησης και
από τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθεί.
Σύμφωνα με τον Checkland (1981) η μεγάλη πολυπλοκότητα των διοικητικών
προβλημάτων, και οι προσπάθειες εφαρμογής των επιστημονικών μεθοδολογιών
στον πραγματικό κόσμο, κυρίως στα κοινωνικά προβλήματα, είναι υπεύθυνες για
την περιορισμένη επιτυχία της διοικητικής επιστήμης.
Με δεδομένη την διοικητική φύση της έρευνας και του ενδιαφέροντος για την
κατανόηση των κοινωνικών επιδράσεων των δημόσιων ΠΣ, η χρησιμοποίηση
ποιοτικών μεθόδων φαίνεται προτιμητέα.

4.2 Ερευνητικοί στόχοι
Σύμφωνα με τους Blaxter et al (1996), υπάρχουν τρεις διαφορετικές δυνατότητες
σε μια ερευνητική μελέτη:
1. Η επεξηγηματική (συμπερασματική) έρευνα είναι χρήσιμη για την εξέταση
ενός νέου θέματος ή προβλήματος για το οποίο δεν υπάρχει συστηματική
γνώση, και σκοπεύει στον προσδιορισμό των καταλληλότερων θεωριών για
την αντιμετώπιση ενός νέου προβλήματος.
2. Η εξέταση (αξιολόγηση) καθορίζει τα όρια των θεωριών που έχουν ήδη
προταθεί. Ένα παράδειγμα ενός τύπου μιας τέτοιας έρευνας είναι ο έλεγχος
της εφαρμογής μιας ιδιαίτερης θεωρίας σε ειδικές ή ακραίες περιπτώσεις.
3. Η επίλυση προβλημάτων μπορεί να λάβει χώρα στον πραγματικό κόσμο όπου
καθορίζεται το πρόβλημα και καθορίζεται μια μέθοδος επίλυσης.
Ο πίνακας 2.2 παρουσιάζει τις δύο μεταβλητές που καθορίζουν τον τύπο της
ερευνητικής προσέγγισης.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
Σκοπός

Προσέγγιση

•

Η επίλυση θεωρητικών θεμάτων, • Εργαστηριακά πειράματα, όπου δίνεται
ήτοι την γενίκευση που όμως
έμφαση στην επαγωγή και βασίζεται στην
έχει δυσκολία εφαρμογής, ή
εξωτερική λογική των μεθοδολογιών των
φυσικών επιστημών
• Η επίλυση ενός καθορισμένου
πρακτικού προβλήματος που
• Έρευνα πεδίου που επίσης βασίζεται στην
μπορεί να είναι άμεσα ή εύκολα
επαγωγή αλλά θεωρεί ότι τα φαινόμενα
επιτεύξιμο αλλά να έχει ελάχιστη
έχουν την δική τους εσωτερική λογική, και
γενικότερη εφαρμογή
χρησιμοποιεί κυρίως ποιοτικά δεδομένα.
Πηγή: Gill & Johnson (1995)
Η παρούσα έρευνα ασχολείται και με την ανάπτυξη γνώσης για την λειτουργία και
τις επιπτώσεις των ΠΣ του δημόσιου τομέα αλλά και με την επίλυση
προβλημάτων, οπότε η κοινωνική έρευνα πεδίου είναι πιο κατάλληλη και πιο
χρήσιμη προσέγγιση, χωρίς να αποκλείεται η χρήση και της παραδοσιακής
εργαστηριακής μεθόδου σε περιορισμένη κλίμακα για επιβεβαίωση σε βάθος
κάποιας λεπτομέρειας του γενικότερου θεωρητικού μοντέλου.
Κατά τους Gill & Johnson (1995) οι ερευνητικές μεθοδολογίες της διοικητικής
επιστήμης είναι οι εξής:
•

Πειραματική έρευνα (Experimental research)

•

Ημι-πειραματική έρευνα (Quasi-research)

• Έρευνα εφαρμογής ή συμμετοχική έρευνα (action research)
•

Επισκόπηση με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (survey research)

•

Εθνογραφική έρευνα (ethnographic research)

Η παρούσα έρευνα πρέπει να παράγει γενικότερη γνώση που η εφαρμογή της δεν
αφορά μόνον μια ιδιαίτερη περίπτωση, και θα πρέπει να έχει ποιοτική προσέγγιση
με την απαίτηση της επιβεβαίωσης των δημιουργούμενων υποθέσεων. Από τις
παραπάνω μεθοδολογίες η έρευνα εφαρμογής (action research) πλησιάζει
περισσότερο τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης με μικρότερες εφαρμογές των
υπολοίπων μεθοδολογιών. Σύμφωνα με τους Gill & Johnson (1995) η έρευνα
εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων και
ταυτόχρονα να προσθέτει στη γενική γνώση που αφορά τις διαδικασίες αλλαγής,
συνεισφέρει στις ιδιαίτερες ανησυχίες των ατόμων αλλά ταυτόχρονα συνεισφέρει
στους σκοπούς της κοινωνικής επιστήμης - με την απαίτηση της για συμμετοχή
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του ερευνητή σε παρεμβάσεις στα δρώμενα γεγονότα. Τα αποτελέσματα αυτών
των

παρεμβάσεων

παρακολουθούνται και

αξιολογούνται

με

σκοπό

την

εξακρίβωση των αποτελεσμάτων τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής ενεργεί με
βάση τις δικές του πεποιθήσεις και θεωρήσεις. Από αυτές τις παρεμβάσεις και τις
επακόλουθες αξιολογήσεις ο ερευνητής εμπλέκεται σε αυτό που αποκαλείται
διπλο-ανακυ κλου μένη μάθηση (double loop learning), ήτοι μάθηση με την
εφαρμογή και μάθηση με την ανάκλαση των διαφορετικών εμπειριών που μπορεί
να οδηγήσουν σε πιο γενική γνώση (Blaxter et al, 1996).
Ακολουθεί η επεξήγηση για την επιλογή της συμμετοχικής έρευνας ως την κύρια
μεθοδολογία και στη συνέχεια ακολουθούν οι επεξηγήσεις για την επιλογή ή μη
των υπολοίπων μεθοδολογιών στις επιμέρους περιοχές.

4.3 Συμμετοχική Έρευνα
Η συμμετοχική έρευνα (ΣΕ )κατά τους Gill & Johnson (1995) μπορεί να
περιγραφτεί ως εξής:
«Η ΣΕ περιλαμβάνει μια σχεδιασμένη παρέμβαση του ερευνητή, ή πιο συχνά ενός
συμβούλου, στα εξελισσόμενα γεγονότα. Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης
παρακολουθούνται και αξιολογούνται με σκοπό την ανακάλυψη ως προς το εάν η
ενέργεια

έχει παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα...

οι

συμμετοχικοί

ερευνητές διατίθενται όχι μόνον στο να συνεισφέρουν στην υπάρχουσα γνώση
αλλά επίσης στο να ξεδιαλύνουν μερικές πρακτικές υποθέσεις των ανθρώπων, που
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα».
Οι Blaxter et al (1996) δηλώνουν ότι η ΣΕ μπορεί να οριστεί ως η μελέτη της
κοινωνικής κατάστασης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των ενεργειών σ'
αυτήν. Η ΣΕ είναι μια αυτο-αντανακλώμενη έρευνα στην οποία λαμβάνουν μέρος
οι συμμέτοχοι των κοινωνικών καταστάσεων για να βελτιώσουν την κατανόηση
και την αμεροληψία των δικών τους κοινωνικών ή εκπαιδευτικών πρακτικών, την
κατανόηση αυτών των πρακτικών, ή τις περιπτώσεις όπου φέρνονται σε πέρας
αυτές οι πρακτικές, και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Είναι εκπαιδευτική
2. Ασχολείται με τα άτομα
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3. Επικεντρώνεται

στο

πρόβλημα,

στο

ιδιαίτερο

περιβάλλον

του

και

προσανατολίζεται στο μέλλον
4. Συμπεριλαμβάνει παρέμβαση για αλλαγή
5. Οι στόχοι της είναι βελτίωση και συμμετοχή
6. Συμπεριλαμβάνει μια κυκλική διαδικασία όπου υπάρχει σύνδεση μεταξύ
έρευνας, ενεργειών και αξιολόγησης
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ κατάλληλα για τους στόχους αυτής της
έρευνας και αποτελούν τους κύριους λόγους της επιλογής της ως την κύρια
ερευνητική μέθοδο. Επίσης, η ιδιότητα της συνέχειας της ΣΕ ήταν πολύ
σημαντικός λόγος επειδή βοηθάει στην μάθηση και την κατανόηση.
Σύμφωνα με τον Rapoport (1970) η συμμετοχική έρευνα έχει στόχο να
συνεισφέρει στις πρακτικές υποθέσεις των ανθρώπων στην άμεση προβληματική
κατάσταση και στους σκοπούς της κοινωνικής επιστήμης με κοινή συνεργασία,
μέσα σε ένα αμοιβαία αποδεκτό ηθικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με τους Gilll & Johnson (1995) η κύρια δυσκολία της συμμετοχικής
έρευνας αναδείχτηκε από την συμφυή ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των
διαφορετικών

οργανωτικών

πολιτισμών

(cultures)

των

ακαδημαϊκών και

διοικητικών στελεχών. Το κύριο θέμα τριβής αποτελεί το ερώτημα αν οι σκοποί
της εργασίας αφορούν κυρίως την εξέταση των προβλημάτων του συγκεκριμένου
οργανισμού ή την παραγωγή γενικότερων θεωρητικών συμπερασμάτων. Οι ίδιοι
ερευνητές συγκρίνουν την συμμετοχική έρευνα με δύο άλλες γενικές μορφές
διοικητικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, ήτοι την συμβουλευτική (consultancy)
και την ανάπτυξη θεωριών ή 'καθαρή' έρευνα (pure research). Η σύγκριση αυτή
παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3.
Από τις τρεις μορφές, η 'καθαρή' έρευνα έχει στόχο να δώσει αποτελέσματα που
θα μπορούν να γενικευθούν προς όφελος του συνόλου της διοικητικής κοινότητας.
Η συμβουλευτική αντιπροσωπεύει την άλλη άκρη και έχει στόχο την επίλυση των
συγκεκριμένων προβλημάτων των πελατών. Η συμμετοχική έρευνα προσπαθεί να
επιτύχει και τους δύο στόχους, ήτοι την δημιουργία θεωριών και την επίλυση
προβλημάτων ως αποτέλεσμα των ενεργούμενων παρεμβάσεων.
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Αλλά και οι άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν να προσφέρουν τη δική τους
συνεισφορά στα διοικητικά προβλήματα που αναλύονται στην παρούσα έρευνα.
Και αναλύονται με συντομία στη συνέχεια.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2.3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ «ΚΑΘΑΡΗ.» ΕΡΕΥΝΑ

Είδος έρευνας
Φάσεις

Συμμετοχική

Συμβουλευτική

'Καθαρή'

Έναρξη

Παρουσίαση
προβλήματος από
πελάτη ή ερευνητή

Ερευνητής θέτει το
πρόβλημα και
καθορίζει στόχους

Σύμβαση

Επιχειρηματική και
ψυχολογική,
αλληλεξάρτηση

Παρουσίαση
προβλήματος και
καθορισμός στόχων από
πελάτη
Επιχειρηματικό
συμβόλαιο, ο σύμβουλος
ελέγχει τους πελάτες

Διάγνωση

Κοινή διάγνωση,
δεδομένα πελάτη /
ιδέες ερευνητή
Ανατροφοδότηση,
διαφωνία, κοινό
σχέδιο ενεργειών,
υποστηριζόμενη
ενέργεια του
πελάτη,
δημοσίευση των
αποτελεσμάτων
Εμφάνιση νέων
προβλημάτων,
εμφάνιση
γενικεύσεων
Υποστήριξη πελάτη

Ενέργεια

Αξιολόγηση

Περάτωση

Ελάχιστη διάγνωση, ο
σύμβουλος πουλάει
πακέτο υπηρεσιών
Προδιαγραφή ενεργειών
από σύμβουλο, Δεν
δημοσιεύονται τα
αποτελέσματα

Σπανίως γίνεται από
ουδέτερους (εξωτερικούς)
ερευνητές

0 ερευνητής διατηρεί
τον έλεγχο ως
ειδικός, προσπαθεί
για την ικανοποίηση
του πελάτη,
ελαχιστοποίηση
συμβατικών
υποχρεώσεων
Διάγνωση ειδικού,
παροχή δεδομένων από
τον πελάτη
Εργασία σχεδιασμένη
να εντυπωσιάσει για τη
γνώση και την
πρωτοτυπία της,
δημοσιεύεται

Γίνεται σπάνια

Εξάρτηση από Πελάτη
Εξάρτηση από πελάτη
Πηγή: Gì 11 & Johnson (1995)

Η συμμετοχική έρευνα έχει και αυτή τις αδυναμίες της που είναι απαραίτητο να
είναι γνωστές ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στα λαμβανόμενα συμπεράσματα.
Σύμφωνα με τον Rapoport (1970) αναφύονται τα εξής διλήμματα όταν υπάρχει
ταυτόχρονη συνεισφορά στην ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και στην επίλυση
πρακτικών οργανωτικών προβλημάτων:
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1. Το δίλημμα της διεξαγωγής έρευνας για όφελος μιας επιχείρησης που μπορεί
να είναι ηθικά κατακριτέα, όπως μια καπνοβιομηχανία ή μια βιομηχανία
παραγωγής όπλων.
2. Το δίλημμα του καθορισμού κοινών στόχων μεταξύ πελάτη και ερευνητή.
3. Το δίλημμα της εμπιστοσύνης και της προστασίας των συμμετεχόντων.
Αν και θα υπάρξουν αναφορές στα αντίστοιχα σημεία σχετικές με τα παραπάνω
διλήμματα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αποδοχή της έρευνας από τους
συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια ήταν σημαντική για την
επιτυχία της έρευνας. Σχετικά με τον καθορισμό των κοινών στόχων δεν υπήρξε
κανένα πρόβλημα στις περισσότερες

των περιπτώσεων και όπου υπήρξε

αναλύονται οι σχετικοί λόγοι και βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας.
Η εμπιστοσύνη και η προστασία των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις και τα
ερωτηματολόγια αποτελεί σημαντικό θέμα και καλύπτεται όσο είναι δυνατόν, με
την έννοια, αν κάποιος γνωρίζει το αναφερόμενο περιβάλλον και ανατρέξει για
πληροφορίες σε ανθρώπους που έζησαν και συμμετείχαν στα γεγονότα θα
μπορέσει να αναπαράγει και τα υπόλοιπα πρόσωπα που συσχετίζονται με αυτά.

4.4 Άλλες ερευνητικές μεθοδολογίες
Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μια σύντομη περιγραφή και των υπόλοιπων
ερευνητικών

διοικητικών

μεθοδολογιών

πέραν της έρευνας εφαρμογής ή

συμμετοχικής έρευνας.
Σ' αυτές προστίθεται και η μέθοδος των μελετών περιπτώσεων (case studies) που
συνδέονται περισσότερο με τη χρήση των επισκοπήσεων και της εθνογραφίας.

4.4.1 Πειραματική έρευνα (Experimental research)
Τα αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας είναι η παραγωγή έγκυρων,
αντικειμενικών απαντήσεων που μπορούν να αναπαραχθούν.
Οι διαδικασίες της πειραματικής έρευνας είναι οι εξής:
•

Λεπτομερής απεικόνιση των ερωτήσεων ή προβλημάτων που ερευνώνται
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•

Αναγνώριση των μεταβλητών που γίνεται προσπάθεια κατανόησης τους
{εξαρτώμενες μεταβλητές)

•

Αναγνώριση των φαινομένων ή των παραγόντων των οποίων η μεταβλητότητα
εξηγεί ή προκαλεί αλλαγές στις εξαρτώμενες μεταβλητές {ανεξάρτητες
μεταβλητές)

•

Συσχέτιση

των

ανεξάρτητων

και

εξαρτη μένων

μεταβλητών

για

την

παρακολούθηση της μεταξύ τους μεταβλητότητας. Αυτό επιτρέπει την
παρακολούθηση και τη μέτρηση των μεταβλητών και δίνει τη δυνατότητα
στον ερευνητή να μεταβάλλει ή να ελέγχει την ύπαρξη τους.
•

Προσπάθεια ουδετεροποίησης, ή ελέγχου, των επιδράσεων στις εξαρτώμενες
μεταβλητές ή τις «εξωτερικές μεταβλητές».

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε μόνον εκεί όπου ήταν δυνατός ο ακριβής
ορισμός των μεταβλητών και μπορούσε να εφαρμοστεί ένας ικανοποιητικός
τρόπος μέτρησης τους με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο διαχωρισμός και η
απομόνωση των μεταβλητών.

4.4.2 Ημι-πειραματική έρευνα (Quasi-research)
Η μέθοδος αυτή διατηρεί αρκετή από τη λογική ενός αληθινού πειράματος ενώ
ταυτόχρονα αποφεύγει τις τεχνητές δυσκολίες του εργαστηριακού περιβάλλοντος.
Έτσι, η ημι-πειραματική έρευνα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες (Gill & Johnson,
1995):
•

Επιτρέπει πραγματικά πειράματα εκτός εργαστηρίου

•

Εφαρμόζεται κατά την έρευνα ενός περιβάλλοντος που προϋπήρχε, ή σε
συμβάντα που έχουν γίνει με φυσιολογικά αναμενόμενο τρόπο

•

Χρησιμοποιεί πειραματικές ομάδες κι ομάδες ελέγχου αλλά αναγνωρίζονται
ανάλογα με το αν είχαν εμπειρία ή όχι των ανεξάρτητων μεταβλητών

•

Αποφεύγει τα προβλήματα που προκαλεί το τεχνητό περιβάλλον και οι
διαδικασίες ενός πραγματικού εργαστηριακού πειράματος

•

Αποκτά φυσικότητα και οικολογική εγκυρότητα επειδή τα αντικείμενα της
έρευνας εξετάζονται στα καθημερινά τους περιβάλλοντα
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•

Ο κύριος στόχος είναι η ανάλυση των αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ
ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών

•

Κάποιος βαθμός ελέγχου των εξωτερικών μεταβλητών χάνεται λόγω της μη
ισοδυναμίας μεταξύ ομάδων ελέγχου και πειράματος

•

Οι ομάδες ελέγχου και πειράματος είναι φυσικοί πληθυσμοί και συχνά είναι
δύσκολη η μεταξύ τους σύγκριση

Περιγραφή της μεθόδου όπως εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο θέμα θα γίνει στο
αντίστοιχο κεφάλαιο όπου χρησιμοποιείται.

4.4.3 Επισκόπηση με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (survey research)
Σύμφωνα με τους Gill & Johnson ( 1996) ο τρόπος επισκόπησης εξαρτάται από τις
προθέσεις του ερευνητή. Η αναλυτική επισκόπηση (ερωτηματολόγια) δίνει
έμφαση στην σύνδεση της με τη λογική της επαγωγής με βάση την αξιοπιστία των
συλλεγόμενων

δεδομένων και τον στατιστικό έλεγχο των μεταβλητών. Η

διερευνητική επισκόπηση (συνεντεύξεις) συχνά χρησιμοποιεί ανοιχτές ερωτήσεις
για τη συλλογή δεδομένων. Συνενώνει την επισκόπηση με τους περισσότερο
εθνογραφικούς τύπους έρευνας. Έτσι η θεωρία αναπτύσσεται επαγωγικά και
ελέγχεται στη συνέχεια με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου ως μέρος
της κύριας έρευνας.
Η επισκόπηση χρησιμοποιήθηκε σε μέρος της παρούσης έρευνας για την
επαλήθευση στο δημόσιο τομέα ορισμένων προηγούμενων συμπερασμάτων που
αφορούσαν τα ιδιωτικά ΠΣ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι συνδυασμός
βιβλιογραφικής ανάλυση, συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων και βοήθησε στην
αναγνώριση των κρίσιμων συντελεστών

επιτυχίας για την αποτελεσματική

ανάπτυξη δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας.

4.4.4 Κρίσιμοι Συντελεστές Επιτυχίας
Μια ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης μπορεί να ληφθεί με την αναγνώριση των
Κρίσιμων

Συντελεστών

Επιτυχίας (ΚΣΕς) για τον οργανισμό. Οι ΚΣΕς

αντιπροσωπεύουν έναν μικρό αριθμό βασικών μετρήσιμων δεικτών που δείχνουν
ότι αν υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος προς την κατεύθυνση των στόχων, τότε ο
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οργανισμός ως σύνολο θα θεωρείται ότι ακολουθεί με επιτυχία το δρόμο της
ποιότητας. Οι ΚΣΕς πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αποστολή του
οργανισμού. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την ανώτατη διοίκηση επειδή οι ΚΣΕς
δίνουν την συνολική εικόνα της κατάστασης του οργανισμού. Η πληρότητα είναι
βασική, επειδή η επικέντρωση σε μερικούς επιλεγμένους συντελεστές μπορεί να
οδηγήσει σε ασυμβατότητα με τα υπόλοιπα επιθυμητά αποτελέσματα. Η
αναγνώριση των ΚΣΕς οδηγεί στην επικέντρωση στις διαδικασίες και όχι στις
προσωπικές διαφορές.
Η προσέγγιση των ΚΣΕς είναι πολύ αποτελεσματική σε αποκεντρωμένα
περιβάλλοντα μεγάλης διάχυσης πληροφοριακής τεχνολογίας (ΠΤ) και μικρής
μέχρι μεσαίας έγχυσης (επίπτωσης) (Sullivan, 1985). Η πλειοψηφία των μεγάλων
κυβερνητικών οργανισμών ανήκει σ' αυτή την κατηγορία. Στις περιπτώσεις
μερικών μικρών ή εξειδικευμένων κυβερνητικών οργανισμών μεγάλης επίπτωσης
ΠΤ,

η

μεθοδολογία

των

ΚΣΕς

παραμένει

πολύ

αποτελεσματική

όταν

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποια άλλη τυπική μεθοδολογία (Frenzel,
1992).
Οι ΚΣΕς και οι σχετικές
χρησιμοποιηθούν

ως

μετρήσεις που τους συνοδεύουν

ανταγωνιστικοί

δείκτες

στο

μπορούν να

τέλος της διαδικασίας

προγραμματισμού κατά το ξεκαθάρισμα των στόχων, τακτικών, και λειτουργικών
δραστηριοτήτων που αφορούν τις κύριες ανάγκες πληροφόρησης, και για την
αναγνώριση των δυνατοτήτων και αδυναμιών των υπαρχόντων συστημάτων στους
οργανισμούς (Ward, Griffiths, & Whitmore, 1990).
Η εφαρμογή των ΚΣΕς μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες τέσσερις περιοχές:
Στην γενικότερη περιοχή λειτουργίας του οργανισμού, στον ίδιο τον οργανισμό,
το περιβάλλον, και τις οργανωτικές περιοχές που εξαρτώνται από το χρόνο
(Rockart , 1979) και μπορεί να αναγνωριστεί σε δύο κατηγορίες: του τύπου
παρακολούθησης που ρυθμίζουν τις τρέχουσες λειτουργίες και παρακολουθούν τα
τρέχοντα

αποτελέσματα

(βραχυχρόνιες),

και

του

αναπτυξιακού

τύπου

(μακροχρόνιες) που εγκαινιάζουν τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται να
αλλάξουν τις λειτουργίες του οργανισμού με κάποιο τρόπο.
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4.4.5 Εθνογραφική έρευνα (ethnographie research)
Σύμφωνα με τους Gill & Johnson (1996) η εθνογραφική έρευνα βασίζεται στην
προσπάθεια επεξήγησης των κοινωνικών φαινομένων μέσω της παρατήρησης και
της εμπειρίας. Η εθνογραφία επιτρέπει στον ερευνητή να χρησιμοποιήσει την
κοινωνική κοινή γνώση που υπάρχει μεταξύ των συμμετεχόντων για την
παρακολούθηση των προτύπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το κύριο
χαρακτηριστικό της είναι οι φυσικές μέθοδοι εξέτασης, όπως η συμμετοχική
παρατήρηση, σε ένα κυρίαρχο επαγωγικό πλαίσιο.
Η χρήση της εθνογραφίας στην παρούσα έρευνα ήταν κατάλληλη μόνον στην
τελική φάση της αξιολόγησης των ωφελειών και των προβλημάτων που
προέκυψαν.

4.4.6 Μελέτες περιπτώσεων (case studies)
Σύμφωνα με τον Yin (1994) οι μελέτες περιπτώσεων επιτρέπουν σε μία έρευνα να
διατηρήσει τα σημαντικά ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά των πραγματικών
συμβάντων, και ότι η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου εξαρτάται από τις εξής
συνθήκες:
1. Το είδος της ερευνητικής ερώτησης
2. Το ποσοστό ελέγχου που έχει ο ερευνητής στην εξέλιξη της συμπεριφοράς στα
πραγματικά γεγονότα
3. Τον βαθμό επικέντρωσης σε σύγχρονα ή ιστορικά γεγονότα
Ο πίνακας 2.4 παρουσιάζει τις διάφορες επύλογές σχετικά με αυτές τις συνθήκες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Ερευνητική
στρατηγική

Είδος ερώτησης

Απαίτηση ελέγχου

Επικέντρωση
σε
σύγχρονα γεγονότα

Πως/Γιατί

Ναι

Ναι

Επισκοπήσεις

Ποιος, Τι, Που

Όχι

Ναι

Μελέτες αρχείων

Ποιος, Τι, Που

Όχι

Ναι/Οχι

Ιστορίες

Πως/Γιατί

Όχι

Όχι

Μελέτες περιπτώσεων

Πως/Γιατί

Όχι

Όχι

Πειράματα

Πηγή: Yin (1994)
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Οι μελέτες περιπτώσεων δίνουν έμφαση στην λεπτομέρεια και την παρατήρηση
που συνδέονται περισσότερο με τη χρήση των επισκοπήσεων και της εθνογραφίας
και όχι τόσο με την εύρεση της λύσης ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
Σύμφωνα με τον Yin (1994) απαντώνται οι εξής πέντε χρήσεις των μελετών
περιπτώσεων:
1. Εξήγηση του αιτίου που συνδέει τις παρεμβάσεις στην πραγματική ζωή που
είναι πολύ σύνθετες για να αναλυθούν με τη χρήση επισκοπήσεων ή
πειραμάτων.

Η εξήγηση

θα πρέπει να συνδέει

την

εφαρμογή του

προγράμματος με τα αποτελέσματα του.
2. Περιγραφή μιας παρέμβασης και του πραγματικού περιβάλλοντος στο οποίο
έχει συμβεί.
3. Διαφώτιση ορισμένων σημείων σε μια αξιολόγηση σε περιγραφική μορφή.
4. Εξερεύνηση αυτών των περιπτώσεων όπου η αξιολογούμενη παρέμβαση δεν
έχει ξεκάθαρο σύνολο αποτελεσμάτων.
5. Μετα-αξιολόγηση, ήτοι την μελέτη μιας μελέτης αξιολόγησης.
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας των μελετών περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε με
διάφορους τρόπους στην παρούσα μελέτη που εξηγούνται στις αντίστοιχες
περιοχές.
Σύμφωνα με τον Yin (1994) υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μελετών περιπτώσεων,
ήτοι:
Απλές, όπου το ερευνούμενο θέμα είναι ειδική (εξαιρετική) περίπτωση, είναι
μοναδικό και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, και όταν αποτελεί αποκαλυπτική
περίπτωση που πριν δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση.
Πολλαπλές, όπου σε κάθε θέση μπορεί να υπάρξει θέμα για ξεχωριστή μελέτη, και
όπου κάθε μελέτη περίπτωσης υπηρετεί έναν ειδικό στόχο που μπορεί να
ενσωματωθεί στο συνολικό σκοπό της έρευνας.
Σύμφωνα με τον Yin (1994) η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων μπορεί να είναι
ολιστική, όταν γίνεται σε είναι μια απλή μονάδα που λαμβάνεται ως ένα όλον, και
ενσωματωμένη όταν συμπεριλαμβάνεται η μελέτη μερικών ξεχωριστών έργων ή
μονάδων μέσα στο συνολικό πρόγραμμα. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται
και οι δύο τρόποι ανάλυσης σε ξεχωριστά τμήματα της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

5.1 Βασικές θεωρίες διοικητικής και οργανωτικής αξιολόγησης
Τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα οργανωτικής αξιολόγησης (Jackson &
Medjedoub,

1988) είναι το μηχανικό (mechanic), το συστημικό

(systems

resource), των πολλαπλών συμμετεχόντων (multi-actor) και το πολιτιστικό
(cultural). Το μοντέλο διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) είναι σύνθεση των
υπολοίπων μοντέλων με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη αποτελεσματικών
σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης σε πρακτικό επίπεδο. Παρακάτω εξετάζουμε
τις βασικές θεωρίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

5.1.α Το μηχανικό υπόδειγμα
Είναι το παραδοσιακό μοντέλο, όπου οι οργανισμοί σχεδιάζονται και θεωρούνται
εργαλεία που έχουν οργανωθεί για να εξυπηρετούν τον επιθυμητό σκοπό των
ιδιοκτητών τους και δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον τους. Οι αρχές
λειτουργίας του μηχανικού μοντέλου περιγράφτηκε από τον Weber (1947) με το
όνομα γραφειοκρατία, ενώ ο Fayol (1949) περιέγραψε τις αρχές που θα πρέπει να
ακολουθούνται για την καλή διοίκηση των γραφειοκρατικά οργανωμένων
οργανισμών και ο Taylor (1947) καθόρισε ένα σύνολο αρχών, γνωστών ως αρχές
επιστημονικής διοίκησης για τον σχεδιασμό και τη διοίκηση των αντίστοιχων
μεθόδων εργασίας.
Η αξιολόγηση στο μηχανικό μοντέλο πιστεύει ότι ο σκοπός του οργανισμού
συμπίπτει με αυτόν της διοίκησης. Σε σύνθετους οργανισμούς βέβαια αυτή η
παραδοχή είναι πολύ θεωρητική και δεν έχει πρακτικό νόημα. Ο Perrow (1969)
υποστήριξε ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με βάση τους λειτουργικούς
στόχους. Για τον καθορισμό των λειτουργικών στόχων, γίνεται ανάλυση του
οργανισμού με βάση τους προϋπολογισμούς και τις πραγματικές δραστηριότητες
Ερευνητικά Υποδείγματα
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ανεξάρτητα

από τους

γραπτούς

στόχους.

Ως

αποτέλεσμα

αυτών των

αξιολογήσεων που βασίζονται σε λειτουργικούς παρά σε αφηρημένους στόχους,
δημιουργείται ένας ορισμός της αξιολόγησης που είναι μοναδικός και αφορά
μόνον τον συγκεκριμένο οργανισμό και μόνο κατά την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.
Η μέθοδος της Διοίκησης με βάση τους Στόχους (Management by Objectives ΜΒΟ) είναι ένα τέτοιο παράδειγμα αξιολόγησης με βάση τους στόχους. Σύμφωνα
με

τον

Drury

(1985) η διοίκηση

καθορίζει έναν

αριθμό κατάλληλων

συνεργαζόμενων ατομικών στόχων, με βάση μια σειρά δεικτών αποδοτικότητας.
Κατά την περίοδο της ασκούμενης δραστηριότητας συλλέγονται δεδομένα που
μετρούν τους επιλεγμένους δείκτες και στο τέλος γίνεται σύγκριση των
πραγματικών δεικτών με αυτούς που καθορίστηκαν στην αρχή. Η με κάποιο τρόπο
σύνθεση των ατομικών δεικτών αξιολόγησης δίνει την συνολική αξιολόγηση του
οργανισμού. Οι παραδοσιακές διαδικασίες αξιολόγησης στο μηχανικό μοντέλο
είναι οι εξής:
1. Καθορισμός των τελικών σκοπών
2. Μετάφραση τελικών σκοπών σε συνδυασμένο σύνολο αντικειμενικών
στόχων
3. Αναγνώριση δεικτών αξιολόγησης που σχετίζονται με τους στόχους
4. Περιγραφή του σκοπού με βάση τους δείκτες αξιολόγησης
5. Εφαρμογή των στόχων και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
6. Υπολογισμός των τιμών των δεικτών αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου
7. Σύγκριση των τελικών τιμών με τις αρχικές τιμές των δεικτών
8. Εκτίμηση της επίτευξης του σκοπού
9. Ανασκόπηση της διαδικασίας
Η παραπάνω σειρά δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί επειδή μπορεί να
υπάρχει ανάγκη ενδιάμεσης ανατροφοδότησης με συνέπεια την επανάληψη
κάποιων διαδικασιών. Οι δείκτες μπορεί να είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί. Οι
ποιοτικοί δείκτες δεν είναι εύκολο να μετρηθούν. Συνήθως εκτιμώνται με τη
μέτρηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε κάποια ποσοτική κλίμακα.
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Σύμφωνα με τους Guba & Lincoln (1989) η πίστη στην αντικειμενικότητα του
μοντέλου αξιολόγησης του τελικού σκοπού είναι λανθασμένη επειδή η επιλογή
των ιδιοτήτων, των βαρών και των προτύπων είναι αποφάσεις που εξαρτώνται
πάντα σε υποθέσεις ή πίστεις. Σύμφωνα με τον Mohr (1973) σκοπούς μπορούν να
έχουν μόνον τα άτομα, όχι οι οργανισμοί, επομένως πρέπει να χρησιμοποιούμε
σύνθετες αντί για συνολικές μετρήσεις των δεικτών αξιολόγησης.
Ενώ η ύπαρξη κοινών σκοπών είναι εύκολα αναγνωρίσιμη σε οργανισμούς μικρού
μεγέθους,, στους μεγάλους οργανισμούς πρέπει να υπάρξει συναίνεση και κοινή
συμφωνία, κάτι που δεν είναι πάντοτε δυνατό να γίνει. Η χρήση ποσοτικών
δεικτών είναι σύμφωνη με την επιστημονική άποψη της αντικειμενικότητας αλλά
αυτή είναι δυνατή μόνον όταν αυτή είναι προϊόν μιας κοινωνικής ανοικτής
αλληλεπίδρασης των ατομικών υποκειμενικών γνωμών (Ackoff, 1977).
Σύμφωνα με τον Etzioni (1960) είναι λάθος να αξιολογούμε έναν οργανισμό
ανάλογα με την ικανότητα του να επιτύχει τους σκοπούς του επειδή οι σκοποί
είναι πολιτιστικές αφαιρετικές αξίες που χρησιμεύουν απλώς ως κίνητρα για
παρακίνηση που δεν είναι καθαυτά επιτεύξιμα. Ο Etzioni θεωρεί ότι η οργανωτική
αποτελεσματικότητα
προσπάθεια.

δεν

είναι

απαραίτητα

ανάλογη

με

την

οργανωτική

Πολλοί στόχοι δεν αντι-κατοπτρίζονται άμεσα από τους δείκτες

μέτρησης και μόνο μικρό μέρος τους μπορεί να αξιολογηθεί.
Σύμφωνα με τον Scott (1977) η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την
ποσότητα και την ποιότητα όχι μόνον των αποτελεσμάτων αλλά και των στοιχείων
εισόδου και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται. Σημαντικά στοιχεία πρέπει να
αποτελούν η διαθεσιμότητα των πληροφοριών αξιολόγησης, και η σχετική
εγκυρότητα και αξιοπιστία τους, όπως και η επιλογή του χρόνου αξιολόγησης.
Η ιδέα του τελικού σκοπού δεν διευκολύνει τη σύγκριση ενός οργανισμού με
κάποιον άλλο επειδή κάθε οργανισμός έχει τους δικούς του ξεχωριστούς σκοπούς.
Το πρόβλημα με την ύπαρξη στόχων στο μηχανικό μοντέλο είναι ότι η
ακολουθούμενη οργανωτική συμπεριφορά είναι άσχετη ή ακόμα και αντίθετη από
τους

στόχους

που

αρχικά τέθηκαν

επειδή

οι

άνθρωποι αντιδρούν

σε

προκαθορισμένους τύπους συμπεριφοράς που άλλοι έχουν θέσει γι'αυτούς
(Georgiou, 1973).
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5.1.β Το οργανικό υπόδειγμα
Με βάση τη μεταφορά του οργανικού μοντέλου ο οργανισμός θεωρείται ως ένα
ζωντανό ανοικτό σύστημα που έχει ανάγκες για να επιζήσει και εξαρτάται από το
περιβάλλον του για να τις ικανοποιήσει. Η προσαρμογή στις

συνθήκες

περιβάλλοντος θεωρείται ως ο κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης και ανάπτυξης του
οργανισμού. Οι Katz & Kahn (1978) καθορίζουν δέκα βασικά χαρακτηριστικά
των ανοικτών συστημάτων που είναι οργανικής φύσης. Οι γενικές αρχές
διοίκησης σύμφωνα με το οργανικό μοντέλο έχουν προταθεί από τους Peters &
Waterman 1982 και τον Kanter (1983).
Οι θεωρίες αυτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ευκαμψία και στην γνώση του
περιβάλλοντος. Η ευκαμψία προάγεται με τη χρήση ομαδικής εργασίας, απλών
οργανωτικών δομών και κατάλληλου οργανωτικού πολιτισμού. Η γνώση του
περιβάλλοντος προάγεται με την ύπαρξη στενότερων σχέσεων με τον πελάτη και
την ελεύθερη ροή της πληροφόρησης μεταξύ του περιβάλλοντος και του
οργανισμού. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των εργαζομένων που
χρειάζεται υποστήριξη και όχι έλεγχο και περιορισμό.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξέταση της ποιότητας αυτών των
διαδικασιών που καθορίζουν την οργανωτική επιβίωση και ανάπτυξη. Η
αξιολόγηση δεν γίνεται άμεσα με βάση την επίτευξη των σκοπών αλλά με βάση
την αποτελεσματικότητα που συνεπάγεται η ποιότητα των

οργανωτικών

διαδικασιών όπως η επεξεργασία των πληροφοριών. Οι Mahoney & Weitzel
(1969) ανέπτυξαν μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης μεταξύ των οποίων είναι η
ευκαμψία, η ανάπτυξη και η ικανότητα σύναψης συμφωνιών. Οι διαδικασίες
αξιολόγησης με βάση το οργανικό μοντέλο είναι οι εξής:
1. Ορισμός εμπίστου ειδικού ή ειδικών
2. Επιλογή ιδεατού(ών) μοντέλου(ων) του οργανισμού
3. Ανασκόπηση του οργανισμού
4. Με βάση την ανασκόπηση, σύγκριση του οργανισμού με τον ιδεατό (άριστο)
οργανισμό
5. Αναφορά - ανατροφοδότηση
6. Ανασκόπηση της διαδικασίας
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Σύμφωνα με τους Yuchtman & Seashore (1967) η συνολική αποτελεσματικότητα
ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της ικανότητας του να ανταγωνίζεται στην
απόκτηση πόρων. Επειδή οι πόροι είναι πολλοί και διαφορετικοί και μπορούν να
αλληλοαντικατασταθούν, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να γίνει
με όρους όχι ενός κριτηρίου αλλά ενός ανοιχτού συνόλου κριτηρίων.
Η αξιολόγηση με βάση το οργανικό μοντέλο σχετίζεται περισσότερο με την
βασική οργάνωση ενός συστήματος και ασχολείται με τα βασικά χαρακτηριστικά
της ταυτότητας του. Σύμφωνα με τον Jackson (1989) η αρχή της αυτοεπανάληψης
(recursion)

δίνει

την

δυνατότητα

στο

μοντέλο

να

αντιμετωπίσει

την

αλληλεξάρτηση μεταξύ μιας εταιρείας και των θυγατρικών της, ενώ η οριζόντια
αλληλεξάρτηση διευκολύνεται από τις λειτουργίες ολοκλήρωσης και οδηγιών του
μοντέλου

βιωσιμότητας (viable systems model) που αποτελούν μέρος της

λειτουργίας του.
Το μοντέλο βιωσιμότητας δίνει σημασία στις πηγές κατευθύνσεων και ελέγχου και
στη συλλογή πληροφοριών ιδιαίτερα αυτών που ενώνουν τον οργανισμό σε ένα
όλο. Ο Ulrich (1991) θεωρεί ότι το οργανικό μοντέλο ξεχνάει τον ανθρώπινο
ρόλο και διαχωρίζει τα συστήματα σε αυτά που έχουν σκοπούς και αυτά που
υπηρετούν σκοπιμότητες. Το οργανικό μοντέλο αποτυχαίνει στο να ενσωματώσει
μηχανισμούς αξιολόγησης των σκοπών του συστήματος και εξυπηρετεί καθαρά
διαχειριστικές μεθοδολογίες. Ο Jackson (1989)
μοντέλο προωθεί την σταθερότητα και

υποστηρίζει ότι το οργανικό

αντιτίθεται στην αλλαγή. Κατά τους

Yuchtman & Seashore (1967), η επιβίωση μέσω της απόκτησης πόρων από το
περιβάλλον οδηγεί και στην μείωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Σχετικά με την αξιολόγηση με βάση το οργανικό μοντέλο ο Hall (1991) θεωρεί
ότι το οργανικό μοντέλο μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως μέρος του μηχανικού
μοντέλου (καθορισμού σκοπών) όταν θέσουμε ως σκοπό η απόκτηση πόρων από
το περιβάλλον. Αν στη θέση των ατομικών σκοπών του οργανισμού θέσουμε τους
γενικούς σκοπούς της επιβίωσης και ανάπτυξης, τότε τα δύο μοντέλα θεωρούνται
ταυτόσημα (Zammuto, 1982).
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5.1.γ Το πολιτικό υπόδειγμα των πολλαπλών συμμετεχόντων
Από τη σκοπιά των πολιτικών συστημάτων, οι οργανισμοί και το περιβάλλον τους
θεωρούνται περιοχές σύγκρουσης ατόμων και ομάδων που προσανατολίζονται
στην ικανοποίηση των δικών τους στόχων. Οι Cyert & March (1963) βλέπουν
τους οργανισμούς ως συνασπισμούς ατόμων που έχουν στόχους που όταν τεθούν
ακαθόριστα και χωρίς λειτουργικούς όρους ενώνουν τα άτομα σε ομάδες που
λειτουργούν ανταγωνιστικά μαθαίνοντας και συμφωνώντας σε κάποιους κοινούς
στόχους.. Η σύγκρουση και η εξουσία μπορεί να παίξει και θετικό και αρνητικό
ρόλο, επομένως η κύρια ενασχόληση μας πρέπει να είναι η διαχείριση των
συγκρούσεων με τέτοιους τρόπους που να προκύπτει όφελος για τον οργανισμό. Ο
ρόλος της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού είναι σ' αυτή την περίπτωση
καταλυτικός. Ο Morgan (1989) δηλώνει ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει
ενεργοποίηση

και αυτοαξιολόγηση και προτείνει τρεις τρόπους ανάπτυξης

εποικοδομητικών συγκρούσεων και αντιθέσεων.
Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές απόψεις και αξίες των
συμμετεχόντων. Ο Zammuto (1982) ανέπτυξε το πλουραλιστικό πολιτικό μοντέλο
με την παραδοχή μιας εξελικτικής προσέγγισης που εξετάζει την διαχρονική
ικανοποίηση των συμμετεχόντων και την ελαχιστοποίηση των περιορισμών που
εμποδίζουν την πραγμάτωση των στόχων τους.
Η αξιολόγηση βασίζεται στην αρχή της συμμετοχής των μετόχων (των εχόντων
συμμετοχή ή όφελος με τη γενική έννοια του όρου) του οργανισμού. Οι
Friedlander

&

Pickle

(1967)

προτείνουν

ως

κριτήρια

οργανωτικής

αποτελεσματικότητας την κερδοφορία, τον βαθμό ικανοποίησης των μελών, και
την αξία που ο οργανισμός προσδίδει στην κοινωνία που ανήκει. Η αξιολόγηση με
βάση τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να συμπεριλαμβάνει αντιπροσώπους όλων
των μετόχων και πρέπει να είναι διαχρονική. Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι οι
ακόλουθες:
1. Αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μετόχων
2. Σχεδιασμός ενός συστήματος παρακολούθησης των δραστηριοτήτων
3. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων
4. Σχεδιασμός των μέσων εξακρίβωσης των γνωμών
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5. Εξακρίβωση των γνωμών των μετόχων σχετικά με τις οργανωτικές
δραστηριότητες και προτεραιότητες σήμερα και στο μέλλον
6. Ανάλυση δεδομένων
7. Συνδυασμός των δύο συνόλων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες
του συστήματος και τις γνώμες των μετόχων
8. Εκτίμηση του επιπέδου ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μετόχων
9. Ανασκόπηση της διαδικασίας
Σύμφωνα με τον Scriven (1991) τα μοντέλα αξιολόγησης της ικανοποίησης των
συμμετεχόντων ή της φυσικής (naturalistic) αξιολόγησης προσανατολίζονται
περισσότερο στις τρέχουσες δραστηριότητες και παραμελούν τους επίσημα
καθορισμένους σκοπούς, δίνουν διαφορετική πληροφόρηση σε διαφορετικούς
μετόχους και λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές αξίες και προοπτικές που
υπάρχουν. Ο Jackson (1991)

θεωρεί ότι αυτό το μοντέλο δεν αξιολογεί

ικανοποιητικά τα τεχνικά θέματα. Ο Keeley (1984) κριτικάρει το μειονέκτημα της
μη ύπαρξης ορίων στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που μια ομάδα
συμμετεχόντων μπορεί να θέσει ενάντια σε κάποια άλλη. Επίσης θεωρεί ότι
μερικοί μέτοχοι συμμετέχουν σε πιο κρίσιμους και σπάνιους πόρους του
οργανισμού και συνεπώς έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη επηρεασμού. Οι Guba &
Lincoln (1989)

θεωρούν ότι η πολιτική μεθοδολογία αξιολόγησης δεν είναι

δυνατή στην πράξη επειδή η ομάδα που έχει την εξουσία δεν την παραδίδει με τη
θέληση της σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Jackson (1991) θεωρεί ότι το μοντέλο
αξιολόγησης εκφράζεται μέσα από μεθοδολογίες που απαιτούν πρώτα την ύπαρξη
συναίνεσης, κάτι που δεν είναι πάντοτε δυνατό ή εύκολο να γίνει στην πράξη.

5.1.δ Το πολιτιστικό υπόδειγμα
Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του μοντέλου είναι απαραίτητο να ορίσουμε
τα χαρακτηριστικά της αυτοποίησης. Σύμφωνα με τους Maturana & Varela (1980)
είναι η η αυτοδημιουργία των συστατικών μερών. Το σύστημα θεωρείται ότι
καθορίζει τα δικά του όρια με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Mingers (1989) οι
άνθρωποι αποτελούν αυτοποιητικά συστήματα που οι διάφορες θεωρίες τους
αντιμετωπίζουν ως αλλοποιητικά, δηλαδή ως τμήματα άλλων συστημάτων.
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Σύμφωνα με τον Robb (1989) η διαδικασία της αυτοποίησης γίνεται στο
εσωτερικό του συστήματος ως αντίδραση στις εσωτερικές και τις εξωτερικές
διαδικασίες και δημιουργεί τον οργανωτικό πολιτισμό (culture). Αν οι οργανισμοί
θεωρηθούν ως αυτοποιητικά συστήματα τότε η διοίκηση τους πρέπει να καθορίσει
την δομή του οργανισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ενταχθούν χωρίς
εντάσεις οι διαφοροποιήσεις ατόμων και ομάδων. Μάλιστα ο οργανισμός θα
πρέπει να προσελκύει την διαφορετικότητα ώστε να μπορεί να εξελιχθεί.
Σύμφωνα με τον Schneider (1983) η προσέλκυση διαφορετικών χαρακτήρων στον
οργανισμό δεν είναι εύκολη επειδή οι άνθρωποι τείνουν να ομαδοποιούνται με
βάση παρόμοιες συμπεριφορές.
Η αξιολόγηση με βάση το πολιτιστικό μοντέλο δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί. Ένα
βασικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι η ικανότητα του οργανισμού να
συμπεριλάβει και να αναπτύξει την διαφορετικότητα των δεξιοτήτων και
χαρακτηριστικών των μελών του διατηρώντας ταυτόχρονα τον οργανωτικό
πολιτισμό του. Η αξιολόγηση βασίζεται στην θεώρηση ότι αν οι συμμετέχοντες
δεν εκπληρώνουν τις δυνατότητες τους λόγω περιοριστικών προτύπων και αξιών
τότε ούτε και ο οργανισμός τις εκπληρώνει. Η πολιτιστική αξιολόγηση με βάση
τον Smircich (1983) ορίζεται με τις εξής διαδικασίες:
1. Εξακρίβωση

των

γνωμών

και

των

βλέψεων

(φιλοδοξιών)

των

συμμετεχόντων
2. Καθορισμός οράματος για το μέλλον του οργανισμού
3. Ανάλυση των δεδομένων
4. Ανάπτυξη σχεδίων σταδιοδρομίας
5. Πληροφόρηση - ανατροφοδότηση
6. Ανασκόπηση της διαδικασίας
Ο Mingers (1989) θεωρεί ότι η παραδοχή της ύπαρξης αυτοποιητικών οργανισμών
μπορεί να μην είναι ορθή και συνεπώς και η αντίστοιχη αξιολόγηση να είναι
λανθασμένη. Ο Robb (1989) θεωρεί ότι η ύπαρξη αυτοποιητικών οργανισμών αν
ήταν δυνατή θα ήταν επικίνδυνη επειδή θα είχαν αρνητική επίδραση στην
πολιτιστική ανάπτυξη των ανθρώπων που εργάζονται σ' αυτές.
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5.2 Διοικητική και Οργανωτική αποτελεσματικότητα
Η μέχρι σήμερα μη ύπαρξη συμφωνίας για τον ορισμό της αποτελεσματικότητας
των εφαρμοζόμενων διεργασιών και συστημάτων έχει ως συνέπεια και οι
αντίστοιχες
διαφορετικούς

αξιολογήσεις
ορισμούς

της
που

αποτελεσματικότητας
αντικατοπτρίζουν

να

βασίζονται

διαφορετικά

μοντέλα

σε
και

παραδοχές σχετικά με τη φύση των οργανισμών που εξετάζονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΜΟΝΤΈΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΘΕΜΑΤΑ

1. Εργασιακό
Πλαίσιο
2. Χρονικό
Πλαίσιο

Τακτοποίηση στοιχείων,
ανάπτυξη πόρων
Σταθερότητα, κίνηση προς
ισορροπία

3. Σύστημα
Ελέγχου

Αντίδραση στον έλεγχο,
ανατροφοδότηση, οργανισμός
"εργαλείο"
Απόκτηση και μετατροπή
πόρων, επιβίωση, αναζήτηση
στόχων
Ανάπτυξη και προσαρμογή,
συνεργασία υπομονάδων
Υποδοχή εξειδικευμένης
γνώσης, νευρικό υποσύστημα,
διαδικασίες επιλογής,
πολλαπλοί και ασαφείς στόχοι
Υψηλά ανθρώπινα χαρακτη
ριστικά: Αυτογνωσία,
συμβολισμός, νοήματα

4. Ανοιχτό
Σύστημα
5. Σύστημα
Ανάπτυξης
6. Διαφορο
ποιημένο
Σύστημα
7. Σύστημα
Επεξεργ.
Συμβόλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

Διοικητική αναλογία, άμεση έμμεση
εργασία
Συγκράτηση προσωπικού, απουσίες,
ατυχήματα, σταθερότητα, ρυθμός
αλλαγών προσωπικού
Ικανοποίηση, παρακίνηση,
παραγωγικότητα, αποδοτικότητα,
συμμόρφωση, σύστημα αμοιβών
Απόκτηση πόρων, επιβίωση, κέρδος,
επίτευξη στόχων
Ανάπτυξη, καινοτομία,
προσαρμοστικότητα, ολοκλήρωση
Αξιολόγηση του περιβάλλοντος, των
διαδικασιών αποφάσεων, της διοίκησης
των πληροφοριών, της συμφωνίας στόχων
Οργανωτική αυτογνωσία, γλωσσικές
διαδικασίες, διαστάσεις ενδιαφερόντων,
χάρτες αιτίων
Πηγή: Weich & Daft (1983)

Από μια μεγάλη ποικιλία ορισμών της αποτελεσματικότητας οι πλέον βασικοί
είναι
1. Η ικανότητα ικανοποίησης των στόχων του οργανισμού ως κοινωνικού
συστήματος κάτω από τους υφιστάμενους περιορισμούς πόρων και μέσων
(Georgopoulos & Tannenbaum, 1969).
2. Η ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί την ενέργεια και την
αφοσίωση των εργαζομένων για να πετύχει τους στόχους του (Argyris,
1973).
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3. Η ικανότητα ενός

οργανισμού να ικανοποιεί τις

μετάλλασσαμενες

διαχρονικές προτιμήσεις αυτών που εξυπηρετεί (Zammuto, 1982).
Οι Cameron & Whetton (1983) υποστήριξαν ότι η αποτελεσματικότητα είναι μια
θεωρητική δομή και δεν αντιπροσωπεύει κάποια αντικειμενική πραγματικότητα
που

τα

όρια

της

μπορούν

να

καθοριστούν.

Τα

διάφορα

μοντέλα

αποτελεσματικότητας (Weick & Daft, 1983) περιγράφονται σύμφωνα με την
κλίμακα συστημικής πολυπλοκότητας τους στον πίνακα 2.5.
Οι Quinn & Rohrbaugh (1983) αναγνώρισαν τέσσερα μοντέλα οργανωτικής
αποτελεσματικότητας, των ανθρώπινων σχέσεων, των ανοιχτών συστημάτων, των
εσωτερικών διαδικασιών και των λογικών στόχων. Για κάθε συνδυασμό μεταξύ
αυτών των

μοντέλων

καθόρισαν τα μέσα επίτευξης και μέτρησης

της

αποτελεσ ματικότητας.
Η αποτελεσματικότητα αποτελεί παράγοντα όλων των υφιστάμενων μοντέλων
οργανωτικής έρευνας για τον απλό λόγο ότι δεν έχει εκλείψει η ανάγκη
αξιολόγησης της.
5.3 Ολιστικές προσεγγίσεις στην προσφορά δημόσιων υπηρεσιών
Από τα πιο βασικά πιστεύω του νέου καταναλωτισμού είναι ότι η οριζόντια
ολοκλήρωση μπορεί να μειώσει τις δαπάνες που επιβάλλει η οργανωτική
πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα να προσφέρει υπηρεσίες που είναι πιο περιεκτικές
και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών.
Στην πράξη η προσφορά δημόσιων υπηρεσιών μπορεί να βασιστεί στα εξής τρία
βασικά οργανωτικά μοντέλα (Bellamy, Horrocks & Webb, 1995):
5.3.1 Σημεία πληροφόρησης και καταστήματα πρώτης-στάσης
Σ' αυτό το μοντέλο απλοποιείται και εμπλουτίζεται η πρώτη επαφή του πολίτη με
την ΔΔ με τη βελτίωση της πληροφόρησης και της υποστήριξης που διατίθεται
στους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να γίνει σε
ένα ενοποιημένο σημείο υποδοχής, ένα γραφείο επισκεπτών, ένα κιόσκι
πληροφόρησης, ένα τερματικό πρόσβασης ή ένα τηλέφωνο ελεύθερης πρόσβασης,
ή μια τηλεφωνική γραμμή άμεσης δράσης.
Τα σημεία πληροφόρησης παρέχουν πληροφόρηση ως μια δημόσια πηγή, συνήθως
σε ένα γενικό αλλά μερικές φορές ειδικό σύνολο πελατών - πολιτών. Τα
καταστήματα πρώτης-στάσης σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν κατάλληλες
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διεξόδους στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, βοηθώντας τους πελάτες πολίτες να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
Μερικές

φορές παρέχουν την δυνατότητα απάντησης σε προκαταρκτικές

ερωτήσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, να κανονίσουν
ραντεβού με κάποια υπηρεσία ή να υποβάλλουν παράπονα.
Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι προσφέρει έναν σχετικά εύκολο και
φθηνό τρόπο καινοτομίας που δεν χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις σε ΤΠΕ και δεν
δημιουργεί μεγάλη ρήξη στην υπάρχουσα οργάνωση. Το βάρος που φέρει η ΔΔ
είναι περιορισμένο

ενώ προσφέρει ένα εύκολο

μέσον ικανοποίησης των

ανερχόμενων πολιτικών απαιτήσεων για καινοτομίες στην αντιμετώπιση των
πολιτών και μια ευκαιρία μικρού κόστους και μικρής επικινδυνότητας για την
εγκαθίδρυση μιας ομοιόμορφης παρουσίας του κράτους στη γειτονιά. Μπορούν να
προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε περιπτώσεις μεγάλων διαφορών στους
τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, τα
σημεία πληροφόρησης και τα καταστήματα πρώτης-στάσης είναι η συνηθέστερη
μορφή των σημείων πολλαπλής εξυπηρέτησης.
Όμως το μοντέλο της πρώτης στάσης έχει τα εξής προβλήματα: Το πρώτο είναι
ότι οι πολίτες μπορεί να λαμβάνουν πληροφορίες για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες ενώ αυτό που πραγματικά θέλουν είναι η λύση σε κάποιο πρόβλημα
τους και από λάθος σχεδίασης ή από αδυναμίες επάνδρωσης να ενεργεί ως
μηχανισμός αναστολής της αναγκαίας επαφής για την επίλυση προβλημάτων. Το
δεύτερο είναι οι ενδιάμεσες εξαρτήσεις στην αναζήτηση των απαραίτητων
πληροφοριών που μπορεί να μην έχουν αυτοματοποιημένες ροές πληροφοριών.
5.3.2 Πλήρης διαχείριση των υποθέσεων των πολιτών
Μια υπηρεσία πλήρους εξυπηρέτησης δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να
ολοκληρώσει όλες τις δοσοληψίες του από ένα σημείο

επαφής χωρίς άμεση

επαφή με κανένα σημείο υποστήριξης. Η ουσία αυτού του μοντέλου είναι ότι
προστατεύει και τον καταναλωτή και τους υπαλλήλους διεπαφής από την ανάγκη
αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Το πλεονέκτημα της είναι ότι με τη χρήση
κατάλληλων ΤΠΕ η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στα σημεία επαφής δεν
συνεπάγεται σημαντική αναδιοργάνωση της γραφειοκρατίας των υπηρεσιών
υποστήριξης. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου εξαρτάται σημαντικά από την
ευρεία εφαρμογή ΤΠΕ με ένα τύπο ΑΕΔ.
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5.3.3 Εσωτερική ομαδοποίηση γύρω από την αρχή της ομάδας πελατών πολιτών
Οι υπηρεσίες μπορούν να κατευθύνονται σε πολίτες με καθορισμένα κοινά
δημογραφικά ή κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, ή που ζουν σε μια
καθορισμένη γεωγραφική περιοχή ή έχουν τις ίδιες ανάγκες ή προβλήματα. Σ'
αυτό το νέο προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης στον πελάτη βλέπουμε την
συγχώνευση των αρχών οργάνωσης με βάση το χώρο και με βάση την ομάδα
εξυπηρέτησης των πολιτών που αναγνώρισε πρώτη η κλασσική σχολή (Gulick,
1937).
Σύμφωνα με τον Self (1977) πρέπει να αναγνωρίσουμε τους εξής κινδύνους που
ενέχει αυτή η προσέγγιση:
[1] Η επιλογή των ομάδων μπορεί να αποδειχθεί αδύνατη λόγω της
πολυπλοκότητας των συσχετισμών των χαρακτηριστικών επιλογής.
[2] Η αρχή της ομαδοποίησης μαζί με την αρχή της γεωγραφικής περιοχής
κρύβει την παγίδα του ομοιόμορφου τρόπου αντιμετώπισης πολιτών που
δεν ανήκουν στις εξεταζόμενες ομάδες.
[3] Η δυναμική της αντιμετώπισης συγκεκριμένων

αναγκών μπορεί να

οδηγήσει στην μείωση των υπηρεσιών που δικαιούται ο πολίτης.
Υπάρχουν επίσης κανονιστικά θέματα όταν ακολουθηθεί αυτή η κατεύθυνση. Εξ'
ορισμού, η οργάνωση

κατά ομάδα πελατών παραμερίζει την αρχή της

λειτουργικότητας ή του σκοπού, επειδή δίνεται προτεραιότητα σε καθορισμένες
ομάδες πληθυσμού. Αυτό δίνει από τη μια μεριά τη δυνατότητα παροχής
διαφοροποιημένων υπηρεσιών αλλά από την άλλη εισάγει πιο ήπιες μορφές
διάκρισης. Αυτό είναι αντίθετο με μια από τις βασικές αρχές του συντάγματος
αλλά και της γραφειοκρατίας όπου όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο
τρόπο.

5.4 Η γενικότερη ικανότητα του δημόσιου τομέα
Στην παρούσα παράγραφο εξετάζουμε την ικανότητα της διοικητικής μηχανής
του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή πολιτικών, την παροχή υπηρεσιών στο
κοινό και την παροχή συμβουλών στους λήπτες αποφάσεων, ανεξάρτητα από τις
εκάστοτε πολιτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες κυβερνήσεις.
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Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση ότι οι πολιτικές αλλαγές από μόνες τους δεν
είναι αρκετές (ικανές) για να επιφέρουν βιώσιμες βελτιώσεις στην εθνική
ανταγωνιστικότητα, και ότι οι πολιτικές αλλαγές μπορεί να αποτύχουν εκτός αν
δοθεί προσοχή στην ικανότητα των οργανισμών να τις εφαρμόσουν (Bellamy &
Taylor, 1998).
Αυτή η αναγνώριση εκφράζεται στις μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα που
αναλαμβάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, συχνά με την υποστήριξη άλλων
χωρών. Αλλά αυτές οι αναδιαρθρώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην εφαρμογή των
οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών ανεξάρτητα αν αυτό οδηγεί σε καλύτερη
δημόσια διοίκηση. Είναι απαραίτητη η επικέντρωση στα αποτελέσματα και όχι
στις αποδόσεις.
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την ικανότητα της δημόσιας διοικητικής
μηχανής χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την πολιτική ικανότητα λήψης
αποφάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική δεν έχει επιπτώσεις στην δημόσια
διοικητική ικανότητα. Αν όμως συνυπολογιστεί στην συνολική αξιολόγηση τότε
υπάρχει ο κίνδυνος της αξιολόγησης πολιτικών και κυβερνήσεων που ανήκει σε
διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης, που είναι πολύ σημαντικό αλλά έξω από τους
στόχους της παρούσης εργασίας.
Η διοικητική μηχανή συνεισφέρει σημαντικά στην ποιότητα και ακεραιότητα των
αποφάσεων όλων των επιπέδων. Ο πολιτικός συντονισμός, για παράδειγμα,
εξαρτάται από θεσμικές γραφειοκρατικές διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης
(Badri, Davis & Davis, 1995). Επίσης, οι πολιτικοί αρχηγοί λαμβάνουν πολλές
αποφάσεις με βάση πληροφορίες και συμβουλές των δημοσίων υπαλλήλων. Τα
μόνιμα στελέχη μπορεί να έχουν μεγάλη επιρροή ακόμα και σε πολιτικές υψηλού
επιπέδου. Μια δημόσια διοίκηση επιπέδου μπορεί να αποτελεί ακόμη μια
προστασία ενάντια σε λανθασμένες ή ακατάλληλες ενέργειες των πολιτικών.
Επομένως η ικανότητα υποστήριξης της πολιτικής, ήτοι η ικανότητα οργάνωσης
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο συντονισμός της σε όλα τα επίπεδα, η
εισαγωγή ενημερωμένης ανάλυσης και η εξασφάλιση ότι λαμβάνεται σοβαρά
υπόψη, είναι βασικό στοιχείο της δημόσιας διοικητικής ικανότητας.
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ικανότητα εφαρμογής, ήτοι η ικανότητα
εφαρμογής των λαμβανόμενων αποφάσεων και η επιβολή των αντίστοιχων
κανόνων στον ίδιο το δημόσιο τομέα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαχειριστική αποτελεσματικότητα που
αναφέρεται στην οικονομική διεξαγωγή των εσωτερικών

λειτουργιών

του

δημόσιου τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

5.4.1 Θεσμική και διαχειριστική ικανότητα
Η θεσμική άποψη εξετάζει τα ειδικά παραδείγματα καλής πρακτικής, οργάνωσης
και διοίκησης με βάση την παραδοχή ότι οι θεσμικές διαδικασίες εξασφαλίζουν
την αποτελεσματικότητα. Αυτή η άποψη όμως δεν ισχύσει πάντα. Πολλές φορές
νέες διαδικασίες ή συστήματα εισάγονται μόνον κατ' όνομα ενώ διατηρούνται οι
παλιές αναποτελεσματικές πρακτικές κάτω από την επιφάνεια. Ή ακόμη και όταν
εφαρμόζονται με επιτυχία, οι νέες διαδικασίες μπορεί να αποτύχουν στο να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οργανωτική αποτελεσματικότητα (Nunberg, 1995).
Η λειτουργική άποψη εξετάζει αντικειμενικά τις λειτουργίες της διοίκησης και
αξιολογεί την ποιότητα τους και τις συγκρίνει διαχρονικά ή με τις αντίστοιχες
άλλων χωρών. Έτσι αποφεύγεται η εξίσωση του διοικητικού θεσμού με την
αντίστοιχη πραγματική λειτουργία.
Η λειτουργική άποψη είναι κοντύτερα

στην πραγματικότητα αλλά έχει το

μειονέκτημα της δυσκολίας συλλογής αξιόπιστων δεδομένων αξιολόγησης. Για
παράδειγμα, σε ένα τμήμα ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος είναι εύκολο να
ελεγχθούν οι τίτλοι και οι διαδικασίες εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού
αλλά πολύ δυσκολότερο να ελεγχθεί η ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης.

5.5 Νέο υπόδειγμα Τεχνολογικής Πολιτικής
Σύμφωνα με τον Waldrop (1992) οι εθνικές οικονομίες, όπως όλα τα σύνθετα
συστήματα, χαρακτηρίζονται από αστάθεια, ανισορροπία, και μη γραμμικές
σχέσεις στις οποίες η ελάχιστη αλλαγή στο ένα στοιχείο μπορεί να προκαλέσει
αναταράξεις ακόμα και σεισμούς σε κάποιο άλλο, ενώ τα εκατομμύρια των
ατομικών αποφάσεων ενισχύουν η μια την άλλη σε μια δυναμική εξέλιξη
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συνεχούς σταδιακής μάθησης, θετικής ανατροφοδότησης και αυξανόμενων
αποδόσεων. Σύμφωνα με τον Larsson (1993) η «μηχανή» της οικονομικής
ανάπτυξης και αλλαγής στις σύνθετες οικονομίες, και η τεχνολογική καινοτομία,
εξαρτάται από τα συνεχώς προσαρμοζόμενα αυτό-οργανούμενα δίκτυα ατόμων
και ομάδων που είναι κρίσιμα για την καινοτομία ενός αυξανόμενου αριθμού
σύνθετων τεχνολογιών μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με τον McCraw (1992) δυστυχώς δεν υπάρχουν απλές θεωρίες που να
εξηγούν την συμπεριφορά σύνθετων, δυναμικών, μη γραμμικών συστημάτων - η
διαδικασία ανάπτυξης μοντέλων, τεχνικών, και υποδειγμάτων συνεπάγεται υπεραπλουστεύσεις, και η εξάρτηση μας από αυτές είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην
αλλαγή πολιτικής.
Η δημιουργική δυνατότητα παραγωγής σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος λόγω της
ταχύτατης ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και οργανωτικών μορφών συνεπάγεται
την ανάπτυξη κινδύνων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και οι
πολιτικοί

θα πρέπει να

μπορούν

να νομοθετούν

κατάλληλα

ώστε να

ενσωματώνουν τις αλλαγές σε μια συνεχή προσεγγιστική θεσμική προσπάθεια
(Wahlstrom, 1992)
Σύμφωνα με τον Michael (1993) τα παραδοσιακά φυσικά, ιδεολογικά, και
οργανωτικά όρια που μας επέτρεψαν μέχρι σήμερα να δομήσουμε τα πιστεύω μας,
την συμπεριφορά μας και τις διοικητικές προσεγγίσεις μας, εξαφανίζονται ή
μεταβάλλονται, επειδή αυξάνεται η αλληλεπίδραση τους και η πολυπλοκότητα
τους.
Σύμφωνα με τον Larsson (1993) οι "δικτυακοί" οργανισμοί που αποτελούνται από
άτομα και ομάδες με ιδιότητες συνεχούς προσαρμοστικότητας είναι οι μόνοι που
μπορούν να παρακολουθήσουν με επιτυχία τις σημειούμενες αλλαγές. Το ερώτημα
είναι πως είναι δυνατή η μετεξέλιξη των υπαρχόντων ιεραρχικών οργανισμών σε
δικτυακούς, και πως είναι δυνατός αυτός ο οργανωτικός μετασχηματισμός όταν
δεν είναι κατανοητή η διαδικασία της καινοτομίας των σύνθετων τεχνολογιών; Τα
υποδείγματα (μεταφορικά πρότυπα) έχουν χρησιμοποιηθεί από πολύ παλιά ως
πρότυπα κατανόησης της πολυπλοκότητας και σήμερα είναι περισσότερο χρήσιμα
από ποτέ (Judge, 1993; Waldrop, 1992). Μέσα από τις μεταφορές, η φαντασία μας
μπορεί να δημιουργεί και να εξελίσσει προσομοιώσεις, βοηθώντας έτσι στην
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κατανόηση της σύνθετης πραγματικότητας (Morgan, 1983). Σύμφωνα με τον
Nonaka (1991) οι μεταφορές παρέχουν σε άτομα διαφορετικών υπόβαθρων έναν
τρόπο κατανόησης κάποιου στοιχείου με τη χρήση της φαντασίας και των
συμβόλων χωρίς ανάλυση ή γενίκευση, ενώ ομάδες ανθρώπων μπορούν να
συλλέξουν τις γνώσεις και τη γνώση τους με νέους τρόπους και να αναπτύξουν
νέα γνώση.

5.6 Διαδικασίες μετασχηματισμού
Η

μετάβαση

από τη

γραφειοκρατία στην

νέα

κατάσταση, ή η απο-

γραφειοκρατικοποίηση είναι μια διαδικασία που ως μόνο προηγούμενο έχει την
διαδικασία μετάβασης από την ελεύθερη αγορά στην γραφειοκρατία, όταν οι
οργανισμοί μεγάλου μεγέθους δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την χαώδη
κατάσταση που επικρατούσε όσο μεγάλωνε το μέγεθος τους.
Συστηματικές αποδείξεις για την οργανωτική αλλαγή είναι δύσκολο να
συλλεχθούν. Στην 'καθαρή' ερευνητική μεθοδολογία απαιτείται η μεταβολή
μερικών συντελεστών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, κάτι που
είναι σχεδόν αδύνατο σε διαδικασίες που διαρκούν πολλά χρόνια, ενώ οι
περιπτώσεις

που διατίθενται για παρακολούθηση είναι ελάχιστες

και οι

διαδικασίες είναι ατελείς. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι για πολλές από τις
εξεταζόμενες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς για την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επειδή υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από
χρόνο σε χρόνο.
Επομένως στην παρούσα φάση ο βασικότερος στόχος μας πρέπει να είναι η
κατασκευή

μιας

θεωρίας.

Οι

επαγωγικές

προσπάθειες

ανάλυσης

της

παλινδρόμησης σε δεδομένα παρατηρήσεων έχουν πολύ μικρές πιθανότητες
επιτυχίας αν αναφέρονται σε αποτελέσματα διαδικασιών που ακόμα είναι ατελείς
Οι στόχοι μας στην παρούσα φάση είναι η συστηματική περιγραφή μερικών
κρίσιμων στοιχείων και η αναζήτηση τυχόν συσχετίσεων μεταξύ τους.
Η αναζήτηση της

διαδικασίας μετάβασης από την γραφειοκρατία στον ιδεατό

οργανισμό είναι ίσως το δυσκολότερο οργανωτικό πρόβλημα σήμερα. Το μεγάλο
πρόβλημα είναι πως από τις χιλιάδες προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την
κατεύθυνση οι περισσότερες
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αναγνωρίσει κάποιους συνδυασμούς στοιχείων που οδηγούν στην αποτυχία αλλά
δεν μπορούμε να δούμε ακόμα τους συνδυασμούς που οδηγούν στην επιτυχία.
Τα πρότυπα μερικής επιτυχίας ή επιτυχημένης αποτυχίας κατά τους Heckscher,
Eisenstat & Rice (1994) δείχνουν μια προσωρινή επιτυχία που δεν διαχέεται και
τελικά διακόπτεται. Παράδειγμα είναι οι προσπάθειες των 'κύκλων ποιότητας'
που είναι κινήσεις προς την δημιουργία συστημάτων βασισμένων στην ομαδική
εργασία. Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι παρότι οι περισσότερες από αυτές
έχουν προσωρινή επιτυχία, το μεγαλύτερο ποσοστό τελικά αποτυγχάνει σε
μακροχρόνια βάση (Heckscher, Eisenstat & Rice, 1994). Τα βασικά αίτια αυτών
των αποτυχιών κατά τους ιδίους συγγραφείς είναι τα εξής:
1. Η δυσκολία

δημιουργίας νέων επιπέδων εμπιστοσύνης, ιδίως σε μεγάλη

κλίμακα. Οι αναπτυσσόμενες

σχέσεις προϊσταμένων

και υφισταμένων

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον ενδόμυχο φόβο πως αν η αναλαμβανόμενη
προσπάθεια αποτύχει η αναπτυσσόμενη σχέση θα αποδειχθεί προβληματική
όταν αναχθεί στην γραφειοκρατική πραγματικότητα που ενυπάρχει στο
υπόβαθρο της προσπάθειας.
2. Ακόμη και αν αναπτυχθεί πραγματική σχέση εμπιστοσύνης σε μια ομάδα του
οργανισμού είναι δύσκολο να μεταφραστεί σε δομές λήψης αποφάσεων που να
είναι γενικά αποδεκτές επειδή άλλες ομάδες ή τμήματα μπορεί να τις
αντιμετωπίσουν ως άσχετες ή απειλητικές. Αυτή η νοοτροπία ενδυναμώνεται
από το γραφειοκρατικό πρότυπο που δεν υποχρεώνει και δεν ανταμείβει την
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.
3. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία λειτουργίας κατά την μεταβατική περίοδο της
αντικατάστασης των υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου της γραφειοκρατίας
χωρίς να χαθεί ο έλεγχος. Η αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικών κανόνων
επιφέρει την μετάπτωση στα αρχικά γνωστά πρότυπα.
Οι διαδικασίες μετάβασης διαρκούν κάποιο χρόνο. Η εξασφάλιση των ενδιαμέσων
σταδίων μετάβασης δεν αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζει την τελική μετάβαση. Αν
το συσχετίσει κανείς με τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των εξαρτημένων ατόμων ,
πχ από ναρκωτικά, μπορεί να υποθέσει πως οι επανειλημμένες επιτυχημένες
αποτυχίες μπορεί να έχουν διαφορετική επίπτωση στους οργανισμούς ανάλογα με
τα ψυχολογικά
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υποδειγμάτων ικανοτήτων και δυνατοτήτων μετάβασης που θα μπορούσαν να
μεταφέρουν κάποιο είδος αναλογικής αρχικής γνώσης στις νέες προσπάθειες.
Οι διαδικασίες μετάβασης είναι τέτοιες που η γνώση αποκτιέται στην πράξη
επειδή αναπτύσσεται η ικανότητα του οργανισμού με τρόπους που δεν ήταν
κατανοητοί πριν από την μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Η ανάπτυξη συστημάτων
ανώτερου βαθμού είναι ένα αίνιγμα για όλες τις επιστήμες και απαντάται κυρίως
στις επιστήμες της βιολογίας, της γνωστικής επιστήμης και της κοσμολογίας. Η
μόνη απάντηση που έχουν δώσει αυτές οι επιστήμες μέχρι σήμερα είναι ότι η
μετάβαση σε ένα ανώτερο σύστημα είναι θέμα τύχης - πχ η μετάλλαξη στη
βιολογία. Στην θεωρία της ανθρώπινης μάθησης το πρόβλημα είναι ότι μια
ανώτερη δομή δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την ανωτερότητα της σε μια
κατώτερη αν δεν υπάρχει για αρκετό χρονικό διάστημα.
Το πρόβλημα στους γραφειοκρατικούς οργανισμούς είναι ότι οι συμβουλές των
πραγματικών ειδικών δεν γίνονται κατανοητές επειδή εξηγούνται με βάση την
υπάρχουσα γνώση και τελικά καταλήγουν να γίνουν μόδες ή κανόνες που μερικές
φορές επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(Donnelon, 1991).
Το κλασσικό υπόδειγμα της προώθησης της αλλαγής είναι το μηχανικό όπου η
αλλαγή ακολουθεί ένα γραμμικό πρότυπο ανάπτυξης. Οι στρατηγικές top-down ή
bottom-up για την ανάπτυξη συμμετοχής στους οργανισμούς απέτυχαν επειδή και
οι δύο οδήγησαν στην απομόνωση και τον περιορισμό των καινοτόμων
προσπαθειών.

Οι

προσπάθειες

κάλυψης

ολόκληρου

του

οργανισμού

με

εκπαιδεύσεις και διευκολύνσεις διαφόρων ειδών επίσης δεν είχαν επιτυχία. Όλες
αυτές οι αποτυχημένες προσπάθειες ήταν γραμμικής μορφής.
Οι προσπάθειες εφαρμογής μη γραμμικών υποδειγμάτων όπου ακολουθείται ένα
ανελικτικό ελικοειδές πρότυπο έχουν ως αποτέλεσμα την αβεβαιότητα του
αποτελέσματος. Ένα μη γραμμικό υπόδειγμα προγραμματίζει σε κάθε φάση το
επόμενο βήμα της και η πορεία που ακολουθεί είναι αδύνατον να προκαθοριστεί.
Το υπόδειγμα της ΔΟΠ είναι ένα παράδειγμα μη γραμμικού προτύπου που
παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς επαναπροσδιορισμού της ακολουθούμενης
πορείας προς ένα ανώτερο μεταβατικό στάδιο.
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Η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Για όσους δεν έχουν
κατανοήσει και δεν έχουν δοκιμάσει την αξία ενός μη γραμμικού υποδείγματος η
μόνη επιλογή είναι η αναμονή της εφαρμογής επιτυχημένων μεθοδολογιών. Το
πρόβλημα είναι πως όλες οι γραμμικές μεθοδολογίες έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς
και πως οι μόνες που έχουν δυνατότητες επιτυχίας - οι μη γραμμικές - δεν είναι
δυνατόν να γίνουν γραμμικές. Οι προσπάθειες ακολούθησης έτοιμων κανόνων
χωρίς την απόκτηση της αντίστοιχης εμπειρίας του χειρισμού του σκάφους σε
απρόβλεπτες συνθήκες έχουν επιτυχία όσο ο καιρός είναι καλός. Με την πρώτη
τρικυμία καθίσταται απαραίτητη η μη γραμμική προσαρμογή. Είναι καλύτερα
αυτή η γνώση να έχει δοκιμαστεί από πριν με την διερεύνηση και την δοκιμή και
να μην αποκτηθεί με την αναγκαστική αντίδραση στις επιδράσεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.
Η ΔΟΠ κηρύττει την αλλαγή με τη συμμετοχή όλων. Η συνεργασία προϋποθέτει
την ύπαρξη ανοιχτής πληροφόρησης και την αμοιβαία αναγνώριση. Όσο η
πληροφόρηση περιορίζεται και η αναγνώριση ακολουθεί την ιεραρχία τόσο η
συνεργασία γίνεται πιο γραφειοκρατική. Η επιλογή της ανοιχτής πληροφόρησης
σε μια ιεραρχική δομή εξάρτησης οδηγεί στην προώθηση των ιδεών από ψηλά και
την αναμονή της κατανόησης των υφισταμένων. Είναι γραμμικής μορφής όπως
και η γραφειοκρατία και αλλάζει όταν αλλάζει γνώμη η ηγεσία ή η ίδια η ηγεσία.
Στην περίπτωση που η πληροφόρηση δεν είναι ανοιχτή τότε μπορεί να υπάρχουν
προσπάθειες εφαρμογής ιδιωτικών πολιτικών με ομάδες αφοσίωσης και παραοργανωτικές δομές ή δίκτυα εξουσίας. Η ηγεσία χτίζει σιγά - σιγά της ομάδες
υποστήριξης και αποκτά την εμπιστοσύνη τους λαμβάνοντας υπόψη της και τις
δικές τους προτάσεις βελτίωσης. Η πολιτική αυτή έχει σημαντική επιτυχία
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διχασμένου εργασιακού κλίματος. Στη χώρα μας αυτή
η πρακτική χρησιμοποιείται υπερβολικά από εκλεγμένους εκπροσώπους των
κομμάτων που έχουν ήδη έτοιμους κομματικούς θύλακες υποστήριξης και χτίζουν
αρχικά συνεργασίες με εργαζόμενους που δεν είναι κομματικοί ανταγωνιστές και
προχωρούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του οργανισμού. Η
διαδικασία αυτή είναι μη γραμμική επειδή η ηγεσία λαμβάνει υπόψη της τις
συνεισφορές των υπολοίπων, ακόμη και των μη κομματικά εξαρτώμενων. Το
τίμημα αυτής της πρακτικής είναι η ισχυροποίηση της αντίδρασης ενός μεγάλου
αριθμού εργαζομένων (της αντιπολίτευσης) που μπορεί να φθάσει σε σημείο
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ανάπτυξης παράλογων μορφών αντίδρασης, αλλά και στον

κίνδυνο της

ολοκληρωτικής καταστροφής των όσων έχουν επιτευχθεί όταν γίνει αλλαγή
ηγεσίας ιδιαίτερα αν αυτή ακολουθήσει την ίδια πρακτική. Αλλά και οποιαδήποτε
άλλη γραμμική μέθοδο να ακολουθήσει μπορεί να γίνει σημαντική ανάσχεση της
προόδου που έχει επιτευχθεί. Η πρακτική αυτή, άπαξ και έχει δρομολογήσει
κάποια υποστήριξη και δεν έχει αποκτήσει ισχυρή αντίδραση πρέπει να εξελιχθεί
στην πλήρη συνεργασία με ανοιχτή πληροφόρηση και αμοιβαία αναγνώριση που
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή ο οργανισμός
μπορεί να καταφέρει να μεταβεί στο επόμενο συστημικό επίπεδο και να
λειτουργήσει αποτελεσματικά όσο η ηγεσία του συνεχίζει να εφαρμόζει την
πρακτική της συνεργασίας. Ενώ η ανέλιξη είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί, η
υποβίβαση σε κατώτερο επίπεδο είναι εύκολη και μπορεί να γίνει πολύ ταχύτερα.
Η συνεργασία δίνει τη δυνατότητα συλλογής και ανοιχτής αξιολόγησης όλης της
διαθέσιμης γνώσης του οργανισμού, αλλά και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των
θεμάτων με τη χρήση περισσότερων διαφορετικών απόψεων, καθώς επίσης και
πιο ολοκληρωμένη γνώση του περιβάλλοντος από όλους τους εργαζόμενους που
βρίσκονται στα σημεία διεπαφής και αλληλεπίδρασης με αυτό. Αυτές οι
διαδικασίες αυξάνουν την οργανωτική γνώση. Η αύξηση της γνώσης έχει ως
αποτέλεσμα την ανάγκη εκχώρησης των δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων και
δράσης σε κατώτερα επίπεδα, διαφορετικά οι αυξημένες ποσότητες γνώσης και
αλληλεπίδρασης δημιουργούν καθυστέρηση και αδυναμία επεξεργασίας στα
ανώτερα επίπεδα.
Ο

βαθμός εκχώρησης

των

δυνατοτήτων λήψης

αποφάσεων, ο βαθμός

συνεργασίας, ο βαθμός μετατροπής των διαδικασιών σε ΠΣ, είναι μεταβλητές που
μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού
αλλά και ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι σημαντικό να
καθορίσουμε τη μέτρηση του επιπέδου ωριμότητας αλλά και τις πιθανές
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών
συνθηκών είναι να τις χαρακτηρίσουμε με την μεταβλητή περιβαλλοντική
αβεβαιότητα. Το επίπεδο ωριμότητας μπορεί να περιγραφτεί με τους

δείκτες

αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας. Η ποιότητα διοίκησης
του ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται άμεσα με τον επιτύγχαναμενο βαθμό
συνεργασίας.
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Η θεσμοποίηση ενός νέου οργανωτικού προτύπου είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η
μεταφορά από τον ενθουσιασμό της πιλοτικής ομάδας στον υπόλοιπο οργανισμό
σε μεγάλη κλίμακα είναι το συχνότερο στάδιο αποτυχίας τέτοιων προσπαθειών. Η
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας επιτυχημένων προσπαθειών στην ανώτερη κλίμακα
δεν πρέπει να μείνει στο στάδιο της ιδεαλιστικής τάσης για επιλογή και εκτέλεση
του καλού. Πρέπει να προωθηθεί στην θεσμική θέση της νομιμοποίησης της
λήψης αποφάσεων. Η διοίκηση αισθάνεται ανασφαλής επειδή αισθάνεται ότι
παραδίνει την δύναμη ελέγχου των λαμβανόμενων αποφάσεων. Η αίσθηση μπορεί
να είναι εγωιστική, αλλά περισσότερο αντανακλά τον φόβο για την τύχη του
οργανισμού όταν θα είναι υπό διαφορετικό έλεγχο, χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση
ότι το νέο πρότυπο θα πετύχει. Τα δύο πρότυπα δεν μπορούν να διατηρηθούν
ταυτόχρονα επειδή τότε απλώς θα αναβάθμιζαν το επίπεδο της γραφειοκρατίας. Η
σύγκρουση είναι ποιοτική, μεταξύ δύο αρχών, της ιεραρχίας και της συνεργασίας.
Υπάρχει σύγκρουση, πόλεμος και γίνεται σε εσωτερικό επίπεδο. Εκτός από το
επίπεδο ωριμότητας της ηγεσίας είναι σημαντική η ύπαρξη της αντίστοιχης
ωριμότητας και στον υπόλοιπο οργανισμό, διαφορετικά, ιδίως στα αρχικά βήματα
η σύγκρουση μπορεί να αποβεί μοιραία λόγω του εσωτερικού ισχυρού εχθρού της
γραφειοκρατικής αδράνειας. Για την αποτελεσματική μετάβαση είναι απαραίτητο
να κερδηθεί κρίσιμος αριθμός διαδοχικών μαχών στο επίπεδο των αρχών και όχι
των προσώπων. Η ηγεσία μπορεί να δώσει την καλύτερη εκπαίδευση με βάση το
παράδειγμα. Όταν το παράδειγμα αποκτήσει κρίσιμη μάζα τότε είναι ο
κατάλληλος χρόνος για την θεσμοποίηση του νέου προτύπου.
Η πρακτική της ανοιχτής πληροφόρησης και της αναζήτησης της ομοφωνίας
ανεξάρτητα από ισχύ και θέση απαιτεί την επένδυση σημαντικού χρόνου και
ενέργειας σε μεγάλες και αβέβαιες συζητήσεις. Σημαντική μεθοδολογία που
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην μείωση του απαιτούμενου χρόνου και
ενέργειας είναι η μέθοδος Δελφοί.

5.7 Η ανάγκη νέου υποδείγματος
Ένα πιθανό υπόδειγμα μπορεί να βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ΤΠΤ από μόνες
τους αποδίδουν ελάχιστα οφέλη, βασικά αυτά που προκύπτουν από τις αλλαγές
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στις διαδικασίες, στις διεργασίες, στις εργασιακές πρακτικές και στις δομές που
ενδυναμώνουν.
Μια μεγάλη έρευνα 60 μεγάλων οργανισμών (Ward, Taylor & Bond, 1996) έδειξε
ότι ελάχιστο ποσοστό, λιγότερο του 10% είχε κάποια ανεπτυγμένη διαδικασία
οργάνωσης και διοίκησης ώστε να πραγματοποιεί τα προσδοκώμενα οφέλη από
την

εισαγωγή

των

ΤΠΤ.

Ελάχιστοι

οργανισμοί

προγραμματίζουν

και

ενεργοποιούνται διοικητικά και οργανωτικά για να βελτιώσουν τις ικανότητες
τους και τις δυνατότητες τους με βάση τα ΠΣ. Οι περισσότεροι οργανισμοί
λειτουργούν σε κατάσταση αντίδρασης και όχι πρόβλεψης. Η έρευνα έδειξε
επίσης ότι μόνο 25% περίπου των οργανισμών αξιολογεί τακτικά τα λαμβανόμενα
οφέλη.
Η ίδια έρευνα έδειξε ότι πολλοί οργανισμοί θεωρούν ότι οι υπάρχουσες
προσεγγίσεις όπως η Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, η Ανάπτυξη Συστημάτων, η
Αξιολόγηση

των

Επενδύσεων

κλπ

δεν

είναι

αποτελεσματικές

στο

να

εξασφαλίσουν την επιτυχία των επενδύσεων σε ΠΣ. Το ποσοστό ικανοποίησης για
την καθεμιά από τις παραπάνω μεθοδολογίες δεν ξεπερνάει το 30%.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν φταίει μόνον η μη επάρκεια των
μεθοδολογιών αλλά και ο τρόπος εφαρμογής των. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι
αυτές οι μεθοδολογίες αναπτύχθηκαν από τους ειδικούς των ΠΣ για να
εξασφαλίσουν την συμμόρφωση των ΠΣ στις προδιαγραφές και στους στόχους
κόστους και χρόνου παράδοσης παρά για να ενσωματώσουν την βιώσιμη και
ολική αλλαγή στον οργανισμό (Feeny, Earl & Edwards, 1993).
Χρησιμοποιούνται και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο κυρίως για να ελαττώσουν
την πιθανότητα αποτυχίας της επένδυσης (McGolpin & Ward, 1997) και για να
ελαττώσουν

τους

κινδύνους

δημιουργίας

ακατάλληλων

συστημάτων

και

διαδικασιών ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τους Willcocks & Margetts (1994) ακόμη και οι mo περιεκτικές
μεθοδολογίες

όπως η ETHICS, MULTIVTEW

και Soft

Systems, που

σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα αρχικά στάδια των επενδύσεων πιο
αποτελεσματικά, μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες αλλά συνεχίζουν να
επικεντρώνονται σε ένα ευρύτερο 'περιεχόμενο' και όχι στο επιχειρηματικό και
οργανωτικό περιβάλλον.
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Η έρευνα των McGolpin & Ward (1997) έδειξε ότι ένας νέος κύριος συντελεστής
επιτυχίας που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις στα ΠΣ είναι η ύπαρξη κάποιας
διοικητικής και οργανωτικής διαδικασίας αναγνώρισης των ωφελειών και των
αποτυχιών. Στην ίδια έρευνα επίσης αναδείχθηκε ότι εξίσου σημαντική είναι η
ύπαρξη στρατηγικής προσέγγισης στην διοίκηση της αλλαγής.

5.8 Το περιβάλλον της αλλαγής - Διαμεσολάβηση
Ο οργανισμός είναι ένα δυναμικό σύστημα που λειτουργεί σε ένα κοινωνικό,
οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον προσπαθώντας να επιτύχει τους στόχους που
έχει (ή του έχουν) καθορίσει.
Η ανάγκη για αλλαγή εμφανίζεται όταν η κατάσταση του οργανισμού θεωρείται
είτε τείνει να γίνει προβληματική. Πρόβλημα θεωρείται και η μη εκμετάλλευση
των ευκαιριών.

Η αλλαγή απαιτεί ενέργειες πέρα από τις συνηθισμένες

καθημερινές δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη μιας νέας κατάστασης του
οργανισμού στην οποία δεν υπάρχουν προβλήματα.
Η διαμεσολάβηση για την αλλαγή κατάστασης έχει τα εξής στοιχεία:
•

Ιστορικά στοιχεία που συνέβαλαν στην παρούσα κατάσταση

•

Εσωτερική κατάσταση του οργανισμού

•

Εξωτερικό περιβάλλον

Αφού ξεκινήσει, η μεσολάβηση αρχίζει να αλλάζει τον οργανισμό και το
περιεχόμενο του. Αλλά και η ίδια η διαδικασία της διαμεσολάβησης αλλάζει και
αποκτά άμεση εξάρτηση από το περιεχόμενο. Για να είναι το αποτέλεσμα
προβλέψιμο χρειάζεται να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση μεταξύ της
διαμεσολάβησης και του περιεχομένου. Το περιεχόμενο είναι το σύνολο των
ενεργειών κάτω από τον άμεσο έλεγχο των συμμετεχόντων.
Μια

διαμεσολάβηση

μπορεί να εξαρτάται από την ύπαρξη ξεκάθαρου

περιβαλλοντικού σκοπού (γιατί) ή από την ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων (που) ή
από την ύπαρξη ξεκάθαρου περιεχομένου (τι). Το περιβάλλον καθορίζει την
ανάγκη απαλοιφής του προβλήματος, ο σκοπός καθορίζει το νέο περιεχόμενο, το
ξεκαθάρισμα του περιεχομένου καθορίζει την αλλαγή των

διαδικασιών λόγω

εσωτερικών αναγκών ή θεσμικών κανονιστικών αλλαγών.
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Η διαμεσολάβηση με τη χρήση ΠΣ απαιτεί τη συνεργασία περιεχομένου ΠΣ και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Όταν το περιεχόμενο των ΠΣ κυριαρχεί τότε
δημιουργείται απόσταση από τις επιχειρηματικές

ανάγκες και αυξάνει η

πιθανότητα αποτυχίας. Τα κριτήρια της ανάπτυξης των ΠΣ πρέπει να είναι η
συμμόρφωση με τις επιχειρηματικές ανάγκες και στο σχεδιασμό αλλά και στην
εκτέλεση και όχι τα επιθυμητά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ακόμη και αν
καταστεί δυνατή η εύρεση στόχων που να ικανοποιούν τις προθέσεις δεν υπάρχει
τρόπος εξασφάλισης του αποτελέσματος ή μέχρι αυτό να επιτευχθεί ότι θα είναι
το επιθυμητό για το νέο περιεχόμενο. Η διαδικασία της αλλαγής πρέπει να είναι
προσαρμόσιμη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν μη αναμενόμενα
αποτελέσματα και να ενσωματώνει κατάλληλη γνώση στον κατάλληλο χρόνο για
την νέα κατάσταση του οργανισμού. Όμως και η υπερβολική ενασχόληση με τη
μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε δραστηριότητες εκτός ελέγχου και καθυστέρηση
στην επίτευξη των στόχων.
Η παραδοσιακή διοίκηση έχει έναν βασικό περιορισμό, την παραδοχή ότι όλη η
γνώση για τους στόχους, τα μέσα και τις διαδικασίες μπορούν να είναι γνωστές
από πριν. Βασίζεται στον έλεγχο με την χρήση ενός αρνητικού κύκλου
ανατροφοδότησης

με

στόχο

την

σύγκλιση των

διαδικασιών προς τους

προκαθορισμένους στόχους.

5.8.1 Το διοικητικό υπόδειγμα
Το υπόδειγμα που περιγράφεται παρακάτω αναπτύχθηκε για να περιγράψει τα
θέματα περιεχομένου και τα πραγματικά προβλήματα που αναγνωρίστηκαν κατά
την διερεύνηση μελετών περιπτώσεων.
Η συνηθισμένη παραδοχή είναι να καθορίζεται πρώτα κάποιος οργανωτικός
στόχος και μετά να δημιουργείται το κατάλληλο ΠΣ υποστήριξης. Όμως
υποστηρίζουμε

ότι

η

αντιστοίχηση

των

οργανωτικών

προθέσεων

στις

τεχνολογικές ευκαιρίες είναι εξίσου ση μαντική από κοινωνική και στρατηγικά
άποψη.
Ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι η δυσκολία ξεκαθαρίσματος των οργανωτικών
στόχων και οι συνεχείς αλλαγές που μπορεί να έχουν. Η οργανωτική ικανότητα
εισαγωγής

ΠΣ αν εξαντλείται

Ερευνητικά Υποδείγματα

στην

υποστήριξη

κάποιων καθορισμένων

2.37

Δ.Π.Σ. Δ. Ο. Π.

οργανωτικών αναγκών αυτοπεριορίζεται. Ένα σημαντικό στοιχείο που πολλές
φορές δεν γίνεται αντιληπτό είναι η ικανότητα των ΠΣ να βάζουν περιορισμούς
στην οργανωτική και διοικητική ανάπτυξη και εξέλιξη.
5.8.2 Το σοσιο-τεχνικό υπόδειγμα
Το σοσιο-τεχνικό

υπόδειγμα περιγράφτηκε από τον Leavitt (1958) με το

παρακάτω σχήμα 2.1:

Διαδικασίες
À

Άνθρωποι

Χ
Κ

ν

Μ

^

1r

Οργάνωση

ΣΧΗΜΑ 2.1

*

/

Τεχνολογία

S

Κύρια μέρη ενός σοσιο-τεχνικού συστήματος

Το κύριο μήνυμα του παραπάνω σχήματος είναι ότι κάθε οργανισμός καθορίζει
και καθορίζεται από τέσσερα κύρια συστατικά στοιχεία, ή δυνάμεις, και τις
αλληλοσυσχετίσεις

τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η αναγνώριση των

οργανωτικών αναγκών σε συνδυασμό με την υπάρχουσα και πιθανή τεχνολογία,
παρά σε απομόνωση από τις τεχνικές θεωρήσεις.
5.8.3 Η επίδραση των ΠΣ στον οργανισμό
Οι τρόποι με τους οποίους οι ΤΠΤ μπορεί να επιδράσουν στους οργανισμούς έχει
αναλυθεί από πολλούς, μεταξύ αυτών και από τους Pava (1983), Scott-Morton
(1991),

Galliers

(1995).

Το

παρακάτω

σχήμα

2.2

δείχνει

τον

βαθμό

μεταμόρφωσης ενός οργανισμού και τα πιθανά οφέλη των ΤΠΤ (Galliers, 1995):
Το σχήμα 2.2 δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να έχει προφανείς επιπτώσεις στις
οργανωτικές ικανότητες και ότι η υιοθέτηση ενός παθητικού ρόλου δεν είναι
στρατηγικά συνετή. Αυτό σημαίνει ότι αντί να αναζητούνται οι απαιτήσεις των
χρηστών πρέπει να προωθείται ένας διάλογος για την εξέλιξη των απαιτήσεων,
των λύσεων και των επιπτώσεων σε όλα τα πεδία, κοινωνικά και οικονομικά.
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Όμως αναδύονται σημαντικής φύσης ερωτήματα όπως ποιων χρηστών, τι είδους
βελτίωση, τι είδους συστημάτων.
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ΣΧΗΜΑ 2.2

Βαθμός οργανωτικής επίπτωσης της τεχνολογικής ικανότητας

5.8.4 Η προοπτική της ταυτόχρονης εξέλιξης
Αν δεχθούμε ότι η οργανωτική αλλαγή διαθέτουν διαφορετικούς τύπους γνώσης
και μηχανισμούς εξέλιξης, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους
οποίου αλληλεπιδρούν.

Η ταυτόχρονη εξέλιξη

μπορεί να γίνει με τους εξής

τρόπους:
•

Συνεξέλιξη με τη μορφή της συνεχούς τελειοποίησης των απαιτήσεων.

•

Συνεχή εξέλιξη της σχεδίασης και στα δύο πεδία.

Οι κύριες φάσεις της τεχνικής σχεδίασης είναι
Απαιτήσεις - Ανάλυση - Σχεδίαση - Εφαρμογή
με συνεχή ανατροφοδότηση και επανάληψη μεταξύ των φάσεων και στο σύνολο.

Ερευνητικά Υποδείγματα

2.39

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η σχεδίαση των ΠΣ πρέπει να θεωρηθεί
ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία που θα πρέπει να επιτρέπει αλλαγές σε κάθε
φάση. Οι απαιτήσεις των χρηστών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλλάξουν σε κάποιο
βαθμό στη διάρκεια του έργου. Λόγω των συνεχώς εξελίξεων στο περιβάλλον, οι
επιχειρηματικές προτεραιότητες θα αλλάξουν ταχύτερα από την σχεδίαση και την
κατασκευή των ΠΣ.

5.8.5 Επίπεδα οργανωτικών θεμάτων
Τα θέματα των σοσιοτεχνικών συστημάτων μπορούν να θεωρηθούν ως επίπεδα
σχεδίασης της Στρατηγικής, της Δομής ή Οργάνωσης, της Λειτουργίας ή
Διοίκησης, και της Τεχνολογίας.
Η σχεδίαση μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύκλος μάθησης. Επομένως, κάθε
επίπεδο μάθησης απαιτεί ένα κύκλο μάθησης και η εξέλιξη μεταξύ των επιπέδων
σχεδίασης είναι μια συνεχής αλληλεξάρτηση μεταξύ των κύκλων μάθησης.
Κατά την σχεδίαση της δομής, αντιμετωπίζουμε τα θεσμικά θέματα του
οργανισμού και όλες τις οργανωτικές διαδικασίες. Η δομή δεν πρέπει να θεωρείται
αποκομμένη από τη στρατηγική σχεδίαση όπου πρέπει να χαράζονται οι
απαιτήσεις της δομής. Αλλά και αντίστροφα, η σχεδίαση της στρατηγικής
λαμβάνει πολύτιμη πληροφόρηση από την σχεδίαση της δομής σε θέματα
δυνατοτήτων και ευκαιριών. Η συσχέτιση τους είναι δυναμική και η καθεμιά θέτει
περιορισμούς στην άλλη. Η εφαρμογή σε κάθε επίπεδο έχει και την μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα επειδή συναντά τον πραγματικό κόσμο με την ποικιλία, την
αβεβαιότητα, την αδράνεια του. καθώς προσπαθούμε να εντρυφήσουμε στην
ποικιλία των επιμέρους, εισερχόμαστε σε νέους εσώτερους κύκλους μάθησης με
τις ίδιες τέσσερις φάσεις αλλά mo περιορισμένο αντικείμενο. Στη σχεδίαση της
εφαρμογής μπορεί να ανακαλυφθούν στοιχεία που δεν ταιριάζουν με την αρχική
στρατηγική ή η στρατηγική να προωθήσει διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής. Η
σχεδίαση της λειτουργίας

των διαδικασιών μπορεί να αλλάξει όταν κάποιες

διαδικασίες προκύψουν διαφορετικές κατά την σχεδίαση της εφαρμογής, αλλά και
αντίστροφα, κάποια τεχνολογία θα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάποιες αρχές
λειτουργίας.

Ερευνητικά Υποδείγματα

2.40

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

Υπάρχει και ένα πέμπτο επίπεδο που θέτει το περιβάλλον της σχεδίασης της
στρατηγικής

(Galliers,

1995). Αυτός ο πέμπτος κύκλος

αναφέρεται στον

οργανωτικό πολιτισμό, τις αξίες και την οργανωτική ηθική που ορίζουν
αποδεκτούς τρόπους επιδίωξης της αποστολής του οργανισμού.

5.9 Δημόσιες Δομικές Συγκρούσεις και Παλινδρόμηση
Σύμφωνα με τον Fritz (1996) όταν ένας οργανισμός ταλαντεύεται μεταξύ δύο ή
περισσότερων στόχων που αποκλείονται μεταξύ τους τότε υπάρχει αντίφαση ή
αντινομία ή «δομική σύγκρουση». Η ενέργεια προς την ικανοποίηση του ενός
στόχου έχει ως αποτέλεσμα να στρέφεται η προσοχή προς κάποιον άλλο στόχο
που φαίνεται πιο άμεσα η έλλειψη του.

Είναι αναπόφευκτη η εμπλοκή στη

διαδικασία ανταλλαγής μεταξύ αξιών όπως η καθολικότητα και η επιλεξιμότητα, η
ισότητα και η αποδοτικότητα, η ιδιωτικότητα και η διαφάνεια.
Σύμφωνα με τον Kaufman (1969) ο περιορισμός της γραφειοκρατίας αποτελεί
περιοχή παλινδρόμησης επειδή ο έλεγχος της υπευθυνότητας οδηγεί σε ιεραρχική
δομή ενώ η ανταπόκριση και η αποδοτικότητα απαιτούν την

εκχώρηση

αρμοδιοτήτων στα κατώτερα επίπεδα. Για τον έλεγχο των αποφάσεων, ώστε να
αποφευχθούν οι αποκλίσεις, τα λάθη και οι απάτες, αναπτύχθηκαν λεπτομερείς
διαδικασίες και απαιτήσεις που οδήγησαν στη γραφειοκρατία. Η δομική
σύγκρουση βρίσκεται μεταξύ της επιθυμίας για έλεγχο και της ανάγκης για
εκχώρηση λήψης αποφάσεων. Μέχρι

να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί

αυτή η σύγκρουση είτε με την επιλογή είτε με την σύζευξη των στόχων θα
υπάρχει παλινδρόμηση.
Η τοποθέτηση του πολίτη - πελάτη σε πρώτη μοίρα εμπεριέχει την εξής δομική
σύγκρουση (Coe, 1997): Υπάρχουν πολλές ομάδες πολιτών με διαφορετικά
συμφέροντα και σκοπούς που μπορεί να συγκρούονται. Έτσι μπορεί να υπάρχει
παλινδρόμηση προς την ικανοποίηση της μιας ή της άλλης ομάδας. Οι αποφάσεις
μπορεί να λαμβάνονται με βάση τα παιγνίδια εξουσίας των

ενδιαφερομένων

μερών παρά με βάση το γενικό καλό.
Σύμφωνα με τον Coe (1997), στην περιοχή αλλαγών όπου γίνεται αποκέντρωση
και εκχώρηση αρμοδιοτήτων υπάρχει δομική σύγκρουση λόγω του συστήματος
αξιολόγησης από το οποίο καθορίζονται η αμοιβή και η ανέλιξη, όπου οι
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εργαζόμενοι ανταγωνίζονται για τους περιορισμένους πόρους αλλά ταυτόχρονα
πρέπει να συνεργαστούν ως ομάδα για να επιτύχουν. Δομική σύγκρουση υπάρχει
επίσης και όταν απαιτείται η λήψη υπευθυνότητας από τους εργαζόμενους ενώ
επικρατεί το ιεραρχικό πολιτιστικό πρότυπο. Επίσης η λειτουργία της ομάδας
έρχεται σε σύγκρουση με την επιθυμία για έλεγχο των μελών της ομάδας.
Επίσης η Coe (1997) θεωρεί ότι υπάρχει δομική σύγκρουση και στην περίπτωση
της αναδιοργάνωσης και της αναδιάταξης των διαδικασιών και διεργασιών. Οι
προτεινόμενες μέθοδοι αναδιοργάνωσης τείνουν να περιορίσουν τον αριθμό των
εργαζομένων αλλά εφαρμόζονται από τους ίδιους από τους οποίους ένα ποσοστό
θα απολυθεί. Επίσης υπάρχει δομική σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης διακοπής
προγραμμάτων για λόγους αποδοτικότητας και της επιθυμίας να διατηρηθούν
επειδή κρίνονται χρήσιμα.
Θα πρέπει να ερευνηθεί η άποψη ότι δομικές συγκρούσεις σε κάθε μεγάλη αλλαγή
μπορεί να δημιουργούνται και από την διάσταση μεταξύ της μακρό και της μικρό
- εστίασης της διοίκησης. Η πολυπλοκότητα της δημόσιας διοίκησης και τα
πολλαπλά συμφέροντα δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των προτεινόμενων
αλλαγών μέσα στο χρόνο της θητείας μιας κυβέρνησης. Η ιστορία πολλών
δημοκρατικών

χωρών δείχνει ότι πολλές αλλαγές διακόπηκαν πριν φέρουν το

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Οι νέες τάσεις ωθούν προς τη διασπορά της οικονομικής και πολιτικής δύναμης
και έρχονται σε σύγκρουση με τις παλιές δομές που στοχεύουν στη συγκέντρωση
οικονομικής και πολιτικής ισχύος.
Η νέα οικονομία φέρνει μαζί της υψηλής αξίας και καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας αλλά υπάρχει μικρή κινητικότητα μεταξύ παλιών και νέων θέσεων
εργασίας και η αναδιάρθρωση δεν είναι ούτε εύκολη ούτε μπορεί να γίνει
γρήγορα.
Οι εργαζόμενοι της γνώσης τείνουν προς την αυτοαπασχόληση με κατ' αποκοπή
εργασία και συνεργασία σε ομάδες. Η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από
την παρακίνηση και την εμπιστοσύνη στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας και δεν απεργούν ως τον βιομηχανικό εργάτη αλλά ούτε μπορούν να
αποκλεισθούν από τους εργοδότες.
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Το γνωστικό πρότυπο του εργαζόμενου αντανακλά το γνωστικό πρότυπο του
οργανισμού αλλά ταυτόχρονα και τον οργανωτικό πολιτισμό του. Μπορούν να
αναπαραχθούν οι ικανότητες του οργανισμού από το γνωστικό πρότυπο ενός
εργαζομένου ή μόνο ο οργανισμός μπορεί και δημιουργεί τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους να ενσωματώσουν το γνωστικό του πρότυπο;
Η χρήση τυποποιημένων πακέτων λογισμικού τυποποιεί και τα γνωστικά πρότυπα
των περισσότερων εργαζομένων αντί να τους απελευθερώνει στη δημιουργία νέων
καινοτόμων διαδικασιών. Όλο και λιγότεροι

άνθρωποι συμμετέχουν

στη

δημιουργία γνώσης, οι υπόλοιποι ανεβάζουν απλώς τις ικανότητες τους στα
επίπεδα που τους έχουν προκαθορίσει οι πρώτοι μέσω της ενσωματωμένης
γνώσης στα ΠΣ που χειρίζονται.
Η μείωση της ισχύος των εθνικών κρατών μπορεί να περιορίσει και τη δυνατότητα
τους να προασπίσουν τα συμφέροντα των πολιτών τους από την ανάπτυξη
συμμοριών, ιδιωτικών στρατών και δικτατορικών καθεστώτων.
Η αύξηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας είναι μια προσπάθεια στην οποία
έχουν αποδυθεί εντατικά οι κυβερνήσεις των κρατών σε όλο τον κόσμο για να
αποφύγουν την τεχνολογική και οικονομική υστέρηση. Αυτό οδηγεί όμως στην
επιτάχυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών, δηλαδή στην μείωση της
αξίας των θεσμών και της κοινωνικής συνοχής, στη μείωση των φυσικών πόρων
του πλανήτη, στην αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και στη μείωση της
ασφάλειας.
Κάθε δημόσιος οργανισμός καλείται να βρεί μέσα από τον εαυτό του την κρίσιμη
μάζα ηγεσίας και τη δύναμη για το μετασχηματισμό του. Όμως η ηγεσία είναι
αυτή που βολεύεται καλύτερα με την υφιστάμενη δομή.
Έχουμε πολλαπλή παλινδρόμηση μεταξύ των ομάδων πίεσης (stakeholder groups),
μεταξύ παραγωγικότητας και ποιότητας, και μεταξύ της απόκρισης προς τον
πολίτη ή προς το σύστημα.
Η ενίσχυση της εξουσίας των μελών γίνεται με την εκχώρηση υπευθυνοτήτων σε
όλα τα επίπεδα με μέτρο την δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας σε σύγκριση με
την συγκράτηση τους στα προηγούμενα επίπεδα. Η εκχώρηση αποτελεί ένα
σημείο παλινδρόμησης μεταξύ υπευθυνότητας και ελέγχου.
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Τέλος, το σημαντικότερο παράδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη
εναλλακτική πρόταση. Συνήθως στη φύση υπάρχει η δυαδικότητα. Κάθε ιδέα ή
ύλη έχει τη δυαδική της που την ανταγωνίζεται. Η πράξη απέδειξε ότι τα κλειστά
συστήματα απέτυχαν. Απέτυχαν και στο να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες
ζωής για τους κατοίκους τους αλλά και στο ανταγωνιστούν αυτούς που δεν
εγκλωβίστηκαν. Η μάχη γίνεται και από τις δύο πλευρές του πολιτικού στίβου για
το πως να διαχειριστούν ταχύτερα και/ή καλύτερα την πορεία προς την αλλαγή. Η
μειοψηφία των κομμουνιστικών κομμάτων περιορίζεται σε επιτυχημένες σε
μεγάλο βαθμό διαπιστώσεις αλλά στο επίπεδο των προτάσεων υπάρχει κενό, όπως
κενό υπάρχει και στην αναζήτηση της δυαδικής ισορροπίας του πλανήτη με την
ανυπαρξία του «αντίπαλου δέους» που στο πρόσφατο παρελθόν δικαιολογούσε σε
μεγάλο βαθμό τα έργα και τις ενέργειες των ισχυρών.
Καίριο πρόβλημα για όλες τις κυβερνήσεις αποτελεί η χρήση κατάλληλων
διοικητικών υποδειγμάτων που να είναι απλά και αποδεκτά αλλά ταυτόχρονα να
μπορούν

να περιγράψουν

την

δυναμική πολυπλοκότητα

μιας

άγνωστης

μελλοντικής πορείας.

5.10

Ηθική

Εκπαίδευση

για

Διοίκηση

Ποιότητας

στα

Συστήματα

Πληροφορικής
Μια σημαντική ερώτηση είναι το κατά πόσον τα συστήματα που βασίζονται στην
πληροφορική τεχνολογία προκαλούν

την ανάπτυξη προβλημάτων ηθικής και

αξιών που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που αναπτύσσονται σε άλλου είδους
συστήματα. Οι ηλεκτρονικοί

υπολογιστές

επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων

ευκαιριών απάτης με ριζοσπαστικό τρόπο. Αυτές οι απάτες διευκολύνονται με την
ύπαρξη των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, όπου δεν υπάρχει
άμεσα ορατή επισκόπηση και έλεγχος, ενώ η αναζήτηση και συσχέτιση των
πληροφοριών είναι εύκολη και γρήγορη με τη χρήση σχετικά φθηνού υλικού και
λογισμικού.
Οι άνθρωποι δείχνουν να αντιπαθούν τα σύνθετα απρόσωπα συστήματα που
αναπτύσσονται ταχύτατα με την χρήση της πληροφορικής. Αυτό επιτείνεται από
το γεγονός ότι η επαφή μαζί τους είναι δυνατό να γίνει από μακρυνή απόσταση
χωρίς να είναι ξεκάθαρη παρά μόνο σε λίγους ειδικούς η διαδικασία σύνδεσης με
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αυτά. Η γενική αμφιβολία και η συναρτώμενη εξιδανίκευση της ηθικής, των
αξιών, και των προσωπικών ρόλων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χαλάρωση
της επιχειρηματικής ηθικής, φαίνεται ότι δημιουργεί στον πολίτη την εντύπωση
ότι

η

ανήθικη

συμπεριφορά

είναι

κανονική

και

κατά

κάποιο

τρόπο

δικαιολογήσιμη.
Η ηθική συμπεριφορά έχει σημειώσει παρακμή όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά σε
ολόκληρη την κοινωνία. Οι ηθικές παραβάσεις δεν είναι νέο φαινόμενο. Ιστορικά
έχει παρατηρηθεί έξαρση της ηθικής παρακμής σε περιόδους μεγάλων αλλαγών.
Οσο η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται ευκολώτερη με τη βοήθεια των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι επαγγελματίες των συστημάτων πληροφορικής
βρίσκονται σε δυσκολώτερη θέση στο να λάβουν αποφάσεις σχετικές με τους
τρόπους εκτέλεσης αυτών των προσβάσεων (Parker, 1988). Η εκπαίδευση στις
τεχνικές ανάπτυξης εργασιακής ηθικής αναπτύσσεται ταχύτατα στις μεγάλες
επιχειρήσεις που βασίζουν τη λειτουργία τους σε μεγάλα σύγχρονα πληροφοριακά
συστήματα. Η εκπαίδευση αυτή βασίζεται στη δυνατότητα αναγνώρισης των
βασικών ηθικών προβλημάτων και ανάπτυξης γενικών αρχών που να καθοδηγούν
την ηθική συμπεριφορά. Έχει αποδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με
κανόνες όταν υπάρχει ικανοποιητικός έλεγχος. Στις σημερινές συνθήκες εργασίας
όπου υπάρχει μεγάλη αυτονομία και δυνατότητες δράσης, η εργασιακή ηθική δεν
μπορεί να επιβληθεί, είναι όμως απαραίτητο να αναπτυχθεί.

5.10.1 Θεωρίες και Ορισμοί
Υπάρχουν ηθικά θέματα που οφείλονται στο ρόλο που παίζουν οι υπολογιστές.
Σύμφωνα με τον Parker (1983, σελ. 197) ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να
είναι:
1. Αποθήκη και επεξεργαστής των πληροφοριών ταυτόχρονα. Η χωρίς κατάλληλη
εξουσιοδότηση χρήση τέτοιων πληροφοριών κατά πόσο μπορεί να είναι σωστή
και δίκαια;
2. Παραγωγός νέων μορφών και τύπων οικονομικών πόρων. Η ιδιοκτησία των
προγραμμάτων και των δεδομένων δεν βασίζεται στις ίδιες θεωρήσεις με τους
άλλους οικονομικούς πόρους.
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3. Ενδιάμεσος εκτέλεσης. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα και την
καταλληλότητα των εξαγόμενων πληροφοριών; Αυτοί που κατασκευάζουν τα
πληροφοριακά συστήματα ή οι χρήστες τους;
4. Ενα σύμβολο εκφοβισμού και απάτης. Η προβαλλόμενη ανθρωποκεντρική
εικόνα πρέπει να γίνει αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε πληροφοριακά συστήματα,
περιβάλλοντα

όπου

δεν

υπάρχουν

ξεκάθαρα

πρότυπα

βρίσκονται σε
επαγγελματικής

συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα μερικοί από αυτούς να προχωρούν σε ενέργειες
κλοπής πληροφοριών ή άλλων πόρων των συστημάτων παραβιάζοντας τους
σχετικούς νόμους, με αποτέλεσμα να προκαλούν σοβαρές ζημίες σε πρόσωπα ή
οργανισμούς και να εκθέτουν τους οργανισμούς που υπηρετούν ή εξυπηρετούν
(Gardner et al, 1989). Οι κυριότερες κατηγορίες νομικής μορφής είναι κακή
διαχείριση που άπτεται του ποινικού και του διοικητικού δικαίου, παραβίαση των
κανόνων ασφάλειας ζωών και πληροφοριών, και καταχρήσεις εκ μέρους των
προμηθευτών (Bologna, 1991).
Ο Rowe (1987) ορίζει ως επαγγελματίες αυτούς που οι ικανότητες τους
βασίζονται στην θεωρητική γνώση, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση,
τα πρότυπα επαγγελματικής ικανότητας, την συμμετοχή σε κάποιον ανεξάρτητο
επαγγελματικό οργανισμό, την επαγγελματική ηθική συμπεριφορά, και τον
προσανατολισμό εξυπηρέτησης των πελατών τους αντί των εαυτών τους. Πολλοί
επαγγελματικοί οργανισμοί έχουν καθορίσει κώδικες ηθικής συμπεριφοράς των
μελών τους.
Σύμφωνα με τον Pfleeger (1989), οι δύο κύριες θεωρίες ηθικής είναι η τελεολογία,
που επικεντρώνεται στις συνέπειες μια επιλογής, και η δεοντολογία, που βασίζεται
στο ηθικό καθήκον του ατόμου.
Η ηθική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία βελτίωσης σε διαδοχικά στάδια όπου ο
εργαζόμενος πρώτα τα αναγνωρίζει και κατόπιν τα αποδέχεται. Σύμφωνα με τον
Cava (1990), τα στάδια αυτά είναι διαδοχικά τα εξής:

υπακοή στην εξουσία,

συμμόρφωση και συμμετοχή σε ανώτερα κοινά ενδιαφέροντα, καλή συμπεριφορά
για επίτευξη επιδοκιμασίας, προσαρμογή σε αρχές, αποδοχή ενός κοινωνικού
συμβολαίου, και τέλος υποστήριξη των ιδεωδών της δικαιοσύνης και της
ισότητας. Η ανοδική τάση είναι προς την ανάπτυξη αυτοελέγχου όπου ο καθένας
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επιβλέπει την δική του συμπεριφορά και συμμορφώνεται με τους ηθικούς κανόνες
(Cherrington et al, 1990).
Κατά τους Hunt et al (1991), χρειάζεται μια νέα συνολική (gestalt) θεώρηση που
να μπορεί να διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ηθικών αμφιβολιών. Οι βασικές
αρχές αυτής της θεώρησης είναι:
1. Η αρχή της αντίληψης, όπου μερικά τμήματα μιας πληροφορίας φαίνονται πιο
σημαντικά από άλλα.
2. η αρχή της συνύπαρξης, όπου αντιθετικές πληροφορίες είναι δυνατό να
συνυπάρχουν.
3. η αρχή της αναγνώρισης, όπου οι προσωπικές, γνωστές πληροφορίες είναι
περισσότερο χρήσιμες από τις γενικές θεωρητικές πληροφορίες.
4. η αρχή του παρόντος, όπου οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται μόνο τις
τρέχουσες ενέργειες.

5.10.2 Έρευνες και Γνώμες
Το συνέδριο του 1985 της American Computing Machinery (ACM) σχετικά με τις
παράνομες προσβάσεις σε πληροφορικά συστήματα (Lee, Segal and Stier, 1986)
πρότεινε να διδάσκεται η ηθική σχετικά με τους υπολογιστές όχι μόνο στις τάξεις
αλλά και στα επαγγελματικά συνέδρια.
Η μελέτη των θεωριών της εργασιακής ηθικής αυξάνει την εγρήγορση και
προωθεί τις συζητήσεις των ηθικών διλημμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον
(Mai-Dalton, 1987). Η διδασκαλία και ενίσχυση των σχετικών αξιών είναι πολύ
σημαντική, επειδή προτρέπει τους ασταθείς χαρακτήρες στη συμμόρφωση προς τα
κοινωνικά πρότυπα και καθορίζει το πλαίσιο αντιμετώπισης των αποπειρούμένων
παρανομιών.
Ο Madsen (1990) αναφέρει ότι η ανώτατη ηγεσία δεν είναι εξ' ορισμού ηθική,
ούτε εγγυάται την ηθική συμπεριφορά, ενώ ο Genfan (1987) προτείνει η
διδασκαλία της ηθικής να αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος
σπουδών των τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων.
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Ο Peter Neumann (1990) πρόεδρος της επιτροπής για τους υπολογιστές και την
κοινωνική πολιτική της ACM, επικεφαλής της ομάδας για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων, συμπεραίνει ότι η ηθική
και οι σωστές εργασιακές πρακτικές αντιμετωπίζουν ένα μόνο μέρος του
προβλήματος, αλλά είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικές. Φυσικά από μόνες τους
δεν επαρκούν αν δεν συνοδεύονται από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών
ασφάλειας και αποτελεσματικών νόμων.

Ο Neumann (1991) πρότεινε να

αποφεύγεται η αυτοματοποίηση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
κρίσιμων

εφαρμογών όταν μπορεί να υπάρξουν ευπαθή σημεία.

Τέτοιες

εφαρμογές είναι αυτές που διαχειρίζονται πληροφορίες κρίσιμες για την
διατάραξη της κοινωνικής, προσωπικής και οικονομικής ασφάλειας ενός ή
περισσοτέρων
αβασάνιστα

μελών της κοινωνίας. Δεν πρέπει ποτέ να αποδεχόμαστε
ότι

ο καθένας που εργάζεται σ'

ένα τέτοιο

σύστημα

θα

συμπεριφέρεται ηθικά ή δεν θα κάνει ποτέ λάθη.
Η εφαρμοσμένη ηθική μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία αξιολόγησης
αποφάσεων με αναφορά τα πρότυπα ηθικής του υπάρχοντος περιβαλλοντολογικού
πολιτισμού. Τα συχνότερα αναφερόμενα πρότυπα είναι οι αρχές της δικαιοσύνης,
των δικαιωμάτων και του ωφελιμισμού (Fritzsche, 1990). Σύμφωνα με τον
Hosmer

(1988) οι τέσσερις κύριες αρχές της ηθικής ανάλυσης είναι ο

ωφελιμισμός, η παγκοσμιότητα, η διανεμημένη δικαιοσύνη και η προσωπική
ελευθερία.

Αν και καμία δεν παρέχει μια απλή λύση στα ηθικά διλήμματα,

μπορούν να ξεκαθαρίσουν θέματα ηθικής με τη χρήση της ηθικής ανάλυσης που
μπορεί να δώσει μια ιεράρχηση των εναλλακτικών ηθικών ενεργειών. Τα θέματα
ηθικής θα εμφανιστούν σε διεθνές επίπεδο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το αποτέλεσμα θα είναι η παράβαση

κάποιας διάστασης των υπαρχόντων αρχών ή προτύπων .
Σύμφωνα με τους ερευνητές της εργασιακής ηθικής, οι άνθρωποι έρχονται σε
ηθικά διλήμματα καθημερινά. Δυστυχώς τα εμπειρικά δεδομένα που να
αποδεικνύουν την επίπτωση της εκπαίδευσης στην ηθική είναι πολύ λίγα.
Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκπαίδευση στην εργασιακή ηθική δίνει θετικά
αποτελέσματα, τα ακόλουθα θέματα χρειάζονται συζήτηση και ανάλυση για την
αποφυγή της ανάπτυξης πιθανών εμποδίων σ' αυτή τη διαδικασία (Cooke and
Ryan, 1988):
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1. κατά πόσο είναι δυνατή η ανάπτυξη ικανοτήτων ηθικής ανάλυσης με ένα
μάθημα ηθικής μόνον,
2. αν η επίδραση της εκπαίδευσης στην μετέπειτα εργασιακή συμπεριφορά μπορεί
να μετρηθεί, και
3. αν υπάρχουν αντικειμενικά πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής.
Μια διαχρονική έρευνα τεσσάρων ετών (Arlow and Ulrich, 1988) για την
αποτελεσματικότητα των διαφόρων προτάσεων βελτίωσης της ηθικής που κατά
καιρούς έγιναν από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, με ερωτηματολόγια που
διανεμήθηκαν σε απόφοιτους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, απέδειξε τα εξής:
Διαχρονική σταθερότητα στην εκτίμηση της σπουδαιότητας των προτάσεων,
εκτός από την κυβερνητική παρέμβαση που η αποδοχή της μειώθηκε. Η ηθική
εκπαίδευση στο σπίτι θεωρείται η πρώτη σε προτεραιότητα ενώ η επίδραση του
σχολείου και του πανεπιστημίου η τελευταία. Η συμμετοχή των θρησκευτικών
ηγετών στην εργασιακή ηθική εκπαίδευση δεν θεωρείται επιθυμητή.
Μια μελέτη σχετικά με τις πεποιθήσεις των σπουδαστών των τμημάτων διοίκησης
επιχειρήσεων, έδειξε ότι οι σπουδαστές πιστεύουν ότι η αναμενόμενη ηθική
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί να είναι αντίθετη με την
αναμενόμενη στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων (Lane, Schaupp
and Parsons, 1988).
Η απαίτηση από ένα σπουδαστή να μάθει τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις
οδηγίες ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για να περάσει μια εξέταση
πιστοποίησης δεν εγγυάται ότι ο σπουδαστής έχει μάθει ή ότι έχει ενστερνισθεί τις
αντιλήψεις περί ηθικής συμπεριφοράς. Οπωσδήποτε όμως η αποδοχή στην τάξη
και η εκμάθηση τους συντελούν

στην ενίσχυση της αντίληψης και της

συναίσθησης των συνδεόμενων αξιών (Luoma, 1989).
Σύμφωνα με τους Moore et al (1988), ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων έχει δύο
εναλλακτικές δυνατότητες ενδυνάμωσης της ηθικής θωράκισης των σπουδαστών.
Η μία είναι μέσω της εκπαίδευσης και η άλλη μέσω του παραδείγματος. Η
διδασκαλία είναι μια μέθοδος που αποδίδει βραχυχρόνια, ενώ το παράδειγμα
στερεώνει μόνιμα την ηθική συμπεριφορά με τη διατήρηση μιας παράδοσης όπου
οι προτροπές ενισχύονται παντοιοτρόπως από το περιβάλλον.
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Σε μια άλλη μελέτη, αναλύθηκαν οι ηθικές τάσεις των σπουδαστών διοίκησης
επιχειρήσεων από πανεπιστήμια των Η.Π.Α., της Δανίας και της Νέας Ζηλανδίας
σε σχέση με τις αντιδράσεις τους σε ηθικά διλήμματα που τέθηκαν σε μελέτες
περιπτώσεων (Lysonski and Gaidis, 1991). Αυτά τα διλήμματα αναφέρονταν σε
καταστάσεις εξαναγκασμού και ελέγχου, σύγκρουση ενδιαφερόντων, επίδρασης
στο

φυσικό περιβάλλον,

κηδεμονίας, και προσωπικής

ακεραιότητας. Τα

αποτελέσματα είναι παρόμοια ανεξάρτητα από χώρα. Μια σύγκριση

των

αποτελεσμάτων σε εργαζόμενους στη διοίκηση επιχειρήσεων έδειξε παρόμοιο
βαθμό ευαισθησίας στα ηθικά θέματα με τους σπουδαστές. Τα αποτελέσματα
έδειξαν κάποια ροπή για ορισμένους τύπους ανήθικης συμπεριφοράς, όπως την
δωροδοκία, την εξάσκηση πίεσης για απονομή ενός συμβολαίου σε κάποιο
προμηθευτή και την προτίμηση του προσωπικού συμφέροντος σε περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων.
Η

εφαρμογή

προτύπων

συμπεριφοράς

από

τους

καθηγητές

διοίκησης

επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια μπορεί να ενισχύσει την ηθική υποδομή των
μελλοντικών επιχειρηματικών ηγετών (Sauser, 1990). Ο από την αρχή καθορισμός
των κανόνων εξέτασης και παράδοσης των εργασιών μαζί με την έντιμη και
σωστή αντιμετώπιση των σπουδαστών διδάσκει ηθική πρακτικά με το παράδειγμα
του. Πρέπει οι καθηγητές να έχουν τον σεβασμό των σπουδαστών τους για την
ποιότητα των διαλέξεων και των εργασιών. Ο καλύτερος τρόπος για μετάδοση της
ηθικής είναι η ενστάλλαξη των αρετών και των αξιών της πρακτικά μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Etzioni (1989) υπάρχουν δύο ειδών
αξίες, αυτές που τις αποδέχονται όλοι και αυτές που οι γνώμες διχάζονται. Οτι
ισχύει για τους καθηγητές, ισχύει για όλους όσους παίζουν το ρόλο του
εκπαιδευτή ή του συμβούλου που επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων
κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
Ο Harrington (1991) ισχυρίζεται ότι για να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση
στην ηθική, οι διοικούντες πρέπει να βεβαιωθούν ότι:
1. υπάρχει κώδικας ηθικής δεοντολογίας και ότι είναι σεβαστός
2. έχει εγκαθιδρυθεί μια διαδικασία ανίχνευσης των ηθικών ερωτημάτων και
προβλημάτων
3. όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην αναγνώριση των θεμάτων ηθικής τάξης
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4. οι προσπάθειες και η προτεραιότητα της διοίκησης στα θέματα ηθικής
γνωστοποιούνται με έμφαση στους εργαζόμενους
Η δέσμευση στη διοίκηση ποιότητας είναι ο μόνος τρόπος επιχειρηματικής
πρακτικής στην σημερινή διεθνή ανταγωνιστική αγορά. Η εκπαίδευση στην ηθική
δίνει έμφαση στη σχέση ποιότητας και ηθικής. Μερικές εταιρείες όπως η Hewlett
Packard και η Unisys Defense Systems ανακάλυψαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου
διοίκησης ολικής ποιότητας είχε σημαντική επίπτωση στη βελτίωση της ηθικής
ποιότητας (Hamson, Jenny and Elliott, 1989).
Σύμφωνα με τους Gandz and Bird (1989), οι διοικούντες πρέπει να επικεντρώσουν
τις προσπάθειες τους στις εξής οκτώ περιοχές: πρόσληψη, επιλογή, και προαγωγή
των εργαζομένων, εκπαίδευση στην λήψη αποφάσεων με βάση την ηθική,
γνωστοποίηση
εργαζόμενους,

των

αναμενόμενων

καθορισμός

υψηλών

ξεκάθαρων

αρχών

γραμμών

και προτύπων
επικοινωνίας,

στους
συχνές

αναθεωρήσεις πολιτικής, άμεσος έλεγχος συμπεριφοράς, δημιουργία θεσμών για
την προαγωγή ειδικών ηθικών

σκοπών και επίδειξη πρότυπης ηθικής

συμπεριφοράς από τους ιδίους.
Κατά τα τελευταία χρόνια είναι συνηθισμένη πρακτική η άσκηση ελέγχου ηθικής
συμπεριφοράς από ειδικούς στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς. Η εφαρμογή
ένορκων διοικητικών εξετάσεων και οι εισαγγελικές παρεμβάσεις είναι πολύ
συχνές τελευταία στο δημόσιο τομέα. Τα συνήθη ηθικά παραπτώματα είναι
δωροδοκίες και διαρροές απόρρητων πληροφοριών. Οι Nixon et al (1991)
προτείνουν την προσπάθεια αλλαγής του εργασιακού κλίματος και πολιτισμού με
εφαρμογή επιλογής προσωπικού που να έχει τις επιθυμητές κρίσιμες αρετές, με
την ανταμοιβή της ηθικής συμπεριφοράς και με την εκτέλεση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων.
Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού και του
εκπαιδευτικού τομέα (Forchi, 1991). Η επισκόπηση των γνωμών εκατό ηγετικών
διοικητικών στελεχών μεγάλων εταιρειών πληροφορικής αποκάλυψε ότι το 75%
πιστεύει ότι η ηθική πρέπει να καλλιεργείται στο σχολείο. Σύμφωνα με τον ίδιο
ερευνητή, μια μελέτη των σπουδαστικών ηθικών τάσεων αποκαλύπτει πως ενώ οι
σπουδαστές γνωρίζουν τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των
υπολογιστών, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα αναγκαστούν να αναμειχθούν
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περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες στο χώρο της μελλοντικής εργασίας
τους, κυρίως λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις όπου δεν
ακολουθούνται οι ηθικοί κανόνες.
Η έρευνα της επίδρασης μιας σειράς από δώδεκα εκπαιδευτικά προγράμματα σε
θέματα εργασιακής ηθικής έδειξε ότι οι ακόλουθες παράμετροι είναι κρίσιμοι
(Thompson, 1990): το κέντρισμα των σχετικών συζητήσεων, η εστίαση στην
προσπάθεια απομάκρυνσης των υποψιών που καταστρέφουν την εμπιστοσύνη, η
διευκόλυνση των συζητήσεων, η ύπαρξη πολλαπλών επιλογών αναφοράς ή
συζήτησης των ηθικών θεμάτων, η ανάλυση από τα σπουδαιότερα προς τα
επιπόλαια θέματα, η ολοκλήρωση των συζητήσεων και της εκπαίδευσης με τις
υπόλοιπες σπουδές, η απομάκρυνση των εμποδίων στη λήψη ηθικών αποφάσεων,
και η έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές.
Ένα πείραμα με έλεγχο των γνωμών πριν και μετά την εφαρμογή του, εξέτασε την
επίδραση

της

παρουσίασης

και

συζήτησης

θεμάτων

σχετικών

επιχειρηματική ηθική σε σπουδαστές της διοίκησης επιχειρήσεων

με

την

(Burton,

Johnston, Mark & Wilson, 1991). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σπουδαστές
που εκπαιδεύτηκαν με τη μέθοδο των επιχειρηματικών περιπτώσεων είχαν
καλύτερη ηθική αντιμετώπιση από τους σπουδαστές που συμμετείχαν σε καθαρά
θεωρητικές παραδόσεις. Επίσης η μέθοδος των παραδειγμάτων οδήγησε σε
περισσότερη σκέψη και ανάλυση των ηθικών θεμάτων απ' ότι η φιλοσοφική
παρουσίαση τους στη θεωρία.
Σε μια μελέτη των Vitell and Davis (1990) αναλύθηκε η επίδραση της ηθικής
στάσης της ηγεσίας, η αίσθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας, και η ύπαρξη
κώδικα

ηθικής

στην

συχνότητα

συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις.

παρουσίασης

περιπτώσεων

ανήθικης

Η μελέτη έδειξε ότι ενώ υπάρχουν πολλές

ευκαιρίες προσωπικού οφέλους που μπορεί να προέλθει από επίδειξη ανήθικης
συμπεριφοράς, η πλειοψηφία θεωρεί ως πιο πετυχημένους επαγγελματίες αυτούς
που επιδεικνύουν την πιο ηθική συμπεριφορά.
Μια εμπειρική μελέτη σχετική με την συσχέτιση της ηθικής και της ικανοποίησης
από την εργασία των επαγγελματιών της πληροφορικής (Vitell and Davis, 1990b)
συνέκρινε τις διαστάσεις ικανοποίησης (αμοιβή, προαγωγές, σχέσεις με τους
συναδέλφους, σχέση με τη διοίκηση, σχέση με την εργασία) με την ηθική στάση
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της διοίκησης, την συνολική αίσθηση κοινωνικής υπευθυνότητας, και μια κλίμακα
ηθικής

αισιοδοξίας.

Τα

αποτελέσματα

έδειξαν

ότι

υπάρχει

μεγαλύτερη

ικανοποίηση σε όλες τις διαστάσεις της εργασίας τους όταν η διοίκηση έχει ηθική
κατεύθυνση και υπάρχει αισιοδοξία σχετικά με την επιτυχία όταν ακολουθούνται
ηθικές επιλογές.
Οι εργαζόμενοι με τη στάση τους επιδρούν σημαντικά στην ηθική συμπεριφορά
των συναδέλφων τους. Η υποβοήθηση της συζήτησης των θεμάτων ηθικής σε
ομάδες είναι χρήσιμη, καθώς και η χρήση συμβούλων επίσης. Η ανάπτυξη
εσωτερικών οργανώσεων προσωπικού μπορεί να δώσει σημαντική αρχική βοήθεια
προσαρμογής

στους

νεοεισερχόμενους

σε

έναν

οργανισμό,

ενώ

ειδικές

οργανωτικές στρατηγικές μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ηθική συμπεριφορά
των εργαζομένων. Τέτοιες στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν την ύπαρξη κώδικα
ηθικής, πολιτικών δηλώσεων υποστήριξης της ηθικής, ηθικής ηγεσίας, ελεγκτή
ηθικής, συμβουλίου ηθικής, πολιτικών ανταμοιβών, και την ανάπτυξη ηθικού
επιχειρηματικού πολιτισμού (McDonald and Zepp, 1989).
Υπάρχουν

πολλοί

τρόποι

ανάπτυξης κοινών

ηθικών

αντιλήψεων

στους

εργαζόμενους, όπως προγράμματα βασικής ηθικής αφύπνισης, προγράμματα
ειδικής ηθικής εκπαίδευσης, και η πρόσληψη ενός ειδικού στην επιχειρησιακή
ηθική (McDonald and Zepp, 1990). Οι McDonald και Zepp προτείνουν επίσης
την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης στην επιχειρηματική ηθική με τη χρήση
ομαδικής λήψης αποφάσεων, ομαδικών σεμιναρίων, χρήση συμβούλων, πολιτική
αποκαλύψεων

των

ανήθικων προσπαθειών, και δημιουργία

ένωσης

των

εργαζομένων.

5.10.3 Συμπεράσματα
Υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης μιας βασικής στρατηγικής ανάπτυξης ενός
οργανωτικού πολιτισμού όπου θα προέχει η εργασιακή και επιχειρηματική ηθική
των οργανισμών. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί ηθική υποχρέωση των Ιδρυμάτων,
των Πανεπιστημίων και της Διοίκησης στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την
επίτευξη της οργανωτικής τελειότητας. Για την αποτροπή και πρόληψη ανήθικης
συμπεριφοράς, οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να προωθούν συνέδρια που
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να συμπεριλαμβάνουν τη σημασία της ηθικής επαφής στην επίτευξη των παντός
είδους εργασιακών και επιχειρηματικών ενεργειών.
Η δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται στην ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από
τους κανόνες και τους τύπους της ηθικής ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε
τους σκοπούς, τους κανόνες, τα πιστεύω και τις αξίες που σχετίζονται με την
ηθική ενέργεια στο εργασιακό και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι αρχές της
ανάλυσης είναι απαραίτητες όταν είναι αδύνατο να ληφθεί μια απόφαση με βάση
τους υπάρχοντες κανόνες. Η ουσία της ανάλυσης είναι η ανάλυση των
πιθανοτήτων ύπαρξης ζημιών που μπορεί να επέλθουν σε άλλους χωρίς την
έγκριση τους. Η ηθική συμπεριφορά των εργαζομένων μπορεί να επηρεαστεί
θετικά με τη χρήση μιας σειράς οργανωτικών μέτρων.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

6.1 Ερευνητική μεθοδολογία
Στο παρόν κεφάλαιο προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων υποδειγμάτων και
μεθοδολογιών

που αποσκοπούν στο να εξηγήσουν

τις διαπιστώσεις του

προηγούμενου κεφαλαίου και να δώσουν απάντηση στις τιθέμενες ερωτήσεις.
Μια πρώτη προσέγγιση

του ερευνητικού υποδείγματος αναπτύσσεται και

συμπληρώνεται στη συνέχεια. Βασικές αρχές του ερευνητικού υποδείγματος
αποτελούν τα εξής:
1. Τα γραμμικά υποδείγματα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση
της τροχιάς των ΠΣ είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Το υπόδειγμα
της ΔΟΠ είναι ένα τεκμηριωμένο μη γραμμικό υπόδειγμα διοίκησης που
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα από τη λειτουργία μέχρι τον
στρατηγικό σχεδιασμό.
2. Ο δημόσιος τομέας έχει ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά που έχουν ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφοροποιημένων στόχων και στρατηγικής από
τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερο θεσμικό χαρακτηριστικό του δημόσιου τομέα
αποτελεί η παλινδρόμηση μεταξύ στόχων που έρχονται σε δομική σύγκρουση,
καθώς και η παλινδρόμηση μεταξύ εφαρμοζόμενων πολιτικών (στρατηγικής)
κατά την διαδοχή κομμάτων και προσώπων στις ανώτατες κυβερνητικές
θέσεις.
3. Τα ΠΣ έχουν την δυνατότητα να ενσωματώνουν την οργανωτική, διοικητική
και διαχειριστική πληροφορία και γνώση ενός οργανισμού, επομένως οι
διαδικασίες μάθησης και διάχυσης της γνώσης έχουν άμεση συσχέτιση με το
προτεινόμενο υπόδειγμα.
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6.2 Υπόδειγμα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων Ποιότητας
Προτείνουμε την ακόλουθη εξέλιξη του βασικού υποδείγματος συστημάτων ώστε
να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων και της
φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης.

ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΧΗΜΑ 2.3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΣ ΔΟΠ

Στο παραπάνω διάγραμμα υπάρχουν τα εξής συστήματα ανατροφοδότησης που
μπορεί να αποτελούν επιμέρους υποσυστήματα συνεχούς βελτίωσης:
1. ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -» ΕΞΟΔΟΣ -> ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -> ΕΙΣΟΔΟΣ
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -> ΕΞΟΔΟΣ -» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -» ΜΝΗΜΗ -> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
4. ΠΡΟΤΥΠΑ -» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -> ΠΡΟΤΥΠΑ
5. ΣΤΟΧΟΙ -> ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -» ΣΤΟΧΟΙ
6. ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -» ΕΞΟΔΟΣ -> ΠΕΛΑΤΗΣ -> ΕΙΣΟΔΟΣ
7. ΠΕΛΑΤΗΣ -> ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -> ΠΕΛΑΤΗΣ
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Σε όλα τα επιμέρους στοιχεία υπάρχει περιβαλλοντική επίδραση που τα επηρεάζει
ανάλογα. Στη ΔΟΠ αυτή η επίδραση επικεντρώνεται κυρίως στο όνομα
ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο πελάτης - πολίτης είναι ένα δυναμικό στοιχείο που μπορεί να
μεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο ανάλογα με την επίτευξη της ικανοποίησης
του από τα επιμέρους συστήματα, και οδηγεί σε ένα δυναμικό

περιβάλλον

αλληλεπίδρασης. Οι ανατροφοδοτήσεις 1,2,3,6,7 είναι πρώτου κύκλου ενώ αυτές
του τύπου 4,5 είναι δεύτερου κύκλου ανατροφοδότησης και οδηγούν στην αύξηση
των ικανοτήτων και κατά συνέπεια του επιπέδου ωριμότητας του συστήματος. Τα
δυνατά επίπεδα ωριμότητας προτείνονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Το παραπάνω υπόδειγμα αποτελεί μια αρχική περιγραφή της πολυπλοκότητας των
δημόσιων ΠΣ. Ακολουθεί η επέκταση του με βάση την δικτύωση και την
ανάπτυξη των πληροφοριακών πεδίων. Πριν προχωρήσουμε σ' αυτή την επέκταση
είναι σκόπιμο να περιγράψουμε τις βασικές συστημικές σχέσεις που απαντώνται
σε ένα ΠΣ και σε σχέση με το περιβάλλον του.

6.3 Βασικές συστημικές σχέσεις πληροφοριακών συστημάτων
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δεν μπορούν να
γίνουν κατανοητές χωρίς την κατανόηση
[1] των ιδιοτήτων και του ρόλου των πληροφοριών, και
[2] του θεσμικού και λειτουργικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον Child (1987) οι ΤΠΕ ενέχουν μεγάλο δυναμικό συμμετοχής στην
καινοτομία λόγω της ευκαμψίας που παρέχουν για τον επανα-προγραμματισμό
των διαδικασιών συναλλαγής

και κατά συνέπεια την

αναδόμηση των

οικονομικών δομών.
Στο παρακάτω υπόδειγμα επιχειρούμε να δείξουμε τις συστημικές σχέσεις των
επιμέρους μερών ενός ΠΣ καθώς και την συστημική του σχέση με το περιβάλλον
με τη χρήση των μαθηματικών συμβόλων της θεωρίας των συνόλων.
ΠΣ= {{Ανθρ. δυναμικό} u {Διαδικασίες}} ο {{Τεχνολογίες} u {Δεδομένα}} [2.1]
Ως πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ορίζουμε τη συνεργασία ανθρώπων ή/και
διαδικασιών στην εφαρμογή των τεχνολογιών ή/και στην επεξεργασία των
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δεδομένων. Οι διαδικασίες αποτελούν αλγοριθμική γνώση που έχει αναπτυχθεί
από ανθρώπους ή και συστήματα στο παρελθόν που δεν είναι απαραίτητα παρόντα
αλλά έχουν κωδικοποιηθεί και μπορούν να εφαρμοστούν. Το σύνολο των
τεχνολογιών είναι {Λογισμικό, Υλικό, Επικοινωνίες, Γνώση, Χαρτί, κλπ.). Οι
πληροφορίες είναι τα δεδομένα που λαμβάνονται ως αποτελέσματα (εκροές)
πληροφοριακών συστημάτων του περιβάλλοντος.
Το περιβάλλον αποτελείται από σύνολα θεσμών (πολιτικών, οικονομικών,
κοινωνικών, τεχνικών, νομοθετικών, οργανωτικών, κλπ) και άλλων συντελεστών
όπως αγορών, ομάδων, τεχνολογίας, κλπ. που έχουν άμεση επίδραση στην
οριοθέτηση των δυνατοτήτων των ΠΣ.
Τα δεδομένα είναι αποτελέσματα μετρήσεων των εκροών των συστημάτων του
περιβάλλοντος. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες
είναι μια διαδικασία εφαρμογής του συνόλου των γνωστών διαδικασιών στα
δεδομένα.
Δεδομένα = {Μετρήσεις} Π {Εκροές}

[2.2]

Πληροφορίες = {Διαδικασίες} η{Δεδομένα}

[2.3]

Το σύνολο των διαδικασιών μετασχηματισμού των δεδομένων σε πληροφορίες και
των διαδικασιών διάθεσης αυτών των πληροφοριών εκεί που είναι απαραίτητες ή
χρήσιμες αποτελεί το πεδίο των ΠΣ.
Η προτυποποίηση των διαδικασιών αποτελεί γνώση που μπορεί να οδηγήσει στη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των λαμβανόμενων πληροφοριών, αλλά και των
ίδιων των διαδικασιών και των συστημάτων.
Όπως είδαμε στην πρώτη ενότητα, η μέθοδος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
εκφράζεται με το τετράπτυχο PDCA (Plan-Do-Check-Act) [ΠρογραμμάτισεΕκτέλεσε-Ήλεγξε-Προτυποποίησε] που αποτελεί τον κύκλο των διαδικασιών
συνεχούς βελτίωσης. Με βάση τον κύκλο PDCA μπορούμε να προχωρήσουμε
στον καθορισμό των συστημικών συσχετίσεων των εννοιών των δεδομένων και
των πληροφοριών με τις υπόλοιπες παραμέτρους όπως γνώση, ισχύς, πλούτος. Η
γνώση μπορεί να παρασταθεί επομένως με την ακόλουθη εξίσωση:
Γνώση = PDCA n {Πληροφορίες} Π {Δημιουργικότητα}
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Όπου

οι πληροφορίες

αναφέρονται και στις

δομικές πληροφορίες των

διαδικασιών, δηλαδή τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας τους. Η οποιαδήποτε
συστηματική εφαρμογή δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στην ανάπτυξη του
επόμενου επιπέδου γνώσης χωρίς την συμμετοχή της δημιουργικότητας. Το
λογισμικό αποτελεί εκφράσεις γνώσης διαδικασιών εκφρασμένων σε αλγόριθμους
και εφαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ή αφηρημένες τεχνολογικές

μορφές. Το

υλικό αποτελεί γνώση ενσωματωμένη σε υλικούς πόρους. Μια ειδική μορφή
υλικού είναι το firmware που αποτελεί λογισμικό ενσωματωμένο σε ειδικά
διαμορφωμένη σιλικόνη (ολοκληρωμένα κυκλώματα) και αποτελεί μια από τις
πλέον συσσωρευμένες τεχνικές πηγές πλούτου στον πλανήτη σήμερα.
Σημαντική] παράμετρος του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα (οικονομικού,
στρατιωτικού, γνωστικού, κλπ) αποτελεί η ανάπτυξη ισχύος. Η ισχύς μπορεί να
παρασταθεί με τη ακόλουθη εξίσωση:
Ισχύς = PDCA } n {Γνώση} n {Εμπιστοσύνη}

[2.5]

Η εμπιστοσύνη υπεισέρχεται ως ένας παράγοντας ασφάλειας όπου το οποιοδήποτε
επίπεδο ισχύος μπορεί να καταρρεύσει αν δεν βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης.
Κάποιο επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί με την επίτευξη ασφάλειας με την εφαρμογή
μέτρων ελέγχου. Το κάθε επίπεδο ασφάλειας συνδέεται με κάποιο αντίστοιχο
γνωστικό επίπεδο των συστημάτων ασφάλειας που δεν είναι απόλυτο σε καμία
περίπτωση. Μόνον η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μπορεί να φέρει την
διατήρηση της ισχύος, που όμως σ' αυτή την περίπτωση συνδέεται αναπόσπαστα
με το μοίρασμα της.
Η ισχύς μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη πλούτου και ευημερίας όταν υπάρχει
πρόσβαση και στους αντίστοιχους πόρους, όπως φαίνεται στην ακόλουθη
εξίσωση:
Πλούτος = PDCA } η {Ισχύς} η {Πόροι}

[2.6]

Αν συσχετίσουμε τις παραπάνω συναρτήσεις θα καταλήξουμε ότι ο πλούτος είναι
άμεσα συνδεδεμένος με την μέτρηση, που είναι και η θεμελιώδης αρχή πολλών
από τους βασικούς πρωταγωνιστές του κινήματος της ποιότητας. Επίσης η
εξέταση της συναρτήσεως 2.1 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ΠΣ αποτελούν
πηγές αλλά και αποτελέσματα γνώσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
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αύξηση της ισχύος και συνεπακόλουθα του πλούτου των οργανισμών που
εξυπηρετούν.
Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε ποιοι είναι οι περιοριστικοί παράγοντες
ανάπτυξης ή παράγοντες αποκλεισμού που μπορεί να υπεισέρχονται στην
αλυσιδωτή αντίδραση παραγωγής ισχύος που περιγράφει το υπόδειγμα των
παραπάνω εξισώσεων.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βασικής γνώσης των ΠΣ γίνεται στην
αγγλική γλώσσα. Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, εκδόσεις,
κλπ. δεν εξαιρούνται από τον κανόνα που έχει ελάχιστες εξαιρέσεις. Η κύρια
ατμομηχανή ανάπτυξης της πληροφορικής βιομηχανίας είναι οι Η.Π.Α. Η
ταχύτητα ανάπτυξης νέας γνώσης αλλά παλαίωσης των παλαιότερων γνώσεων και
συστημάτων είναι τέτοια που δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της με
οποιαδήποτε συστήματα μετάφρασης. Το πρόβλημα επεκτείνεται και σε πολλές
άλλες γνωστικές περιοχές που εφαρμόζουν την πληροφορική τεχνολογία ως
εργαλείο της εξέλιξης τους, οπότε ισχύουν παρόμοια προβλήματα αποκλεισμού.
Ως συμπέρασμα θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι ο αναλφαβητισμός στην
πληροφορική επιτείνεται από τον αναλφαβητισμό την αγγλική γλώσσα για τις
περιοχές όπου η αγγλική δεν είναι η μητρική γλώσσα.

6.4 Δίκτυο δημόσιας πληροφορικοποίησης
Η δικτύωση αποτελεί μια συνεχώς επεκτεινόμενη πραγματικότητα στο δημόσιο
τομέα που όμως δεν έχει ακόμα αναλυθεί. Το πληροφοριακό πεδίο έχει την
αφαιρετική ικανότητα της απορρόφησης της γνώσης όλων των άλλων πεδίων και
την αναπαραγωγή τους. Το υπόδειγμα των ΠΣ που αναπτύχθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο δεν περιλαμβάνει τη θεσμική συμμετοχή και την
επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους κόμβων ενός ή περισσότερων ΠΣ.
Βασικό στοιχείο ενός δικτύου αποτελεί ο κόμβος και οι συνδέσεις του δικτύου. Η
αναγνώριση και η περιγραφή των διαδικασιών του πληροφοριακού συστήματος
σε επίπεδο κόμβου αποτελεί την βασική αφετηρία στην προσπάθεια κατανόησης
της λειτουργίας του πληροφοριακού δικτύου.
Ο κόμβος μπορεί να περικλείει μια σειρά από ικανότητες και ιδιότητες που μπορεί
να υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα έκτασης και έντασης. Στο σχήμα του τυπικού
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κόμβου που ακολουθεί μπορούμε να διακρίνουμε ανατροφοδοτήσεις πρώτου και
δεύτερου κύκλου που περιγράφονται και εξηγούνται στη συνέχεια.
Η θεώρηση του κόμβου μπορεί να περιοριστεί στον ατομικό κόμβο του ενός
ατόμου, στον κόμβο ομάδας έργου ή ενέργειας, ή να συμπέσει με ένα τμήμα ενός
οργανισμού.
Η ομάδα έργου ή ενέργειας αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων που έχουν
κοινούς στόχους και όταν εξετάζεται σε μεγαλύτερες θεωρήσεις μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν κόμβο.
Το τμήμα ενός οργανισμού ή ένας οργανισμός ή ένα σωματείο ή μια αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία ή ένα επιμελητήριο αποτελείται από ένα σύνολο ατομικών
ή/και ομαδικών κόμβων που υπόκειται σε κοινούς θεσμούς και όταν εξετάζεται σε
μεγαλύτερες θεωρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν κόμβο.
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Στο σχήμα 2.4 διακρίνουμε τα εξής:
1. Ο κόμβος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
1.1 Ανθρώπινο δυναμικό (ικανότητες, δεξιότητες)
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1.2 Πόρους (Υλικό, λογισμικό, πληροφορίες, χρόνο)
1.3 Διαδικασίες

παραγωγής,

λειτουργίας,

διαχείρισης,

διοίκησης,

αξιολόγησης
2. Ο κόμβος αποδίδει στο περιβάλλον
2.1 Αποτελέσματα.
3. Ο κόμβος μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής στοιχεία:
3.1 Περιβάλλον (Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό, Νομοθετικό)
3.2 Πληροφοριακά πεδία στρατηγικής, θεσμών, προτύπων
3.2.1 Δημόσιας στρατηγικής (πολιτικών και διοικητικών στόχων)
3.2.2Νομοθετικών, πολιτικών και διοικητικών θεσμών
3.2.3Τεχνικών, διοικητικών και οργανωτικών προτύπων
3.3 Στοιχεία και αποτελέσματα άλλων κόμβων
Οι άμεσες ανατροφοδοτήσεις (πρώτου επιπέδου) είναι οι εξής:
[1.1]

Διαδικασίες -> Ανθρώπινο δυναμικό -> Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού

(ΔΑΔ)

όπως

την

ανάπτυξη ηγεσίας,

κινήτρων,

αξιολόγησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης. Οι διαδικασίες αυτές
μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο ποσοστό

σε

ιδιωτικούς φορείς.
[1.2]

Διαδικασίες -> Πόροι -> Διαδικασίες
Οι

διαδικασίες

αυτές

(αλγοριθμοποίηση,

επεξεργασία,

αποθήκευση, πρόσβαση, αξιολόγηση) μπορεί να είναι στρατηγικού,
διοικητικού, διαχειριστικού, λειτουργικού τύπου και αφορούν το
επίπεδο

αναγνώρισης

αυτοματοποίησης,

της

αξίας

της

διαμερισματοποίησης

πληροφορίας,
και

της

ασφάλειας, την

ταχύτητα επεξεργασίας, την χωρητικότητα και το κόστος. Οι
πληροφορίες έχουν άμεση συσχέτιση με το μέσο αποθήκευσης
αλλά και με τους μηχανισμούς πρόσβασης. Οι διαδικασίες αυτές
μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο ποσοστό

σε

ιδιωτικούς φορείς.
[1.3]

Διαδικασίες -> [Αποτελέσματα ->] Περιβάλλον -> Διαδικασίες
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Οι διαδικασίες διεπαφής με τους μετόχους, τους πελάτες - πολίτες ,
παραγωγής, αλλά και ενεργειών εξυπηρέτησης και αξιολόγησης και
ανάπτυξης

νέων

προϊόντων

και

τεχνολογιών.

Ο

βαθμός

κατανόησης της πληροφορίας διεπαφής εξαρτάται από τον βαθμό
θεσμικής

ασυμμετρίας

(διαφοροποίηση

θεσμικών

δομών)

επικοινωνίας και επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι διαδικασίες
αυτές μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο ποσοστό σε
ιδιωτικούς φορείς ή συμβούλους.
[1.4]

Διαδικασίες -> Στόχοι -> Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αυτές (συμμόρφωση, συμμετοχή,

αξιολόγηση)

αφορούν το επίπεδο αναγνώρισης των προβλημάτων και ευκαιριών
του περιβάλλοντος, και την προσαρμογή του κόμβου σ' αυτές και
συμβάλλουν στην αποδοχή, την ανάπτυξη και την εφαρμογή
στρατηγικής. Η διαμόρφωση των στόχων μπορεί να αποτελεί κύρια
διαδικασία δευτέρου επιπέδου ενός πληροφοριακού πεδίου (Π.Π.)
διαμόρφωσης στρατηγικής, π.χ. μια γενική ή ειδική γραμματεία
ενός υπουργείου. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να εκχωρούνται
(ανατίθενται) σε κάποιο ποσοστό

σε ιδιωτικούς φορείς ή

εξωτερικούς συμβούλους.
[1.5]

Διαδικασίες -> Θεσμοί -> Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αυτές (συμμόρφωση, συμμετοχή, αξιολόγηση) είναι
θεσμικού - διοικητικού τύπου και αφορούν τη διαμόρφωση
πολιτικής, τη συμμόρφωση και τη συμμετοχή στους υφιστάμενους
θεσμούς και την καταχώρηση των τυχόν δυσκολιών προσαρμογής.
Η διαμόρφωση των θεσμών μπορεί να αποτελεί κύρια διαδικασία
δευτέρου

επιπέδου

ενός

πληροφοριακού

πεδίου

(Π.Π.)

διαμόρφωσης θεσμών, π.χ. πολιτική και νομοθετική εξουσία. Οι
διαδικασίες αυτές μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο
ποσοστό

σε ιδιωτικούς φορείς ή εξωτερικούς συμβούλους. Οι

θεσμοί αποτελούν τον γενετικό κώδικα των δημόσιων οργανισμών
που μπορεί να είναι κωδικοποιημένος στις χρησιμοποιούμενες
τεχνολογίες ή στα επαναλαμβανόμενα πρότυπα ενεργειών.
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[1.6]

Διαδικασίες -> Πρότυπα -> Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την οργάνωση, λειτουργία,
διαχείριση, διασφάλιση, λογιστική παρακολούθηση έργων και
ενεργειών με βάση τη συμμόρφωση, χρήση και αξιολόγηση των
προτύπων. Η προτυποποίηση των ροών πληροφόρησης αναπαριστά
τους κανόνες και τις συμβάσεις της Δ.Δ. Πολλά από τα πρότυπα
είναι άμεση συνέπεια πολιτικής - νομοθετικής

θεσμοθέτησης.

Αλλα πρότυπα είναι τεχνικά ή οργανωτικά.. Η διαμόρφωση των
προτύπων μπορεί να αποτελεί κύρια διαδικασία δευτέρου επιπέδου
ενός πληροφοριακού πεδίου

διαμόρφωσης προτύπων, π.χ.

επιμελητήρια επαγγελματιών, οργανισμοί προτυποποίησης. Οι
διαδικασίες αυτές μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο
ποσοστό σε ιδιωτικούς φορείς ή εξωτερικούς συμβούλους.
[1.7]

Διαδικασίες -> Κόμβος -> Διαδικασίες
Οι διαδικασίες αφορούν τις εξωτερικές αναθέσεις έργων και
ενεργειών, την πρόσβαση στα στοιχεία άλλων κόμβων (δικτύωση)
και την αλληλεπίδραση με τις διαδικασίες άλλων κόμβων. Οι νέες
τεχνολογίες

αλληλεπίδρασης

συνεργασίας

και

μειώνουν

αυξάνουν
το

κόστος

την

ικανότητα

διεκπεραίωσης.

Οι

διαδικασίες αυτές μπορεί να εκχωρούνται (ανατίθενται) σε κάποιο
ποσοστό σε ιδιωτικούς φορείς.
Οι έμμεσες ανατροφοδοτήσεις (δευτέρου επιπέδου) είναι οι εξής:
[2.1]

Η αξιολόγηση

των αποτελεσμάτων από το περιβάλλον και

ανατροφοδότηση στις διαδικασίες του κόμβου.
[2.2]

Η διαμόρφωση των στόχων σε επίπεδο πληροφοριακού πεδίου με
χρήση των ανατροφοδοτήσεων των κόμβων. Παράδειγμα αποτελεί
η ενοποίηση των στόχων των κρατών μελών με τους στόχους της
Ε.Ε. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής μπορεί να
παίζουν τα πληροφοριακά πεδία των κομματικών μηχανισμών
μέσω των εκπροσώπων τους στη δημόσια διοίκηση.

[2.3]

Η διαμόρφωση των θεσμών σε επίπεδο πληροφοριακού πεδίου με
χρήση των ανατροφοδοτήσεων των κόμβων. Για παράδειγμα οι
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θεσμοί της Ε.Ε. γίνονται αποδεκτοί με την ενσωμάτωση του
ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο. Σημαντικό ρόλο στη
συμμόρφωση αλλά και στη διαμόρφωση των θεσμών μπορεί να
παίζουν τα πληροφοριακά πεδία των κομματικών μηχανισμών
μέσω των εκπροσώπων τους στη δημόσια διοίκηση. Στη χώρα μας
η συμμετοχή
κόμματος

των πληροφοριακών πεδίων του

είναι

θεσμοποιημένος

μέσω

των

κυβερνώντος

διορισμών

των

επικεφαλής των οργανισμών, και σε αρκετές περιπτώσεις με τη
θεσμοθετημένη διακομματική συμμετοχή σε ομάδες αξιολόγησης.
[2.4]

Η διαμόρφωση των προτύπων σε επίπεδο πληροφοριακού πεδίου
με χρήση των ανατροφοδοτήσεων των κόμβων. Παράδειγμα
αποτελούν τα διεθνή πρότυπα ISO 9000 και το βραβείο ποιότητας
TT|Ç.EFQM.

[2.5]

Η ανατροφοδότηση σε επίπεδο πόρων από και προς το περιβάλλον,
που αφορούν την αξιολόγηση της διοίκησης προμηθειών και την
αξιολόγηση της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων από
τον οργανισμό.

[2.6]

Η ανατροφοδότηση μεταξύ διαδικασιών διοίκησης

ανθρώπινου

δυναμικού και περιβάλλοντος που αφορούν την αξιολόγηση των
κριτηρίων πρόσληψης, αξιολόγησης και κινήτρων.

6.4.1 Ανάλυση του υποδείγματος
Στο

προτεινόμενο

υπόδειγμα

κόμβου,

θεωρούμε

τους

κύκλους

των

ανατροφοδοτήσεων ως μηχανισμούς παραγωγής έργου ή μείωσης της εντροπίας
του συστήματος. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα σε ένα σύστημα παρουσιάζονται
όταν υπάρχει ανισορροπία στην απόδοση ή ασυμμετρία στην επικοινωνία των
επιμέρους μηχανισμών. Η ανισορροπία μπορεί να προέρχεται από την μη ύπαρξη
ικανοτήτων μάθησης ή προσαρμογής που με τη σειρά της μειώνει την δυνατότητα
ανάπτυξης ικανοτήτων για το επόμενο επίπεδο εξέλιξης. Η ασυμμετρία μπορεί να
προέρχεται από την ατελή πληροφόρηση ή/και την επιβολή ελέγχων στη ροή
πληροφοριών. Ανάλογα με την ικανότητα των επιμέρους μηχανισμών καθίσταται
δυνατή η αύξηση της διαχειριστικής και διοικητικής ωριμότητας ενός οργανισμού.
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Στην παρούσα ενότητα προτείνουμε μια ανάλυση των επιπέδων ωριμότητας με
βάση τις επιμέρους ικανότητες των μηχανισμών μάθησης και προσαρμογής. Ο
συντονισμός των μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση της κλίμακας
ανέλιξης.
Οι

ανατροφοδοτήσεις

πρώτου

κύκλου

τελειοποιούν

τις

διαδικασίες που

συμμορφώνονται στους σημερινούς στόχους, πρότυπα και θεσμούς με τη χρήση
διαδικασιών αξιολόγησης και συλλέγουν μετα-πληροφορίες για το σύστημα
αξιολόγησης.
Οι ανατροφοδοτήσεις δεύτερου κύκλου χρησιμοποιούν τις μετα-πληροφορίες του
πρώτου κύκλου και την υπάρχουσα περιβαλλοντική γνώση (με πιθανή χρήση
συγκριτικής αξιολόγησης) και προτείνουν την ανάπτυξη νέων στόχων, θεσμών και
προτύπων.
Αν κάποια ανατροφοδότηση καθυστερεί σημαντικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει
έλλειψη πόρων, θεσμών ή ικανοτήτων ή διερεύνησης του περιβάλλοντος.
Οι

μηχανισμοί

ανατροφοδότησης περιέχουν

διαδικασίες αξιολόγησης

των

αποστάσεων (κενών) μεταξύ των επιθυμητών και των πραγματικών ικανοτήτων
και δυνατοτήτων. Στην παρούσα ενότητα προτείνουμε και εφαρμόζουμε μια
τέτοια διαδικασία αξιολόγησης σε διαρθρωτικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο.
Οι κόμβοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκταση και ένταση των παραπάνω
ανατροφοδοτήσεων. Κάθε κόμβος μπορεί να αποτελεί σημείο φυσικού και
σημασιολογικού ελέγχου, δηλαδή να συμμετέχει σε πληροφοριακά πεδία, με την
έννοια της αναγνωρισμένης σφαίρας επιρροής, ιδιοκτησίας και ελέγχου των
πληροφοριών, των προδιαγραφών τους, της μορφοποίησης τους, και της
επεξήγησης τους. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά τα εξής:
•

Τη διακοπή στη ροή πληροφοριών

•

Τη διαμερισματοποίηση των πληροφοριακών πόρων.

•

Το είδος και το περιεχόμενο των θεσμικών, τεχνικών και οργανωτικών
προτύπων.

•

Την ηγεμονία ειδικών επιστημονικών

θεσμών

στην ποιότητα των

πληροφοριών και την πρόσβαση σ' αυτές.
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Ο βαθμός και το είδος ελέγχου σε ένα κόμβο αντανακλά την ισχύ του κόμβου και
αποτελεί χώρο πιθανού ανταγωνισμού.
Με βάση το υπόδειγμα του δικτυακού κόμβου μπορούμε να συμπεράνουμε
προσωρινά τα εξής:
1. Τα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης των δεδομένων
ανεξάρτητα από τον χωρόχρονο.
2. Τα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων και συνεπώς
την ανάπτυξη μετα-δεδομένων ή πληροφοριών, δηλαδή την ανάπτυξη της
«ευφυίας».
3. Τα δίκτυα παρέχουν ευκαμψία και ακρίβεια στην επιλογή, προσαρμογή και
διαφοροποίηση

της

πληροφορίας

από

διαφορετικές

πηγές

προς

διαφορετικούς παραλήπτες.
4. Τα δίκτυα παρέχουν αυτονομία και επιλεκτικότητα των κόμβων του
δικτύου στην ανάκτηση, διάχυση και μετάδοση των πληροφοριών.
5. Τα

δίκτυα

ενσωματώνουν

τους

μεταβαλλόμενους

κανόνες

και

αντανακλούν τις πολώσεις των θεσμών και αποτελούν σημεία όπου
εκτίθενται η φύση και η σημασία των θεσμικών αλλαγών.
Τα πληροφοριακά πεδία μπορεί να εκτείνουν τον έλεγχο τους σε έναν ή
περισσότερους κόμβους με κοινή οργανωτική μνήμη (στόχους ή/και θεσμούς
ή/και πρότυπα) και κοινές ή παρόμοιες διαδικασίες που καθορίζονται από τα
πρότυπα, ελέγχονται από τους θεσμούς και εξυπηρετούν τους στόχους. Η
εξυπηρέτηση περισσότερων πληροφοριακών πεδίων από τον ίδιο κόμβο είναι
δυνατή όταν αφορούν διαφορετικό τύπο οργανωτικής μνήμης. Έτσι μπορεί να
έχουμε θεσμικά, πολιτικά, τεχνικά ή οικονομικά πληροφοριακά πεδία.
Σε ένα δίκτυο είναι προφανές ότι ο χωρόχρονος σμικρύνεται δραματικά. Αυτό
οδηγεί στην επιτάχυνση της ανισοκατανομής της πληροφόρησης και συνεπώς της
γνώσης και της ισχύος και του πλούτου που απορρέουν από αυτές. Προφανώς η
ανισοκατανομή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ανασοκατανομή των
κρίσιμων μαζών τεχνολογικής έρευνας και παραγωγής αλλά και των υπόλοιπων
πόρων. Οι υποδομές σε ΤΠΕ και σε ΠΣ καθορίζουν τα όρια του εφικτού στο
δεδομένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζεται η δυνατότητα της

Ερευνητικά Υποδείγματα

2.67

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

μείωσης της ανισοκατανομής σε περιοχές μεγάλης χωρικής διασποράς όπως για
παράδειγμα το αρχιπέλαγος των ελληνικών νησιών. Η ταχύτητα σμίκρυνσης του
χωροχρόνου δίνει νέες δυνατότητες επανακαθορισμού των πληροφοριακών
πεδίων και των οργανωτικών σχέσεων.
Η πληροφορία βρίσκεται σε μορφή που μπορεί να διαφοροποιηθεί αθέατα με
μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλες ποσότητες ηθελημένα ή αθέλητα που σημαίνει
ότι η ανάπτυξη πλούτου και ισχύος επιταχύνεται αλλά ταυτόχρονα και ότι η
καταστροφή μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγάλη από μια αντίστοιχη λανθασμένη
ή εχθρική ενέργεια.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση στην πρόσβαση μπορεί να
οδηγήσει

στην

εξασθένιση

των

δομών

ισχύος

που

βασίζονται

στην

διαμερισματοποίηση της πληροφορίας και στην αύξηση των δυνατοτήτων και της
συνεργασίας

περισσότερων

ανθρώπων που συνεπάγεται την αύξηση του

δημιουργούμενου πλούτου. Ταυτόχρονα όμως τα ίχνη διεπαφής με τα ΠΣ
αυξάνουν τις δυνατότητες αναγνώρισης, παρακολούθησης και επιτήρησης των
πολιτών.
Είναι προφανές ότι η ικανότητα ενός κόμβου να κάνει επιλεκτική διάχυση και
προστασία των πληροφοριών της τοπικής του μνήμης εξαρτάται από τις
αντίστοιχες ικανότητες διάχυσης και προστασίας των υπόλοιπων κόμβων του
δικτύου του οποίου είναι μέλος. Αυτό συνεπάγεται ότι η ικανότητα διάχυσης
πολλαπλασιάζεται αλλά η ικανότητα προστασίας μειώνεται όσο αυξάνεται το
πλήθος και η ανομοιομορφία των κόμβων του δικτύου.
Η δικτύωση επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας αλλά μειώνει τον
έλεγχο με

συνέπεια την αύξηση των πιθανοτήτων να γίνουν λάθη ή να

σημειωθούν αποκλίσεις από τη νομιμότητα.

6.5 Υπόδειγμα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας και ωριμότητας
Μετά από δύο ΚΠΣ, η ελληνική δημόσια διοίκηση συνειδητοποιεί ότι το βασικό
της πρόβλημα είναι η μειωμένη ικανότητα διαχείρισης των αντίστοιχων έργων και
ενεργειών. Σε πολλούς οργανισμούς, τα έργα και οι ενέργειες είναι συχνά
αργοπορημένα και ξεφεύγουν από τους προϋπολογισμούς τους, και τα οφέλη
καλύτερων μεθοδολογιών και εργαλείων δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν στις
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συνθήκες τύρβης μιας απειθάρχητης, χαοτικής διοίκησης. Μεγάλη προσπάθεια
έχει γίνει προς την κατεύθυνση της παρακολούθησης των έργων, αλλά ακόμη και
σήμερα μετά τη λήξη του Β' ΚΠΣ και στην αρχή του Γ' ΚΠΣ, η ποιότητα των
στοιχείων και των διαδικασιών παρακολούθησης δεν είναι σταθερή και σε πολλές
περιπτώσεις απέχει σημαντικά από τα ελάχιστα επίπεδα ελέγχου, και πολύ
περισσότερο από τα επίπεδα διασφάλισης ποιότητας ενώ η διοίκηση ποιότητας
είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη να αξιολογήσουμε το επίπεδο ικανότητας
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του δευτέρου
κοινοτικού πλαισίου στήριξης και να προτείνουμε πως μπορεί να αξιοποιηθεί για
την αξιοποίηση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης.
Η ανάγκη για τη διασφάλιση των δεδομένων και των διαδικασιών και για τη
συνεχή βελτίωση τους στη χώρα μας προκύπτει από συμβάσεις προδιαγραφών
παρακολούθησης με την Ε.Ε., αλλά και από την αυξανόμενη πολιτική βούληση
για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ποιότητας, των χρόνων περαίωσης και
της κατανομής των έργων και ενεργειών των δημόσιων επενδύσεων.
Η διερεύνηση της συμβολής των δυνατοτήτων των ΠΣ στη βελτίωση της
διοικητικής ωριμότητας είναι ένα καίριο θέμα στην προσπάθεια όλων των
κυβερνήσεων και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο τη βελτίωση
των διοικητικών δυνατοτήτων των δημόσιων οργανισμών.
Υπάρχει

σαφής

ανάγκη

αξιολόγησης

της

ποιότητας

των

διαδικασιών

παρακολούθησης αλλά και των ικανοτήτων και δυνατοτήτων βελτίωσης τους. Για
να είναι δυνατή αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη κλίμακα
ποιότητας με βάση την οποία μπορεί να καταταγεί ένας οργανισμός.

6.5.1 Υποδείγματα ωριμότητας
Το υπόδειγμα ωριμότητας είναι μια γραμμική περιγραφή των διαδοχικών
αναγνωρίσιμων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγματος που
μπορεί να χρησιμεύσει ως απλουστευμένος οδηγός για τη διοίκηση των κόμβων.
Η ύπαρξη συγκεκριμένων διαδοχικών σταδίων ωριμότητας έρχεται σε αντίφαση
με την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Τα στάδια αυτά
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αναφέρονται σε ορατές μετρήσιμες και συνεπώς συγκρίσιμες καταστάσεις που
μπορούν να χρησιμεύσουν

ως οδηγοί για την

επιλογή

μεσοπρόθεσμων

στρατηγικών επιλογών και δεν μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστα για την χάραξη
μακροχρόνιων στρατηγικών, παρά μόνον αν προβλέπονται μηχανισμοί συνεχούς
εξέλιξης του γραμμικού υποδείγματος.
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται ένα νέο υπόδειγμα βαθμιδωτής
διοικητικής και διαχειριστικής ωρίμανσης που βασίζεται στο υπόδειγμα της
δικτύωσης και των ΠΣ που προτείναμε στις προηγούμενες παραγράφους. Τέτοια
υποδείγματα αναπτύχθηκαν από τους Nolan (1984), Wilson (1997) και Humfrey
(1989) και αφορούν κυρίως τις φάσεις βελτίωσης της ικανότητας και της
ωριμότητας στην περιοχή της Μηχανικής Λογισμικού, όπως για παράδειγμα το
Capability Maturity Model (CMM) του Software Engineering Institute - SEI
(Bemberger, 1997; Olson, Rizer & Over, 1994) και το υπόδειγμα BOOTSTRAP
που είναι η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή προσπάθεια (Kuvaja, et al, 1994). Υποδείγματα
που αφορούν γενικότερες περιοχές της οργάνωσης και διοίκησης αποτελούν το
ιδιωτικό υπόδειγμα ωριμότητας της Trillium (Coallier, 1995) και το υπόδειγμα του
Agility Forum Project (Dove, Hartman, & Benson, 1996). Όλα τα παραπάνω
υποδείγματα βασίζονται κυρίως στο υπόδειγμα της ΑΕΔ. Υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις

ότι μεγάλες

προσπάθειες και σημαντικοί

επιχειρηματικοί πόροι

αφιερώνονται σήμερα στην ανάπτυξη τέτοιων υποδειγμάτων, ιδίως κάτω από τον
τίτλο 'αξιολόγηση ικανότητας' και 'αξιολόγηση ωριμότητας' (Cohoutek, 1996).

Στις επόμενες παραγράφους δίνουμε μια σύντομη περιγραφή των τριών
βασικότερων τέτοιων υποδειγμάτων, ήτοι του CMM, του Trillium, και του Agility
Forum Project.

6.5.1.1 Το υπόδειγμα CMM του SEI
To Capability and Maturity Model αφορά τους οργανισμούς που παράγουν
λογισμικό και αναφέρεται στις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών
λογισμικού. Ως βαθμίδα ωριμότητας ορίζεται ένα καθορισμένο επίπεδο που
μπορεί να ανταποκριθεί στην επίτευξη ορισμένων διαδικασιών παραγωγής και
συντήρησης λογισμικού. Κάθε βαθμίδα ωριμότητας αποτελείται από ένα σύνολο
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στόχων που όταν ικανοποιηθούν, σταθεροποιούν ένα σημαντικό μέρος των
διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης του λογισμικού. Η επίτευξη του κάθε
επιπέδου ωριμότητας καθορίζει ένα διαφορετικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης
λογισμικού, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας του οργανισμού
παραγωγής λογισμικού.
Τα πέντε επίπεδα ωριμότητας είναι τα εξής: [1] Αρχικό, [2] Επαναλήψιμο, [3]
Καθορισμένο, [4] Διαχειρίσιμο, [5] Βελτιστοποιούμενο.
Η παρούσα φάση ανάπτυξης του υποδείγματος βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης
των αναλυτικών προδιαγραφών του επιπέδου 3. Σ' αυτή την ανάπτυξη
συμμετέχουν εκατοντάδες οργανισμοί, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
των ΗΠΑ, αλλά υπάρχει συμμετοχή και από άλλες χώρες. Επίσης, μια ομάδα του
SEI ασχολείται με την ανάπτυξη ενός υποδείγματος P-CMM (People CMM) που
να είναι περισσότερο προσανατολισμένο στους ανθρώπους, ενώ το CMM είναι
προσανατολισμένο περισσότερο στην τεχνολογία. Η αναφορά του P-CMM είναι
στο επίπεδο του οργανισμού παραγωγής λογισμικού με τους εξής στόχους
(Bemberger, 1997):
•

Βελτίωση της ωριμότητας των οργανισμών παραγωγής λογισμικού με την
αύξηση της ικανότητας του προσωπικού τους.

•

Εξασφάλιση ότι η ικανότητα παραγωγής λογισμικού είναι συστατικό του
οργανισμού και όχι μερικών ατόμων.

•

Ευθυγράμμιση της υποκίνησης του προσωπικού με αυτήν του οργανισμού.

•

Συγκράτηση των πόρων (π.χ. του προσωπικού με ιδιαίτερες ικανότητες
και δεξιότητες) στον οργανισμό.

6.5.1.2 Το υπόδειγμα BOOTSTRAP
Το υπόδειγμα αυτό αναπτύχθηκε κάτω από το έργο ESPRIT και έχει ως στόχο την
διασφάλιση της συμβατότητας με το πρότυπο αξιολόγησης και βελτίωσης
λογισμικού ISO (πρόγραμμα SPICE) και την ευθυγράμμιση με την μεθοδολογία
που προτείνει το ISO 12207 "Information Technology - Software Life Cycle
Processes"

(Τεχνολογίες
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Λογισμικού). To BOOTSTRAP έχει τους ακόλουθους στόχους (Kuvaja et al,
1994):
•

Υποστήριξη

των

διαδικασιών

αξιολόγησης

της

ικανότητας

μιας

διαδικασίας σε σύγκριση με ένα σύνολο αναγνωρισμένων πρακτικών
μηχανικής λογισμικού.
•

Συμπερίληψη

των

διεθνώς

αναγνωρισμένων

προτύπων

μηχανικής

λογισμικού ως πηγών αναγνώρισης των καλύτερων πρακτικών.
•

Υποστήριξη

της αξιολόγησης

της εφαρμογής του προτύπου στον

αξιολογούμενο οργανισμό.
•

Διασφάλιση της αξιοπιστίας και της επαναληψιμότητας της αξιολόγησης.

•

Αναγνώριση

των δυνατοτήτων και αδυναμιών του

αξιολογούμενου

οργανισμού.
•

Υποστήριξη του προγραμματισμού βελτίωσης με κατάλληλα και αξιόπιστα
στοιχεία.

•

Υποστήριξη

της

επίτευξης

των

στόχων

του

οργανισμού

με

τον

προγραμματισμό ενεργειών βελτίωσης.
•

Υποβοήθηση της ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
κατά την διάρκεια της εφαρμογής των απαιτήσεων των προτύπων στον
οργανισμό.

Τα επίπεδα ικανότητας είναι τα εξής: [0] Μη περαιωμένη διαδικασία, [1]
Εκτελεσθείσα

διαδικασία, [2] Διοικούμενη διαδικασία, [3] Επαληθευμένη

διαδικασία, [4] Προβλεπόμενη διαδικασία.

6.5.1.3 Το υπόδειγμα της Trillium
Το υπόδειγμα της Trillium (Coallier, 1995) περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες
ανάπτυξης λογισμικού, τις περισσότερες δραστηριότητες ανάπτυξης συστημάτων
και προϊόντων, και ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων προώθησης στην
αγορά. Σχεδιάστηκε κυρίως για ενσωματωμένα (embedded) συστήματα όπως είναι
τα τηλεπικοινωνιακά, με άμεσες εφαρμογές στην ανάπτυξη υλικού (hardware)
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αλλά κάποια

σημεία του μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές

ανάπτυξης λογισμικού, όπως είναι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.
Το υπόδειγμα αυτό διαφέρει από το υπόδειγμα CMM στα εξής (Coallier, 1995):
•

Η αρχιτεκτονική του βασίζεται σε πορεία ανάπτυξης αντί για περιοχές
διαδικασιών.

•

Έχει προσανατολισμό στο προϊόν παρά στο λογισμικό.

•

Περιλαμβάνει πολλά θέματα που επηρεάζουν την ικανότητα.

•

Επικεντρώνεται στον πελάτη, στην ωριμότητα της τεχνολογίας, και
προσανατολίζεται κυρίως στις τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

Η δομή του υποδείγματος περιλαμβάνει ικανότητες που περιέχουν πορείες
ανάπτυξης που με τη σειρά τους περιέχουν πρακτικές.

6.5.1.4 Το υπόδειγμα Agility Forum Project
Το υπόδειγμα περιγράφει την μεταβολή της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε
καταστάσεις πρόβλεψης ή αντίδρασης σε αλλαγές και βασίζεται σε μια μελέτη
περίπτωσης της εταιρείας Remmele Engineering.
Τα περιγραφόμενα επίπεδα ωριμότητας είναι [1] Τυχαίο, [2] Επαναλήψιμο, [3]
Καθορισμένο,

[4]

Διαχειρίσιμο,

[5]

Τελειοποιημένο

και εξετάζονται

σε

περιπτώσεις αλλαγών με πρόβλεψη είτε με αντίδραση ή απόκριση.

6.5.2 Βασικές έννοιες ποιότητας διοικητικών διαδικασιών
Μια διοικητική διαδικασία παρακολούθησης είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων,
μεθόδων, πρακτικών, και μετασχηματισμών για την ανάπτυξη και τη διατήρηση
της ικανότητας παρακολούθησης των έργων και ενεργειών ενός οργανισμού.
Οι δυνατότητες μιας διοικητικής διαδικασίας παρακολούθησης περιγράφουν την
ποικιλία των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με την
εφαρμογή της.
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Η απόδοση μιας διοικητικής διαδικασίας παριστάνει τα πραγματικά αποτελέσματα
που μπορεί να επιτύχει στην πράξη χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες και
ικανότητες της.
Η ικανότητα ενός οργανισμού να εκμεταλλευτεί, να αναπτύξει και να βελτιώσει
τις δυνατότητες των διοικητικών διαδικασιών, συναρτάται με την οργανωτική
γνώση, τη μνήμη και τις δεξιότητες του οργανισμού, που αποτελούν συνεργιστικά
σύνολα των γνώσεων, μνημών και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των
συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης του.
Η ποιότητα μιας διοικητικής διαδικασίας παρακολούθησης μετράται με ένα
σύνολο δεικτών διαφόρων κατηγοριών.
Η βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών συναρτάται με τη
θεσμοποίηση των επιμέρους στοιχείων της μέσω πολιτικών, προτύπων και
οργανωτικών δομών.
Η θεσμοποίηση
πολιτισμού

περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών και οργανωτικού

υποστήριξης

των

μεθόδων,

πρακτικών

και διαδικασιών του

οργανισμού ώστε να διατηρηθούν ακόμη και μετά την αποχώρηση αυτών που τις
δημιούργησαν.
Η συνεχής βελτίωση μπορεί να βασίζεται σε πολλά μικρά βήματα εξέλιξης ή σε
μεγαλύτερα βήματα που βασίζονται στην εφαρμογή λιγότερο ή περισσότερο
επαναστατικών καινοτομιών.

6.5.3 Προς ένα μοντέλο διοικητικής και διαχειριστικής ωριμότητας κόμβου
Όλα τα παραπάνω υποδείγματα αναφέρονται είτε σε οργανισμούς ανάπτυξης
λογισμικού είτε έχουν προσανατολισμό με ιδιωτικούς στόχους.
Το

προτεινόμενο

υπόδειγμα

διαχειριστικής

ικανότητας

και

διοικητικής

ωριμότητας (ΔΙΔΩ) διαφέρει από τα παραπάνω υποδείγματα στα εξής:
1. Αφορά κόμβους δημόσιων οργανισμών με την ιδιότητα τους ως συστατικά
μέρη δημόσιων πληροφοριακών δικτύων.
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2. Εξετάζει για πρώτη φορά το ρόλο των δικτύων, των θεσμών και των
πληροφοριακών πεδίων στην ανάπτυξη των βαθμίδων ωριμότητας με βάση
το ολοκληρωμένο υπόδειγμα του δικτυακού κόμβου πληροφορικοποίησης.
3. Η ανάλυση και αξιολόγηση της ωριμότητας γίνεται εκεί που πραγματικά
μπορεί να παρατηρηθεί, δηλαδή στο επίπεδο του δικτυακού κόμβου και
του πληροφοριακού πεδίου και όχι στο επίπεδο των οργανωτικών δομών
του γραφειοκρατικού υποδείγματος.
4. Θεωρεί την ΑΕΔ ως μια από τις επιλογές της ΔΟΠ με τις αλλαγές που
επιφέρουν οι κύκλοι ανατροφοδότησης δευτέρου επιπέδου.
5. Θεωρεί ως κυρίαρχα στοιχεία τους κύκλους ανατροφοδότησης πρώτου,
και δευτέρου επιπέδου ως πηγών παραγωγής ενέργειας και μάθησης.
Στο προτεινόμενο υπόδειγμα καθορίζουμε ένα πλαίσιο ωρίμανσης της εξέλιξης
της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να
χρησιμεύσει ως υπόδειγμα αξιολόγησης ενός οργανισμού παρακολούθησης ή ως
υπόδειγμα βελτίωσης ενός τέτοιου οργανισμού. Στο υπόδειγμα διευκρινίζουμε το
ρόλο των ΠΣ σ' αυτή την εξέλιξη. Το πλαίσιο ωρίμανσης αποτελείται από μια
κλίμακα δυνατοτήτων που πιστοποιούν τη δυνατότητα παραμονής σε κάθε
βαθμίδα και την εν δυνάμει μετεξέλιξη σε κάποια επόμενη. Κάθε βαθμίδα
ωρίμανσης αποτελείται από ένα σύνολο θεσμοθετημένων

διαδικασιών που

σταθεροποιούν ένα σημαντικό μέρος των διαδικασιών παρακολούθησης. Η
μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας ωριμότητας χαρακτηρίζεται από
νέα συστατικά στοιχεία των διαδικασιών παρακολούθησης με αποτέλεσμα την
αύξηση των διοικητικών δυνατοτήτων παρακολούθησης από τον κόμβο.
Η κλίμακα (σχ. 2.5) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ιεράρχηση των ενεργειών
βελτίωσης προς τα επόμενα στάδια ωριμότητας. Η κλίμακα χρησιμοποιεί
διακριτές φάσεις ή καταστάσεις ενός κόμβου κατά την διαδικασία ωρίμανσης του.
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ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΣΧΗΜΑ 2.5

Κλίμακα ωριμότητας διοικητικών διαδικασιών

6.5.4 Χαρακτηριστικά των επιπέδων ωριμότητας
Τα στάδια ωριμότητας αναφέρονται στις δραστηριότητες του κόμβου που
αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση ή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών σε κάθε
έργο ή ενέργεια και περιγράφονται στη συνέχεια. Για την περιγραφή των σταδίων
ή βαθμίδων ελήφθησαν υπόψη οι ικανότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή
των προτεινόμενων ερευνητικών υποδειγμάτων του κόμβου δικτύωσης και των
ΠΣ.

6.5.4.1 Βαθμίδα 1 - ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Στην αρχική βαθμίδα ο κόμβος συνήθως δεν παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον
ανάπτυξης και διατήρησης των διοικητικών διαδικασιών. Σε κόμβους

που

βρίσκονται σ' αυτή τη βαθμίδα υπάρχει συχνά δυσκολία ανταπόκρισης στις
υποχρεώσεις τους και το αποτέλεσμα είναι να συμβαίνουν συχνές κρίσεις. Κατά
τις περιόδους κρίσεων, τα έργα και οι ενέργειες συνήθως δεν ακολουθούν τις
προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και υπαναχωρούν σε ad hoc προσπάθειες. Η
επιτυχία εξαρτάται από τις ικανότητες των διοικητικών στελεχών. Ακόμη και
ισχυρά δομημένες διαδικασίες δεν μπορούν να υπερκεράσουν την αστάθεια που
δημιουργεί η έλλειψη έγκυρων αποδεκτών διοικητικών πρακτικών σε μεγάλη
κλίμακα και χρονική εμπειρία.
Παρά τις επικρατούσες χαοτικές διαδικασίες, οι κόμβοι 1 ης βαθμίδας επιτυγχάνουν
πολλές φορές στα έργα και τις ενέργειες που αναλαμβάνουν, αλλά είναι συνήθεις
οι υπερβάσεις σε χρόνους και προϋπολογισμούς. Η επιτυχία των κόμβων της
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αρχικής βαθμίδας ωριμότητας εξαρτάται από τις συγκυρίες αλλά και από τις
ικανότητες και τον ηρωισμό των εργαζομένων και δεν μπορεί να επαναληφθεί
εκτός αν τα έργα και οι ενέργειες ανατεθούν στα ίδια άτομα. Έτσι στη φάση
επιβίωσης, η ικανότητα είναι χαρακτηριστικό των ατόμων, όχι του κόμβου.
Στον κόμβο 1 ης βαθμίδας οι διαδικασίες ανατροφοδότησης των πόρων δεν είναι
συστηματικές αλλά τυχαίες, και τα λαμβανόμενα αποτελέσματα των τυχαίων
αξιολογήσεων δεν παραμένουν στην οργανωτική μνήμη ως μέρος των πόρων του
κόμβου αλλά χάνονται στις επιμέρους ατομικές μνήμες του συμμετέχοντος
ανθρώπινου δυναμικού. Το χρησιμοποιούμενο υλικό και λογισμικό είναι κατά
περίπτωση αυτό που προτιμούν ή γνωρίζουν καλύτερα οι κύριοι πρωταγωνιστές
και δεν χρησιμοποιείται από όλους και η χρήση του δεν είναι συστηματική, ενώ
γίνεται ελάχιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Ο χρόνος περαίωσης
συνήθως ξεφεύγει κατά πολύ από τις προβλεπόμενες συμφωνίες.
Τα αποτελέσματα που αποδίδονται στο περιβάλλον είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα
και η ανατροφοδότηση από το περιβάλλον συνήθως λαμβάνεται ελάχιστα υπόψη
και μόνο σε ατομικό επίπεδο κάποιων συμμετεχόντων και όχι στο επίπεδο του
κόμβου. Όταν τα παράλληλα πληροφοριακά πεδία των κομματικών μηχανισμών
στη δημόσια διοίκηση είναι ισχυρά τότε αυτά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το
είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των ζητούμενων αποτελεσμάτων, οπότε
αυτά αναλαμβάνουν και την κοινωνική ανατροφοδότηση.
Οι διαδικασίες που αφορούν τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι
αποσπασματικές

με

τη

μορφή

ατομικών

αντιδράσεων

στα αναφυόμενα

προβλήματα και όχι πρόβλεψης. Συνήθως δεν προβλέπεται εκπαίδευση και
κατάρτιση ή είναι ελλιπής.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης των προβλημάτων και ευκαιριών, η προσαρμογή και
η διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων αποτελούν προσωπικές στρατηγικές. Στην
περίπτωση

που

οι

κομματικοί

μηχανισμοί

έχουν

ισχυρά

εγκατεστημένα

πληροφοριακά πεδία, συνήθως επικρατούν οι διαδικασίες συμμόρφωσης ή
απομόνωσης που επιβάλλονται από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας κόμβος
επιβίωσης μπορεί να λειτουργεί με διαδικασίες ανώτερης βαθμίδας όταν
αναληφθούν οι δικτυακές του λειτουργίες από τον κομματικό μηχανισμό του
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κυβερνώντος κόμματος ή να απομονωθεί και να πάψει να λειτουργεί επειδή δεν
είναι συμβατό με τα κυριαρχούντα πληροφοριακά πεδία
Οι διαδικασίες συμμόρφωσης,

συμμετοχής

και αξιολόγησης

των

θεσμών

περιορίζονται συνήθως στην συμμόρφωση προς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Σε περιβάλλον ισχυρών κομματικών πληροφοριακών πεδίων μπορεί κάποια από
τα συμμετέχοντα άτομα να συμβάλλουν σημαντικά στις θεσμικές διαδικασίες ως
μέλη ομάδων των κομματικών μηχανισμών.
Οι διαδικασίες οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας,
λογιστικής παρακολούθησης δεν γίνεται με βάση τη συμμόρφωση, χρήση και
αξιολόγηση προτύπων αλλά κατά περίπτωση.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους κόμβους γίνεται σε επίπεδο ατόμων
και κατά περίπτωση και με συμβατά κοινά μέσα χωρίς να έχουν προβλεφθεί
υποδομές για περισσότερο αναπτυγμένα μέσα που ενισχύουν τη συνέργια, την
ταχύτητα, την ασφάλεια και την ολοκλήρωση.
επικοινωνίας

των

κομματικών

Οι αντίστοιχοι μηχανισμοί

πληροφοριακών πεδίων

είναι

περισσότερο

αναπτυγμένοι και πολλές φορές αντικαθιστούν και συμπληρώνουν τις διαδικασίες
επικοινωνίας των κόμβων.
Σημαντικό ποσοστό των διαδικασιών του πρώτου κύκλου ανατροφοδότησης
μπορεί να μην υπάρχουν καν ή να είναι μεμονωμένες, ή να απαντώνται σε ατομικό
επίπεδο, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τους στόχους, τους θεσμούς, τα πρότυπα
και την δικτύωση με τους άλλους κόμβους. Σημαντικό μέρος της έλλειψης
επικοινωνίας αναπληρώνεται από το επικοινωνιακό δίκτυο των κομματικών
πληροφοριακών πεδίων.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης του δεύτερου κύκλου συνήθως έχουν μικρή
επίπτωση στους εσωτερικούς κύκλους ανατροφοδότησης πρώτου κύκλου και η
δικτύωση και ο επηρεασμός μεταξύ των πρώτων και δεύτερων κύκλων γίνεται
συνήθως από άτομα ή από κομματικά πληροφοριακά πεδία που αναπτύσσονται
παράλληλα με τα επίσημα πληροφοριακά πεδία της δημόσιας διοίκησης και των
άλλων θεσμών.
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6.5.4.2 Βαθμίδα 2 - ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σ' αυτή την βαθμίδα εγκαθίστανται κάποιες βασικές διαδικασίες διοίκησης και
διαχείρισης. Ο προγραμματισμός και η διοίκηση των νέων έργων βασίζεται στην
εμπειρία από παρόμοια έργα. Η ικανότητα των διαδικασιών βελτιώνεται με την
εγκαθίδρυση της βασικής διαχειριστικής πειθαρχίας για κάθε έργο. Μια
διαδικασία χαρακτηρίζεται αποτελεσματική όταν εξασκείται συστηματικά με
επιτυχία, έχει τεκμηριωθεί, έχει επιβληθεί, μεταδίδεται με κατάλληλη κατάρτιση,
μετρείται και μπορεί να βελτιωθεί. Τα έργα στους οργανισμούς της δεύτερης
βαθμίδας έχουν ενσωματωμένους διοικητικούς ελέγχους. Οι δεσμεύσεις είναι πιο
ρεαλιστικές και βασίζονται σε αποτελέσματα προηγούμενων έργων και τις
απαιτήσεις των νέων έργων. Οι διαχειριστές των έργων ανιχνεύουν τις πιθανές
δαπάνες, τα χρονοδιαγράμματα, και τη λειτουργικότητα

των διαδικασιών

παρακολούθησης,

προβλήματα

ενώ

αντιμετωπίζουν

τα

αναφυόμενα

και

συστηματοποιούν πιθανές λύσεις.
Οι ακολουθούμενες διαδικασίες σε κάθε έργο μπορεί να διαφέρουν. Η οργανωτική
απαίτηση της ωρίμανσης στη δεύτερη βαθμίδα είναι η ύπαρξη πολιτικών
παρακολούθησης που καθορίζουν τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες.
Η διοικητική ικανότητα των κόμβων της δεύτερης βαθμίδας μπορεί να θεωρηθεί
πειθαρχημένη επειδή ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των διαδικασιών
παρακολούθησης είναι σταθερός και είναι δυνατή η επανάληψη προηγούμενων
επιτυχιών. Η διαδικασία παρακολούθησης βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ενός
συστήματος διοίκησης έργου και βασίζεται σε ρεαλιστικό προγραμματισμό που
καθίσταται δυνατός λόγω της εμπειρίας από προηγούμενα έργα.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης των πόρων γίνονται με τη χρήση απλών
μεμονωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα οποία υπάρχει πρόσβαση από
τους υπεύθυνους προμηθειών.
Τα αποτελέσματα που αποδίδονται στο περιβάλλον προσαρμόζονται στις κύριες
απαιτήσεις των ομάδων πίεσης και των πελατών - πολιτών.
Η γενικότερη επαφή με το περιβάλλον περιορίζεται στην ικανοποίηση των κύριων
απαιτήσεων και δεν εξασκείται οργανωμένη πολιτική ανίχνευσης των αναγκών
και επιθυμιών, και πολύ περισσότερο δεν προβλέπεται η ικανοποίηση του
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γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Το ρόλο αυτό μπορεί να υποκαθιστούν σε
κάποιο βαθμό τα κομματικά πληροφοριακά πεδία.
Οι διαδικασίες που αφορούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού συνήθως είναι
πιο οργανωμένες σε επίπεδο ομάδων προβλημάτων αλλά παραμένουν να
αποτελούν αντιδράσεις στα αναφυόμενα προβλήματα παρά προβλέψεις. Συνήθως
προβλέπονται περισσότερες εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις προσωπικού που όμως
είναι πρόσκαιρες και δεν ικανοποιούν τεκμηριωμένα τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες.
Η επιλογή των προσώπων και τα κίνητρα αξιολόγησης συμμορφώνονται σε
κάποιες αρχές αλλά δεν ακολουθούν τεκμηριωμένες διαδικασίες και επηρεάζονται
σημαντικά από τους συσχετισμούς ισχύος προσώπων ή ομάδων.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης προβλημάτων και ευκαιριών και η προσαρμογή και η
διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων ξεφεύγουν από το επίπεδο προσώπων και
υπεισέρχονται και εκδηλώνονται κάποιες συμμετοχικές διαδικασίες σε επίπεδο
ομάδων που συνεργάζονται με κάποιο αρχικό στάδιο δικτύωσης. Αν τα κομματικά
πληροφοριακά πεδία είναι ισχυρά, η δικτύωση επηρεάζεται περισσότερο από αυτά
παρά από την πληροφοριακή ισχύ του κόμβου.
Πολλές διαδικασίες συμμόρφωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης των θεσμών
επιτυγχάνονται με εθελοντικές προσπάθειες αξιόλογων ατόμων. Η επίδραση των
κομματικών πληροφοριακών πεδίων μειώνεται.
Οι διαδικασίες οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και
λογιστικής παρακολούθησης ακολουθούν κάποιες αρχές

και σε μεμονωμένες

περιπτώσεις ακολουθούνται κάποια πρότυπα.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους κόμβους έχουν σε μεγάλο βαθμό
θεσμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση περισσότερο αναπτυγμένες
υποδομές που ενισχύουν τη συνέργια, την ταχύτητα, την ασφάλεια και την
ολοκλήρωση.

Οι

αντίστοιχοι

μηχανισμοί

επικοινωνίας

των

κομματικών

πληροφοριακών πεδίων μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένοι και
μειώνεται η ποσότητα και η ένταση αντικατάστασης και συμπλήρωσης των
διαδικασιών επικοινωνίας των κόμβων.
Οι διαδικασίες του πρώτου κύκλου ανατροφοδότησης γίνονται αλλά ελάχιστες
από αυτές ακολουθούν κάποια πρότυπα. Μέρος της έλλειψης επικοινωνίας
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αναπληρώνεται από το επικοινωνιακό δίκτυο των κομματικών πληροφοριακών
πεδίων.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης του δεύτερου κύκλου έχουν

μεγαλύτερη

επίπτωση στους εσωτερικούς κύκλους ανατροφοδότησης πρώτου κύκλου και η
δικτύωση και ο επηρεασμός μεταξύ των πρώτων και δεύτερων κύκλων γίνεται
περισσότερο από τους θεσμούς και λιγότερο από τα κομματικά πληροφοριακά
πεδία.

6.5.4.3 Βαθμίδα 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΙΛΣΦΑΛΙΣΗΣ)

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο τρίτο επίπεδο η τυποποιημένη διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης όλων
των

διαδικασιών παρακολούθησης του κόμβου

είναι τεκμηριωμένη, και

συμπεριλαμβάνει και διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες που είναι
ολοκληρωμένες σε ένα ενιαίο σύνολο. Ο κόμβος εκμεταλλεύεται τις πρότυπες
διαχειριστικές πρακτικές και αναθέτει σε μια ομάδα ελέγχου ποιότητας να
παρακολουθεί αυτή την προτυποποίηση. Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στο
νέο

σύστημα εξασφαλίζει ότι κατέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που

απαιτούνται για την διεκπεραίωση των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί.
Τα έργα προσαρμόζουν τις πρότυπες διαδικασίες παρακολούθησης στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

τους.

Οι

διαδικασίες

παρακολούθησης

κάθε

έργου

περιλαμβάνουν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο καθορισμένων επιμέρους
διαδικασιών

διαχείρισης

και

διοίκησης.

Μια

καθορισμένη

διαδικασία

περιλαμβάνει κριτήρια ετοιμότητας, εισόδους, πρότυπα και πιστοποιημένες
διαδικασίες λειτουργίας, μηχανισμούς επαλήθευσης, εξόδους, και κριτήρια
περάτωσης. Ο πλήρης καθορισμός των διαχειριστικών διαδικασιών δίνει τη
δυνατότητα στη διοίκηση να κατανοήσει την τεχνική πρόοδο των έργων και
ενεργειών.
Το τρίτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από την προτυποποίηση και τη συνέπεια. Με
καθορισμένες επιλογές έργων και ενεργειών είναι δυνατός ο έλεγχος του κόστους,
των χρονοδιαγραμμάτων και της ποιότητας παρακολούθησης. Η ικανότητα των
διαδικασιών βασίζεται σε μια κοινή για τον οργανισμό κατανόηση των
δραστηριοτήτων, των ρόλων, και των υπευθυνοτήτων σε ένα καθορισμένο έργο ή
ενέργεια.

Ερευνητικά Υποδείγματα

2.81

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης των πόρων γίνονται με τη χρήση συνθετότερων
πληροφοριακών συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση περισσότερα μέλη του
κόμβου.
Τα αποτελέσματα που αποδίδονται στο περιβάλλον είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των πελατών - πολιτών και των ομάδων πίεσης. Η γενικότερη επαφή
με το περιβάλλον είναι οργανωμένη προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης των
αναγκών τους και της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους και προβλέπεται η
ικανοποίηση

του

γενικότερου

κοινωνικού

συμφέροντος

με

βάση

τα

περιβαλλοντικά πρότυπα.
Οι

διαδικασίες που αφορούν τη διοίκηση

οργανωμένες

ανθρώπινου δυναμικού είναι

και ακολουθούν πρότυπα και αναγνωρισμένες

μεθοδολογίες.

Συνήθως προβλέπονται οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις προσωπικού
που ικανοποιούν τεκμηριωμένα τις ανάγκες των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Η
επιλογή των προσώπων και τα κίνητρα αξιολόγησης ακολουθούν πρότυπες
τεκμηριωμένες

διαδικασίες

και

δεν

επηρεάζονται

σημαντικά

από

τους

συσχετισμούς ισχύος προσώπων ή ομάδων.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης προβλημάτων και ευκαιριών και η προσαρμογή και η
διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων γίνονται με επιστημονικά τεκμηριωμένες
μεθοδολογίες. Η συμμετοχή των κομματικών πληροφοριακών πεδίων μειώνεται
σημαντικά εκτός αν είναι θεσμοθετημένη. Στην περίπτωση αυτή τα κομματικά
πληροφοριακά πεδία βρίσκονται σε

κατάσταση μετεξέλιξης και δομικής

σύγκρουσης επειδή καλούνται να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα την επιστημονική
και κομματική δεοντολογία και συμφέρον.
Οι διαδικασίες συμμόρφωσης,

συμμετοχής

και αξιολόγησης

των

θεσμών

ακολουθούν πρότυπα και αυξάνεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Η
επίδραση των κομματικών πληροφοριακών πεδίων μειώνεται σημαντικά.
Οι διαδικασίες οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και
λογιστικής παρακολούθησης ακολουθούν αναγνωρισμένες αρχές και πρότυπα.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους κόμβους είναι πλήρως οργανωμένες
και θεσμοθετημένες και χρησιμοποιούνται οι αναγκαίες υποδομές που ενισχύουν
τη συνέργια, την ταχύτητα, την ασφάλεια και την ολοκλήρωση. Οι αντίστοιχοι
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μηχανισμοί επικοινωνίας των κομματικών πληροφοριακών πεδίων υστερούν και η
συμμετοχή τους μειώνεται σημαντικά.
Οι διαδικασίες του πρώτου κύκλου ανατροφοδότησης γίνονται αλλά ελάχιστες
από

αυτές

ακολουθούν

κάποια

πρότυπα.

Ο

ρόλος

των

κομματικών

πληροφοριακών πεδίων μειώνεται σημαντικά και σε μερικές

περιπτώσεις

εξαφανίζεται. Η μείωση αυτή προκαλεί κρίση ταυτότητας στους υπάρχοντες
κομματικούς μηχανισμούς.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης του δεύτερου κύκλου έχουν άμεση επίπτωση
στους εσωτερικούς κύκλους ανατροφοδότησης πρώτου κύκλου και η δικτύωση
και ο επηρεασμός μεταξύ των πρώτων και δεύτερων κύκλων θεσμοποιείται. Τα
κομματικά πληροφοριακά πεδία περιορίζονται σημαντικά ενώ σημειώνεται η
ανάπτυξη κάποιων κοινωνικών πεδίων όπως π.χ. του εθελοντισμού.

6.5.4.4 Βαθμίδα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ' αυτό το επίπεδο, ο κόμβος θέτει ποσοτικοποιημένους στόχους ποιότητας. Η
παραγωγικότητα και η ποιότητα μετρούνται για σημαντικές δραστηριότητες
παρακολούθησης

των

έργων

και

ενεργειών

και αποτελούν

μέρος

ενός

προγράμματος μέτρησης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων
για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης όλων των
καθορισμένων διαδικασιών του οργανισμού με τη χρήση καλά ορισμένων και
συνεπών διαδικασιών μέτρησης.
Τα έργα επιτυγχάνουν τον έλεγχο των διαδικασιών τους με τη μείωση της
μεταβλητότητας τους, ώστε η

απόδοση τους να βρίσκεται μέσα σε αποδεκτά

ποσοτικοποιημένα όρια. Υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των τυχαίων
μεταβολών από τις συστηματικές και η ικανότητα ανίχνευσης των αιτίων στην
περίπτωση των συστηματικών αποκλίσεων. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις
προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου μάθησης σε ένα νέο πεδίο εφαρμογών είναι
γνωστοί και μπορούν να ελεγχθούν.
Η ικανότητα του κόμβου στο επίπεδο τέσσερα μπορεί να συνοψισθεί ως
ποσοτικοποιήσιμη και προβλέψιμη επειδή είναι μετρήσιμη και λειτουργεί μέσα σε
μετρήσιμα όρια. Το επίπεδο της ικανότητας προβλέπει την πρόβλεψη της
ποιότητας στις διαδικασίες και στα παραγόμενα αποτελέσματα μέσα
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καθορισμένα όρια. Επειδή οι διαδικασίες είναι σταθερές και μετρήσιμες, όταν
συμβαίνει κάποια απρόβλεπτη περίπτωση, η μεταβλητότητα που προκαλεί μπορεί
να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί. Όταν υπερκεραστούν τα γνωστά όρια
μιας διαδικασίας τότε μπορεί να γίνουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Οι
διαδικασίες παρακολούθησης καθώς και τα έργα και οι ενέργειες που προκύπτουν
είναι υψηλής ποιότητας.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης των πόρων γίνονται με τη χρήση δικτυακών
πληροφοριακών συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του
κόμβου.
Τα αποτελέσματα που αποδίδονται στο περιβάλλον είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των πελατών - πολιτών. Η γενικότερη επαφή με το
περιβάλλον

είναι οργανωμένη προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης και

ικανοποίησης των αναγκών και των επιθυμιών τους και προβλέπεται η
ικανοποίηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο με υπέρβαση των ισχυόντων περιβαλλοντικών προτύπων και με τη
συμμετοχή στην ανάπτυξη τους.
Οι διαδικασίες που αφορούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού βασίζονται στο
δυναμικό υπόδειγμα της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της γνώσης και
αναπτύσσονται με δυναμικές δικτυώσεις. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του
ανθρώπινου

δυναμικού

προηγείται

των

αναγκών

των

εφαρμοζόμενων

συστημάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται ο πιο σημαντικός πόρος του
κόμβου και στον κάθε εργαζόμενο δίνονται οι ευκαιρίες της αυτοπραγμάτωσης με
την επιλογή των κατάλληλων ατόμων για τις κατάλληλες θέσεις και την παροχή
ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης προβλημάτων και ευκαιριών και η προσαρμογή και η
διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων γίνονται υπόθεση όλων των εργαζομένων
και

βελτιώνονται

συνέχεια.

Η

επίδραση

των

δημόσιων

διοικητικών

πληροφοριακών πεδίων είναι σημαντική στο επίπεδο της συμμετοχής μελών του
κόμβου σης διαδικασίες ανάπτυξης και αξιολόγησης τους.
Οι διαδικασίες συμμόρφωσης,

συμμετοχής

και αξιολόγησης

των

θεσμών

θεωρούνται υπόθεση όλων των εμπλεκομένων και βελτιώνονται συνέχεια. Η
επίδραση των κομματικών πληροφοριακών πεδίων μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό
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επίπεδο. Η επίδραση των δημόσιων θεσμικών πληροφοριακών πεδίων είναι
σημαντική στο επίπεδο της συμμετοχής μελών του κόμβου στις διαδικασίες
ανάπτυξης και αξιολόγησης τους.
Οι διαδικασίες οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και
λογιστικής παρακολούθησης ακολουθούν αναγνωρισμένες αρχές και πρότυπα και
υπάρχει συμμετοχή στις διαδικασίες βελτίωσης τους.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους κόμβους είναι πλήρως οργανωμένες
και θεσμοθετημένες και χρησιμοποιούνται όλες οι αναγκαίες αλλά και πολλές
καινοτόμες υποδομές που ενισχύουν τη συνέργια, την ταχύτητα, την ασφάλεια και
την ολοκλήρωση. Οι μηχανισμοί επικοινωνίας των κομματικών πληροφοριακών
πεδίων υστερούν σημαντικά.
Οι διαδικασίες του πρώτου κύκλου ανατροφοδότησης ακολουθούν ενεργά τα
τελευταία πρότυπα. Ο ρόλος των κομματικών πληροφοριακών πεδίων μειώνεται
στο ελάχιστο δυνατό.
Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης του δεύτερου κύκλου έχουν άμεση δικτύωση με
τους εσωτερικούς κύκλους ανατροφοδότησης πρώτου κύκλου. Τα κομματικά
πληροφοριακά πεδία περιορίζονται σημαντικά ενώ τα κοινωνικά πεδία αποκτούν
μεγαλύτερο βάρος.

6.5.4.5 Βαθμίδα 5 - ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο επίπεδο πέντε, ο κόμβος είναι επικεντρωμένος στην ανάπτυξη και βελτίωση
της στρατηγικής του, και έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και
να προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες ενδυνάμωσης των διαδικασιών με στόχο
την πρόληψη στην εμφάνιση προβλημάτων. Συλλέγει και αναλύει δεδομένα που
αφορούν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παρακολούθησης και τα
χρησιμοποιεί για την ανάλυση κόστους - οφέλους της χρήσης νέων τεχνολογιών
και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Γίνεται ανίχνευση του περιβάλλοντος και
των υπαρχόντων καινοτομιών

και διερευνούνται

οι υπάρχουσες

άριστες

πρακτικές, και γίνονται συστηματικές προσπάθειες μεταφοράς τους σε όλο τον
οργανισμό. Οι υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης αξιολογούνται ως προς την
ικανότητα τους να προλαμβάνουν την πιθανότητα εμφάνισης λαθών και τα
συμπεράσματα μεταφέρονται στα υπόλοιπα έργα και ενέργειες του κόμβου.
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Σε κάθε σύστημα υπάρχει συσσώρευση άχρηστων λειτουργιών ή στοιχείων που
όταν οφείλεται σε συστηματικές αιτίες αναποτελεσματικότητας μπορεί να
ανιχνευθεί και να μειωθεί. Στο επίπεδο πέντε αυτή η ικανότητα βελτιώνεται
συνέχεια είτε με συνεχή μικρά βήματα είτε με μεγαλύτερα, με την εφαρμογή
καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων. Οι τεχνολογικές και οι διαχειριστικές
βελτιώσεις προγραμματίζονται και αντιμετωπίζονται ως συνηθισμένες διοικητικές
δραστηριότητες.
Στο επίπεδο της στρατηγικής ποιότητας λειτουργούν με άριστο τρόπο όλες οι
ανατροφοδοτήσεις πρώτου επιπέδου με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της
ανατροφοδότησης και της συμμετοχής

στα δημόσια πληροφοριακά πεδία

στρατηγικής.

6.5.4.6 Βαθμίδα 6 - ΓΝΩΣΗΣ
Σ' αυτό το επίπεδο ο κόμβος δημιουργεί ο ίδιος νέες μεθοδολογίες με βάση την
έρευνα που γίνεται εσωτερικά και ανοίγει ο ίδιος νέες οδούς αριστείας δίνοντας το
παράδειγμα για σύγκριση. Ο κόμβος έχει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα όρια του
αναπτύσσοντας νέα γνώση και νέες διαδικασίες αυτοοργανούμενης μάθησης.
Υπάρχει οργανωτικός πολιτισμός επιδίωξης και επιτάχυνσης των αλλαγών και
ανάπτυξη με φυσικό τρόπο των συνεργιών μεταξύ των επιμέρους μερών. Ιδιαίτερα
για το δημόσιο τομέα, αναπτύσσει την ικανότητα συνεχούς βελτίωσης της
συνέργειας με τον ιδιωτικό τομέα. Γίνεται πρόληψη των επιλογών που μπορεί να
οδηγούν σε μείωση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας και της
ωριμότητας του οργανισμού. Όταν ο κόμβος βρίσκεται σ' αυτή τη βαθμίδα
θεωρείται εξαγωγέας τεχνογνωσίας.
Σ' αυτό το επίπεδο ο κόμβος συμβάλλει στην βελτίωση των πληροφοριακών
πεδίων στρατηγικής, θεσμών, προτύπων και των κοινωνικών πληροφοριακών
πεδίων, δημιουργώντας νέες γνώσεις και μεθοδολογίες. Το επίπεδο γνώσης όταν
συνδυαστεί με κρίσιμες μάζες παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει
στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών διαμαντιών. Η ανάπτυξη κρίσιμων μαζών σε
περιβάλλον δικτύωσης είναι ένα θέμα προς διερεύνηση δεδομένου

ότι δεν

υπάρχουν οι παραδοσιακοί χωρο-χρονικοί περιορισμοί.
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6.5.4.7 Ο ρόλος της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ! ΗΘΙΚΗΣ
Αφήσαμε στο τέλος - χωρίς να τη θεωρούμε τελευταία - μια κατάσταση του
κόμβου

στην

οποία

επικρατεί

εμπιστοσύνη,

ήθος,

δικαιοσύνη,

άμιλλα,

συναδελφοσύνη. Αυτή η κατάσταση δεν είναι υποχρεωτικό να έχει φθάσει
κάποιος κόμβος στην βαθμίδα της γνώσης για να την αποκτήσει. Και δεν αποτελεί
από μόνη της ικανή συνθήκη για την μετάβαση στα ανώτερα επίπεδα ωριμότητας.
Όμως χωρίς αυτή είναι πολύ δύσκολο, ίσως αδύνατο για έναν κόμβο να
διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην 5 η ή την 6 η βαθμίδα ωριμότητας. Η
μη ύπαρξη εργασιακής ηθικής συνεπάγεται την προτεραιότητα στην επιδίωξη
προσωπικών στόχων, που οδηγεί σε μείωση της οργανωτικής συνέργιας και σε
δράσεις που δεν είναι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση με τους στόχους του
κόμβου. Η ηθική αποτελεί την καλύτερη διαδικασία ελέγχου, ανέξοδη πλήρη και
διαχρονικά συνεχή.

6.5.5 Η πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας με βάση την ωριμότητα
Υποστηρίζουμε ότι το επίπεδο της ωριμότητας των διοικητικών διαδικασιών
μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της δυνατότητας περαίωσης των έργων και
ενεργειών. Τα έργα στους κόμβους της πρώτης βαθμίδας έχουν

μεγάλες

διακυμάνσεις στο κόστος, στους χρόνους περάτωσης, στη λειτουργικότητα και
στην ποιότητα. Καθώς βελτιώνεται η ωριμότητα, αναμένονται βελτιώσεις στους
εξής δείκτες:
[1]

Μείωση της διαφοράς μεταξύ προβλεπόμενου και πραγματικού χρόνου
περάτωσης,

[2]

Μείωση της μεταβλητότητας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε σχέση
με τα πραγματικά,

[3]

Βελτίωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Ακόμα και για έργα που δεν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν, οι διοικητικές
πρακτικές των πιο ώριμων κόμβων βοηθούν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση
των προβλημάτων των έργων και ενεργειών νωρίτερα στον κύκλο της ανάπτυξης
τους. Σε μερικές

περιπτώσεις

αυτό σημαίνει

ότι τα αποτυχημένα έργα

αναγνωρίζονται έγκαιρα και ελαχιστοποιείται έτσι η επένδυση που τους αναλογεί.
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6.5.6 Η υπερπήδηση των επιπέδων ωριμότητας
Η προσπάθεια υπερπήδησης των επιπέδων ωριμότητας είναι αντιπαραγωγική
επειδή κάθε επίπεδο χρησιμεύει ως υπόβαθρο για την επίτευξη του επόμενου. Το
υπόδειγμα καθορίζει τα επίπεδα από τα οποία πρέπει να εξελιχθεί ένας κόμβος
ώστε να δημιουργήσει ένα οργανωτικό πολιτισμό αριστείας. Οι κόμβοι μπορούν
φυσικά να χρησιμοποιούν και να θεσμοποιούν ειδικές διαχειριστικές βελτιώσεις
άλλων επιπέδων όποτε το επιθυμούν ή όταν έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και πριν
ετοιμαστούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο ωριμότητας. Όμως θα πρέπει
να κατανοήσουν ότι η σταθερότητα αυτών των πρακτικών βρίσκεται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο, δεδομένου ότι η βάση της πετυχημένης θεσμοποίησής τους
δεν έχει ολοκληρωθεί.

Οι διαδικασίες που δεν έχουν επαρκή θεμελίωση

αποτυχαίνουν εκεί και τότε ακριβώς που χρειάζονται περισσότερο - δηλαδή κάτω
από πίεση - και δεν παρέχουν καμία βάση για μελλοντική βελτίωση.
Στην τρίτη ενότητα αποδεικνύουμε με εμπειρικό τρόπο ότι η αποτελεσματικότητα
των ΠΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη επένδυση και ανάπτυξη
τους (ωριμότητα).
Για παράδειγμα, μια καλά τεκμηριωμένη διοικητική διαδικασία που αποτελεί
χαρακτηριστικό ενός

κόμβου με ωριμότητα τρίτου επιπέδου, μπορεί να

καταρρεύσει αν η διοίκηση δεσμευθεί πρόχειρα ή αποτύχει να ελέγξει τις τυχόν
αλλαγές στις λειτουργικές της απαιτήσεις. Ομοίως, πολλοί κόμβοι συλλέγουν τα
αναλυτικά δεδομένα, διαδικασία που αποτελεί χαρακτηριστικό του επιπέδου 4,
και ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την εξαγωγή
συμπερασμάτων λόγω της ανακολουθίας των διαδικασιών ανάπτυξης τους.
Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών
πρέπει να επικεντρωθούν

στη σχέση των αναγκών του κόμβου

με το

επιχειρηματικό του περιβάλλον, και οι πρακτικές ανώτερων επιπέδων πρέπει να
ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του κόμβου ή των έργων του. Για
παράδειγμα,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως εργαλείο

επίτευξης

επιπέδου

ωριμότητας 2 το τμήμα ελέγχου ποιότητας που αποτελεί μέρος της οργάνωσης του
επιπέδου ωριμότητας 3.
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6.5.7 Λειτουργικός ορισμός του υποδείγματος ωριμότητας
Το υπόδειγμα είναι ένας οδηγός βελτιώσεων που μπορούν να αυξήσουν την
ικανότητα ενός κόμβου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
•

Από ομάδες αποτίμησης για την αναγνώριση των δυνατοτήτων και
αδυναμιών ενός κόμβου.

•

Από ομάδες αξιολόγησης για την αναγνώριση των κινδύνων επιλογής
αναδόχων για την εξωτερική ανάθεση έργων και ενεργειών και την
παρακολούθηση των συμβολαίων.

•

Από την ανώτερη διοίκηση για την κατανόηση των δραστηριοτήτων που
απαιτούνται για την προώθηση ενός προγράμματος βελτίωσης στον κόμβο.

•

Από τους τεχνικούς και τους ειδικούς ποιότητας ως οδηγός καθορισμού
και βελτίωσης των διαδικασιών ενός οργανισμού.

Όσο αναλυτικότερη γίνεται η περιγραφή του υποδείγματος, τόσο περισσότερο
χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί, χρειάζεται όμως προσοχή στη διατύπωση των
ικανοτήτων σε αφαιρετική μορφή ώστε να αφορούν βασικές

δεξιότητες

ανεξάρτητες από το είδος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.
Στην ανάλυση που προηγήθηκε εξετάσαμε τα επίπεδα ωριμότητας ενός κόμβου.
Ένας κόμβος μπορεί να αποτελεί έναν οργανισμό, ένα τμήμα ή μια μονάδα ενός
οργανισμού, ή μια ομάδα έργου.
Ένας οργανισμός θεωρείται ότι αποτελείται από ένα σύνολο δικτυωμένων
κόμβων. Στην διερεύνηση του οργανισμού ως δικτύου κόμβων

θα πρέπει να

εξετάσουμε τα επίπεδα ωριμότητας των κόμβων, τις ιδιότητες των συνδέσεων
μεταξύ των κόμβων και την ένταση και έκταση των πληροφοριακών πεδίων
(κοινωνικών, στρατηγικής, θεσμών και στόχων) που περιβάλλουν τον οργανισμό.
Σημαντικό ερώτημα είναι το πως προκύπτει το επίπεδο ωριμότητας ενός
οργανισμού από τα επίπεδα ωριμότητας των κόμβων του και ο ρόλος της
ωριμότητας των επιμέρους κόμβων στην ανάπτυξη και βελτίωση της συνολικής
ωριμότητας του οργανισμού.
Οι

διαδικασίες και οι πληροφορίες

αποτελούν

συστατικά

στοιχεία

της

οργανωτικής μνήμης του κόμβου. Η οργανωτική μνήμη μπορεί να βρίσκεται
στους ανθρώπους και στα πληροφοριακά συστήματα. Είναι ενδιαφέρον να
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εξετάσουμε

αν υπάρχει συσχέτιση της ωριμότητας ενός κόμβου

με τα

χρησιμοποιούμενα από τον κόμβο ΠΣ. Μια συμβολή στη διερεύνηση του ρόλου
των ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων βελτίωσης της ωριμότητας ενός κόμβου παρουσιάζεται στην τρίτη
ενότητα και αφορά μια μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος VIDEEO (Virtual DEvelopment .Enterprise for EurOpe.
Επίσης, η εξέταση του επιπέδου ωριμότητας του οργανισμού δημιουργεί την
ανάγκη διερεύνησης

των μηχανισμών εσωτερικής ανάθεσης των έργων και

ενεργειών επειδή είναι προφανές πως η ανάληψη τους από κόμβους διαφορετικής
ωριμότητας θα έχει διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας.
Οι δυνατότητες ενός οργανισμού να φέρει σε πέρας ένα έργο ή μια ενέργεια
εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των διοικητικών μηχανισμών επιμερισμού
των εργασιών και τον βαθμό ωριμότητας των επιμέρους κόμβων του, αλλά και
από τους ελεύθερους πόρους των αντίστοιχων κόμβων. Σημαντικό σημείο
διερεύνησης θα πρέπει να αποτελέσουν οι επιπτώσεις στην ωριμότητα των
κόμβων και του οργανισμού όταν γίνεται μεταφορά πόρων μεταξύ κόμβων ή
επιλεκτική αύξηση των πόρων ενός ή περισσοτέρων κόμβων. Σημαντική βοήθεια
προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η δυνατότητα αξιολόγησης των επιμέρους
δεικτών ποιότητας των συστημάτων στα διάφορα επίπεδα ωριμότητας. Ακολουθεί
η περιγραφή μιας μεθόδου που αναπτύξαμε στα πλαίσια της παρούσας
ερευνητικής προσπάθειας. Η μέθοδος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της τακτικής
(λειτουργικής) ποιότητας αλλά και της στρατηγικής (διαρθρωτικής) ποιότητας των
εξεταζόμενων συστημάτων.

6.6

Μέθοδος αξιολόγησης διαρθρωτικής και

λειτουργικής ποιότητας

συστημάτων
Στις επόμενες

παραγράφους προτείνουμε

ένα γενικό

θεωρητικό

μοντέλο

αξιολόγησης της δυνατότητας βελτίωσης της ποιότητας ενός συστήματος από
διαρθρωτική και λειτουργική άποψη.
Η ποιότητα κατασκευής ενός συστήματος εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων
(συντελεστών) που μπορούν να χωριστούν σε Ν κατηγορίες Ki, 1=1,Ν. Η μελέτη
της αναλογίας συμβολής

Ερευνητικά Υποδείγματα

των διαφόρων κατηγοριών στην ποιότητα ενός

2.90

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

συστήματος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον υπεύθυνο στρατηγικού
σχεδιασμού επειδή:
1. Οι τυχόν αποκλίσεις των πραγματικών αναλογιών από τις επιθυμητές δείχνουν
τις διαρθρωτικές αποκλίσεις των επί μέρους κατηγοριών και επομένως τις
διαρθρωτικές αλλαγές που επιβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητας των
αναπτυσσόμενων συστημάτων και
2. Οι συντελεστές της αποτελεσματικότητας και της ευκολίας βελτίωσης τους
δείχνουν τα όρια και τις περιοχές των λειτουργικών βελτιώσεων που μπορούν
να προγραμματιστούν και να επιχειρηθούν κατά την επόμενη ορατή χρονική
περίοδο t+Δί.
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους κατηγοριών συντελεστών, σε
συνδυασμό με τις αναλογίες συμβολής κάθε κατηγορίας, μπορούν να μας δώσουν
μια εκτίμηση της σημερινής αποτελεσματικότητας του συστήματος, καθώς και τη
δυνητική αποτελεσματικότητα του με βάση την επιθυμητή αναλογία συντελεστών
που μπορεί να επέλθει με την εφαρμογή των κατάλληλων διαρθρωτικών αλλαγών.
Η μέτρηση της ευκολίας βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των επιμέρους
κατηγοριών μπορεί να μας δώσει τα περιθώρια βελτίωσης του συστήματος στην
επόμενη προβλέψιμη χρονική περίοδο t+Δί, βελτίωση που θα οφείλεται στην
επιμέρους βελτίωση κάθε κατηγορίας. Η συνολική βελτίωση που μπορεί να
επέλθει στο σύστημα ποιότητας είναι το σύνολο της διαρθρωτικής και της
λειτουργικής βελτίωσης στις επιμέρους κατηγορίες.
Στο σχήμα 2.6 παρουσιάζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
διάρθρωση)

με

τα σημερινά

δεδομένα

(μπλε

καμπύλη), η

(ιδεατή
σημερινή

αποτελεσματικότητα (κόκκινη καμπύλη) και η αποτελεσματικότητα με πλήρεις
λειτουργικές βελτιώσεις αλλά χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές (πράσινη καμπύλη).
Μεταξύ της μπλε και της πράσινης καμπύλης υπάρχουν πορτοκαλί περιοχές δε
(διαρθρωτικά ελλείμματα) και πράσινες περιοχές δπ (διαρθρωτικά περισσεύματα).
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Ιδεατή
διάρθρωση
Σημερινή
διάρθρωοη
Σημερινή
λειτουργία

με = μελλοντική εξέλιξη
δε = διαρθρωτικό έλλειμμα
δπ = διαρθρωτικό περίααευμα
λε = λειτουργικό έλλειμμα
οε = αημερινή εξέλιξη

ΣΧΗΜΑ 2.6:

Διαρθρωτικά και λειτουργικά ελλείμματα

Τα ελλείμματα υπάρχουν όταν η μπλε καμπύλη υπερέχει της πράσινης και τα
περισσεύματα στην αντίθετη περίπτωση. Τα ελλείμματα υπάρχουν λόγω της μη
επαρκούς συμμετοχής κάποιων κατηγοριών ενώ τα περισσεύματα οφείλονται στην
υπερβολική συμμετοχή κάποιων άλλων κατηγοριών. Ελλείμματα ή περισσεύματα
δείχνουν την ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων στη συμμετοχή των επιμέρους
κατηγοριών. Η μώβ περιοχή (λε) δείχνει το λειτουργικό έλλειμμα, ήτοι την μη
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Το λειτουργικό έλλειμμα μπορεί να
καλυφθεί με συνεχείς βελτιώσεις με μεθόδους διοίκησης ποιότητας. Η πράσινη
περιοχή στη βάση του διαγράμματος δείχνει τη σημερινή εξέλιξη (σε). Η
μελλοντική εξέλιξη (με) παρουσιάζεται με σκούρο μπλε στο πάνω μέρος του
διαγράμματος. Η μελλοντική εξέλιξη μπορεί να προκύψει από την αναδιάταξη των
επιχειρηματικών διαδικασιών με νέες μεθοδολογίες που μπορεί να αυξήσουν
σημαντικά τα σημερινά όρια κατανόησης των διαδικασιών βελτίωσης της
ποιότητας του συστήματος και να οδηγήσουν σε νέες πρακτικές αντιμετώπισης.
Για τη μέτρηση της επιθυμητής και της πραγματικής συμβολής, καθώς και για τη
μέτρηση

της

αποτελεσματικότητας

και

της

ευκολίας

βελτίωσης

της,

χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω γενικός πίνακας 2.6 των κατηγοριών παραγόντων
ποιότητας. Στον πίνακα υπάρχει η στήλη των κατηγοριών Κι που αξιολογείται
σχετικά με τη συμβολή της (ιδεατή και υπάρχουσα) στην ποιότητα του
συστήματος και εκτιμάται η σημερινή αποτελεσματικότητα της και η ευκολία
βελτίωσης της.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΝΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ
(0-100)
τ.

κ3

ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
(0-100)
σ.
σ-,
σ3

κ,
Κν.|

κ,

Κ,

κν

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΑ (0-100)
(0-100)
Cti

β,

Το

Ch

k

τ3

α3

β.,

σ,

Ti

ûj

β,

σ,.ι
σν
100

Τν-1

<Vl

βν-,

τν
100

Ον

βν

Όσο αυξάνεται το διαρθρωτικό ποσοστό συμμετοχής Sj της κατηγορίας i τόσο
αυξάνεται και η δυνατότητα της συμβολής της κατηγορίας i στην βελτίωση της
συνολικής δυναμικότητας. Σε μηδέν ποσοστό υπάρχει μηδενική συμβολή και σε
ποσοστό 100% υπάρχει πλήρης συμβολή (100%). Σύμφωνα με το θεώρημα του
Barone (1935) η αποδοτικότητα στην παραγωγή σημαίνει ότι καμιά αλλαγή στους
συντελεστές παραγωγής δεν θα επιφέρει μεγαλύτερο

αποτέλεσμα σε κάποιο

αγαθό χωρίς να μειωθεί η παραγωγή ενός άλλου, Η εφαρμογή του θεωρήματος
στην περίπτωση μας σημαίνει ότι η βέλτιστη ποιότητα του συστήματος
επιτυγχάνεται όταν υπάρχει η κατάλληλη συμμετοχή όλων των επιμέρους
κατηγοριών συντελεστών. Το άθροισμα του συνόλου των συμμετοχών είναι ίσο
με 100%. Κατά συνέπεια, η κάθε αύξηση της συμμετοχής μιας κατηγορίας
επιφέρει

μικρότερη

μη

αναλογική

αύξηση

της

συμβολής

της

στην

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Το σχήμα 2.7 δείχνει τον ενδεικτικό τύπο
της συνάρτησης που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση.

Το σχήμα της ανωτέρω συνάρτησης μας οδηγεί σε συνάρτηση της μορφής
χ

σ = λ s , λ= σταθερά, 0<=χ<=1

{2.7}

Τα πεδία της συνάρτησης σ και της μεταβλητής s είναι[0,1] και [0%,100%]
αντίστοιχα. Η συνολική δυνατότητα (Διαρθρωτική Συμβολή - ΔΣ) όλων των
κατηγοριών είναι:
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AE = L O i = L S i Z = 1 0 0 , i = l , N

ΣΧΗΜΑ 2.7

{2.8}

Συμβολή σ προς συμμετοχή s

Η ιδεατή συμβολή αναφέρεται στις ιδεατές (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ στον πίνακα )
τιμές. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την πραγματική κατάσταση θα πρέπει
να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την συμβολή μιας κατηγορίας όταν διαφέρει από
τα ιδεατά όρια. Όπως αποδεικνύεται από το σχήμα 2.7, η δυνατότητα s αυξάνεται
αναλογικά με την αύξηση της συμμετοχής σ στην συνολική αποτελεσματικότητα.
Η πραγματική συμμετοχή πσ είναι ίση με την εκτιμώμενη τ όταν τ <= σ, αλλά
στην περίπτωση που τ > σ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η

επίδραση της

μεταβλητότητας της καμπύλης του σχήματος. Η συνάρτηση πσ

μπορεί να

αποδοθεί με μεγάλη προσέγγιση από τον τύπο:
π σ = σ + [VjJ [τ 1 / χ - σ 1 / χ ] χ , τ>σ

{2.9}

Θα μπορούσε κανείς να δεχθεί επί το δυσμενέστερο, ότι συμβολή μεγαλύτερη της
ιδεατής (τ>σ) τείνει να έχει μηδενική δυνατότητα συμμετοχής (πσ=σ), δεδομένου
ότι υπάρχει το αρνητικό διαρθρωτικό τίμημα

της χρήσης πόρων σε λιγότερο

αποτελεσματικές δραστηριότητες. Η απόρριψη της μικρής επιπλέον συμβολής του
τύπου {2} δεν αναιρεί τα συμπεράσματα της παρούσας ανάλυσης. Επομένως
ισχύουν οι τύποι:

πσ = σ, τ>=σ

{2.10}

πσ = τ, τ<=σ

{2.11}
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Οι τύποι {2.10} και {2.11} μπορούν να αποδοθούν με τον τύπο
πσ = min {σ,τ}

{2.12}

Η πραγματική διαρθρωτική αποτελεσματικότητα ΠΔΑ δίνεται από τον τύπο:

{2.13}

ΠΔΑ = Σ(πσι) = Σπώι{σ,τ}
Η ιδεατή διαρθρωτική αποτελεσματικότητα ΙΔΑ δίνεται από τον τύπο:

ΙΔΑ = Σ(σΟ,ι=1,Ν

{2.14}

Η διαφορά ιδεατής και πραγματικής διάρθρωσης μας δίνει τη διαρθρωτική
βελτίωση ποιότητας ΔΒΠ που μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες διαρθρωτικές
αλλαγές.
Δ Β Π = ΙΔΑ - Π Δ Α = Σ [σ{ - min {σ,τ}]

{2.15}

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιμέρους κατηγοριών συντελεστών αϊ
μας δίνει την πραγματική λειτουργική ποιότητα που σε συνδυασμό με την
πραγματική διάρθρωση μας δίνει την πραγματική λειτουργική ποιότητα.
Π Λ Π = Σ min fo,^} *a t

{2.16}

Η βελτίωση της λειτουργικής ποιότητας των επιμέρους κατηγοριών δίνεται από
την εκτίμηση της ευκολίας βελτίωσης

τους. Το ποσοστό

βελτίωσης πβ

υπολογίζεται από τους συντελεστές αποτελεσματικότητας α και τους συντελεστές
ευκολίας βελτίωσης β με βάση τον τύπο

πβί = ß i . (1 - ad

{2.17}

Η λειτουργική ιδεατή λειτουργική βελτίωση ποιότητας που μπορεί να επέλθει με
βάση την ιδεατή διάρθρωση των κατηγοριών και επιβολή των συντελεστών
ευκολίας λειτουργικής βελτίωσης δίνεται από τον τύπο
Ι Λ Β Π = Σ (σ,. πβ,) = Σ σ,. ft . (1 - α,), ί=1,Ν

{2.18}

Η μέγιστη δυνατή βελτίωση του συστήματος που μπορεί να επέλθει στον ορατό
χρονικό ορίζοντα tj+i = ti + Δί με βάση τα στοιχεία του χρόνου εκτίμησης t; δίνεται
από τον τύπο
ΜΔΒ = ΔΒΠ + ΙΑΒΠ
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Το χρονικό διάστημα

At του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού

συνήθως δεν υπερβαίνει την πενταετία.
Οι παραπάνω αναλύσεις δίνουν μια καλή τρέχουσα εικόνα της ποιότητας των
αναπτυσσόμενων συστημάτων με βάση την μακροοικονομική εικόνα των κύριων
κατηγοριών συντελεστών (οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών, κλπ). Δείχνουν τις
τάσεις αλλά δεν μπορούν να ληφθούν ως ακριβείς έγκυρες μετρήσεις των
εξεταζόμενων συντελεστών σ, τ, α, β, δεδομένου ότι αποτελούν αποτυπώσεις
εκτιμήσεων σε κάποια χρονική στιγμή. Βέβαια, οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε
κατασταλαγμένες εμπειρίες που αντιστοιχούν συνήθως σε μεγάλα χρονικά
διαστήματα. Η αξία τους είναι τεράστια επειδή προέρχονται από ανθρώπους που
κατά το πλείστον έχουν μακροχρόνια σφαιρική πείρα αντιμετώπισης των
εξεταζόμενων συστημάτων (συνήθως διευθυντές διοίκησης των αντίστοιχων
συστημάτων). Η εγκυρότητα αυτών των εκτιμήσεων μπορεί να βελτιωθεί με
επέκταση

των

ερωτηματολογίων

σε

μεγαλύτερο

αριθμό αποδεκτών που

ασχολούνται με τα συστήματα των οργανισμών από διαφορετικές υπεύθυνες
θέσεις. Μικρή χρησιμότητα λογιστικής μορφής μπορεί να αποφέρει και η
διερεύνηση της εκάστοτε ακριβούς μορφής της συνάρτησης σ = λ S* για αύξηση
της ακρίβειας των υπολογισμών.
Οι ιδεατοί συντελεστές σ σε μερικές περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί. Για
παράδειγμα, τα βραβεία ποιότητας EFQM, Baldridge και Deming έχουν καθορίσει
τους συντελεστές κάποιων ειδικών κατηγοριών και δεικτών ποιότητας. Οι
συντελεστές και οι αντίστοιχες κατηγορίες δεν συμπίπτουν λόγω της εμπειρικής
ανάπτυξη τους που βασίστηκε στον συγκερασμό των γνωμών επιλεγμένων
ειδικών. Η σύγκριση των κατηγοριών και των δεικτών με τους παραδεκτούς
συντελεστές για
σημαντικές

ειδικές κατηγορίες συστημάτων

μπορεί να αποκαλύψει

πτυχές του εν πολλοίς άγνωστου θεωρητικού υπόβαθρου της

ποιότητας αυτών των συστημάτων.
Η εκάστοτε επιλογή των κατηγοριών Κι των συντελεστών ποιότητας μπορεί να
προέλθει από συστηματική

βιβλιογραφική επισκόπηση

με πιθανές

κατά

περίπτωση συμπληρώσεις και διορθώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν με τη
χρήση των μεθοδολογιών

της δομημένης συνέντευξης, του καταιγισμού ιδεών

(brainstorming) και της δομημένης σύγκλισης Δελφοί (Delfi).
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Ακολουθεί η Τρίτη Ενότητα με τίτλο Εφαρμογές-Υποθέσεις-Διερευνήσειο Στα
υπόλοιπα κεφάλαια της διατριβής γίνονται δύο ειδών

διερευνήσεις:

[α]

ερευνώνται επιμέρους υποθέσεις με τη χρήση παραδοσιακών ερευνητικών
μεθοδολογιών, [β] εφαρμόζονται τα προτεινόμενα υποδείγματα και μεθοδολογίες.
Στο 7° Κεφάλαιο
Συντελεστές

με τίτλο Στρατηγική Ποιότητας Δημόσιων ΠΣ - Κρίσιιιοι

Επιτυγίας

περιγράφεται

και

μεθοδολογία των κρίσιμων συντελεστών

χρησιμοποιείται

η

ερευνητική

επιτυχίας για την ιεράρχηση και

αξιολόγηση των θεμάτων (Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Διοικητικών,
Οργανωτικών, Τεχνικών) που αφορούν την ανάπτυξη των μεγάλων δημόσιων ΠΣ
της χώρας μας. Τα ερωτηματολόγια

απαντήθηκαν από τους

διευθυντές

πληροφορικής μεγάλων δημόσιων οργανισμών και τα αποτελέσματα συμβάλλουν
στην αναγνώριση των κρίσιμων στρατηγικών επιλογών για την ανάπτυξη των
δημόσιων ΠΣ
Στο 8°

Κεφάλαιο με τίτλο

Λειτουργικής
ποιότητας

με

Εφαρμογή Υποδείγματος

Ποιότητας Δημόσιων
βάση

τα

Διαρθρωτικής και

ΠΣ γίνεται επιλογή των παραγόντων

βραβεία ποιότητας

EFQM

και

Baldridge.

Τα

ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από διευθυντές πληροφορικής μεγάλων δημόσιων
οργανισμών και έδωσαν μια αρχική συγκριτική αξιολόγηση των διαρθρωτικών και
λειτουργικών ελλειμμάτων ποιότητας που δείχνουν ότι η απόσταση που τα
υπεύθυνα στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να διανυθεί είναι υπερβολικά πολύ μεγάλη.
Στο 9° Κεφάλαιο με τίτλο Σύγκριση των Βραβείων Baldridge και EFQM
παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο βραβείων με ιδιαίτερη
εστίαση στα θέματα των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την κατανόηση
των διαφορών και την ενοποίηση των ομοιοτήτων κάτω από μια κοινή θεώρηση.
Στο 10° Κεφάλαιο με τίτλο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού, διερευνάται η συσχέτιση μεταξύ ενός επιπέδου ποιότητας ΠΣ και ενός
επόμενου επιπέδου. Η έρευνα αποδεικνύει την εξάρτηση ενός επιπέδου βελτίωσης
από το προηγούμενο

επίπεδο, που θεωρήθηκε ως θεμελιώδης αρχή του

υποδείγματος διοικητικής ωριμότητας και διαχειριστικής ικανότητας. Επίσης
καταδεικνύει την σπουδαιότητα της εργασιακής ηθικής που αποτέλεσε ένα
ανεξάρτητο σκαλί της κλίμακας ωριμότητας στο ανωτέρω υπόδειγμα.
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Στο 11° Κεφάλαιο με τίτλο Διοικητικές Δυνατότητες ΠΣ διερευνώνται μελέτες
περίπτωσης που αφορούν τις αναπτυσσόμενες δυνατότητες που παρέχουν
επιμέρους ΠΣ για ομαδική συνεργασία. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται
μελέτες περιπτώσεων βελτίωσης της ωριμότητας και ικανότητας μάθησης σε
ομάδες με βάση το αντίστοιχο υπόδειγμα για τα ΠΣ. Οι παρουσιαζόμενες εργασίες
αποτελούν τμήματα ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Στο 12° Κεφάλαιο με τίτλο Ο στρατηγικός ρόλος των ΠΣ - Η περίπτωση των
λειτουργικών συστημάτων γίνεται μια εκτεταμένη εθνογραφική έρευνα της
στρατηγικής αξίας των λειτουργικών συστημάτων, όπου αναδεικνύονται τα
κρίσιμα στοιχεία που συνθέτουν την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών διαμαντιών
πληροφορικής σε διεθνές επίπεδο και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αυτά
πρεσβεύουν σε στρατηγικό επίπεδο.
Στο 13° Κεφάλαιο με τίτλο Διαπιστώσεις παρουσιάζονται μια σειρά από
διαπιστώσεις που προκύπτουν επαγωγικά με βάση το υπόδειγμα του κόμβου
δικτύωσης και τα συμπεράσματα των επιμέρους ερευνών.
Στο 14° Κεφάλαιο με τίτλο Ερευνητικές Υποθέσεις παρουσιάζονται μια σειρά
από ερευνητικές υποθέσεις που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν με βάση τα
προτεινόμενα υποδείγματα και τα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί στα
προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος παρουσιάζονται μια σειρά από ερωτήσεις υποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
*
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ενότητα επιχειρούμε τα εξής:
1. Εξετάζουμε με ερωτηματολόγια και μελέτες περιπτώσεων τα ειδικά θέματα
ποιότητας των ΠΣ όπως εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα και διερευνούμε τη
συμβολή τους στην επίτευξη της ωριμότητας των εξεταζόμενων οργανισμών
και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης τους. Συγκεκριμένα, στο 7° κεφάλαιο
παρουσιάζουμε μια εφαρμογή της μεθοδολογίας των κρίσιμων συντελεστών
επιτυχίας για την στρατηγική ανάπτυξης των ΠΣ στο δημόσιο τομέα. Στο 8°
κεφάλαιο αναλύουμε την εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης της
διαρθρωτικής και λειτουργικής ποιότητας των δημόσιων συστημάτων. Στο 9°
κεφάλαιο

προχωρούμε στη σύγκριση των βραβείων ποιότητας EFQM και

Baldridge και ιδιαίτερα στα θέματα που άπτονται των ΠΣ. Στο 10° κεφάλαιο
προχωρούμε στην εμπειρική διαμόρφωση των σχέσεων των ΠΣ στην ιδιαίτερα
κρίσιμη περιοχή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στο 11° κεφάλαιο
εξετάζουμε μια μελέτη περίπτωσης των δυνατοτήτων των ΠΣ να συμβάλλουν
στην διοικητική ωριμότητα. Στο 12° κεφάλαιο εξετάζουμε μια μελέτη
περίπτωσης

που

αφορά την

ανάπτυξη στρατηγικών

πληροφοριακών

συστημάτων στο δημόσιο τομέα. Στο 13° κεφάλαιο παραθέτουμε μια σειρά
από διαπιστώσεις που προκύπτουν από τις αναλύσεις της πρώτης και δεύτερης
ενότητας και προσπαθούμε να τις εξηγήσουμε με βάση τα προτεινόμενα
ερευνητικά υποδείγματα, και στο 14° κεφάλαιο διερευνούμε την αλήθεια
μερικών από μια σειρά προτεινόμενων υποθέσεων χρησιμοποιώντας την
επαγωγική μέθοδο και τα προτεινόμενα ερευνητικά υποδείγματα.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΣ
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

7.1 Εισαγωγή
Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η προώθηση της γνώσης σχετικά με τα
θέματα προγραμματισμού, διοίκησης και εφαρμογής που αντιμετωπίζουν οι
διευθυντές πληροφορικής του δημοσίου τομέα κατά την προσπάθεια τους να
βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων των δημόσιων
οργανισμών.
Η ανάγκη ξεχωριστής έρευνας του δημόσιου τομέα προέρχεται από το γεγονός ότι
οι δημόσιοι οργανισμοί, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ιδιωτικούς, έχουν να
αντιμετωπίσουν διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών - πολιτών, και
διαφορετικές στρατηγικές και οργανωτικούς πολιτισμούς (Garrity, 1993).
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την αναγνώριση των ΚΣΕς για την
επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ (Saraph, Benson & Schroeder, 1989; Porter &
Parker, 1993; Mann & Kehoe, 1993; Badri, Davis Donald & Davis Donna, 1995;
Black & Porter, 1995). Η μεθοδολογία των ΚΣΕς έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρόν
σε δραστηριότητες όπως η βελτίωση της οργανωτικής δομής ή η ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων (Ferguson & Dickinson, 1982). Ένας ΚΣΕς που
αναγνωρίστηκε σε όλες τις αναφερόμενες σχετικές έρευνες είναι ο ρόλος των
πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) που εκφράζεται με διάφορους τρόπους όπως
(πχ Πληροφόρηση και Ανάλυση της πληροφορίας, Δεδομένα και καταγραφή
ποιότητας, Διοίκηση διαδικασιών και συστήματα, Συντελεστές διαδικασιών,
Αυτοματισμός διαδικασιών.). Ελάχιστη έρευνα έχει γίνει σχετικά με την συνάφεια
των πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της διοίκησης ποιότητας στο
δημόσιο τομέα. Οι Kaul & Collins (1995) θεωρούν την Πληροφοριακή
Τεχνολογία (ΠΤ) ως ένα σημαντικό παράγοντα που υποστηρίζει τις αλλαγές που
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προέρχονται από τις σημειούμενες

αλλαγές στο δημόσιο τομέα. Ο Hendrick

(1994) υποστηρίζει ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δημόσιων
οργανισμών γίνεται ευκολότερη και λιγότερο πολύπλοκη όταν υπάρχουν ΠΣ. Ο
Dockery (1992) υποστηρίζει ότι τα μεσαία διοικητικά στελέχη του δημόσιου
τομέα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (ΠΣΔ) για
την παρακολούθηση των διαδικασιών, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες είναι
σχετικά σύγχρονες και σχετικές με τα προβλήματα που χρειάζονται να εξεταστούν
και να ληφθούν αποφάσεις. Οι Andersen & Kraemer (1995) ερεύνησαν τις κύριες
επιδράσεις της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα και τις ταξινόμησαν στις
ακόλουθες τέσσερις γενικές περιοχές: (1) δημιουργία νέων θεσμών, (2) οργάνωση
και διανομή των δραστηριοτήτων (3) μετατροπή των διαδικασιών λειτουργίας, και
(4) φύση της εργασίας. Οι Fabey, Land & Targett (1995) καθόρισαν την ακόλουθη
κλίμακα αξιολόγησης

των οργανισμών που χρησιμοποιούν την ΠΤ: (1)

Υποχρεωτικές αλλαγές, (2) Αυτοματισμός, (3) Συστήματα άμεσης προστιθέμενης
αξίας (4) ΠΣΔ και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) (5) Υποδομή (6)
Συστήματα

μεταξύ

οργανισμών

(7)

Στρατηγικά

συστήματα,

και

(8)

Επιχειρηματική αλλαγή.
Η μεθοδολογία των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας - ΚΣΕς (Critical Success
Factors - CSFs) επικεντρώνει την προσοχή της διοίκησης στα θέματα που είναι
σημαντικά για τον οργανισμό (Rockart, 1979). Οργανώνει τον προγραμματισμό
και τον βελτιώνει με την επικέντρωση του σε σημαντικά διοικητικά θέματα
(Boynton & Zmud, 1984).
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην γενικότερη περιοχή των εξεταζόμενων
οργανισμών (διευθύνεις και τμήματα πληροφορικής υπουργείων) που ανήκουν
στην αναπτυξιακή μακροχρόνια κατηγορία.
Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις στη βιβλιογραφία για την αναγνώριση των ΚΣΕς
ή των κύριων θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές πληροφορικής των
οργανισμών [(Anderson, 1984), (Beckworth, 1995), (Brancheau & Wetherbe,
1987), (Ferguson & Dickinson, 1982), (Hartog & Herbert, 1986), (Lymbereas,
Doukidis, & Georgopoulos, 1994), (Magai, Carr, & Watson, 1988), (Moynihan,
1990), (Munro & Wheeler, 1980), (Pollalis & Frieze, 1993), (Rivard & Huff,
1988), (Rockart, 1982), (Selig, 1983), (Watson, 1990), (Yaverbaum, 1988), (Yoon,
Guimaraes & O'Neal, 1995)] που αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά στον
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ιδιωτικό τομέα. Η χρήση του προγραμματισμού των ΠΣ στο δημόσιο τομέα με τη
χρήση της μεθοδολογίας των ΠΣ είναι μέχρι σήμερα περιπτωσιακή και
περιορισμένη.
Η χρήση του όρου «ποιότητα» είναι ο κύριος στόχος κατά την αναγνώριση των
ΚΣΕς δεν εμφανίζεται με εμφανή τρόπο στην βιβλιογραφία. Οι στόχοι συνήθως
έχουν τεθεί αόριστα με οποιοδήποτε νόημα μπορεί να αποδοθεί για τη λέξη
επιτυχία από τα διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν στην έρευνα. Μερικές φορές
έχουν καθοριστεί με έμμεσο τρόπο ως αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, και
κερδοφορία. Ο στόχος της ΔΟΠ περιλαμβάνει όλους τους αναφερόμενους
στόχους μαζί με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης (Louis, 1995).
Η ποιότητα ως στόχος

εμφανίζεται ως πλέον κατάλληλος για τους μη

κερδοσκοπικούς οργανισμούς επειδή συμπίπτουν πολλές από τις αρχές τους
(Madsen, 1995). Ο ρόλος της ΠΤ είναι η μέτρηση, ποσοτικοποίηση και βελτίωση
του επιπέδου διατηρούμενης ποιότητας του οργανισμού (Murray, 1991). Η ΠΤ
θεωρείται ως βασικός συντελεστής βελτίωσης των δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση με την παροχή υπηρεσιών και για την υποστήριξη των αλλαγών που
προκύπτουν από την εξέλιξη των δημόσιων οργανισμών (Kaul, & Collins, 1995).

7.2 Ερευνητική Μεθοδολογία ΚΣΕς
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σ' αυτή την έρευνα είναι ένας συνδυασμός
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και εμπειρικής μελέτης. Τα αποτελέσματα
βασίζονται σε
πληροφορικής

μια σειρά
μεγάλων

δομημένων

δημόσιων

συνεντεύξεων

οργανισμών.

με τους

διευθυντές

Μεταξύ αυτών

επετεύχθη

συνεργασία με τους διευθυντές πληροφορικής δέκα από τα είκοσι υπουργεία της
χώρας μας, αλλά και σημαντικό αριθμό διευθυντών πληροφορικής περιφερειών,
νομαρχιών και δήμων.
Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου έγινε με ακολουθώντας μια παραλλαγή μιας
υπάρχουσας μεθοδολογίας (Saraph, Benson, & Schroeder, 1989). Οι υπάρχουσες
αναφορές και ταξινομήσεις της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική
αναγνώριση των πιθανών κρίσιμων θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές
πληροφορικής

των

μεγάλων

οργανισμών.

Τα

θέματα

συλλέχτηκαν

και

οργανώθηκαν σε τρεις δομημένες κατηγορίες (την οικονομικ-πολιτική- κοινωνική
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κατηγορία, την διοικητική-οργανωτική κατηγορία, και την τεχνική κατηγορία).
Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες ομαδοποιήσεις στις μελέτες που εξετάστηκαν
(Kovoor-Miska, 1995). Στη συνέχεια αναλύθηκαν περαιτέρω σε εσωτερικές
συζητήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή και τους συναδέλφους,

και το

ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε αρχικά σε ομάδες τελειόφοιτων σπουδαστών του
τμήματος

πληροφορικής

του

TEI

Θεσσαλονίκης.

Η

πρώτη

κατηγορία

περιελάμβανε 17 θέματα, η δεύτερη 19, και η Τρίτη 24. Η περαιτέρω συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια των διευθυντών που είχαν τη
δυνατότητα και τη θέληση συμμετοχής

με συνεντεύξεις

τηλεφωνικές ή

προσωπικές. Ο μέσος όρος συμπλήρωσης του δομημένου ερωτηματολογίου ήταν
περίπου τέσσερις ώρες.
Από τους διευθυντές ζητήθηκε να προσθέσουν και άλλα θέματα που τα
θεωρούσαν σημαντικά, και να τα ιεραρχήσουν κατά σειρά σπουδαιότητας στο
ρόλο τους ως συντελεστών της ανάπτυξης αποτελεσματικών πληροφοριακών
συστημάτων ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς κατά την περίοδο της
έρευνας (μέσα του 1995) και σε πέντε χρόνια από τότε. Η κλίμακα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν αντίστοιχα 1-17,

1-19, και 1-24 όσο και ο αριθμός

ερωτήσεων κάθε ομάδας, όπου ο αριθμός 1 αντιπροσωπεύει την υψηλότερη
προτεραιότητα. Οι διευθυντές επίσης αξιολόγησαν το επίπεδο της επιτυχίας των
οργανισμών τους κατά την αντιμετώπιση του κάθε θέματος και πρότειναν
μεθόδους

βελτίωσης

του. Ενώ η συνήθης αξιολόγηση

στις μελέτες της

βιβλιογραφίας αξιολογεί μόνον τα πρώτα δέκα θέματα, αυτή η μελέτη αξιολόγησε
όλα τα θέματα για καλύτερη μέτρηση.
Η ανάλυση της αρχικής δοκιμαστικής έρευνας που έγινε στους σπουδαστές
πληροφορικής έδειξε ότι για τα μικρά δείγματα, τα αποτελέσματα είχαν
σημαντική διαφοροποίηση από την αξιολόγηση μόνον των πρώτων κ από το
σύνολο των ν θεμάτων σε κάθε κατηγορία (κ<ν). Αυτή η διαφορά σημαντικότητας
αυξάνεται με την σμίκρυνση του κ. Αποφύγαμε το οποιοδήποτε στατιστικό λάθος
σ' αυτό το σημείο με την αξιολόγηση όλων των θεμάτων σε κάθε κατηγορία. Η
ανάλυση έδειξε επίσης ένα σημαντικό σφάλμα αν χρησιμοποιούνταν η κλίμακα
Likert (1-7) λόγω της παρατηρούμενης αύξησης της σημασίας των θεμάτων
χαμηλής προτεραιότητας, με την μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται στα
θέματα χαμηλής προτεραιότητας. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε
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δύο προκαταρκτικές συνεντεύξεις με τους διευθυντές πληροφορικής. Η διαδικασία
αξιολόγησης απαιτεί μια ταυτόχρονη εστίαση σε όλα τα θέματα για να είναι
δυνατή η δημιουργία της σχετικής ιεραρχίας, ενώ με τη χρήση της κλίμακας Likert
υπάρχει επικέντρωση μόνον σε ένα θέμα την κάθε φορά.

Θέματα

1. Καθορισμός του βαθμού χρηματοδότησης των ΠΣ
2. Αποδοχή των εφαρμοζόμενων συστημάτων από
οργανωμένες ενώσεις και συμφέροντα (εργατικές,
υπαλληλικές, επαγγελματικές)
3. Επίδραση της νομοθεσίας στην επιλογή προσωπικού.
4. Επίδραση
νομοθεσίας
στην
επιλογή
υλικού
(hardware).
5. Επίδραση νομοθεσίας στην επιλογή υλικού.
6. Αλλαγές στο οικονομικό κλίμα.
7. Διοικητικές πολιτικές και ηγεσία
8. Εργασιακή ηθική των υπεύθυνων ανάπτυξης,
εφαρμογής καιι διαχείρισης Π Σ
9. Προτεραιότητες επιλογής Π Σ για ανάπτυξη.
10. Κίνητρα αναβάθμισης ικανοτήτων προσωπικού.
11. Έλεγχος
κινδύνων
προσωπικής
ασφάλειας ή
αθέλητων ζημιών στους πολίτες από κακή ή κακόβουλη
χρήση Π Σ
12. Έλεγχος κινδύνων ή ζημιών στους πολίτες από λάθη
σχεδίασης ή προγραμματισμού Π Σ
13. Ρόλος και συνεισφορά των Π Σ στην οικονομική
ανάπτυξη
14. Ρόλος και συνεισφορά των Π Σ στην κοινωνική
ανάπτυξη
15. Ρόλος και συνεισφορά των Π Σ στη βελτίωση των
δημοκρατικών πολιτικών θεσμών
16. Κατανόηση των αναγκών και προτεραιοτήτων
ανάπτυξης ΠΣ από την ανώτατη ηγεσία.
17. Συστημική προσέγγιση ανάπτυξης Π Σ

Οι

ΚΣΕς

που

αναπτύχθηκαν

στην

παρούσα

Δυσκολία
Εφαρμογής
στην πράξη
(0-100)

Οικονομικά, Κοινωνικά, Πολιτικά

Κατάταξη
2000 (1-5)

Ιεράρχηση Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Θεμάτων

Κατάταξη
1995(1-5)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

5.5
9.6

6.0
8.4

55
38

7.8
9.6

7.5
8.4

49
47

8.3
10.3
5.3
8.0

8.1
9.3
5.8
8.8

54
47
46
66

8.0
7.3
11.6

7.1
7.6
11.0

74
48
45

13.4

12.9

48

7.5

8.9

67

9.1

8.5

62

10.9

10.1

45

5.1

8.0

59

9.9

9.1

59

μελέτη

έχουν

εγκυρότητα

περιεχομένου επειδή η επιλογή τους έγινε με βάση την αναλυτική επισκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας και με πλήρη αξιολόγηση της από τους διευθυντές
πληροφορικής. Το ερωτηματολόγιο έχει εγκυρότητα δομής και κριτηρίου επειδή
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κάθε συντελεστής έχει αναγνωριστεί και επικυρωθεί ξεχωριστά σε

μία ή

περισσότερες προηγούμενες μελέτες που απαντώνται στην βιβλιογραφία.

Θέματα

1. Αλλαγή νοοτροπίας για θετική αντιμετώπιση των
αλλαγών που φέρνουν τα ΠΣ
2. Βελτίωση στρατηγικού σχεδιασμού των ΠΣ
3. Αποδοχή Π Σ από τους χρήστες.
4. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
5. Αναγνώριση της σημασίας και χρήση των δεδομένων
ως πόρων του οργανισμού και της κοινωνίας γενικώτερα.
6. Αναγνώριση του ρόλου και της συνεισφοράς των
ΠΣ στη λειτουργία του οργανισμού.
7. Μέτρηση της αποτελεσματικότττας των ΠΣ.
8. Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότττας επιμέρους ΠΣ.
9. Σύστημα συνεχούς βελτίωσης ποιότητας Π Σ
10. Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.
11. Διαχείριση πληροφοριακών πόρων.
12. Προσαρμογή της λειτουργίας των Π Σ στη δομή του
οργανισμού.
13. Επανασχεδιασμός λειτουργικών διεργασιών.
14. Επιμόρφωση ανώτατων διοικητικών στελεχών σε
θέματα ΠΣ.
15. Ευθυγράμμιση των ΠΣ με τους στρατηγικούς
στόχους του οργανισμού.
16. Οργανωτική μάθηση (κατάρτιση, εκπαίδευση και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών)
17. Οργάνωση και διοίκηση της υποδομής συλλογής
πληροφοριών για σχεδίαση και ποιοτική αξιολόγηση Π Σ
18. Οργάνωση και διοίκηση της υποδομής υποστήριξης
και αποτελεσματικής εφαρμογής Π Σ
19. Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών
από τους τελικούς χρήστες.

Δυσκολία
Εφαρμογής
στην πράξη
(0-100)

Διοικητικά ή Οργανωτικά

Κατάταξη
2000 (1-10)

Ιεράρχηση Διοικητικών και Οργανωτικών Θεμάτων

Κατά-ταξη
1995(1-10)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

5.7

7.8

48

10.0
7.1
9.9
8.6

5.9
8.0
9.9
7.3

42
59
43
52

4.1

5.1

66

15.6
16.1
10.1
14.7
10.9
9.9

13.6
12.7
8.1
12.0
11.1
11.1

42
36
48
49
43
51

9.2
8.3

9.5
10.1

41
41

7.5

8.4

47

7.6

8.3

46

11.0

12.0

44

9.8

11.6

34

9.9

10.0

43

Η πλήρης τυχαιότητα και στρωματοποίηση είναι σχεδόν αδύνατη να επιτευχθεί σε
δείγματα μικρού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι η διαφοροποίηση στην ιεράρχηση
που βασίζεται σε πολύ μικρές διαφορές των

αντίστοιχων μετρήσεων δεν είναι

σημαντικές και τα θέματα παρόμοιας ιεράρχησης πρέπει να θεωρούνται εξίσου
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σημαντικά. Ο πλήρης κατάλογος και η αντίστοιχη ιεράρχηση παρουσιάζονται με
τη μορφή πινάκων, ένας πίνακας για κάθε αντίστοιχη κατηγορία.

Θέματα

1.
Αποθήκευση δεδομένων και εγγράφων.
2.
Αποτελεσματικότητα
και
αποδοτικότητα
λειτουργίας λογισμικού
3.
Επίτευξη αποδεκτού χρόνου απόκρισης σε Π Σ
άμεσης απόκρισης (on-line).
4.
Επίτευξη ανοικτών ΠΣ υλικού και λογισμικού
5.
Διασφάλιση
Ποιότητας
Λογισμικού
που
ανατίθεται σε Εταιρείες Λογισμικού.
6.
Διασφάλιση
Ποιότητας
Λογισμικού
που
κατασκευάζεται στην Υπηρεσία σας.
7.
Εισαγωγή
και
εφαρμογή
τυποποιημένων
πακέττων.
8.
Εισαγωγή νέων τεχνικών ανάπτυξης Λογισμικού.
9.
Ανοχή
στις
αστοχίες
(λάθη,
σφάλματα,
απρόβλεπτα γεγονότα)
10.
Ανάπτυξη
Συστημάτων
Υποστήριξης
Αποφάσεων.
11.
Εργονομία
12.
Εφαρμογή γλωσσών προγραμματισμού τέταρτης
γενιάς.
13.
Εφαρμογή Τηλεπικοινωνιακής Τεχνολογίας.
14.
Εφαρμογή προτύπων (standards)
15.
Αυτοματοποίηση γραοείου.
16.
Ασφάλεια και Έλεγχος Π Σ .
17.
Καθορισμός προδιαγραφών
18.
Ολοκλήρωση
τεχνολογιών
ΠΣ
ώστε
να
εξυπηρετούν συνολικά τους στόχους της επιχείρησης.
19.
Ολοκλήρωση τεχνολογιών υλικού διαφόρων
προμηθευτών ώστε να υπάρχει πλήρης συνεργασία των
επιμέρους τμημάτων.
20.
Τεχνικές ικανότητες-δεξιότητες προσωπικού
21.
Φιλικότητα λογισμικού στο χρήστη
22.
Συντήρηση των εφαρμογών.
23.
Χρήση εργαλείων έμπειρων συστημάτων και
τεχνητής νοημοσύνης.
24.
Χρήση γραφικού παραθυρικού περιβάλλοντος
στις εφαρμογές.

Εφαρμογές-

Υποθέσεις -,

Διερευνήσεις

Δυσκολία
Εφαρμογής
στην πράξη
(0-100)

Τεχνικά

Κατάταξη
2000 (1-5)

Ιεράρχηση Τεχνικών Θεμάτων
Κατά-ταξη
1995 (1-5)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

15.0
9.9

12.9
9.0

72
70

8.8

10.9

71

4.3
6.3

3.4
6.1

60
57

5.0

7.7

73

9.4

10.0

58

13.1
16.6

10.3
17.4

42
39

15.8

16.0

26

17.4
12.4

17.3
14.0

52
41

10.4
10.7
15.2
13.2
9.1
12.4

10.9
13.5
15.3
14.0
12.1
10.7

33
47
61
54
64
56

15.3

15.6

51

10.9
9.5
11.3
20.4

12.8
14.6
9.6
12.6

51
69
66
26

17.0

11.7

58
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Σε κάθε πίνακα, τα αντίστοιχα θέματα διαχωρίζονται σε πρώτης, υψηλής, μέσης
και χαμηλής σπουδαιότητας με βάση την απόσταση μεταξύ των αντίστοιχων
ιεραρχήσεων. Οι περιγραφές των κύριων θεμάτων εμφανίζονται με έντονα
γράμματα,

ενώ

η

αναγνώριση

της

περιγραμμισμένα και σκιασμένα κελιά.

ιεράρχησης

τους

εμφανίζεται

σε

Οι αριθμοί παριστάνουν στους μέσους

όρους ιεράρχησης (μέγιστη ιεράρχηση 1)

7.3 Συμπεράσματα
Ο

πίνακας

3.4

παρουσιάζει

τους

κύριους

ΚΣΕς

που

απαντώνται

στην

βιβλιογραφία και στην παρούσα μελέτη. Από όλους τους κύριους ΚΣΕς της
βιβλιογραφίας, μόνον ένας δεν έχει παρόμοια σπουδαιότητα στην παρούσα
μελέτη, ήτοι ο συντελεστής

του «Ανταγωνιστικού

Πλεονεκτήματος».

εξηγείται λόγω της μη ανταγωνιστικής φύσης των εξεταζόμενων

Αυτό

δημόσιων

οργανισμών. Από τους κύριους συντελεστές της παρούσης έρευνας μόνον «το
επίπεδο χρηματοδότησης των ΠΣ» δεν εμφανίζεται να έχει υψηλή προτεραιότητα
στις μελέτες της βιβλιογραφίας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός της μεγαλύτερης
ευκαμψίας χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

Κύριοι ΚΣΕς ανάπτυξης δημόσιων ΠΣ

Κύριοι ΚΣΕς
1. Εφαρμογή των ανοιχτών συστημάτων (προτύπων)
2. Βελτίωση του στρατηγικού προγραμματισμού των
ΠΣ
3. Επίπεδο χρηματοδότησης ΠΣ
4. Διοικητική Πολιτική και Ηγεσία
5. Θετική πολιτιστική αλλαγή προς την αλλαγή που
επιφέρουν τα ΠΣ
6. Διασφάλιση ποιότητας εσωτερικά
αναπτυσσόμενου λογισμικού
7. Διασφάλιση ποιότητας εξωτερικά ανατιθέμενου
λογισμικού
8. Αναγνώριση του ρόλου και της συνεισφοράς των
ΠΣ στον οργανισμό
9. Κατανόηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων
ανάπτυξης από την ανώτερη ηγεσία
10. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εφαρμογές- Υποθέσεις-, Διερευνήσεις

Βιβλιογραφία
Χ
Χ

Μελέτη
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

3.9

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

Αυτή η έρευνα έχει αναπτύξει και ιεραρχήσει ένα ευρύ σύνολο κρίσιμων θεμάτων
που σχετίζονται με την ποιότητα προγραμματισμού των ΠΣ, και την ανάπτυξη και
τη διοίκηση των ΠΣ στο δημόσιο τομέα. Η ποιότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
αποδεκτό και κατανοητό σύνολο στόχων για την αναγνώριση των ΚΣΕς. Η χρήση
της ποιότητας ως στόχου οδήγησε στην αναγνώριση ενός συνόλου ΚΣΕς που
απαντώνται συχνά και στις υπόλοιπες σχετικές έρευνες που βασίζονται στον
στόχο της επιτυχίας.
Από την σύγκριση με τις προηγούμενες μελέτες φαίνεται ότι οι ΚΣΕς είναι κοινοί
μεταξύ

των

μεγάλων

δημόσιων

και

ιδιωτικών

οργανισμών

εκτός

του

«Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος» και του «Επιπέδου χρηματοδότησης των
ΠΣ», που σχετίζονται με βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν αυτές τις δύο
μεγάλες κατηγορίες οργανισμών.
Τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα είναι τα ακόλουθα:
1. Κατανόηση των αναγκών και προτεραιοτήτων ανάπτυξης από την ανώτερη
ηγεσία.
2. Διοικητική πολιτική και Ηγεσία.
3. Επίπεδο χρηματοδότησης ΠΣ.
Το πρώτο θέμα θεωρείται μικρότερης προτεραιότητας στο μέλλον επειδή η
ανώτερη διοίκηση ενημερώνεται συνεχώς και νέα στελέχη με καλύτερη
εκπαίδευση ανέρχεται την ιεραρχία.
Το δεύτερο θέμα φαίνεται να έχει πρώτη προτεραιότητα και στο μέλλον. Η
ανάπτυξη της ηγεσίας πρέπει να βελτιωθεί με την καλύτερη επιλογή και
προώθηση των στελεχών με βάση την ικανότητα τους και την αποδοτικότητα που
έχουν επιδείξει.
Το τρίτο θέμα επίσης έχει και αναμένεται να έχει μεγάλη προτεραιότητα. Αφορά
στις αυστηρές διαδικασίες του δημόσιου προϋπολογισμού, και τις δυσκολίες
αύξησης

του

εκάστοτε

αναλογούντος

μεριδίου

όταν

χρειάζεται.

Ο

προϋπολογισμός πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες σε στρατηγικό,
τακτικό και λειτουργικό επίπεδο για την επίτευξη αποτελεσματικότερης χρήσης
των πόρων. Οι στρατηγικές χρηματοδότησης σε σχέση με τα ΠΣ πρέπει να
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λαμβάνουν υπόψη τους την ταχύτατη αλλαγή των τεχνολογιών και το μεγάλο
κόστος συντήρησης του λογισμικού.
Τα κύρια διοικητικά και οργανωτικά θέματα είναι:
1. Αναγνώριση του ρόλου και της συμμετοχής των ΠΣ στον οργανισμό.
2. Θετική αλλαγή οργανωτικού πολιτισμού σε

σχέση με την αλλαγή που

εισάγουν τα ΠΣ.
3. Βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού των ΠΣ.
Το πρώτο θέμα αντανακλά την φτωχή κατανόηση των θεμάτων πληροφορικής από
τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης αλλά ταυτόχρονα το γεγονός

ότι η

πληροφορική δεν έχει παράγει αποτελέσματα που να δικαιολογούν αυτή την
αναγνώριση ακόμη. Οι διευθυντές πληροφορικής πρέπει να συμμετέχουν στον
καθορισμό στόχων και στην ανάπτυξη στρατηγικής στο ανώτερο επίπεδο ώστε η
ακριβή τεχνολογία της πληροφορικής να χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά για
την εξυπηρέτηση των στόχων του οργανισμού. Αυτό το θέμα παραμένει πρώτης
προτεραιότητας και στο μέλλον.
Το δεύτερο θέμα αντανακλά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στον
δημόσιο τομέα δεν κατανοούν, δεν πιστεύουν ή δεν αποδέχονται τα οφέλη που
μπορούν να επιφέρουν τα ΠΣ στους χώρους εργασίας. Η συνεχής εκπαίδευση
μέσω σεμιναρίων και η συμμετοχή στην ανάλυση των εφαρμογών που τους
αφορούν, μπορεί να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους χρήστες προς την κατεύθυνση
της θετικής αλλαγής συμπεριφοράς. Σημαντική αλλαγή διαχέεται από νέους
υπαλλήλους εκπαιδευμένων στα ΠΣ. Το θέμα έχει μικρότερη προτεραιότητα στο
μέλλον.
Το τρίτο θέμα δεν θεωρήθηκε πολύ σημαντικό κατά την περίοδο της έρευνας,
αλλά θεωρείται πολύ σημαντικό στο μέλλον επειδή οι εφαρμογές γίνονται όλο και
περισσότερο σύνθετες και η ανάπτυξη των ΠΣ επιταχύνεται και γίνεται όλο και
δυσκολότερη η ευθυγράμμιση τους με τους επιχειρηματικούς στόχους του
οργανισμού. Η απασχόληση των κατάλληλων ανθρώπων για την υποστήριξη της
λειτουργίας

των ΠΣ πρέπει να συμπληρωθεί με την ευρύτερη συμμετοχή των

χρηστών και με ανώτερες διοικητικές πρακτικές για συνεχή βελτίωση.
Τα κύρια τεχνικά θέματα είναι:
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1. Εφαρμογή των ανοιχτών συστημάτων
2.

Διασφάλιση

ποιότητας

εξωτερικά

ανατιθέμενου

και

εσωτερικά

κατασκευαζόμενου λογισμικού
Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην αγορά και ανάπτυξη πληροφορικής τεχνολογίας
ώστε το υπάρχον υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το νέο λογισμικό και το
υπάρχον

λογισμικό

συμπεριλαμβανομένης

να
της

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

διαλειτουργικότητας

στις

στο

νέο

υλικό,

τηλεπικοινωνίες,

και

αποτελεί ένα διαχρονικό κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική ανάπτυξη και
ολοκλήρωση των ΠΣ. Τα πρότυπα πρέπει να προβλέπονται στην φάση των
προδιαγραφών και να επιβάλλονται να εφαρμοστούν κατά την φάση υλοποίησης.
Αυτό θα προστατεύσει από το κλείδωμα σε έναν προμηθευτή και θα επιφέρει
σημαντικά τις τιμές.
Το δεύτερο θέμα δείχνει ρητά ότι η μηχανική λογισμικού ποιότητας έχει και θα
έχει σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του λογισμικού και πρέπει να ληφθεί
υπόψη σήμερα λόγω του μεγάλου χρόνου που υπάρχει από την σύλληψη του, στη
συνέχεια μέχρι την εφαρμογή των προτύπων και τέλος την ανάπτυξη του
λογισμικού.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες στα ανώτερα
διοικητικά στελέχη και τους διευθυντές πληροφορικής του δημόσιου τομέα στην
προσπάθεια τους να προγραμματίσουν τη στρατηγική και την τακτική λειτουργία
των ΠΣ στους δημόσιους οργανισμούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ! ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΣ

8.1 Ποιότητα Δημόσιων Πληροφοριακών Συστημάτων
Στο παρόν κεφάλαιο θα εφαρμόσουμε το γενικό θεωρητικό μοντέλο διερεύνησης
των διαρθρωτικών και λειτουργικών στοιχείων της ποιότητας που αναπτύχθηκε σε
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου στην ειδική περιοχή των
πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) του δημόσιου τομέα. Για τον σκοπό αυτό
αποστάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλέπε παράρτημα) στους γενικούς διευθυντές
πληροφορικής και στους υπουργούς όλων των υπουργείων της χώρας. Το
ερωτηματολόγιο περιέχει τρεις πίνακες Α,Β,Γ- Οι πίνακες Α και Β βασίζονται
ακριβώς στον τύπο Τ της θεωρητικής διερεύνησης της προηγούμενης ενότητας. Ο
πίνακας Γ αποτελεί υποσύνολο του ιδίου τύπου.
Ο πίνακας 3.5 (Α) μελετά τις γενικότερες κατηγορίες των παραγόντων ποιότητας
στο στρατηγικό διαρθρωτικό επίπεδο συμμετοχής των διαθεσίμων πόρων στην
ανάπτυξη του συστήματος. Οι γενικές αυτές κατηγορίες παραγόντων είναι οι εξής:
Πολιτικοί

κΧ

κ2
Νομικοί

Κοινωνικοί

κ3

Κ4

Οικονομικοί

Διοικητικοί

κ5

Κ6

Οργανωτικοί

Τεχνικοί

κ7

Η επιλογή των κατηγοριών έγινε με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για
τους ΚΣΕς που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και με τη χρήση
δομημένων συνεντεύξεων με διευθυντές πληροφορικής δημοσίων υπηρεσιών.
Εκτός των επτά (7) παραπάνω κατηγοριών, το ερωτηματολόγιο περιείχε μία
επιπλέον κατηγορία με τον τίτλο «Άλλοι» ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση
όλων των υπολοίπων παραγόντων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Η
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επίδραση της κατηγορίας αυτής ήταν πρακτικά αμελητέα όπως φάνηκε από τις
αντίστοιχες απαντήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 (Α) Ερωτηματολόγιο γενικών κατηγοριών παραγόντων ποιότητας ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΣΥΜΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
(0-100)

ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ
(0-100)

σ1
σ2
σ3
σ4
σ5
σ6
αϊ
σ8
100

τ1
τ2
τ3
τ4
τ5
τ6
τ7
τ8
100

Πολιτικοί
Νομικοί
Κοινωνικοί
Οικονομικοί
Διοικητικοί
Οργανωτικοί
Τεχνικοί
Άλλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
(0-100)
(0-100)

α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8

β1
β2
β3
β4
β5
β6
β7
βδ

Τα διαρθρωτικά και λειτουργικά συμπεράσματα που προκύπτουν για κάθε
Υπουργείο

από την

ανάλυση

των

αντίστοιχων

στοιχείων

του

πίνακα Α

συμπληρώνονται με την ανάλυση των ειδικών κατηγοριών παραγόντων ποιότητας
του πίνακα 3.6 (Β) του ιδίου ερωτηματολογίου.
Η θεωρητική ανάλυση της συμβολής των επιμέρους κατηγοριών ισχύει και για τις
ειδικές κατηγορίες του πίνακα Β. Στην περίπτωση όμως αυτή είναι γνωστές οι
ιδεατές τιμές συμβολής. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνονται στο βραβείο ποιότητας
της European Foundation for Quality Management (EFQM) ή/και στο βραβείο
Baldridge των Η.Π.Α. παρότι βέβαια τα δύο αυτά βραβεία δεν συμφωνούν
απόλυτα. Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει στο παρόν κεφάλαιο

οι τιμές των

συντελεστών των βραβείων δεν βασίζονται σε κάποια θεωρητική αποδεικτική
δομή αλλά είναι αποτέλεσμα της συνισταμένης των εμπειρικών γνωμών και
προτιμήσεων επιφανών ειδικών της ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η έρευνα των παρατηρούμενων διαφορών από τις τιμές των βραβείων που
προέρχονται από την παρατήρηση της λειτουργίας ιδιωτικών και δημόσιων
οργανισμών που δεν παρουσιάζουν τις οργανωτικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες
των δημόσιων οργανισμών μηχανοργάνωσης. Οι κατηγορίες που αναφέρονται
στον

πίνακα Β'

έχουν

ληφθεί

και καλύψει

και τους

δύο πίνακες

των

αναφερόμενων βραβείων, λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν στη δομή τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 (Β) Ερωτηματολόγιο ειδικών κατηγοριών παραγόντων ποιότητας ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αποτελεσματική
Ηγεσία
Συλλογή και ανάλυση
πληροφοριών
Στρατηγικός
σχεδιασμός
Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού
Διαδικασίες
διασφάλισης και
ελένγου ποιότΓτας
Διαχείριση
οικονομικών πόοων
Εκπαίδευση
Αλλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΒΟΛΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
(0-100)

ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ
(0-100)

σ1

τ1

α1

β1

σ2

τ2

α2

β2

σ3

τ3

α3

β3

σ4

τ4

α4

β4

σ5

τ5

α5

β5

σ6
σ7
σ8
100

τ6
τ7
τ8
100

α6
α7
α8

β6
β7
β8

ΑΠΟΤΕΛΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
(0-100)
(0-100)

Η ανάλυση ίων κατηγοριών συμβολής των ειδικών παραγόντων συμπληρώνεται
με την ανάλυση των ειδικών δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας, που και πάλι
προέρχονται από τον συγκερασμό των αντιστοίχων δεικτών των δύο βραβείων
(EFQM και Baldridge). Η έρευνα βασίζεται στον πίνακα 3.7 (Γ) του ιδίου
ερωτηματολογίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 (Γ) Ερωτηματολόγιο ειδικών δεικτών ποιότητας ΠΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤ.
Ικανοποίηση Εργαζομένων
Ικανοποίηση του συναλλασσόμενου πολίτη
Κοινωνικές Επιπτώσεις
Οικονομικά και Λειτουργικά Αποτελέσματα
Άλλοι

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
(0-100)
(0-100)

α9
α10
α11
α12
α13

β9
β10
β11
β12
β13

Στην περίπτωση αυτή δεν έχει νόημα η αξιολόγηση της συμβολής των επιμέρους
κατηγοριών, δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές δεν αναφέρονται σε παράγοντες
βελτίωσης της ποιότητας αλλά αποτελούν πολύ γενικούς δείκτες αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που δεν έχουν καμία εξάρτηση από το γνωστικό περιεχόμενο των
εξεταζόμενων συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ BALDRIGE & EFQM

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρούμε την σύγκριση του ευρωπαϊκού και του
αμερικανικού βραβείου ποιότητας με στόχο την καλύτερη κατανόηση των
αντίστοιχων στρατηγικών ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα των ΠΣ.

9.1 Σύγκριση των δύο βραβείων
Ενώ το βραβείο της EFQM έχει διαφοροποιηθεί ελάχιστα αφότου θεσπίστηκε, το
βραβείο Baldridge έχει αλλάξει

σημαντικά στην τελευταία του

έκδοση

προσεγγίζοντας σημαντικά το πλαίσιο του βραβείου της EFQM. Παρόλα αυτά
όμως, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις διαφορές μεταξύ των
γνωστικών περιοχών και κριτηρίων αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται
στα δύο πλαίσια και να αναρωτηθούμε για τους εμφανείς ή αφανείς στόχους που
επιδιώκουν

καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις

διαφοροποιήσεων τους στην

οικονομική

των

βραβείων

και των

ανάπτυξη και βιωσιμότητα

των

επιχειρήσεων και των αντιστοίχων κοινωνιών.
Τα κριτήρια περιλαμβάνουν σημαντικές διοικητικές περιοχές που αναφέρονται
στην ικανοποίηση των μετόχων, δηλαδή των κύριων ομάδων που έχουν συμφέρον
ή ενδιαφέρον από τη λειτουργία ενός οργανισμού, ήτοι (1) των πελατών, (2) του
ιδίου του οργανισμού, (3) των εργαζομένων, (4) των προμηθευτών / συνεταίρων,
και της ευρύτερης κοινωνίας. Τα πλαίσια των κριτηρίων των βραβείων μπορούν
να θεωρηθούν ως μοντέλα αλληλεπίδρασης των μετόχων.

9.1.1 Ηγεσία
Το κριτήριο της ηγεσίας περύλαμβάνει παρόμοια επιμέρους στοιχεία και έχει
βαθμολογία που διαφέρει ελάχιστα (10% - 11%).
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9.1.2 Πολιτική και Στρατηγική - Στρατηγικός Σχεδιασμός
Το κριτήριο έχει την ίδια βαθμολογία και το περιεχόμενο διαφέρει ελάχιστα
μεταξύ των δύο βραβείων.

9.1.3 Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Και αυτό το κριτήριο διαφέρει ελάχιστα σε περιεχόμενο και βαθμολόγηση (9% 10%) μεταξύ των δύο βραβείων.

9.1.4 Διαδικασίες
Παρατηρούμε μια σημαντική διαφορά στη βαθμολόγηση (14% - 10%) αλλά και
στο περιεχόμενο. Το βραβείο EFQM δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

9.1.5 Αποτελέσματα
Η βασικότερη διαφορά μεταξύ των δύο κριτηρίων είναι η μη ύπαρξη άμεσης
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στην κοινωνία από το βραβείο Baldridge, ενώ
αντίστοιχα και η συνολική βαθμολογία υστερεί (50% - 45%).

9.1.6 Αλλα κριτήρια
Εδώ παρατηρούμε μια σημαντικά διαφοροποιούμενη αντιμετώπιση δύο πολύ
σημαντικών στοιχείων, της πληροφόρησης και των πελατών. Το βραβείο
Baldridge θεωρεί τα πληροφοριακά συστήματα ως υποβοηθητικό στοιχείο όλων
των προσδιοριστικών παραγόντων ενώ το βραβείο EFQM τα επιμερίζει ως
υποσύνολο των πόρων. Το βραβείο Baldridge θεωρεί την αντιμετώπιση των
πελατών ως μια διερευνητική προεργασία (εστίαση στον πελάτη και στην αγορά)
ενώ το βραβείο της EFQM το αντιμετωπίζει ως μια επεξεργασία αξιολόγησης
αποτελεσμάτων (ικανοποίηση του πελάτη).
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9.2 Πληροφοριακά συστήματα - πόρος ή προσδιοριστικός παράγοντας;
Το ποσοστό των εργαζομένων που ασχολούνται με την ανάλυση και την
επεξεργασία πληροφοριών αυξάνει με εκθετικό ρυθμό στις προηγμένες κοινωνίες
(Lamberton, 1991). Η πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ακόμη πόρος αλλά
έχει επιπλέον ιδιότητες όπως την μη ορατότητα κατά την χρήση της και η
καταλυτική της παρουσία στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας (Arrow, 1984).
Τα συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών δεν είναι νέα και δεν
πρέπει να τα συγχέουμε με τη χρήση των Η/Υ. Η χρήση των Η/Υ δεν συνοδεύεται
απαραίτητα

και

από οικονομική

ανάπτυξη.

Η ασυμφωνία

μεταξύ

των

αναμενόμενων και των μετρήσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής
της πληροφορικής έχει ονομαστεί "Παράδοξο παραγωγικότητας" από ένα σχετικό
σχόλιο

του Νομπελίστα Robert

Solow. Φυσικά έχουν γίνει

σημαντικές

προσπάθειες για να εξηγηθεί το φαινόμενο του παραδόξου (Brynjolfsson, 1993;
Quinn & Baily, 1994; Attewell, 1996; King, 1996).
Ο Morton (1991) θεωρεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας ως προσδιοριστικούς
παράγοντες παρά ως αιτίες. Θεωρεί ότι η εφαρμογή τους για να είναι
αποτελεσματική] πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα γενικότερο οργανωτικό και
διοικητικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη του τις στρατηγικές, τον οργανωτικό
πολιτισμό και τον χαρακτήρα των ειδικών τεχνικών συστημάτων.
Υπάρχουν δύο κοινωνικοοικονομικές σχολές ή απόψεις σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης ενός πληροφοριακού συστήματος. Η μία είναι αυτή που οι
κοινωνιολόγοι αναφέρουν ως το μοντέλο των Ορθολογικών Συστημάτων (Kling
& Jewett, 1994; Scott, 1992) που εστιάζεται στους ξεκάθαρους στόχους, στην
εξειδίκευση των εργασιών και γενικότερα στην αποδοτική οργάνωση και διοίκηση
ροών και διαδικασιών. Η εναλλακτική άποψη αναφέρεται ως μοντέλο των
Φυσικών Συστημάτων (Kling & Jewett, 1994; Scott, 1992) που εστιάζεται στους
τρόπους που η εργασία γίνεται με ανεπίσημη επιρροή, όπως ανεπίσημα πρότυπα
επικοινωνίας, ιεραρχία, ισχύς, φιλικές σχέσεις, αναδυόμενοι ρόλοι, κλπ. Σ' αυτό το
μοντέλο, οι στόχοι μπορεί να είναι ασαφείς, οι πόροι να μην επαρκούν και να
υπάρχουν συγκρούσεις ομάδων και οργανισμών και ενέργειες επιβίωσης.
Η τάση των αναλυτών που βασίζονται στο ορθολογικό μοντέλο είναι να έχουν
μεγαλύτερες προσδοκίες για την επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων με
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χρήση πληροφορικής, ενώ οι αναλυτές του φυσικού μοντέλου θεωρούν ότι τα
πληροφοριακά συστήματα αποτελούν υποσύνολο των υπόλοιπων οργανωτικών
μορφών παρά ξεχωριστές οντότητες.
Παρά το γεγονός πως τα βραβεία δεν βασίζονται πλήρως σε ένα πλήρως δομημένο
φιλοσοφικό θεωρητικό πλαίσιο αλλά αντανακλούν την στατιστική επιλογή μιας
κρίσιμης μάζας επιλεγμένων οπαδών της διοίκησης ολικής ποιότητας, μπορούμε
να διακρίνουμε μια σημαντική διαφορά άποψης σε ορισμένα κριτήρια, και
ιδιαίτερα στο κριτήριο που αφορά τα συστήματα πληροφοριών. Η εξέταση του
συγκεκριμένου κριτηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενη
έρευνας και των εκφρασμένων αμφιβολιών σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής στην ικανοποίηση των αναγκών
πληροφόρησης του οργανισμού.
Ο πίνακας 3.8 περιέχει τις αναφορές σε θέματα πληροφοριών και πληροφοριακών
συστημάτων των δύο βραβείων όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες οδηγίες για
την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών.
Στην παράγραφο που ακολουθεί θα δώσουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα που
προκύπτουν από μια γενική σύγκριση των δύο βραβείων με ειδικότερες
επισημάνσεις στα κριτήρια αξιολόγησης των συστημάτων πληροφόρησης.

9.3 Συμπεράσματα
Ενώ το μοντέλο της διοίκησης ολικής ποιότητας βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, τα
δύο βραβεία αποτυπώνουν τις αξίες και τα οράματα δύο διαφορετικών κοινωνιών,
της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής κοινότητας. Τα δύο βραβεία, ενώ είχαν
σημαντικές διαφορές μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό
στη σημερινή τους μορφή. Η σύγκλιση έγινε προς την κατεύθυνση του νεότερου
ευρωπαϊκού μοντέλου που παρέμεινε σχετικά σταθερό ενώ το παλαιότερο βραβείο
Baldridge άλλαξε περισσότερο στη διαχρονική του εξέλιξη.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρεις σημαντικές περιοχές - κριτήρια που παρουσιάζουν
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κριτηρίων. Η μία αφορά την
ενεργητική εστίαση στον πελάτη και στην αγορά από το βραβείο Baldridge, η
δεύτερη την ανεξάρτητη αξιολόγηση των θεμάτων που αφορούν τις πληροφορίες
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και την ανάλυση τους από το ίδιο βραβείο και η τρίτη αφορά την προσέγγιση των
διαδικασιών.
Και οι τρεις αυτές περιοχές είναι κρίσιμες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 Σύγκριση πληροφοριών και ΠΣ των δύο βραβείων
EFQM
4. Πόροι
4β. Πληροφοριακοί πόροι [2%]
Η αξιολόγηση αναφέρεται στους τρόπους:
• Υποστήριξης
της πολιτικής και
στρατηγικής από τις πληροφοριακές
στρατηγικές
• Βελτίωσης
των
πληροφοριακών
συστημάτων
• Εξασφάλιση
εγκυρότητας,
ακεραιότητας, ασφάλειας και ορθότητας
των πληροφοριών
• Πρόσβασης και βέλτιστης χρήσης των
πληροφοριακών συστημάτων που δεν
ελέγχονται άμεσα από τον οργανισμό
• Πρόσβασης
των
χρηστών
στις
πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες για
τη δουλειά τους
4δ. Η εφαρμογή της τεχνολογίας [2%]
Η αξιολόγηση αναφέρεται στους τρόπους:
• Αντανάκλασης της πολιτικής και
στρατηγικής στην τεχνολογική ανάπτυξη
• Εκμετάλλευσης
της
υπάρχουσας
τεχνολογίας για την παράδοση προϊόντων
ή υπηρεσιών με ελάχιστο κόστος
• Προσδιορισμού και αξιολόγησης εναλ
λακτικών και αναδυόμενων τεχνολογιών
με βάση την πολιτική και στρατηγική και
επίπτωσης τους στον οργανισμό
• Ανάπτυξης
των δεξιοτήτων
και
δυνατοτήτων
των
εργαζομένων
σε
αρμονία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας
• Χρήσης της τεχνολογίας για την
βελτίωση
των
διαδικασιών,
πληροφοριακών συστημάτων και άλλων
συστημάτων
• Προστασίας και εκμετάλλευσης της
πνευματικής περιουσίας
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Baldridge
4. Πληροφορίες και ανάλυση [8%]
Η αξιολόγηση
αναφέρεται στους
τρόπους:
• Επιλογής
πληροφοριών
και
δεδομένων για την υποστήριξη των
κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών
και τη βελτίωση της επιχειρηματικής
απόδοσης
• Ανάπτυξης
- προώθησης
των
πληροφοριών και δεδομένων στους
χρήστες
• Ικανοποίησης
των
κρίσιμων
απαιτήσεων
των
χρηστών,
συμπεριλαμβανόμενων
της
ταχείας
πρόσβασης και αξιοπιστίας
• Αξιολόγησης και βελτίωσης της
ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας
χρήσης
των
πληροφοριών
και
δεδομένων
• Καθορισμού των αναγκών και
προτεραιοτήτων
για
συγκριτικές
πληροφορίες και δεδομένα
• Επιλογής των πηγών συγκριτικών
πληροφοριών και δεδομένων
• Χρήσης
των
συγκριτικών
πληροφοριών και δεδομένων
• Αξιολόγησης και βελτίωσης της
ανάπτυξης - προώθησης και χρήσης
των συγκριτικών πληροφοριών και
δεδομένων
• Ολοκλήρωσης (ενσωμάτωσης) και
ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν
την αποδοτικότητα
• Ανασκόπησης της απόδοσης και των
δυνατοτήτων για την εκτίμηση της
προόδου που επιτεύχθηκε, μετάφρασης
της σε προτεραιότητες βελτίωσης και
ανάπτυξης - προώθησης των.
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Η

ενεργός

εστίαση

στον

πελάτη,

καλύπτεται

στην

αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων του βραβείου της EFQM ενώ στο αμερικανικό βραβείο βρίσκεται
και στους προσδιοριστικούς παράγοντες .
Το ευρωπαϊκό βραβείο έχει ξεκάθαρη εστίαση στην ικανοποίηση της κοινωνίας,
κάτι που εννοείται αλλά δεν προωθείται ικανοποιητικά στο βραβείο Baldridge.
Το

βραβείο

της

EFQM

δίνει

ιδιαίτερη

σημασία

στην

ανάπτυξη της

δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις διαδικασίες και δίνει μεγαλύτερη
βαθμολογία στην συνολική αξιολόγηση των διαδικασιών (14% - 10%).
Η επικέντρωση στα θέματα της πληροφόρησης από το βραβείο Baldridge
αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η αμερικανική
κοινωνία στα θέματα της πληροφόρησης. Η βαθμολογία είναι σημαντικά
μεγαλύτερη, αλλά το κυριότερο στοιχείο που αποτελεί ειδοποιό διαφορά
φιλοσοφικής αντιμετώπισης είναι η αναγωγή του κριτηρίου των πληροφοριών σε
υπόβαθρο εξυπηρέτησης όλων των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων με
πολλαπλασιαστική ισχύ, παρά σε έναν ακόμη πόρο που είναι η παραδοσιακή
οικονομική προσέγγιση της EFQM. Ιδιαίτερο στοιχείο που είναι εμφανές στο
βραβείο Baldridge είναι η συνεχής αναφορά στην συγκριτική

αξιολόγηση

(benchmarking) πληροφοριών, δεδομένων και μεθοδολογιών.
Με βάση τα παραπάνω, αν υποθέσουμε

ότι ένας οργανισμός λαμβάνει

ικανοποιητική βαθμολογία στα θέματα πληροφόρησης με βάση την αξιολόγηση
Baldridge, δεν πρόκειται να χάσει κανέναν από τους βαθμούς στα επιμέρους
στοιχεία του βραβείου EFQM που αναφέρονται στα ίδια θέματα. Αντίθετα, ακόμα
και αν βαθμολογηθεί ικανοποιητικά από το βραβείο EFQM στα ίδια θέματα,
μπορεί η αξιολόγηση τους από το βραβείο Baldridge να είναι χαμηλότερη επειδή
δεν θα αξιολογηθούν ως πόροι αλλά ως προσδιοριστικοί παράγοντες των
υπολοίπων κριτηρίων.
Η συγκριτική ανάλυση των βαθμολογιών των δύο βραβείων με βάση μελέτες
περιπτώσεων οργανισμών που έχουν λάβει και τα δύο βραβεία (τοπικές
αντιπροσωπείες αμερικανικών πολυεθνικών στην Ευρώπη και ευρωπαϊκών στις
Η.Π.Α.) θα έδινε περισσότερο φως στην συγκριτική αξιολόγηση των κριτηρίων
των δύο βραβείων.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

10.1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ολικής Ποιότητας
Τα συστήματα

Διοίκησης

Ανθρώπινου

Δυναμικού

(ΔΑΔ)

μέχρι

σήμερα

επικεντρώνονται σε ατομικές αποδόσεις στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. Η
προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη
σύνδεση μεταξύ των ατόμων ως μέλη ομάδων και εξετάζει τις σχετικές αποδόσεις
(Petrick & Furr, 1995).
Η μετατόπιση του παραδείγματος (paradigm

shift) από την παραδοσιακή

προσέγγιση στην ΔΟΠ περιλαμβάνει αλλαγές σε πέντε κύρια στοιχεία, ήτοι την
επιλογή, την απόδοση, την αξιολόγηση, τις ανταμοιβές, και την ανάπτυξη ώστε να
αντανακλά την έμφαση στην ποιότητα (Petrick & Furr, 1995). Τα βραβεία
ποιότητας Baldridge και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας
(European Foundation of Quality Management - EFQM) δίνουν ειδική προσοχή
στην σπουδαιότητα της ΔΑΔ.
Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του βραβείου Baldrige (NIST, 1995), η
κατηγορία της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινων πόρων αντιστοιχεί σε
βαθμολογία

15%

και

συμπεριλαμβάνει

τις

ακόλουθες

υποκατηγορίες

(βαθμολογίες σε παρενθέσεις):
1. Προγραμματισμός και αξιολόγηση ανθρώπινων πόρων (2%)
2. Εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης (4.5%)
3. Εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη εργαζομένων (5%)
4. Ευημερία και ικανοποίηση εργαζομένων (2.5%)
Σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης του EFQM (EFQM, 1995), υπάρχουν δύο
κατηγορίες ΔΑΔ, μία από την πλευρά των συντελεστών ενδυνάμωσης και μία από
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την πλευρά των αποτελεσμάτων. Η κατηγορία των συντελεστών ενδυνάμωσης
που ονομάζεται «Διοίκηση ανθρώπων» βαθμολογείται με 9% και η κατηγορία των
συντελεστών αποτελεσμάτων που ονομάζεται «Ικανοποίηση ανθρώπων» έχει
βαθμολογία επίσης 9%.
Η κατηγορία «Διοίκησης ανθρώπινου Δυναμικού» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
1. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων (πρόσληψη, κατάρτιση, ανάπτυξη ομάδων,
δυναμική ομάδων, και σταδιοδρόμηση)
2.

Κίνητρα για την επίπτωση των αλλαγών στον οργανισμό, την ομάδα και το
άτομο

3. Φορείς αλλαγών και δυνάμεις αλλαγής
4.

Διαδικασίες αλλαγής, θεωρίες και μηχανισμοί

5. Εργαλεία και τεχνικές διοίκησης αλλαγών συμπεριλαμβανόμενων της μείωσης
του αριθμού των εργαζομένων
6.

Δημιουργία και διάχυση στον οργανισμό των νέων αξιών, νοοτροπίας και
συμπεριφοράς (επικοινωνία και ανατροφοδότηση)

7. Εκπαίδευση και κατάρτιση για διοίκηση αλλαγών
8. Συστήματα αναγνώρισης, ανταμοιβής και αξιολόγησης
9.

Διοίκηση της ποικιλίας

Η κατηγορία "Ικανοποίησης ανθρώπινου Δυναμικού" συμπεριλαμβάνει

τα

ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Ενδυνάμωση και αναγνώριση, συστήματα αναγνώρισης
2. Θεωρίες,

μέθοδοι και μετρήσεις της νοοτροπίας, των αναγκών και της

ικανοποίησης των ανθρώπων
3. Συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής
4.

Θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλον εργασίας
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10.2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η εφαρμογή της ΔΟΠ στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) έχει
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας (ΠΣΠ). Η
χρήση των ΠΣΠ συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της εφαρμογής της ΔΟΠ.
Μία από τις βασικές περιοχές όπου τα ΠΣ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
για την επίτευξη ολικής ποιότητας είναι η παρακολούθηση των διαδικασιών.
Σύμφωνα με τους Woodall, Rebuck & Voehl (1997) τα ΠΣ πρέπει να έχουν
ενεργή συμμετοχή στις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:
• Προγραμματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Διοίκηση αλλαγών
• Συνεχής βελτίωση
• Επιχειρηματική ανασχεδίαση
Ο Drucker

(1992) υποστηρίζει ότι η διοίκηση των αλλαγών πρέπει να

ενσωματωθεί στην ίδια τη δομή των οργανισμών. Η μετατροπή των οργανισμών
μέσω των ΠΣ που ενσωματώνουν στοιχεία ποιότητας είναι μια νέα πρόκληση για
τους οργανισμούς. Σύμφωνα με τους Markus & Benjamin (1997) όμως, η
πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ) δεν είναι μια μαγική σφαίρα που θα δώσει την
επιθυμητή αλλαγή. Η μετατροπή με την βοήθεια της ΠΤ είναι μια χαοτική
διαδικασία και απαιτεί ευκαμψία στην συμπεριφορά καθώς και την συμμετοχή
όλων των μελών του οργανισμού.
Οι

παραδοσιακές

ερευνητικές

προσεγγίσεις

στη

ΔΑΔ

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ΠΣΠ στις υπηρεσίες. Οι κύριες προσεγγίσεις
είναι η συλλογή των παραπόνων των πελατών, η σύλληψη των σχολίων και των
ερωτήσεων, συνολικές

μετρήσεις της αγοράς, αναφορές πεδίου από τους

εργαζόμενους, ερωτηματολόγια προς τους εργαζόμενους, και σύλληψη δεδομένων
λειτουργίας και εξυπηρέτησης (Berry & Parasuraman, 1997). Τα ερωτηματολόγια
προς τους εργαζομένους έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρήσουν την ποιότητα της
εσωτερικής υπηρεσίας, να καθορίσουν τα εμπόδια στη βελτίωση της ποιότητας,
και να εξακριβώσουν το ηθικό και τη νοοτροπία των εργαζομένων.
Παραδοσιακά, η επιτυχία των ΠΣ έχει συνδεθεί με την ικανοποίηση των χρηστών
από την πληροφόρηση

και σε μικρότερο
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l""'V. το κόστος, τη εκμετάλλευση, και την απόδυση των διαδικασιών
""""lli'ïtfijv (Conrath & Sharma, 1993). Ο Gatian (1994) υποδεικνύει ότι η
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10.3.1 Σχεδίαση της έρευνας
Στη σχεδίαση της έρευνας περιλήφθηκαν οι περιγραφές και η βαθμολόγηση των
κύριων διαστάσεων ΔΑΔ από τους Petrick & Furr (1995) (Τα ονόματα των
μεταβλητών SPSS σε παρένθεση):
1. Κλίμα οργανωτικών διαδικασιών (ο)
2. Συγκριτική βαθμολόγηση οργανωτικής αριστείας σε:
2.1 Ανάληψη κινδύνου και πειραματισμό (ρ)
2.2 Συμμετοχή των πελατών (s)
2.3 Καινοτομία μέσω επιχειρηματικότητας (k)
2.4 Υποκίνηση προσωπικού (Γ)
2.5 Υπευθυνότητα και εργασιακή ηθική (y)
2.6 Απλότητα δομής και ανάπτυξης ηγεσίας (a)
2.7 Απελευθέρωση ταλέντων (t)
3. Ηθικό Ολικής Ποιότητας (h)
4. Ηθική εργασιακού πολιτισμού (e)
Στο τέλος της κάθε ομάδας ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε διάσταση ΔΑΔ
συμπεριλαμβάνονται τρεις ερωτήσεις για την αξιολόγηση (ϊ) της θεωρούμενης
κάλυψης των ΠΣ, (ii) της θεωρούμενης αποτελεσματικότητας των ΠΣ, και (iii) της
θεωρούμενης

ευκολίας

βελτίωσης

της

ΔΑΔ

(ικανότητα βελτίωσης).

Το

ερωτηματολόγιο περιγράφεται στο παράρτημα των ερωτηματολογίων.
Ο στατιστικός πληθυσμός που επιλέχθηκε για την δειγματοληψία είναι οι
διευθυντές

και διοικητικοί υπάλληλοι

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η παράδοση των ερωτηματολογίων και
η διαχείριση των απαιτούμενων συνεντεύξεων

έγινε κατά την διάρκεια της

συμμετοχής των υποκειμένων σε σεμινάρια διοίκησης

οργανωμένα από το

Υπουργείο Παιδείας κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών περιόδων 1996-97 και
1997-98. Ο αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανήλθε σε 176. Το
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τυχαίο δείγμα που υποβλήθηκε σε στατιστική ανάλυση αποτελείται από 44
ερωτηματολόγια ήτοι το 1/3 των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν.

10.3.2 Περιγραφική στατιστική
Ορισμένες βασικές πληροφορίες που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά του
πληθυσμού παρουσιάζονται παρακάτω σε μορφή πινάκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 Οργανωτικό Κλίμα
Αξία

Περιγραφή

Ποσοστό

Συχνότητα

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Εκμετάλλευσης

1

0

0

0

0

Φτωχό

2

1

2,3

2,3

2,3

24

54,5

54,5

56,8

19

43,2

43,2

100

44

100,0

100,0

Υπο στηρικτικό
4

Ολικής
Ποιότητας
Σύνολο

Εγκυρες περιπτώσεις

44

Ελλιπείς περιπτώσεις

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηθικού ολικής ποιότητας
Value Label

Value

Frequency

Percent

Valid Percent

Cum Percent

Low

1

28

63,6

63,6

63,6

Average

2

13

29,5

29,5

93,2

High

3

3

6,8

6,8

100,0

44

100.0

100.0

Total

Valid cases

44

Missing cases
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 Πολιτισμός εργασιακής ηθικής
Value Label

Value

Fre

Percent

quency

Valid

Cum

Percent

Percent

Social Darwinism

1

0

0

0

0

Machiavellianism

2

5

11,4

11,4

11,4

Popular Conformity

3

7

15,9

15,9

27,3

Allegiance to Authority

4

3

6,8

6,8

34,1

Democratic Participation

5

10

22,7

22,7

56,8

Organisational Integrity

6

19

43,2

43,2

100,0

44

100.0

100.0

Total

Valid cases

44

Missing cases

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 Ποιότητα της λειτουργίας ανθρώπινου δυναμικού
HRM Dimensions

Valid

Std

Mean

Dev

Risk & Experimentation

2,99

,56

1,75

4,13

43

Innovation & Entre/ship

3,06

,57

1,17

4,17

44

Talent Liberation

3,10

,84

1,00

4,50

44

Simplicity & Leadership

3,13

,64

1,80

4,60

44

Motivation & Creativity

3,36

,68

2,00

4,57

42

Shaping Ethical Culture

3,42

,76

2,00

4,83

44

Customer Participation

4,11

1,05

2,40

6,60

44

(l=very low 5=very high)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 Συγκριτική αξιολόγηση οργανωτικής αριστείας
Value

Value Label

Fre

Percent

quency

Valid

Cum

Percent

Percent

Poor

1

0

0

0

0

Unsatisfactory

2

18

40,9

43,9

43,9

Very Good

3

20

45,5

48,8

92,7

Excellent

4

3

6,8

7,3

100,0

Missing

3

6,8

Total

44

100.0

Valid cases

41

Missing cases

100.0

3

10.3.3 Ανάλυση της έρευνας
Η συνολικά ανάλυση παραγόντων (πίνακας 6) όλων των συντελεστών ΔΑΔ
αποκάλυψε τις ακόλουθες συσχετίσεις μεταξύ των αντίστοιχων μεταβλητών
(όνομα μεταβλητών SPSS σε παρένθεση):
1. Ποιότητα απλότητας και ηγεσίας (a)
2. Ποιότητα ηθικού εργασιακού πολιτισμού (e)
3. Ποιότητα ηθικού (y)
4. Κάλυψη ΠΣ της απλότητας και ηγεσίας (aa)
5. Κάλυψη ΠΣ του ηθικού εργασιακού πολιτισμού (ea)
6. Κάλυψη ΠΣ του ηθικού (ya)
7. Αποτελεσματικότητα ΠΣ στην απλότητα και ηγεσία (ab)
8. Αποτελεσματικότητα ΠΣ στον ηθικό εργασιακό πολιτισμό (eb)
9. Ευκολία βελτίωσης απλότητας και ηγεσίας (ac)
ΙΟ.Ευκολία βελτίωσης ηθικού εργασιακού πολιτισμού (ec)
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Τα στοιχεία υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης
(factor analysis) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης
Ρ Δ Ι" Τ Γ> R

Δ Μ Δ Γ V Ç 1 Q

Listwise deletion of cases with missing values
Final Statistics:
Variable
A
AA
AB
AC
E
EA
EB
EC
Η
HA
HB
HC
Κ
ΚΑ
KB
KC
0
OA
OB
OC
Ρ
PA
PB
PC
R
RA
RB
RC
S
SA
SB
SC
Τ
TA
TB
TC
Y
YA
YB
YC
VARIMAX

Communality * Factor Eigenvalue PctofVar
,87041 * 1
10,77077
26,9
26,9
,86089 * 2
5,30141
13,3
40,2
4,42745
11,1
51,2
,88025 * 3
,86385 * 4
3,27774
8,2
59,4
2,50595
6,3
65,7
,72891 * 5
,78125 * 6
1,78814
4,5
70,2
,90320 * 7
1,70624
4,3
74,4
,80982 * 8
1,57367
3,9
78,4
,81521 * 9
1,06604
2,7
81,0
,83124 * 10
1,00209
2,5
83,5
,88832 *
,77342 *
,74752 *
,81354 *
,84554 *
,93846 *
,79325 *
,81030 *
,72531 *
,89043 *
,88781 *
,80366 *
,87186 *
,75737 *
,89980 *
,82564 *
,81988 *
,93012 *
,79160 *
,90039 *
,89078 *
,82155 *
,76430 *
,88001 *
,83337 *
,70217 *
,86151 *
,91056 *
,90478 *
,79121 *
rotation

Cum Pet

1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization.

VARIMAX converged in 17 iterations.
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Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ως προς τις δύο εξαρτώμενες μεταβλητές
αποτελεσματικότητας (ab, eb) έδειξε τις ακόλουθες εξαρτήσεις:
ab = 0,42 * eb + 0.43 * aa

+ const

[3.1]

eb = 0,37 * ea + 0,33 * ab

+ const

[3.2]

Εφαρμόστηκαν τρεις μεθοδολογίες παλινδρόμησης: η βηματική (stepwise), η
ανάστροφη προοδευτική (backward) και η εμπρόσθια προοδευτική (forward). Στις
προτεινόμενες

εξισώσεις

συμπεριελήφθησαν

μόνον

οι

μεταβλητές

που

εμφανίστηκαν στις εξισώσεις και των τριών μεθοδολογιών.
Οι εξισώσεις παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 3.15
Δύο παραδείγματα παρατίθενται δίπλα στον πίνακα για την καλύτερη κατανόηση
του.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 Εξισώσεις Παλινδρόμησης
Διάσταση ΔΑΔ (μεταβλητή - var)
Κλίμα οργανωτικών διαδικασιών (ο)
Ανάληψη κινδύνου και πειραματισμός(ρ)
Συμμετοχή πελατών (s)
Καινοτομία μέσω επιχειρηματικότητας (k)
Υποκίνηση προσωπικού (r)
Υπευθυνότητα και ηθική (y)
Απλότητα δομής και ανάπτυξη ηγεσίας (a)
Απελευθέρωση ταλέντων (t)
Ηθικό Ολικής Ποιότητας (h)
Ηθικός εργασιακός πολιτισμός (e)

var-b
ob
pb
sb
kb
rb
yb
ab
tb
hb
eb

var
0,16

0,45
0,43
0,37
0,42
0,45

var-a
0,37
0,41
0,39
,25

var-c
0,33
,38
0,41

0,54
0,48
0,36
0,25
0,41

Παραδείγματα:
1. Η πρώτη εξίσωση του πίνακα είναι
όπου

ob = 0,16 * ο + 0,37 * oa + const

ο = η διάσταση " Κλίμα οργανωτικών διαδικασιών"
ob = Αποτελεσματικότητα ΠΣ εξυπηρετούντων την ο
oa = Κάλυψη της ο από το ΠΣ

2. Η εξίσωση της υποκίνησης του προσωπικού (r) είναι
rb = 0,43 * r + 0,41 * re + const
όπου
re = Ευκολία βελτίωσης της διάστασης r
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Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
1. Το όνομα της κάθε μεταβλητής του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης
SPSS εμφανίζεται σε παρένθεση δίπλα από το όνομα της αντίστοιχης
διάστασης.
2. Κάθε σειρά παριστάνει μια εξίσωση με μια ανεξάρτητη μεταβλητή (var-b) και
μέχρι τρεις εξαρτώμενες μεταβλητές (var, var-a, var-c).
3. Η στήλη var-b δείχνει την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα των ΠΣ.
4. Η στήλη var δείχνει την εκτιμώμενη ποιότητα της εξεταζόμενης διάστασης
ΔΑΔ.
5. Η στήλη var-a δείχνει την εκτιμώμενη κάλυψη των ΠΣ (επένδυση και
ανάπτυξη).
6. Η στήλη var-c δείχνει την εκτιμώμενη ικανότητα βελτίωσης της ποιότητας της
εξεταζόμενης διάστασης ΔΑΔ.

Οι εξισώσεις παλινδρόμησης για όλες τις μεταβλητές μπορούν να εκφραστούν με
την ακόλουθη μορφή πινάκων:
[var-b]N - [coeff]N*3 * [var, var-a, var-c] + [const]N

[3.3]

για Ν διαστάσεις, όπου [var-b]Ν είναι πίνακας Ν γραμμών και μιας στήλης,
[coeff]is*3 είναι ο πίνακας συντελεστών με Ν γραμμές και 3 στήλες και [const] Ν
είναι πίνακας σταθερών με Ν γραμμές και μία στήλη.

10.4 Συμπεράσματα
Η ανάλυση αποκάλυψε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εξαρτήσεις που μπορούν να
χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη μιας σχετικής θεωρίας περιορισμών ή εξαρτήσεων.
Η έρευνα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερη ποικιλία πληθυσμών για να
επιβεβαιωθεί η γενικότερη ισχύς της.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ των τριών συντελεστών
(Αποτελεσματικότητα ΠΣ, Ποιότητα ΔΑΔ, Ευκολία βελτίωσης ποιότητας ΔΑΔ,
Κάλυψη ΠΣ [οι μέχρι τώρα προσπάθειες]). Αυτή η σχέση είναι δυναμική επειδή η
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οποιαδήποτε βελτίωση σε ένα συντελεστή έχει ως αποτέλεσμα την σπειροειδή
συνεχή βελτίωση και στους υπόλοιπους συντελεστές.
Από τις εξισώσεις παλινδρόμησης [1] και [2] μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
1. Τα ΠΣ υποστήριξης της οργανωτικής απλότητας και ηγεσίας εξαρτώνται από
την αποτελεσματικότητα των ΠΣ που υπηρετούν τον ηθικό εργασιακό
πολιτισμό και από την μέχρι τώρα επένδυση στην εξεταζόμενη διάσταση.
2. Τα ΠΣ υποστήριξης του ηθικού εργασιακού πολιτισμού εξαρτώνται από την
αποτελεσματικότητα

των

ΠΣ που υποστηρίζουν

τις

λειτουργίες

της

οργανωτικής απλότητας και ηγεσίας και από την προηγούμενη επένδυση στην
ανάπτυξη ΠΣ στην εξεταζόμενη διάσταση.
Από τις εξισώσεις παλινδρόμησης (πίνακας 3.15) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
η αποτελεσματικότητα των ΠΣ εξαρτάται από:
1. Σε μεγάλο βαθμό από την υπάρχουσα επένδυση και ανάπτυξη (κάλυψη ή
υποδομή ΠΣ) (σε 9 από τις 10 διαστάσεις).
2. Σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα των ίδιων των λειτουργιών της ΔΑΔ
(σε 6 από τις 10 διαστάσεις).
3. Σε μικρότερο βαθμό από την ικανότητα του οργανισμού να βελτιώνει την
ποιότητα των διαστάσεων ΔΑΔ (Καινοτομίας μέσω της επιχειρηματικότητας,
Ανάληψη κινδύνου και πειραματισμός, Υποκίνηση προσωπικού).
4. Η συνολική αποτελεσματικότητα των ΠΣ που υποστηρίζουν τις λειτουργίες
ΔΑΔ είναι μια σύνθετη διανυσματική εξίσωση (εξίσωση [3.3]) επειδή
εκφράζει πολλαπλές διαστάσεις ΔΑΔ.

*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΣ

11.1 Δυνατότητες ΠΣ για ομαδική συνεργασία
Σύμφωνα με τον Galegher (1990) μια ομάδα που εκτελεί εργασία συνεργασίας με
τη βοήθεια των υπολογιστών ή CSCW (Computer Supported Cooperative Work)
αποτελείται από άτομα που εργάζονται μαζί (συχνά σε μεγάλες χρονικές
περιόδους) για την διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών ή τη δημιουργία
προϊόντων που ενσωματώνουν μεγάλο ποσοστό πληροφοριών. Οι εφαρμογές
CSCW εστιάζονται στην υποστήριξη ειδικών απόψεων της συνεργασίας, όπως
συντονισμός

της

ροής των

διαδικασιών, κατανομή των

εγγράφων, και

βιντεοδιάσκεψη.
Σύμφωνα με τους Raisinghani, Ramarapu & Simkin (1998) η περιοχή της
αλληλεπίδρασης των ομάδων, η δυναμική των ομάδων και η συμπεριφορά των
ατόμων σε ομάδες έχουν ερευνηθεί ικανοποιητικά, αλλά υπάρχει έλλειψη
ολοκληρωμένου, συστηματικού, θεωρητικού πλαισίου για το CSCW.
Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα βασικό πλαίσιο για τις
δυνατότητες του CSCW για την υποστήριξη της μάθησης και της διοίκησης των
ομάδων στην περίπτωση των πολλαπλών ομάδων με πολλαπλές ειδικότητες,
διαφορετικές πολιτιστικές υποδομές, και που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη,
βασισμένοι σε παρατηρήσεις ομάδων σπουδαστών που συμμετέχουν σε κοινές
εργασίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μαθήματα που προσφέρονται στο
TEI Λάρισας και σε άλλα εννέα τριτοβάθμια ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κάτω από τα κοινά ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα ΣΩΚΡΑΤΕΣ με τον τίτλο
'European Engineering Manager' (ΕΕΜ) και Virtual Enterprise for Europe
(VIDEEO).

Οι

δυνατότητες

εμπεριέχουν

μια

σειρά

ικανοτήτων,

όπως:

Υποστήριξη

διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας πληροφοριών, τρόπους και

διαδικασίες μάθησης, και διαφοροποιήσεις ομάδων ανάλογα με το μέγεθος και την
εμπειρία. Επίσης, ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τον χρόνο, τον τόπο, τον
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πολιτισμό, τις δεξιότητες χειρισμού της γλώσσας, και την ευκαμψία της
τεχνολογίας.
Οι σπουδαστές προέρχονται από τις ειδικότητες τεχνολόγου

μηχανολόγου

μηχανικού και τεχνολόγου διοίκησης επιχειρήσεων. Οι κοινές εργασίες γίνονται
από δύο ομάδες, σε διάφορους συνδυασμούς, όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια.
Τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι:
1. Glaskow Caledonian University, UK, διαχειριστής του έργου.
2. Jonkoping International Business School, Sweden
3. IUT - St. Dennis, France
4. FH - Esslingen, Germany
5. FHTW - Berlin, Germany
6. Sheffield Hallam University, UK
7. T.E.I, of Heraklion, Greece
8. T.E.I, of Larissa, Greece
9. T.E.I, of Patras, Greece
10. Université de Liege, Belgium
Οι

μελέτες

περιπτώσεων

αναφέρονται

σε

ομάδες

σπουδαστών

που

παρακολούθησαν ένα από τα ακόλουθα μαθήματα διοίκησης: Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας

(ΔΟΠ), Οργάνωση και Διοίκηση

Βιομηχανικών

Επιχειρήσεων

(ΟΔΒΕ), και Δημιουργικότητα και Καινοτομία (Δ&Κ) κατά την περίοδο 19962000.
Η ΔΟΠ

είναι μάθημα επιλογής στο 5° ή 6° εξάμηνο του Τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οργάνωσης (ΣΔΟ), η ΟΔΒΕ είναι
μάθημα ειδικότητας του Τμήματος Μηχανολογίας, και η Δ&Κ είναι μάθημα
επιλογής στο 5° ή 6° εξάμηνο του Τμήματος Μηχανολογίας του TEI Λάρισας.
Κατά την παραπάνω περίοδο ανέθεσα ομαδικές εργασίες σε διάφορες ομάδες
σπουδαστών. Οι εργασίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
1. Ατομική σε μάθημα διοίκησης - προαιρετική ή υποχρεωτική.
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2. Group of students undertaking the same management subject - voluntary or
mandatory.
3. Ομαδική σε ένα μάθημα διοίκησης

σε συνεργασία

με ομάδα[ες]

σπουδαστών που παρακολουθούν άλλο[α] μάθημα [μαθήματα] διοίκησης
στο ίδιο τμήμα - προαιρετική.
4. Ομαδική σε μάθημα διοίκησης σε συνεργασία με ομάδα[ες] σπουδαστών
άλλων τμημάτων που παρακολουθούν

μάθημα [μαθήματα] διοίκησης -

προαιρετική.
5. Ομαδική σε μάθημα διοίκησης σε συνεργασία με ομάδα[ες] σπουδαστών
άλλων ιδρυμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών,

που παρακολουθούν

μάθημα [μαθήματα] μαθήματα διοίκησης (συμμετοχή στα προγράμματα
ΕΕΜ και VIDEEO) - προαιρετική.
Οι συνεργαζόμενες ομάδες αναλαμβάνουν την ίδια εργασία και συνεργάζονται για
να επιτύχουν κοινό αποτέλεσμα. Κατά τη διαδικασία, οι ομάδες μοιράζουν την
ποσότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων στις ομάδες και στα μέλη τους.
Οι διοικητικές υπευθυνότητες δεν ανατίθενται αλλά αναπτύσσονται μέσα στις
ομάδες και ανάμεσα στις ομάδες. Η ηγεσία μέσα και ανάμεσα στις ομάδες είναι
μέρος των διαδικασιών συνεχούς εξέλιξης. Ο κύριος σκοπός των εργασιών είναι η
μεγιστοποίηση

της έλξης των σπουδαστών προς τα πάνω στην κλίμακα

διαχειριστικής ικανότητας και διοικητικής ωριμότητας κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου.

11.2 Η νέα παραγωγική εποχή
Σύμφωνα με τον Jenkins (1992) η νέα παραγωγική εποχή χαρακτηρίζεται από τα
ακόλουθα:
1.

Παραγωγή:

Διαφοροποιημένα

προϊόντα,

οικονομίες

σκοπού,

προκαθορισμένη ποιότητα σε ελαχιστοποιημένο κόστος, ανάπτυξη αλυσίδων
προμηθειών.
2.

Τεχνολογία: Μηχανήματα γενικής χρήσης.
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3.

Εργατικό δυναμικό: Με γενική εκπαίδευση, ολοκλήρωση σχεδίασης και

εφαρμογής, πολλαπλών δεξιοτήτων και με πολλά αντικείμενα, ευρεία ταξινόμηση
στην περιγραφή καθηκόντων, ομαδική εργασία.
4.

Διοίκηση: Οριζόντια ιεραρχία, χωρίς επισημότητα.

5.

Ανταγωνισμ.όο: Ταχεία προσαρμογή στις αλλαγές.

6.

Θεσμικό πλαίσιο: Αποκεντρωμένο.

Τα περισσότερο ολοκληρωμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής
απαιτούν αποδοτική συντήρηση

και ταχεία επισκευή για τη μείωση του

απωλεσθέντος χρόνου παραγωγής, επομένως, υπάρχει μια σταθερή μετατόπιση
προς δεξιότητες που μπορούν να περιγραφούν ως εργασίες 'λειτουργίας συντήρησης» Έτσι, υπάρχει μια μείωση στη ζήτηση για δεξιότητες χαμηλού
επιπέδου, και μια αύξηση στη ζήτηση για εργαζόμενους με πολλαπλές δεξιότητες
(I.L.O., 1991).
Κάτω από το νέο σύστημα, η επίβλεψη του εργαζομένου είναι πολύ μικρότερη απ'
ότι στη μαζική παραγωγή και ο αριθμός των

δραστηριοτήτων που πρέπει να

ειδικευτεί ο εργαζόμενος αυξάνεται συνέχεια (Friedman, 1988).
Η εισαγωγή του ελέγχου ολικής ποιότητας απαιτεί την εργασία σε ομάδες κάτω
από ελάχιστη επίβλεψη. Οι διοικούντες πρέπει να είναι ηγέτες και διευκολυντές
και να είναι ανταγωνιστικοί στον προγραμματισμό και τον συντονισμό της
παραγωγής παρά στην άμεση επίβλεψη του χώρου εργασίας (I.L.O., 1994).
Σύμφωνα με τους Shrivastava & Souder (1985) η διαδικασία της ανάπτυξης νέων
προϊόντων (NPD) μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση τριών μοντέλων, του
μοντέλου κυριαρχίας των φάσεων, (stage dominant model),

του μοντέλου

κυριαρχίας των διαδικασιών (process dominant model) και του

μοντέλου

κυριαρχίας των διεργασιών (task dominant model). Τα χαρακτηριστικά των τριών
μοντέλων φαίνονται στον πίνακα 3.16.

Η παρακολούθηση των εργασιών που

αφορούσαν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών έδειξε ότι το ανωτέρω μοντέλο
εφαρμόζεται χωρίς αλλαγή και στην περίπτωση των υπηρεσιών.
Ο τρόπος συνεργασίας των ομάδων όπως καθορίστηκε, ταιριάζει με το μοντέλο
κυριαρχίας των φάσεων. Σε μερικές ομάδες η εργασία μέσα στην ομάδα πλησίασε
το μοντέλο των διαδικασιών και σε άλλες των διεργασιών, ειδικά σε ομάδες που
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είχαν εμπειρία από παρόμοιου τύπου εργασίες και ιδιαίτερα όταν ανήκαν στην
ίδια ομάδα. Η προσέγγιση που ακολουθούμε κατά την ανάλυση των σεναρίων
επικοινωνίας είναι το μοντέλο της κυριαρχίας των φάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 NPD process models

•

•

•

•

Η

Κυριαρχία φάσεων
Υπάρχουν επίσημες
ομάδες με λειτουργική
εξειδίκευση
Κάθε λειτουργική
ομάδα εκτελεί
προκαθορισμένες
διεργασίες
Η διαδικασία NPD
περιγράφεται με όρους
υπευθυνοτήτων και
δραστηριοτήτων των
μελών
Υπάρχουν επίσημα
καθορισμένα σημεία
μετάβασης μεταξύ
φάσεων και
λειτουργικών ομάδων.
Σημαντική τεκμηρίωση
στα σημεία μετάβασης.

συνήθης

προσέγγιση

Κυριαρχία διαδικασιών
Κυριαρχία διεργασιών
•
Ανεπίσημη
• Καμία ομαδοποίηση
ομαδοποίηση των
των μελών. Κάθε μέλος
μελών.
συνεισφέρει στην
επίτευξη του στόχου.
• Λειτουργίες και
δραστηριότητες
• Καμία λειτουργική
επανεξετάζονται
ταυτότητα στην ομάδα
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περιγράφεται με
περιγράφεται με όρους
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δραστηριοτήτων για
αλληλεπίδρασης.
την ανάπτυξη του
• Δεν υπάρχουν
τελικού προϊόντος.
επίσημα σημεία
• Κανένα επίσημο
μετάβασης ούτε
σημείο μετάβασης.
ξεκάθαρες φάσεις.
Συνεχής επικάλυψη
Ελάχιστη
των καναλιών
τεκμηρίωση στα
επικοινωνίας.
σημεία μετάβασης.
Πηγή: Shrivastava & Souder, 1985
των

μελών

των

ομάδων

είναι

να

ακολουθούν

προκαθορισμένους κανόνες ή να βαδίζουν σύμφωνα με συμπεράσματα που
βασίζονται σε ορισμένους κανόνες.

11.2.1 Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες και ικανότητες σε μια θεματική περιοχή μπορούν
να συμβούν μόνον σε περιβάλλον που επιτρέπει και απαιτεί την πρακτική και
εφαρμογή τους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να
αυξήσουν την αποδοτικότητα της παρουσίασης και διάχυσης των πληροφοριών
και οι σπουδαστές μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πέρα από τους περιορισμούς
του χώρου και του χρόνου διδασκαλίας.
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Η διαδικασία της εκπαίδευσης εστιάζεται στην αποδοχή των ιδεών, της γνώσης,
και του περιεχομένου, που μεταβιβάζεται κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας. Μια κατηγοριοποίηση των μαθητευόμενων παρουσιάζεται από
τους Furhmann & Grasha (1983) που αναγνωρίζουν τρία διαφορετικά είδη τρόπων
μάθησης - το εξαρτώμενο, το βασιζόμενο στη συνεργασία, και το ανεξάρτητο που φέρνει τον εκπαιδευτή αντιμέτωπο με τις διαφορετικές ανάγκες και ευκαιρίες
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Οι σπουδαστές μπορεί να αλλάξουν
τρόπο μάθησης ή να επιδεικνύουν περισσότερους από έναν τρόπους ταυτόχρονα.
Ο Anderson (1995) αναγνωρίζει τρεις όψεις των διαδικασιών μάθησης - την
μεταβίβαση, την αφομοίωση, και την συμμετοχή, και τρεις τρόπου επεξεργασίας
πληροφοριών - τον οπτικό, τον ακουστικό, και τον κιναισθητικό.

11.2.2 Η διάσταση της δημιουργικότητας
Η αντιμετώπιση των νέων μη δομημένων σύνθετων προβλημάτων κάνει τη
διαφορά μεταξύ αυτών που καθοδηγούν την αγορά και αυτών που καταφθάνουν
τελευταίοι. Ο ανταγωνισμός εξαναγκάζει τους οργανισμούς να αφοσιώνουν ένα
σημαντικό μέρος των ανθρώπινων πόρων τους σε δημιουργικές εργασίες και
σκέψη, αντί να ακολουθούν προκαθορισμένες λειτουργικές διαδικασίας. Η λύση
μη δομημένων προβλημάτων απαιτεί μάθηση, καινοτομία, δημιουργικότητα,
ολοκλήρωση, αντανάκλαση, και συχνά δοκιμή και λάθη και ένα σημαντικό
ποσοστό τύχης (Purser & Pasmore, 1992).
Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
διεργασιών, για τις οποίες χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, διαφέρουν από τις
παραδοσιακές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επίλυση πιο
δομημένων προβλημάτων.

11.2.3 Βασικές ή κύριες δεξιότητες
Σύμφωνα με τον Leonard-Barton (1992) οι βασικές δεξιότητες είναι αυτές που
διαφοροποιούν

στρατηγικά

τον

οργανισμό,

ενδυναμώνοντας

ωφέλιμες

συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται σε ανταγωνιστές. Μια ικανότητα έχει
στρατηγικής σημασίας δυναμική και τότε θεωρείται βασική όταν (α) έχει αξία
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(δηλαδή εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και/ή εξουδετερώνει περιβαλλοντικές απειλές
για τον οργανισμό (Barney, 1991), (β) είναι σπάνια (δηλαδή ο αριθμός των
οργανισμών που κατέχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα είναι μικρότερος από τον
αριθμό που χρειάζεται για να δημιουργηθεί τέλειος ανταγωνισμός στο αντίστοιχο
παραγωγικό πεδίο (Hirshleifer, 1980), (γ) ατελούς δυνατότητας μίμησης (για
παράδειγμα λόγω των μοναδικών συνθηκών στην διαδικασία απόκτησης της,
επειδή η σχέση μεταξύ ικανότητας και υποστηρικτικού πλεονεκτήματος δεν είναι
περιγράψιμη (Lippman & Rumelt, 1982), ή επειδή είναι κοινωνικά πολύπλοκη),
και (δ) δεν έχει στρατηγικά ισοδύναμα υποκατάστατα (δηλαδή δεν υπάρχουν
εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ιδίων αποτελεσμάτων (Andreu & Ciborra,
1998).
Οι ικανότητες αναπτύσσονται με το συνδυασμό και τη χρήση πόρων (και/ή άλλων
ικανοτήτων) με τη βοήθεια των οργανωτικών διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες
ενσωματώνουν την οργανωτική γνώση που αποκτάται με τη μάθηση, και στη
συνέχεια έχουν μια ισχυρή θεσμική διάσταση που έχει ως αποτέλεσμα τη
δυσκολία μίμησης και αλλαγής (Grant, 1992). Η μάθηση εξαρτάται από το
ακολουθούμενο

μονοπάτι και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την

πρόσκτηση της. Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη της μάθησης είναι γνήσιες
διοικητικές δραστηριότητες (Andreu & Ciborra, 1998).
Στις επόμενες παραγράφους περιγράφουμε το υποσύνολο των βαθμίδων του
υποδείγματος ΔΙΔΩ, που περιγράφτηκε στην 2 η ενότητα, όπως αυτό εφαρμόζεται
στην

περίπτωση

της

εξεταζόμενης

μελέτης

περίπτωσης

του ευρωπαϊκού

ερευνητικού προγράμματος VIDEEO. Μια ομάδα σπουδαστών που συμμετέχει σε
μια ομαδική εργασία κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες βαθμίδες:

Επιβίωσης
Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν λογισμικό που ήδη προτιμούν ή γνωρίζουν
καλύτερα, η χρήση είναι μικρή και εφαρμόζεται μόνο σε ένα μικρό υποσύνολο
των ικανοτήτων του λογισμικού.
Αυτό το είδος ομάδων συνήθως δεν τελειώνει την εργασία που ανέλαβε έγκαιρα
και η ποιότητα είναι χαμηλή. Συνήθως η ομάδα λαμβάνει ελάχιστη πληροφόρηση
ανάδρασης από το περιβάλλον και αποδίδει ελάχιστα. Η ποιότητα του
αποτελέσματος εξαρτάται από τις ηρωικές προσπάθειες των ατόμων - μελών της
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ομάδας και η διάχυση της πληροφόρησης και της μάθησης στην ομάδα είναι
χαμηλή.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους κόμβους του δικτύου του ιδρύματος
(καθηγητές, διοίκηση, βιβλιοθήκη, επιχειρήσεις) συμβαίνει σε ατομικό επίπεδο
και δεν είναι συστηματική.

Ελέγχου
Η ομάδα αναπτύσσει ορισμένες βασικές διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης. Ο
προγραμματισμός και η διοίκηση της ανατιθέμενης εργασίας βασίζεται στην
εμπειρία προηγούμενων εργασιών. Η διαδικαστική ικανότητα βελτιώνεται και
υπάρχει κάποιος βασικός διαχειριστικός έλεγχος. Η ομάδα αποδέχεται ρεαλιστικές
αναθέσεις που βασίζονται σε προηγούμενα επιτυχημένα αποτελέσματα και στην
καλή κατανόηση των απαιτήσεων της νέας ανατιθέμενης εργασίας.
Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν λογισμικό που γνωρίζουν ήδη, η χρήση του είναι
συχνή, και σε οριακές περιπτώσεις υπάρχει κάποια διερεύνηση των ανώτερων
δυνατοτήτων του λογισμικού που κρίνονται απαραίτητες για την περάτωση της
εργασίας που τους ανατέθηκε.
Αυτό το είδος των ομάδων συνήθως τελειώνει την εργασία της έγκαιρα και η
ποιότητα του αποτελέσματος είναι αποδεκτή. Η είσοδος, η έξοδος και η ανάδραση
του περιβάλλοντος προσαρμόζονται στις καθοριζόμενες απαιτήσεις. Η διάχυση
στην ομάδα δεν υπερβαίνει τις απαιτήσεις ελέγχου, που είναι οι ορατές απαιτήσεις
του μαθήματος για την επίτευξη του βαθμού της βάσης.

Διαχείρισης
Η ομάδα έχει αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο ικανοτήτων συνεργασίας και
διαχείρισης από τις εμπειρίες προηγούμενων εργασιών και αρχίζει τη νέα εργασία
με τη χρήση πρότυπων διαδικασιών. Τα νέα είδη λογισμικού

ή οι νέες

δυνατότητες του λογισμικού κατακτώνται από τα μέλη αλλά μόνον σε πρότυπες
διαδικασίες κατάρτισης.
Αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται από προτυποποίηση και συνέπεια. Οι ικανότητες
των διαδικασιών βασίζονται σε μια κοινή κατανόηση των ρόλων και των
υπευθυνοτήτων κάθε μέλους.
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Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας και υπάρχει μια
ειλικρινής διάθεση υπέρβασης τους. Οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους άλλους
κόμβους του δικτύου είναι οργανωμένες και ακολουθούν τα θεσμικά πρότυπα του
ιδρύματος. Η ομάδα γνωρίζει και εκμεταλλεύεται όλη την υπάρχουσα τεχνική και
λειτουργική υποστήριξη που παρέχεται από το Ίδρυμα.

Διοίκησης
Σ' αυτό το επίπεδο, η ομάδα θέτει ποσοτικοποιημένους στόχους ποιότητας. Η
ποιότητα και η παραγωγικότητα των σημαντικών διαδικασιών μετρώνται με
δείκτες ποιότητας με τη χρήση καλά τεκμηριωμένων και συνεπών διαδικασιών
μέτρησης. Η ομάδα έχει την ικανότητα να διαχωρίζει τις τυχαίες από τις
συστηματικές διαφορές και τις αιτίες τους.
Η ικανότητα σ' αυτό το επίπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποσοτική και
προβλέψιμη

μέσα

σε

προκαθορισμένα

όρια.

Οι

διαδικασίες

ανάδρασης

διοχετεύονται μέσω των δικτυακών πληροφοριακών συστημάτων από όλα τα μέλη
και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του περιβάλλοντος. Οι
ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην ομάδα υπερβαίνουν τους πρότυπους διοικητικούς
ρόλους και αναπτύσσεται μια ισχυρή σχέση συμμετοχής, ενότητας και δικτύωσης.
Η συνέργια της ομάδας αναπτύσσεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης του περιβάλλοντος, του προγραμματισμού και τις
θέσπισης στόχων ανήκουν σε όλα τα μέλη της ομάδας και βελτιώνονται συνεχώς.
Η ομάδα αναπτύσσει ένα υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και άποψης για τις
θεσμικές διαδικασίες που έχουν επίπτωση στην εργασία που ανέλαβε.
Οι διαδικασίες επικοινωνίας υπερβαίνουν όλες τις απαιτήσεις και οι νέες
δυνατότητες του λογισμικού ελέγχονται με καινοτόμες μεθόδους.

Στρατηγικής
Στο πέμπτο επίπεδο, η ομάδα συγκεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της
στρατηγικής της, και έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τις αδυναμίες της και να
λαμβάνει προληπτικές ενέργειες πριν συμβούν τυχόν προβλήματα. Ερευνά το
περιβάλλον για καινοτομίες και πρακτικές αριστείας και τις ιεσάγει συστηματικά
στην

ομάδα.

Οι

υπάρχουσες

διαδικασίες

αποτελεσματικότητα τους και βελτιώνονται
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βελτιώνονται είτε με τη χρήση συνεχών βελτιώσεων είτε με την ανασχεδίαση των
διαδικασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών. Οι διαδικασίες
βελτίωσης αντιμετωπίζονται ως κανονικές πρότυπες διοικητικές διαδικασίες.

Γνώσης
Σ' αυτό το επίπεδο, η ομάδα δημιουργεί τις δικές της μεθοδολογίες βασισμένες
πάνω σε εσωτερική εφαρμοσμένη έρευνα και ανοίγει νέα μονοπάτια αριστείας,
και θεωρείται ως ένα παράδειγμα συγκριτικής αξιολόγησης. Η ομάδα υπερβαίνει
τα όρια της με την ανάπτυξη νέας γνώσης και νέων διαδικασιών αυτοοργανούμενης γνώση. Ο οργανωτικός πολιτισμός που αναπτύσσεται επιδιώκει και
επιταχύνει την αλλαγή και τη συνέργια και εξάγει πρακτική γνώση.
Σ' αυτό το επίπεδο, η ομάδα συνεισφέρει στη βελτίωση των πληροφοριακών
πεδίων που συνδέονται με τη στρατηγική, τους θεσμούς, τα πρότυπα και την
κοινωνία. Κρίσιμες μάζες ομάδων σ' αυτό επίπεδο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την ανάπτυξη ανταγωνιστικών διαμαντιών.
Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι το αρχέτυπο υπόδειγμα ΔΙΔΩ συμπεριλαμβάνει
ένα επιπλέον επίπεδο που συνυπάρχει με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό συνδέεται με την
εμπιστοσύνη και την εργασιακή ηθική. Αν λείπει η ηθική, τότε είναι πολύ
δύσκολο αν όχι αδύνατο για τις ομάδες να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ανώτερα
επίπεδα. Δεν

ερευνήσαμε

αυτή την διάσταση λόγω του μικρού χρόνου

δημιουργίας και παρατήρησης της κάθε ομάδας. Άλλοι λόγοι είναι ο εθελοντικός
χαρακτήρας σχηματισμού των ομάδων και το προστατευμένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που απομακρύνει τα περισσότερα κίνητρα ανήθικης συμπεριφοράς
που θα ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν με αξιοπιστία.

11.3 Εργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστικά συστήματα (CSCW)
Η επικοινωνία μπορεί να αυξηθεί σε ποσότητα και ποιότητα με τη χρήση
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
Οι εφαρμογές CSCW αλλάζουν την διαπροσωπική επικοινωνία με όλους τους
δυνατούς τρόπους και επεκτείνουν την αίθουσα διδασκαλίας πέρα από τα
παραδοσιακά όρια του τόπου και του χρόνου. Βοηθούν τους ανθρώπους να
ξεπεράσουν τα εμπόδια τόπου και χρόνου, ίσως σε βάρος της λογικής ή της τάξης,
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καθιστώντας την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους σχεδόν τόσο εύκολη όσο
είναι και η διαπροσωπική επικοινωνία. Όμως, στις περισσότερες εφαρμογές, δεν
υπάρχει ενσωματωμένη χρονική σειρά κατά την επικοινωνία. Στις διαπροσωπικές
συζητήσεις οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα, ή καθόλου, ή σε μη
λογική σειρά. Από την άλλη πλευρά, το CSCW δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των
ομάδων να εντρυφήσουν σε προηγούμενες συνομιλίες και αποφάσεις, και να τις
επεξεργαστούν για να τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.
Οι ομάδες που υποβοηθούνται από τους υπολογιστές βοηθούν τα μέλη τους να
υπερβούν τους γλωσσικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς περιορισμούς. Οι
βασικές εφαρμογές χρησιμοποιούν το κείμενο για επικοινωνία. Το γράψιμο ενός
κειμένου

είναι

συνήθως

ευκολότερο

από

την

ομιλία,

ιδιαίτερα

όταν

χρησιμοποιείται μια ξένη γλώσσα - στην εξεταζόμενη περίπτωση ήταν η Αγγλική
για όλα τα ιδρύματα ανεξάρτητα κράτους προέλευσης - και συνήθως διατίθεται
ικανοποιητικός χρόνος για την προετοιμασία του γραπτού κειμένου που
υποβοηθείται από τη χρήση λεξικών κλπ. Η αλληλεπίδραση είναι ευκολότερη
επειδή δεν περιλαμβάνει τους υπαινιγμούς του κοινωνικού περιβάλλοντος που
συνήθως απαντώνται σε μια διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι
περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να υπερνικήσουν ευκολότερα τον περιορισμό
της ξένης γλώσσας. Αυτή η έλλειψη είναι σημαντική επειδή όταν οι άνθρωποι
εκτίθενται σε κοινωνικούς υπαινιγμούς, αντιλαμβάνονται με αυτό τον τρόπο την
κοινωνική τάξη και προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας, τον τόνο της φωνής,
τη συνάφεια των συμφραζόμενων, και την συμφωνία και υπακοή τους με το
κοινωνικό περιβάλλον, of their communication, and their conformity to social
norms. Αυτοί οι συναφείς υπαινιγμοί μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν όταν η
χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι η μητρική αλλά χρησιμοποιείται μια διεθνής
γλώσσα όπως η Αγγλική. Ακόμη και αν ένας από τους δύο συνομιλητές ομιλεί τη
μητρική του γλώσσα, μπορούν να υπάρξουν παρανοήσεις για υπαινιγμούς που δεν
κατανοήθηκαν ή που δεν υπήρξαν σκόπιμοι αλλά θεωρήθηκαν υπαρκτοί.
Μερικοί συναφείς υπαινιγμοί μπορούν βέβαια να είναι παρόντες σε μερικές
μορφές CSCW όπως η βιντεοδιάσκεψη, αλλά γενικά, η επικοινωνία μέσω
υπολογιστικών συστημάτων μπορεί να υπερκεράσει κοινωνικά εμπόδια, να
ενθαρρύνει

την

περιορισμούς,

επικοινωνία

και

να

πέρα

από

απελευθερώσει
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κατανεμημένη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική και
δίκαιη, επειδή εξαγνίζει την αλληλεπίδραση των μελών και αφαιρεί τις άσχετες
πηγές επηρεασμού όπως το προσωπικό χάρισμα. Χωρίς τις υπεκφυγές και τους
υπαινιγμούς του κοινωνικού περιβάλλοντος , οι άνθρωποι τείνουν να ασχολούνται
λιγότερο με τη αν αξιολογούνται ή αν είναι αρετσοί, και η προσοχή τους μπορεί
επομένως να εστιαστεί στο περιεχόμενο του μηνύματος που μεταδίδεται. Από την
άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι κατέχουν ένα χάρισμα στην
διαπροσωπική επικοινωνία, προτιμούν να διατηρήσουν το κοινωνικό αυτό
πλεονέκτημα και δείχνουν τάσεις αποστροφής προς τα υπολογιστικά συστήματα
όταν χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. Οι υπαινιγμοί βέβαια μπορούν να
υπάρχουν ακόμα και στο κείμενο και μπορούν να επιταθούν με γνωσιολογικούς
μηχανισμούς αναγνώρισης προτύπων (Lee, 1994).
Τα πληροφοριακά συστήματα CSCW έχουν δημιουργήσει

νέα κοινωνικά

περιβάλλοντα με μερικές ιδιαίτερες ιδιότητες που δεν υπήρχα πριν. Η ανάπτυξη
βάσεων δεδομένων με τη χρήση της φυσικής γλώσσας σε δίκτυα, επιτρέπει την
συμμετοχή εικονικών ομάδων σε κατανεμημένη προαιρετική πληροφόρηση. Η
CSCW κάνει δυνατή την συμμετοχική

μάθηση σε εικονικές ομάδες, τα

επιχειρησιακά παίγνια επιτρέπουν την ανάπτυξη παρόμοιου τύπου ανταγωνισμού,
η προσομοίωση

παρέχει εικονικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη νέων

κοινωνικών περιβαλλόντων και εμπειριών, το λογισμικό επιτρέπει την διάχυση σε
ανώτερα επίπεδα πειθαρχίας και δεξιοτήτων

11.3.1 Ευκαμψία της τεχνολογίας
Σύμφωνα με τους Huber & McDaniel (1986) ως τεχνολογική ευκαμψία ορίζεται ο
συνδυασμός της δομικής και διαδικαστικής ευκαμψίας. Η δομική ευκαμψία είναι
η δυνατότητα της σχεδίασης και της οργάνωσης μιας τεχνολογίας ώστε να μπορεί
να προσαρμοστεί με επιτυχία στις αλλαγές των επιχειρηματικών διαδικασιών, και
η διαδικαστική ευκαμψία είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αλλάζουν την
τεχνολογία με τη χρήση διοικητικών διαδικασιών που υποστηρίζουν αλλαγές στις
επιχειρηματικές διαδικασίες.
Οι συντελεστές της δομικής ευκαμψίας είναι η ικανότητα συναρμολόγησης, η
αποδοχή των αλλαγών, και η συνέπεια (Nelson & Ghods, 1998), όπου η ικανότητα
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συναρμολόγησης

είναι

ο

βαθμός

διαχωρισμού

των

επιμέρους

δομικών

τεχνολογικών στοιχείων, η αποδοχή της αλλαγής είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης της
ικανότητας για αλλαγή, και συνέπεια είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης δεδομένων και
δομικών τεχνολογικών στοιχείων.
Οι συντελεστές της διαδικαστικής ευκαμψίας είναι ο ρυθμός απόκρισης,
ειδίκευσης, και συντονισμού (Nelson & Ghods, 1998), όπου ο ρυθμός απόκρισης
είναι η δυνατότητα έγκαιρης ενσωμάτωσης τεχνολογικών αλλαγών, η ειδίκευση
είναι ο βαθμός ανάπτυξης και μετάδοσης σύγχρονης γνώσης για την λειτουργία
και συντήρηση της τεχνολογίας, και συντονισμός είναι το επίπεδο συντήρησης της
τεχνολογίας και λειτουργίας της οργάνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
υπολοίπων τμημάτων και του συνολικού οργανισμού.
Οι Nelson & Ghods (1998) υποστηρίζουν ότι η διοίκηση που επιθυμεί συνολική
ευκαμψία μέσω της τεχνολογίας πρέπει να θεωρήσει την τεχνολογία ως ένα
σύστημα που περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή, τους ανθρώπους που την
υποστηρίζουν, και τις διοικητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν. Οι υπάρχουσες
τεχνολογίες μπορούν να εξεταστούν ως προς τη δυνατότητα μεταβολής της
δομικής τους ευκαμψίας ή το προσωπικό μπορεί να δεχτεί καλύτερη κατάρτιση
για να αυξηθεί η διαδικαστική ευκαμψία. Ως τεχνολογίες θεωρούνται και οι
διοικητικές μεθοδολογίες. Ο πίνακας 2 δείχνει το επίπεδο της δομικής και
διαδικαστικής ευκαμψίας των τεχνολογιών CSCW που χρησιμοποιήθηκαν στις
εργασίες που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα.

11.3.2 Δυνατότητες διοίκησης και τεχνολογίας
Η τεχνολογική υποστήριξη μπορεί να διευκολύνει την συνεργασία των ομάδων με
πολλούς τρόπους:
[1]

To CSCW επιτρέπει στα μέλη των ομάδων να επικοινωνούν ευκολότερα,
ταχύτερα,

και πιθανόν αποδοτικότερα, και

επομένως

μπορούν

να

βελτιώσουν την απόδοση της διεργασίας. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν
σε απομακρυσμένες ομάδες θα συναντούσαν μεγαλύτερη δυσκολία στο να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα στο ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς την
βοήθεια των εφαρμογών CSCW.
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[2]

Τα μέλη που αλληλεπιδρούν σε ομάδες δεν χρειάζονται να παρευρίσκονται
στον ίδιο τόπο την ίδια χρονική στιγμή. Η έγκαιρη λήψη της κατάλληλης
πληροφόρησης λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία επειδή οι ομάδες
εργάζονται όλο και πιο ανεξάρτητα (Kiesler & Sproull,

1992). Τα

διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και οι διαφορετικές χρονικές ζώνες έχουν
ως αποτέλεσμα τη δύσκολη ανεύρεση ενός κοινού χρονικού παραθύρου. Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην υπερπήδηση του
χρονικού περιορισμού.
[3]

Με το διεθνές διαδίκτυο, η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό πληροφόρησης
έχει ευκολυνθεί κατά πολύ. Τα γνωσιολογικά θέματα της απόκτησης
πληροφοριών, τα θεωρητικά θέματα σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες
διαφορετικών προτύπων κατανομής πληροφοριών στις ομάδες εργασίας, και
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η πληροφόρηση μπορεί να μοιράζεται
εύκολα ανάμεσα στα μέλη των ομάδων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
αύξηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Η χρήση ενός υπολογιστικού
συστήματος υποστήριξης της επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα
πρότυπο συμμετοχής

που συνολικά έχει ως αποτέλεσμα

λιγότερη

επικοινωνία αλλά καλύτερα κατανεμημένη μεταξύ των μελών (McGrath,
1990). Οι σπουδαστές πρέπει να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό για να
μπορέσουν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες παράδοσης μέσα στην ομάδα
τους αλλά και μεταξύ των ομάδων. Καλύτερος και λεπτομερέστερος
προγραμματισμός μπορεί να προκαλέσει δικαιότερη κατανομή εργασιών και
μικρότερη ανάγκη επικοινωνίας.
[4]

Η παραγωγικότητα της ομάδας βελτιώνεται με την μεσολάβηση των
εκπαιδευτών - διευκολυντών που έχουν τη δυνατότητα να δομήσουν την
επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, να αλλάξουν τη μορφή και τη
σειρά

των

απαιτούμενων

αποκρίσεων,

και

να

παρέχουν

κρίσιμη

πληροφόρηση σχετική με τις αναλαμβανόμενες διεργασίες όταν απαιτείται.
To E-mail αποδείχτηκε ότι είναι ένας εξαίρετος μηχανισμός μεσολάβησης.
[5]

Οι Kiesler & Sproull (1992) υποστήριξαν ότι υπάρχουν έμμεσες ή δευτέρου
επιπέδου επιδράσεις πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας ή της
απόδοσης. Αυτές συμβαίνουν όταν η τεχνολογία κάνει δυνατή την ανάπτυξη
νέων επιλογών και όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτές τις επιλογές με
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τρόπους που δεν προβλέφτηκαν. Η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα τέτοιο παράδειγμα επειδή η
τεχνολογία επιτρέπει σε ανθρώπους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, και η τεχνολογία μπορεί να
προκαλέσει αλλαγές στην κοινωνική τάξη των ομάδων. Μερικές αιτίες για
την ανάπτυξη επιρροών δευτέρου επιπέδου της τεχνολογίας επικοινωνιών,
είναι ότι οι άνθρωποι δίνουν σημασία σε διαφορετικά πράγματα, έχουν
επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, ή εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο με
διαφορετικούς τρόπους λόγω των αλλαγών στις διεργασίες που προέρχονται
από την τεχνολογία. Οι κοινωνικοί ρόλοι, που κωδικοποιούν τα πρότυπα
προσοχής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορούν επίσης να αλλάξουν.
Αυτές

οι αλλαγές

αλληλεξαρτήσεις,

στην προσοχή, στην

κοινωνική

επαφή, και οι

μπορεί να επηρεάσουν την σχετική επίπτωση των

περιπτώσεων και των διαδικασιών και να αλλάξουν τις επιλογές των
ανθρώπων και τις κατανομές των αποτελεσμάτων μεταξύ τους. Μερικοί
σπουδαστές με υψηλό επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων αλλά μικρότερη θέληση
για κοινωνική αλληλεπίδραση είχαν αυξημένο επίπεδο συμμετοχής στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οι Kiesler & Sproull (1992) επίσης υπέδειξαν τέσσερα χρήσιμα σημεία που πρέπει
να ληφθούν υπόψη σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της νέας τεχνολογίας στις
ομάδες:
1. Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι πλήρεις δυνατότητες μιας νέας τεχνολογίας.
Οι αρχικοί χρήστες

και οι εφευρέτες

συνήθως

δίνουν έμφαση

στις

αναμενόμενες χρήσεις και υποτιμούν τις δευτερεύουσες επιδράσεις.
2. Η

αλλαγή

των

κοινωνικών

διευθετήσεων

των

διαπροσωπικών

αλληλεπιδράσεων, των ιδεών που αφορούν τις αξίες, και τις διαδικασίες ή τους
κανόνες συμπεριφοράς οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες.
3. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα καθορίζονται από το τεχνολογικό, κοινωνικό
και πολιτικό περιβάλλον. Αν και οι πολιτιστικές αποκρίσεις ποικίλλουν για
κάθε άτομο, μια αρχική τεχνολογική δυνατότητα μπορεί να επηρεάσει την
κατεύθυνση των δευτερευόντων επιδράσεων.
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4. Αυτές οι δευτερεύουσες επιδράσεις συχνά αναδύονται σιγά-σιγά και σταδιακά
καθώς οι άνθρωποι ανα-διαπραγματεύονται τις αλλαγές στα πρότυπα
συμπεριφοράς και σκέψης.
Ο Duffy (1993) σημείωσε ότι τα συστήματα e-mail αναπτύσσουν μια κοινή άποψη
για περισσότερη δημοκρατία και λιγότερη γραφειοκρατία, επειδή τα μέλη έχουν
μια αυξημένη αίσθηση συμμετοχής και έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα
υπόλοιπα μέλη.
Μερικοί σπουδαστές αντιδρούν αρνητικά στην συνεργασία μέσω υπολογιστικών
συστημάτων επειδή επιφέρουν ακόμα ένα εμπόδιο στην επικοινωνία, πρέπει να τα
μάθουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα στην αγγλική γλώσσα, απρόσμενα
τεχνικά προβλήματα μπορεί να διακόψουν την επικοινωνία, και επειδή η γλώσσα
και άλλα μη γλωσσικά υπονοούμενα που συνιστούν το σύνολο της ανθρώπινης
επικοινωνίας δεν απαντώνται σ' αυτά. Η βιντεοδιάσκεψη μετριάζει μερικές από
τις παραπάνω αντιδράσεις που αφορούν το περιβάλλον

επικοινωνίας. Η

βιντεοδιάσκεψη βοήθησε σημαντικά ιδιαίτερα κατά τις αρχικές φάσεις των
συνεργασιών μεταξύ των ομάδων στο ευρωπαϊκό έργο ΕΕΜ όπου υπήρχε ανάγκη
υπερπήδησης εμποδίων όπως η μεγάλη

απόσταση, η έλλειψη εμπειρίας

συνεργασίας μεταξύ ομάδων και οι πολιτιστικές διαφορές. Ένα παράπλευρο
αποτέλεσμα υπήρξε η αφοσίωση σημαντικά μεγαλύτερου χρόνου για την
τεχνολογία παρά για το αντικείμενο των εργασιών από μερικούς σπουδαστές.

11.4 Σενάριο εφαρμογών - ο ρόλος των επικοινωνιών
Κατά την ολοκλήρωση ενός έργου συνεργασίας μεταξύ ομάδων, ανεξάρτητα από
το μάθημα που μελετά η κάθε ομάδα, οι απομακρυσμένες ομάδες πρέπει να
επιτύχουν τους τεχνικούς και επιχειρησιακούς στόχους και να περατώσουν
έγκαιρα την εργασία που τους ανατίθεται. Τους στόχους θέτουν είτε οι
σπουδαστές είτε οι εκπαιδευτές τους μετά από συνεργασία και βασίζονται στον
αρχικό στόχο και σκοπό του έργου.
Οι δύο ομάδες συμφωνούν αρχικά στους στόχους και στα παραδοτέα και
καταστρώνουν ένα αρχικό πρόγραμμα που γίνεται αναλυτικότερο μέσα στον
πρώτο μήνα. Ο προγραμματισμός και ο καθορισμός των στόχων και των
παραδοτέων απαιτούν κάτι παραπάνω από απλή πληροφόρηση. Σ' αυτή την φάση
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απαιτείται γνωσιολογική επικοινωνία και τότε αναδύεται και γίνεται αποδεκτή η
ηγεσία μέσα και ανάμεσα στις ομάδες. Επειδή η διαπροσωπική επαφή μεταξύ των
ομάδων δεν είναι συνήθως δυνατή, η βίντεο διάσκεψη αποδείχτηκε ένα εξαιρετικό
υποκατάστατο. Μερικά παραδοτέα μπορεί να απαιτούν διευκρινήσεις μέχρι την
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων σχετικά με το γνωσιολογικό
υπόβαθρο, τη δομή και την απαιτούμενη λεπτομέρεια. Μερικά παραδοτέα ίσως
εξαρτώνται από την μερική ή ολική περάτωση κάποιων προηγούμενων εργασιών
και πληροφοριών στη μορφή αναφορών που πρέπει να μεταδοθούν μεταξύ των
ατόμων και των ομάδων. To E-mail με τη χρήση συνοδευτικών εγγράφων
αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλη τεχνολογία. Η συνεργασία σε
τεχνικές εργασίες διευκολύνθηκε τα μέγιστα με τη χρήση του λογισμικού BSCW
(Basic Support for Cooperative Work) που επιτρέπει σε περισσότερους από έναν
χρήστες να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στα στοιχεία κοινών εφαρμογών που
βρίσκονται σε υπολογιστές που ανήκουν στο ίδιο [δια]δίκτυο. Οι καθυστερήσεις
και οι παρεξηγήσεις συχνά δημιουργούν ένταση και απογοήτευση και η
βιντεοδιάσκεψη αποδείχτηκε μια σημαντική εφαρμογή που μπορεί να προλάβει
την

απόσυρση και παραίτηση. Η μεσολάβηση

των εκπαιδευτών επίσης

αποδεικνύεται σημαντικός καταλύτης σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αυτοεκτίμηση
αυξάνεται σημαντικά όταν χρησιμοποιείται η βιντεοδιάσκεψη κατά την τελική
παρουσίαση.
Οι ομάδες δημιουργούνται για ένα μοναδικό στόχο και για διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται από μεταβαλλόμενα
επίπεδα προδιαγραφών και μικρή εμπειρία των πρωταγωνιστών (σπουδαστών) και
προκαθορίζονται σε μεγάλο βαθμό. Ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, τα
μέλη μιας ομάδας που συμμετέχει σε μια διαδικασία μπορεί να ενεργήσουν
διαφορετικά με τρόπους που δεν μπορούν να προκαθοριστούν στην αρχή. Αυτό
σημαίνει ότι ένα εύκαμπτο σύστημα ΠΣ που θα επιτρέψει τη συνέχιση της
ομαδικής εργασίας με τρόπους που θα βρεθούν αργότερα, αποτελεί μια
πρωταρχική απαίτηση για την αποτελεσματικότητα τέτοιων συνεργασιών.
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11.5 Δυνατότητες ΠΣ και διαδικασίες μάθησης και διοίκησης των ομάδων
Ο

πίνακας

3.17

χρησιμοποιηθούν

παρουσιάζει

τις πιο

κοινές

για μάθηση και διοίκηση

τεχνολογίες

ομάδων σε

που

μπορεί

σύγκριση

να

με τις
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11.5.1 Δομή των ομάδων και κατηγορίες εργασιών
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης για τις κατηγορίες
εργασιών 3, 4, και 5. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ομάδων σε όλες τις
περιπτώσεις είναι 12, 1 στην 5 η κατηγορία, 2 στην 4 η κατηγορία, και 9 στην 3'1
κατηγορία, ως ακολούθως:
l n περίπτωση: Κατηγορία εργασίας 5, 2 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
ΟΔΒΕ και 4 σπουδαστές στην ομάδα Β που παρακολουθούσαν ένα
μάθημα διοίκησης στη Σχολή Οικονομίας ενός Γερμανικού Ιδρύματος,
κάτω από το πιλοτικό πρόγραμμα VIDEEO.
2 η περίπτωση: Κατηγορία εργασίας 4, 3 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
Δ&Κ, και 4 σπουδαστές στην ομάδα Β στο μάθημα ΔΟΠ.
η

3 περίπτωση: Κατηγορία εργασίας 3, 4 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
ΟΔΒΕ, 3 σπουδαστές στην ομάδα Β στο μάθημα Δ&Κ, και 3 σπουδαστές
στην ομάδα Γ στο μάθημα ΔΟΠ.
4 η περίπτωση : Κατηγορία εργασίας 3, 4 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
Δ&Κ και 4 σπουδαστές στην ομάδα Β στο μάθημα ΟΔΒΕ.
5 η περίπτωση: Κατηγορία εργασίας 3, 4 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
Δ&Κ και 4 σπουδαστές στην ομάδα Β στο μάθημα ΟΔΒΕ.
6η περίπτωση: Κατηγορία εργασίας 3, 3 σπουδαστές στην ομάδα Α στο μάθημα
Δ&Κ και 5 σπουδαστές στην ομάδα Β στο μάθημα ΟΔΒΕ.

11.6 Η ερευνητική διαδικασία
Η ερευνητική διαδικασία είναι η ακόλουθη:
1. Αναγνώριση των αρχικών και τελικών επιπέδων ωριμότητας κάθε σπουδαστή
και ομάδας στην αρχή του εξαμήνου.
2. Συγκριτική αξιολόγηση προστιθέμενων ικανοτήτων κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.
3. Αναγνώριση των τελικώνεπιπέδων ωριμότητας των σπουδαστών και των
ομάδων στο τέλος του εξαμήνου.
4. Συσχέτιση των επιπέδων ωριμότητας με την εμπειρία χρήσης λογισμικού των
ομάδων. Συμπεράσματα.
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11.6.1 Αναγνώριση των αρχικών επιπέδων ωριμότητας
Στην αρχή του εξαμήνου έχουμε ελάχιστη γνώση των επιπέδων ωριμότητας των
σπουδαστών. Η μόνη πληροφόρηση που διατίθεται είναι οι ατομικές βαθμολογίες
σε προηγούμενα μαθήματα. Από αυτές τις βαθμολογίες οι πιο χρήσιμες είναι
αυτές που συνδέονται με δεξιότητες και ικανότητες χρήσης λογισμικού. Για τους
σπουδαστές που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενο εξάμηνο στην έρευνα, τα
επίπεδα ωριμότητας ήταν ήδη διαθέσιμα. Για τους υπόλοιπους σπουδαστές, ήταν
αναγκαία η αξιολόγηση τους.
Οι σπουδαστές στο TEI Λάρισας, στα περισσότερα μαθήματα δεν εργάζονται σε
ομαδικές εργασίες. Οι περισσότερες εργασίες είναι ατομικές και σε μερικά
θεωρητικά μαθήματα δεν είναι καν υποχρεωτικές. Δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα
τεκμηριωμένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τον
υπολογισμό των αρχικών επιπέδων ωριμότητας.
Τα επίπεδα ωριμότητας, όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα από προηγούμενες μελέτες
περίπτωσης,

υπολογίστηκαν

αρχικά

με

τη

χρήση

ερωτηματολογίων

αυτό αξιόλογη ση ς. Το ερωτηματολόγιο μετρά τις συνιστώσες που περιγράφονται
στο υπόδειγμα ΔΙΔΩ. Η προηγούμενη εμπειρία που συνεισέφερε στην βελτίωση
της ωριμότητας των σπουδαστών δεν περιορίζεται στηνπερίοδο των σπουδών στο
TEL

Η

αξιοπιστία

του

δοκιμάστηκε

με

τη

χρήση

[α]

διαδικασιών

αυτοαξιολόγησης από τους σπουδαστές κατά το τέλος των εργασιών τους, (β) με
τη χρήση μη δομημένων συνεντεύξεων σε επιλεγμένες περιπτώσεις, και (γ) με την
παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών σε επιλεγμένες συναντήσεις εργασίας
των ομάδων. Το αρχικό ομαδικό επίπεδο ωριμότητας εξισώνεται με το ελάχιστο
επίπεδο των συμμετεχόντων σπουδαστών.
Στην αρχή του εξαμήνου κάνουμε επίσης μια πλήρη αξιολόγηση των δεξιοτήτων
που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη χρήση των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού
για τις ομάδες.
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11.6.2 Συγκριτική αξιολόγηση προστιθέμενων ικανοτήτων κατά τη διάρκεια τον
εξαμήνου
Η συγκριτική αξιολόγηση συμπεριέλαβε την αναγνώριση [α] των διοικητικών
ικανοτήτων που βασίζονται στο υπόδειγμα της ΔΟΠ, και [2] δεξιότητες χρήσης
λογισμικού ομάδων.
Από τις 12 ομάδες που ερευνήθηκαν σε 6 μελέτες περιπτώσεων, μόνο δύο ομάδες
κατάφεραν να βελτιώσουν το ομαδικό επίπεδο ωρίμανσης τους. Η ομάδα Α της 2
περίπτωσης στην 4

η

κατηγορία, κατάφερε να βελτιωθεί

ης

από το επίπεδο

διαχείρισης στο επίπεδο διοίκησης. Αυτή η ομάδα παρακολουθούσε το μάθημα
Δ&Κ και συνεργαζόταν με μια ομάδα του μαθήματος ΔΟΠ. Το αρχικό επίπεδο
ωριμότητας της ομάδας Α ήταν Διαχείρισης {Διοίκησης, Διοίκησης, Διαχείρισης}.
Το τελικό της επίπεδο ήταν Διοίκησης { Διοίκησης, Διοίκησης, Διοίκησης }. Ένας
σπουδαστής, ο ηγέτης της ομάδας, ανέβηκε από το επίπεδο διαχείρισης στο
επίπεδο διοίκησης. Όλοι οι σπουδαστές

είχαν συμμετάσχει

σε

εργασίες

κατηγορίας 3 στο προηγούμενο εξάμηνο. Όλοι οι σπουδαστές στις παραπάνω
ομάδες έφθασαν σε εξαιρετικό επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, και του παγκόσμιου ιστού, και ανέπτυξαν καλή γνώση του
λογισμικού BSCW.
Η ομάδα Α της 4 ης περίπτωσης, στην 3 η κατηγορία, κατάφερε να βελτιωθεί από το
επίπεδο διαχείρισης στο επίπεδο διοίκησης. Και αυτή η ομάδα είχε συμμετάσχει
σε εργασίες στο μάθημα Δ&Κ και είχε συνεργασία με ομάδα του μαθήματος
ΟΔΒΕ> Το αρχικό επίπεδο της ομάδας Α ήταν Διαχείρισης { Διοίκησης,
Διοίκησης, Διοίκησης, Διαχείρισης}. Το τελικό της επίπεδο ήταν Διοίκησης
(Στρατηγικής, Διοίκησης, Διοίκησης, Διοίκησης }. Ένας σπουδαστής, ο ηγέτης,
ανέβηκε από το επίπεδο διοίκησης στο επίπεδο στρατηγικής, και ένας σπουδαστής
από το επίπεδο διαχείρισης στο επίπεδο διοίκησης. Ο 1ος, 3 ο ς και 4 ος σπουδαστής
είχαν συμμετάσχει σε μια εργασία κατηγορίας 3 στο μάθημα ΟΔΒΕ στο
παρελθόν. Η εργασία που τους ανατέθηκε ήταν επέκταση της προηγούμενης
εργασίας τους στο μάθημα ΟΔΒΕ. Όλοι οι σπουδαστές έφθασαν σε εξαιρετικό
επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του παγκόσμιου
ιστού, και του λογισμικού BSCW.
Τα επίπεδα ωριμότητας για όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζονται στον πίνακα
3.18.
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(Σ = Στρατηγικής. Δ = Διοίκησης, δ = Διαχείρισης, Ε=Ελέγχου, ε = Επιβίωσης)

11.6.3 Αναγνώριση

των τελικών επιπέδων

ωριμότητας

Τα τελικά ατομικά και ομαδικά επίπεδα ωριμότητας αξιολογήθηκαν κατά την
τελική προφορική παρουσίαση της εργασίας, με τη χρήση και των πληροφοριών
που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συναντήσεις των ομάδων
και σε ταυτόχρονες μη δομημένες συνεντεύξεις.
Στο τέλος του εξαμήνου επίσης διενεργήθηκε

μια πλήρης αξιολόγηση

των

δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση του λογισμικού ομάδων.
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Από τις συγκριτικές αξιολογήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις που
αφορούν την έρευνα, φθάσαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

11.7 Συμπεράσματα
Οι σπουδαστές που ξεκίνησαν από το επίπεδο επιβίωσης δεν είχαν τη δυνατότητα
να συνεχίσουν τέτοιες εργασίες και δεν συνέχιζαν την προσπάθεια.
Οι σπουδαστές που είχαν προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ομάδες είχαν
μεγαλύτερη ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδο ωριμότητας τους. Οι σπουδαστές
που είχαν εργαστεί μαζί πιο πριν σημείωσαν ταχύτερη πρόοδο.
Οι σπουδαστές που κατάφεραν να βελτιώσουν το επίπεδο ωριμότητας τους ακόμη και αν δεν κατάφεραν να επιτύχουν βελτίωση ενός πλήρους επιπέδου αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στο μάθημα από τους άλλους.
Οι σπουδαστές που είχαν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία είχαν καλύτερες
επιδόσεις και ταχύτερο ξεκίνημα.
Υπάρχει

μια άμεση σχέση μεταξύ των διοικητικών ικανοτήτων και των

δεξιοτήτων χρήσης του λογισμικού ομάδων.
Στον πίνακα 3.18, οι σπουδαστές με επίπεδο επιβίωσης (ε) δεν εμφανίζονται στην
τελική στήλη επειδή παραιτήθηκαν από τη συμμετοχή στην εργασία.
Όλοι οι σπουδαστές πάνω από το επίπεδο διαχείρισης (δ) επέδειξαν ανώτερες
επιδόσεις στη χρήση του λογισμικού ομάδων. Οι ομάδες που κατάφεραν να
ανέβουν επίπεδο ωριμότητας επέδειξαν μικρές διαφορές δεξιοτήτων στη χρήση
του λογισμικού μεταξύ των μελών τους. Το αντίθετο δεν ήταν ίσχυσε. Δεν
κατάφεραν να βελτιωθούν όλες οι ομάδες που είχαν ανώτερες επιδόσεις στη
χρήση λογισμικού και μικρές διαφορές μεταξύ των μελών.

11.7.1 Προτεινόμενη περαιτέρω έρευνα
Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το άνοιγμα βελτίωσης και
να το συσχετίζουμε με την ποσότητα και την ποιότητα της γνώσης και των
δεξιοτήτων που λείπουν στα άτομα ή στην συνέργια των ομάδων για την επίτευξη
του επόμενου επιπέδου ωριμότητας.
Η έρευνα έχει δείξει ότι η ένταση, η έκταση και η ποικιλία του λογισμικού
εφαρμογών μπορεί να οδηγήσει σε τελείως διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας.
Αυτό οδηγεί στην ερώτηση πως επιλέγουμε το λογισμικό, τι είδη λογισμικού
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πρέπει να επιλέγουμε και πότε και πώς να το χρησιμοποιούμε. Ποιο θα πρέπει να
είναι το ελάχιστο επίπεδο διοικητικής ωριμότητας που πρέπει να επιτύχουν οι
σπουδαστές

του τμήματος

μηχανικών

ή του τμήματος

διοίκησης

πριν

αποφοιτήσουν;
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12°

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΣ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

12.1 Η περίπτωση των λειτουργικών συστημάτων
Υποστηρίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ποιότητα της παραγωγής και της
αποτίμησης της αγοράς και οι αναπτυσσόμενες σχετικές δικτυώσεις δεν είναι
ικανές να διασπάσουν τα εμπόδια στη διείσδυση της αγοράς. Για την απόδειξη
αυτής της υπόθεσης εξετάζουμε την περίπτωση του λογισμικού των λειτουργικών
συστημάτων (ΛΣ) από την παραγωγή του προσωπικού Η/Υ της IBM το 1981 και
την αποδοχή του ΛΣ MS-DOS της Microsoft.
Εξετάζουμε έναν αριθμό εμποδίων, όπως τα de facto ή ιδεατά μονοπώλια, τα
επενδυμένα οικονομικά συμφέροντα των εμπόρων και των επενδυτών, τα θέματα
προστασίας από αντιγραφές (copyright), τις οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή
του

λογισμικού,

την

περιορισμένη

δύναμη

που

έχουν

οι

επιστήμονες

πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων για παραγγελίες, τις μεγάλες επενδύσεις που
απαιτούνται για διείσδυση στην αγορά για πρώτη φορά, τις τεράστιες αλλαγές στις
προδιαγραφές και στις πλατφόρμες ανάπτυξης, και τις πολιτικές παρεμπόδισης της
εισόδου στα εθνικά και διεθνή επίπεδα αγορών και επίσης στην απορρόφηση και
αγορά των πιθανών ανταγωνιστών.
Στη συνέχεια εξετάζουμε πως μπορούν αυτά τα εμπόδια να υπερπηδηθούν.
Αξιολογούμε τα υπέρ και τα κατά για την απομάκρυνση αυτών των εμποδίων και
εξετάζουμε την δυνατότητα και την οικονομικότητα της εφαρμογής ελέγχων ή την
ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διευκόλυνσης της παραγωγής γνώσης και της
διάδοσης της. Αναλύουμε τις

επιπτώσεις μιας Πανευρωπαϊκής πολιτικής

ανοικτών προτύπων για την ανάθεση του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων
και την μεγάλη αποδοχή της στο δημόσιο τομέα.
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12.2 Η αγορά των Λειτουργικών Συστημάτων
Η ανάλυση που ακολουθεί δείχνει ότι το λογισμικό

των

Λειτουργικών

Συστημάτων (ΛΣ) παίζει για την αγορά των ΠΣ τους ρόλους που τα ΠΣ μπορεί να
παίξουν στις άλλες αγορές σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του
Porter (1980), ήτοι
1. Ικανότητα διαπραγμάτευσης προμηθευτών
2. Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών
3. Ανταγωνισμός μεταξύ υπαρχόντων ανταγωνιστών
4. Ικανότητα διαπραγμάτευσης αγοραστών
5. Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών
Το λειτουργικό σύστημα

μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ισχύος με τους

προμηθευτές, μπορεί να βάλει εμπόδια στην είσοδο, μπορεί να αναπτύξει κόστος
αλλαγής, μπορεί να δημιουργήσει νέα προϊόντα. Το ΛΣ μπορεί να αλλάξει και έχει
αλλάξει τη βάση ανταγωνισμού στην Πληροφορική Βιομηχανία.
Εξηγούμε με συντομία την στρατηγική σημασία των ΛΣ και τις εξαρτήσεις του.
1. Αυτό που οι χρήστες βλέπουν και αλληλεπιδρούν μαζί του είναι το λογισμικό
της εφαρμογής, δηλαδή έρχονται σε επαφή μόνο

με το περιβάλλον

αλληλεπίδρασης (ΠΑ - User Interface - UI). Για πολύ καιρό το ΠΑ ήταν είτε
η

γραμμή

εντολών,

σχηματισμένων

με

είτε

μια

ποικιλία

χαρακτήρες

που

παραθυρικών
ενώ

ήταν

περιβαλλόντων

πολύ

αποδοτικά

αντικαταστάθηκαν γρήγορα από τα γραφικά παραθυρικά περιβάλλοντα (ΓΠΑ
- graphical user interfaces - GUIs). Τα ΓΠΑ σήμερα δίνουν πρότυπη
παρουσίαση και αίσθηση στις εφαρμογές και μπορούν να συμπληρώνουν το
ΛΣ. Οι κύριοι κατασκευαστές προσπάθησαν να επιβάλλουν το ΓΠΑ τους ως
αναπόσπαστο

μέρος

των

ΛΣ

τους.

Η νομοθεσία

προστασίας

των

ευρεσιτεχνιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία αυτών των ΓΠΑ
και έτσι ενδυναμώνει την ανάπτυξη ολιγοπωλίων σ' αυτή την περιοχή.
2. Οι εφαρμογές των χρηστών απαιτούν μεγάλη αλληλεπίδραση με το ΛΣ και
όταν μεταφέρονται σε ένα άλλο ΛΣ ξαναγράφονται σε μεγάλη έκταση,
ιδιαίτερα

όταν

προγράμματα

λειτουργούν

είναι

σε

διαθέσιμα σε
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προγράμματα που παρέχουν παρόμοια λειτουργικότητα αναπτύσσονται για
κάθε ΛΣ.
3. Επειδή η μεταφορά υπάρχοντος λογισμικού σε διαφορετικό υλικό που τρέχει
διαφορετικό ΛΣ είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη εργασία, οι διευθυντές
των ΠΣ τείνουν να επιλέγουν υλικό που «τρέχει» το ίδιο ΛΣ. Για μεγάλα και
μεσαία υπολογιστικά συστήματα, αυτό μπορεί να σημαίνει πλήρη εξάρτηση
από έναν προμηθευτή υλικού επειδή τα ΛΣ σ' αυτό το επίπεδο είναι συνήθως
ιδιωτικά.
4. Η δικτύωση των Η/Υ βοηθάει τους οργανισμούς να διοικούνται καλύτερα και
να είναι πιο αποτελεσματικοί σε τακτικό, λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο.
Το ΛΣ του δικτύου παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των
δικτυακών εφαρμογών. Με τον ίδιο τρόπο, οι ιδιωτικές λύσεις περιορίζουν τον
χρήστη σε έναν προμηθευτή, τουλάχιστον στο επίπεδο του λογισμικού.
Μερικοί προμηθευτές καταφέρνουν να περιορίσουν τους πελάτες τους και
στην επιλογή του υλικού μέσω του ΛΣ.
5. Ένα ΛΣ που θα μπορούσε να διεισδύσει στην αγορά από τεχνική άποψη
πρέπει να έχει ορισμένες τεχνικές ποιότητες όπως αντικειμενοστρέφεια,
πολυδιεργασία, ανοχή στις διακοπές, συμμετρική πολυπεξεργασία, και μαζική
παράλληλη επεξεργασία. Από την άποψη του χρήστη πρέπει να είναι
διαθέσιμο σε μια σειρά κατανεμημένων πλατφόρμων επεξεργασίας. Για να
επιτύχει σε μη αγγλόφωνες περιοχές, πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές
γλώσσες όχι μόνον στις εφαρμογές αλλά και στη διαχείριση.
Ο έλεγχος των ΛΣ

έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος μέσω του ελέγχου της παραγωγής του υλικού και του λογισμικού
εφαρμογών που βασίζεται πάνω σ' αυτό. Αυτό εξηγεί τις ανίερες συμμαχίες
μεταξύ προμηθευτών σ' αυτόν τον τομέα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Οι
στρατηγικές

συμμαχίες

είναι

μέσα για την

βελτίωση

των δυνατοτήτων

διαφοροποίησης (Richardson Β. & Richardson R., 1992). Όποιος κερδίσει την
μάχη για την εγκαθίδρυση μονοπωλίου και καταφέρει τον εγκλεισμό των χρηστών
θα μπορεί να ελέγξει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς πληροφορικής, και αυτό το
παιγνίδι παίζεται από την πρώτη αρχή όπως φαίνεται στις επόμενες παραγράφους.
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12.3 Το γραφικό παραθυρικό περιβάλλον
Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης καθορίζει την ποσότητα και τη δομή των
πλήκτρων λειτουργίας (πλαίσια διαλόγου, ράβδους κύλισης, πλαίσια ελέγχου) που
θυμίζουν στον τελικό χρήστη τις λειτουργίες που μπορεί να έχει πρόσβαση σε
κάθε οθόνη, και έτσι παίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση του απαιτούμενου
χρόνου κατάρτισης. Τα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης

που βασίζονται σε

χαρακτήρες είναι σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικά, με την έννοια ότι είναι τόσο
διαφορετικά όσο και ο αριθμός των προγραμματιστών που τα κατασκεύασαν.
Υπάρχουν μερικοί φυσικοί νόμοι που ακολουθούνται για τη δημιουργία των
πινάκων επιλογών (όπως η κυκλική εύρεση είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη
διάσταση των επιλογών με τη χρήση των πλήκτρων - βελών). Ο τρόπος
παρουσίασης ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης που βασίζεται σε χαρακτήρες
πολύ σπάνια έχει γίνει αντικείμενο κάποιας δίκης (παράδειγμα η δίκη της AstonTate

εναντίον

της

FoxBase για την

απομίμηση

της

παρουσίασης

του

περιβάλλοντος της dBASE III, και η δίκη της Lotus εναντίον της Mosaic Software
και της Lotus εναντίον της Borland για την απομίμηση του πίνακα επιλογών του
προγράμματος επεξεργασίας λογιστικών φύλλων 1-2-3). Και η dBASE III και το
1-2-3

υπήρξαν πολύ πετυχημένα προγράμματα και μέρος της επιτυχίας τους

οφειλόταν στο καλά σχεδιασμένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης.
Σύντομα μετά την ανάπτυξη και εισαγωγή των γραφικών περιβαλλόντων
αλληλεπίδρασης (GUIs) έγινε αντιληπτό ότι οι χρήστες όχι μόνο έλκονταν αλλά
ανέπτυσσαν προσκόλληση στην παρουσίαση τους. Η σχεδίαση τους βασίζονταν
στην

γνωστική ψυχολογία. Το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (ΓΠΑ)

αποδείχτηκε ένας κρίσιμος παράγοντας διείσδυσης στην αγορά και ακόμη
περισσότερο στην κυριαρχία μιας αγοράς. Σύμφωνα με τον Alan Kay (στον
Linderholm, 92), έναν από τους κατασκευαστές του ΑΣ Xerox Star, το ΓΠΑ δεν
αποτελεί απλά ένα μέσον πρόσβασης σε μια λειτουργία, αλλά ένα περιβάλλον
μάθησης, που στην περίπτωση του περιβάλλοντος του ΑΣ του Η/Υ Macintosh της
Apple βασίστηκε στα πειράματα του Bruner που επανέλαβε πολλά από τα
πειράματα παιδικής ψυχολογίας του Piaget.
Τα ΓΠΑ αποτελούνται από τρία κύρια στοιχεία: ένα παραθυρικό σύστημα, ένα
μοντέλο απεικόνισης, και ένα πρόγραμμα αλληλεπίδρασης με τις εφαρμογές. Το
παραθυρικό σύστημα είναι ένα σύνολο από εργαλεία προγραμματισμού και
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εντολές κατασκευής των παραθύρων, των πινάκων επιλογών, και των πλαισίων
διαλόγου, που εμφανίζονται στην οθόνη. Ελέγχει, μαζί με άλλες λειτουργίες, τον
τρόπο δημιουργίας των παραθύρων, τους τρόπου αλλαγής του μεγέθους, την
μετακίνηση τους στην οθόνη, και τον τρόπο μετάβασης του χρήστη από το ένα
παράθυρο στο άλλο. Το μοντέλο απεικόνισης καθορίζει την καλύτερη παρουσίαση
των εικονιδίων και των παραθύρων στην οθόνη.
Τα ΓΠΑ που κυριαρχούν στην αγορά σήμερα είναι το Microsoft Windows 3.x, το
Microsoft Windows 95/98, και το OS/2

της IBM που μέχρι κάποιο σημείο

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε επίσης από τη Microsoft, για την πλατφόρμα
υλικού της Intel ενώ το ΓΠΑ του ΛΣ 7.9 του Apple Macintosh κατασκευάστηκε
για την αρχιτεκτονική της Motorola. Τα κυρίαρχα μοντέλα απεικόνισης στους
σταθμούς εργασίας UNIX είναι το Open Look και το Motif που προσφέρονται ως
εναλλακτικές προσφορές αντιμαχόμενων ομάδων κατασκευαστών - προμηθευτών
και βασίζονται και τα δύο στο πρότυπο περιβάλλον Χ - Windows που
αναπτύχθηκε από το MIT, ενώ η αρχική δουλειά έχει γίνει στο κέντρο ερευνών
PARC της Xerox.
Σύμφωνα με τον Yager (1992), το μοντέλο Χ Windows είναι το μόνο πρότυπο
παραθυρικό σύστημα, που είναι δημόσιο (ακόμα και ο πηγαίος κώδικας είναι
προσπελάσιμος και είναι δωρεάν), και είναι ανεξάρτητο από ΛΣ και πλατφόρμες
υλικού. Είναι το μόνο παραθυρικό σύστημα που υποστηρίζει δίκτυα και είναι
διάφανο στο χρήστη ανεξάρτητα από τον τύπο τερματικού που χρησιμοποιεί. Η
ικανότητα δικτύωσης του είναι τέτοια που ούτε καν χρειάζεται ένα λειτουργικό
σύστημα για να λειτουργήσει.

Επειδή τα Χ Windows λειτουργούν σε δίκτυα,

κάνουν δυνατή την κατανεμημένη λειτουργία με τη χρήση ΓΠΑ. Έχουν
κατασκευαστεί πολύ ελκυστικά τερματικά Χ-Windows που προσφέρουν πλήρεις
δυνατότητες δικτύωσης σε περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών. Αυτά τα τερματικά
δεν έχουν δίσκους, ούτε χρειάζονται ΛΣ, είναι φθηνά και έχουν μικρό μέγεθος..
Ο Shapiro (1995) υποστηρίζει ότι οι επαναστάσεις των ΓΠΑ είναι παρόμοιες με
την επιβολή νέων καθεστώτων, δηλαδή γίνονται το ίδιο απαθή και οχυρωμένα όσο
και αυτά που αντικαθιστούν και που δεν έχουν προσφέρει τίποτα καλύτερο στις
μάζες. Αντίθετα έχουν γίνει ένα ακόμα εργαλείο που μεγάλωσε σύμφωνα με τις
επιθυμίες του παλατιού (των κατασκευαστών ΛΣ).
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Ένα χαρακτηριστικό που ποικίλλει ευρέως είναι το επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ
του ΓΠΑ και του ΛΣ. Μερικά ΓΠΑ είναι στενά συνδεδεμένα με το ΛΣ (Mac,
Amiga, NeXT, OS/2, MS-Windows 95/98). To MS-Windows 3.X είναι ένα
μοντέλο γραφικής απεικόνισης που η λειτουργία του βασίζεται στο MS-DOS. Τα
περισσότερα συστήματα Χ-Windows που λειτουργούν κάτω από το Unix είναι
τελείως ανεξάρτητα. Όταν οι προμηθευτές ενσωματώνουν τοο ΓΠΑ στο ΛΣ,
αναμένουν ότι οι χρήστες που προσκολλούνται στο ΓΠΑ θα προσκολληθούν
αντίστοιχα και στο ΛΣ και στις βασικές εφαρμογές που «τρέχουν» σ' αυτό. Αυτό
συνεχίζεται περαιτέρω σε στρατηγικές ανταγωνισμού στον τομέα του υλικού
επειδή τα ιδιωτικά ΛΣ λειτουργούν σε επιλεγμένο υλικό. Η μάχη για αποκλειστικά
δικαιώματα του τρόπου παρουσίασης των ΓΠΑ φαίνεται στις σχετικές δικαστικές
αποφάσεις που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τους Hayes & Baran (1989) μερικές από τις κύριες δικαστικές
υποθέσεις στον τομέα των ΓΠΑ είναι οι ακόλουθες:
•

Το 1985, η εταιρεία Apple Computer απείλησε με αγωγή την Digital
Research, για το περιβάλλον εργασίας GEM και την Microsoft, για τα
Windows. Υποστήριξε ότι αυτά τα προϊόντα παρέβησαν το δικαίωμα
copyright της Apple που αφορούσε το ΓΠΑ του Macintosh. Και οι δύο
εταιρείες υπέγραψαν συμφωνίες με την Apple για την επίλυση των διαφορών
τους εκτός δικαστηρίου.

•

Τον Μάρτιο του 1988, η Apple έκανε αγωγή εναντίον της Microsoft και της
Hewlett Packard, υποστηρίζοντας ότι τα ΓΠΑ Windows 2.03 της Microsoft
και το NewWave τηε HP παρέβησαν το δικαίωμα copyright του ΓΠΑ του
Macintosh.

•

Η HP έκανε επίσης αγωγή εναντίον της Apple, με τη δικαιολογία ότι το
δικαίωμα copyright του Macintosh δεν ήταν έγκυρο επειδή ήταν αντιγραφή
της πρωτοπόρας εργασίας του ΓΠΑ που αναπτύχθηκε από την Xerox και
αφορούσε την γλώσσα προγραμματισμού Smalltalk και το ΓΠΑ του ΛΣ
Star.

Ο Levitt( 1988) αναφέρεται ότι το ΓΠΑ Open Look της AT&T και το αντίστοιχο
της

Sun's είναι τόσο όμοια με το ΓΠΑ του Macintosh που η χρήση των

εικονιδίων, των αυξομειούμενων παραθύρων, και των πινάκων επιλογών, που οι
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χρήστες του Macintosh θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε ένα λεπτό. Είναι
σημαντικό να σημειώσει κανείς πως η Apple δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να
μηνύσει την AT&T και την Sun για το ΓΠΑ Open Look επειδή η Sun πήρε την
άδεια χρήσης της τεχνολογίας

ΓΠΑ

κατευθείαν από τους αρχικούς της

δημιουργούς, δηλαδή το PARC της Xerox.
Με την πτώση του λόγου τιμής/απόδοση, οι τρισδιάστατες απεικονίσεις και τα
πολυμέσα γίνονται όλο και περισσότερο κοινές σε πολλές εφαρμογές και μπορεί
να αποτελέσουν ένα κρίσιμο συντελεστή του ΓΠΑ. Τα τρισδιάστατα γραφικά των
σταθμών εργασίας σήμερα κυριαρχούνται από δύο ΓΠΑ, το OpenGL από την SGI,
και το PEXLIB, ένα πρότυπο που βασίζεται σε μια συνεργασία εταιρειών υπό την
καθοδήγηση του MIT που ανέπτυξε το ΡΕΧ, ένα σύνολο τρισδιάστατων
επεκτάσεων το σύστημα X-Window. Το πρότυπο ΡΕΧ προωθείται από τις
εταιρείες HP, Sun, και IBM, που είναι όλες μέλη του Περιβάλλοντος Συνεργασίας
των ΑΣ COSE (Cooperative Operating System Environment). Η IBM επίσης
υποστηρίζει και το OpenGL, καθώς και οι εταιρείες DEC, NEC, και Intergraph.
Σύμφωνα με τον Baran (1993a), αν και η επίσημη γραμμή της Microsoft είναι πως
το OpenGL θα είναι το επίσημο 3-D πρότυπο για το ΑΣ NT, εκφράζονται
αμφιβολίες επειδή αυτό ελέγχεται από την SGI, όπως το PostScript ελέγχεται από
την εταιρεία Adobe Systems. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν η Microsoft
επικύρωσε

την αποδοχή του Postscript, τελικά ανέπτυξε μια ανταγωνιστική

βιβλιοθήκη γραμματοσειρών, την TrueType. Το πιθανότερο είναι ότι η Microsoft
θα υποστηρίξει το OpenGL μέχρις ότου αναπτύξει τις δικές της τρισδιάστατες
επεκτάσεις στο δικό της δισδιάστατο σύστημα απεικόνισης GDI (Graphical
Device Interface).
Ο Moore (1990) υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές δημοφιλών προσωπικών
υπολογιστών

αντιμετωπίζουν

με

φόβο την ανάπτυξη ανταγωνισμού από

κατασκευαστές εναλλακτικού υλικού όπως σταθμών εργασίας. Υποστηρίζει ότι
αντιμετωπίζουν αρνητικά την αποδοχή του προτύπου ΓΠΑ X-windows.
Η τάση για το περιβάλλον αλληλεπίδρασης από το επίπεδο του ΑΣ έχει
μετακινηθεί και προς το επίπεδο των εφαρμογών, όπως στις περιπτώσεις των
dBASE III και 1-2-3. Σήμερα, ο κειμενογράφος MS-Word για το ΓΠΑ των
Windows καταλαμβάνει περίπου το 90% της αντίστοιχης αγοράς. Οι χρήστες
αναπτύσσουν ιδιαίτερη προσκόλληση στον τρόπο λειτουργίας του, που αποτελεί
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ένα τεχνητό ιδιωτικό πρότυπο στο επίπεδο της εφαρμογής προστατευμένο με
copyright, και έτσι εξαναγκάζονται να περιοριστούν σε έναν προμηθευτή. Αυτός ο
προμηθευτής, η Microsoft, είναι σήμερα από τα πράγματα το μονοπώλιο στο
περιβάλλον εργασίας των προσωπικών υπολογιστών. Κατά συνέπεια οι εξής
ερωτήσεις έρχονται αβίαστα:
1.

Θα πρέπει να δεχτούμε το copyright στα ΓΠΑ με δεδομένο ότι επηρεάζουν

την γνωστική ψυχολογία και την ψυχολογία συμπεριφοράς των ανθρώπων;
2.

Μήπως θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την επιβολή ενός πρότυπου

δημόσιου ΓΠΑ, δεδομένου ότι οι κατασκευαστές ΑΣ και υπολογιστών δεν θέλουν
ή δεν μπορούν;

12.4 Λειτουργικά Συστήματα - Το περιβάλλον παραγωγής
Τα ΑΣ που υπάρχουν στην αγορά σήμερα είναι τουλάχιστον τόσα όσα και τα είδη
των υπολογιστικών

συστημάτων. Όλα έχουν κατασκευαστεί ως ιδιωτικά

συστήματα και μερικά, όπως το CP/M, το MS-DOS, τα Windows 3.x, και τα
Windows 95/98, έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση και έχουν γίνει
αποδεκτά ως ιδιωτικά πρότυπα.
Το Posix (Portable Operating System Interface based on uniX) είναι το πρότυπο
που απαιτείται επί πολλά χρόνια σε όλα τα συμβόλαια της κυβέρνησης των ΗΠΑ
που αφορούν συστήματα βασισμένα στο Unix. To Posix προορίζονταν να
εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών μεταξύ των συστημάτων
Unix. Αυτό το αρχικό πρότυπο απαιτούσε μεταφερσιμότητα σε επίπεδο πηγαίου
κώδικα όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEEE 1003.1 που καθορίζει ότι οι κλήσεις
σε επίπεδο ΑΣ στη γλώσσα C πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες. Ένα
δεύτερο μέρος του προτύπου Posix (IEEE 1003.2) παρέχει ένα πρότυπο
περιβάλλον αλληλεπίδρασης σε επίπεδο γραμμής εντολών καθώς και έναν αριθμό
κελυφών και χρήσιμων βοηθητικών προγραμμάτων που βασίζονται στο Unix
(όπως το awk, το grep, το lex). To Posix παρέχει πρότυπα μόνο για την ανάπτυξη
εφαρμογών σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης με χαρακτήρες.
To Unix είναι το πρότυπο ΑΣ που συμμορφώνεται κατά Posix και είναι διαθέσιμο
σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Ο καθένας μπορεί να λάβει την άδεια να
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παράγει παραλλαγές με την προϋπόθεση να χρησιμοποιήσει κάποιο διαφορετικό
όνομα. Ο πηγαίος του κώδικας είναι ελεύθερος και αυτός είναι ίσως ένας λόγος
που απαντάται σε τόσες διαφοροποιήσεις. Ο πιο σημαντικός λόγος όμως, είναι ότι
οι προμηθευτές θέλουν μη πρότυπες εκδόσεις για να μην χάσουν τους πελάτες των
υπολογιστικών συστημάτων τους. To Unix είναι παλιότερο από τα περισσότερα
ΛΣ που χρησιμοποιούνται στα σημερινά υπολογιστικά συστήματα, αλλά παρόλα
αυτά δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη. Αντίθετα, οι περισσότεροι μεσαίου μεγέθους
υπολογιστές και σχεδόν όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με κάποια
παραλλαγή του Unix, και τα περισσότερα από τα προχωρημένα ΛΣ που
αναπτύχθηκαν πρόσφατα βασίζονται στο Unix (Chorus/Mix, NextStep). Είναι
κοινό μυστικό στους κύκλους των ειδικών της πληροφορικής ότι σχεδόν όλα τα
ΛΣ έχουν αντιγράψει και μετατρέψει μεγάλο μέρος του πηγαίου κώδικα του Unix.
Σύμφωνα με τον Smith (1989), αν και υπάρχουν ιδιωτικά ΛΣ που μπορεί να
προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για κάποιες συγκεκριμένες εργασίες, το
Unix παραμένει ως το αξιόπιστο και γενικά αποδεκτό ΛΣ που οδηγεί τη
μεγαλύτερη ποικιλία υπολογιστικών συστημάτων. Προσφέρει ένα συνεπή πυρήνα
γύρω από τον οποίο μπορούν να χτιστούν εφαρμογές, και παρέχει έτσι στους
προγραμματιστές τη μέγιστη μεταφερσιμότητα της εργασίας τους.
Σύμφωνα με τον Fiedler (1989), το BSD Unix, που βασίζεται σε μια παραλλαγή
του Unix που έγινε στο πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, και παρέχεται
δωρεάν, αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς του Unix. Το ΛΣ SunOS της
SUN βασίζεται στην έκδοση Berkeley 4.3 του Unix. Το πανεπιστήμιο Berkeley
συνεισέφερε με πολλές καινοτόμες βελτιώσεις όπως οι συμβολικοί δεσμοί, το
γρήγορο σύστημα αρχείων, (Fast File System), και το δικτυακό σύστημα αρχείων
(Network File System - NFS) που έχει γίνει το πρακτικά αποδεκτό πρότυπο
δικτύωσης όχι μόνον για το Unix, αλλά και για τους σταθμούς εργασίας
γενικότερα και τα μεγαλύτερα συστήματα. Η δικτύωση συμβατών με IBM
προσωπικών υπολογιστών, που δικτυώνονται με συστήματα Unix χρησιμοποιούν
το NFS , όπου οι προσωπικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούνται ως
τερματικά, και τα συστήματα Unix ως εξυπηρετητές αρχείων αλλά και ως
τερματικά.
To Chorus/Mix, είναι μια Ευρωπαϊκή ερευνητική προσπάθεια και θεωρείται το
καλύτερο ΛΣ (Pountain, 1994). To Chorus/Mix κατασκευάζεται στη Γαλλία και

Εφαρμογές- Υποθέσεις-, Διερευνήσεις

3.66

Δ. Π.Σ. Δ.Ο.Π.

υποστηρίζει σχεδόν όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ΛΣ, εκτός ίσως της
υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών. Η αντικειμενοστρέφεια αναπτύσσεται πάνω
στο

κέλυφος

του

ΛΣ.

To

Chorus/Mix

βασίζεται

σε

μικρο-κέλυφος,

κατανεμημένου UNIX ΛΣ που αναπτύχθηκε ερευνητικά στο τέλος του 1970 στο
ινστιτούτο INDRIA (Institute National de Recherché en Informatique et
Automatique). Σε μια περίοδο 14 χρόνων ανάπτυξης το Chorus απορρόφησε κύρια
στοιχεία

από όλη

την

σημαντική

ακαδημαϊκή έρευνα

στο

πεδίο των

κατανεμημένων συστημάτων. Η μεταβίβαση μηνυμάτων επηρεάστηκε από το
σύστημα V

του πανεπιστημίου Stanford, η πολυνηματική διεργασία και η

κατανεμημένη εικονική μνήμη από το σύστημα Mach του πανεπιστημίου Carnegie
Mellon, και η διευθυνσιοδότηση των δικτύων από το σύστημα Amoeba του
πανεπιστημίου του Amsterdam. Η εξαιρετική δυνατότητα αρθρωτής ανάπτυξης
επιτρέπει μόνον σε εκείνους τους εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται να
μεταφέρονται στη μνήμη. Αυτό διευκολύνει την εφαρμογή της ανοχής σε αστοχίες
και την υποστήριξη αντιγράφων ασφαλείας. Έχει την ικανότητα να υποστηρίζει
συμβατικά

ΛΣ

«προσωπικότητες»

ως υποσυστήματα, και έτσι να αναπτύσσει

πολλαπλές

όπως OS/2, Unix, Windows, και να τους επιτρέπει να

δικτυώνονται με διαφάνεια μέσω του κοινού επιπέδου υποστήριξης των
τηλεπικοινωνιών. Η IBM φαίνεται να βασίζει την μελλοντική στρατηγική της σε
μια παρόμοια ιδέα, και την εφαρμόζει σε ένα μικροκέλυφος του ΛΣ Mach 3.0.
Σύμφωνα με τον Pountain (1994), το ΛΣ Chorus μπορεί να παραμένει κατανοητό
και συντηρήσιμο ακόμη και όταν αυξάνεται σε πολυπλοκότητα. Μπορεί κανείς να
γράφει, να ελέγχει και να αναλύει τμηματικά και σταδιακά τα λάθη εξυπηρετητών
σε ένα σύστημα που λειτουργεί. Σύμφωνα με τον Robert Μ. Metcalfe όπως
αναφέρεται στον Fisher (1992), το πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection)
πρέπει να αποτελεί μέρος ενός πραγματικά αληθινού ΛΣ. To Chorus/Mix είναι
ίσως το μόνο ΛΣ που αναπτύσσεται προς αυτή την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τον Perratore (1993), ένα νέο ΛΣ που αναπτύχθηκε από τον
σχεδιαστή της γλώσσας προγραμματισμού Pascal, ο καθηγητής Nikiaus Wirth του
Eidgenossische Technische Hochschule στη Zurich της Ελβετίας, είναι ένα πλήρες
ΛΣ βασισμένο πλήρως σε ΓΠΑ με τον δικό του γλωσσικό μεταφραστή και
επεξεργαστή κειμένου. Η έκδοση για προσωπικό υπολογιστή καταλαμβάνει μόνον
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1.5 MB μνήμης RAM, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα. Σε αντίθεση,
το Windows 3.1 καταλαμβάνει 9 MB χωρίς τον πηγαίο κώδικα.
Το ΛΣ Windows NT της Microsoft είναι το πρώτο βασικό ΛΣ εκτός του Unix που
υποστηρίζει το πρότυπο Posix και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη των παραθυρικών τμημάτων των εφαρμογών τους. Σύμφωνα με τον
Smith (1992) το ΛΣ NT αναμένεται να γίνει το επόμενο ιδιωτικό πρότυπο επειδή
παρέχει ένα πλήρες σύνολο καλά ελεγμένων προδιαγραφών σε κείμενο και
γραφικά, σε αντίθεση με το Unix που φαίνεται πως έχασε την αποστολή του στα
χέρια των κατασκευαστών που εσκεμμένα έχουν ενσωματώσει ασυμβατότητες
μεταξύ των διαφόρων

εκδόσεων. Σύμφωνα με τον (1993b) η αγορά δεν θα

προχωρήσει στην αποδοχή του μη πρότυπου Windows NT ως εναλλακτικού
συστήματος, επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα το αποδεχθεί ως το
προωθούμενο πρότυπο. Προς το παρόν, το σύστημα X-Windows είναι το
προτιμούμενο (αλλά όχι απαιτούμενο) πρότυπο παραθυρικού περιβάλλοντος
αλληλεπίδρασης για το πρότυπο Posix.

12.5 Λειτουργικά Συστήματα - Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
Ο παρακάτω κατάλογος δίνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ΛΣ στην Ευρώπη
(Blanas, 1996):
1. Ικανότητα χρήσης της φυσικής μας γλώσσας στην διοίκηση και επικοινωνία
2. Συμμετοχή στην δημιουργία των προτύπων
3. Πραγματικά κίνητρα για την αποδοχή των προτύπων
4. Ανταγωνισμός ελεύθερης αγοράς υποστηριζόμενη από πρότυπα.
5. Να είναι δικό μας και να μην είναι μόνον προϊόν των ΗΠΑ.
Παρατηρώντας τις τάσεις της αγοράς αντιλαμβανόμαστε ότι τοο ΛΣ NT
προχωράει πολύ γρήγορα αντικαθιστώντας τα κυρίαρχα ΛΣ όπως το Netware της
Novell, ενώ καταλαμβάνει τις περισσότερες νέες αγορές στο επίπεδο των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την κατανόηση των αιτίων αυτής της αλλαγής
είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους συντελεστές διαφοροποίησης αυτής της
νέας αναπτυσσόμενης αγοράς. Η έρευνα των νέων εξελίξεων στα δίκτυα δείχνει
ότι:
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1. Τα περισσότερα νέα μικρά δίκτυα αναπτύσσονται από τους τελικούς χρήστες
με μικρή γνώση πληροφορικής. Οι τελικοί χρήστες προτιμούν το ΛΣ MSWindows επειδή το χρησιμοποιούν ήδη ως ΛΣ του επιτραπέζιου συστήματος
τους και γνωρίζουν τη χρήση του ΓΠΑ.
2. Η εκτιμώμενη ανάγκη για απασχόληση ειδικών διαχειριστών δικτύων είναι
μικρότερη. Η ειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών δεν βρίσκεται σε
επάρκεια. Ο Pournell (1990) παρατηρεί ότι οι ειδικοί παραμερίστηκαν από την
πληθώρα των πωλητών που δεν ενδιαφέρονται πως δουλεύουν τα συστήματα
παρά μόνον να γίνει η δουλειά άσχετα με ποιον τρόπο.
3. Οι εκτιμώμενες απαιτήσεις σε κατάρτιση θεωρούνται μικρότερες για την
πλατφόρμα του ΛΣ NT σε σύγκριση με τα άλλα ΛΣ δικτύων.
4. Οι περισσότεροι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων προτιμούν να
παραμένουν με έναν προμηθευτή και δεδομένου ότι η σουίτα MS-Office
αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των επιτραπέζιων εφαρμογών, προτιμούν να
επιλέγουν και να παραμένουν με την Microsoft.
5. Η πολιτική της Microsoft να προσφέρει δωρεάν προγράμματα μαζί με κάποιες
αγορές, θεωρείται της μόδας και σε άλλες περιοχές (όπως η υποστήριξη του
Internet) με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος αρχικής εγκατάστασης και
λειτουργίας.
6. Η υποστήριξη των τοπικών γλωσσών αποτελεί μοναδική επιλογή σε μερικές
περιπτώσεις.
7. Η Microsoft θεωρείται ασφαλής προμηθευτής στο μέλλον επειδή δεν υπάρχει
αμφισβήτηση της κυριαρχίας της στην πληροφορική βιομηχανία.
8. Οι πωλητές υποστηρίζουν την Microsoft με αφοσίωση λόγω της στρατηγικής
της για συχνές αναβαθμίσεις των προγραμμάτων και του ΛΣ που απαιτούν την
αναβάθμιση και του υλικού.
Οι περισσότεροι χρήστες δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι το ιδιωτικό ΛΣ που
χρησιμοποιούν, έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει ως δούρειος ίππος όταν είναι
συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ιδιαίτερα στο Internet, λόγω των αυτόματων
προγραμμάτων πρακτόρων - κατασκόπων που μπορούν να ενεργοποιηθούν από
μακριά, αλλά και λόγω των ειδικών παρασυνθημάτων που προβλέπονται για την
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διαχείριση από μακριά, ιδιαίτερα με ιδιωτικά ΛΣ που δεν έχουμε έλεγχο στον
πηγαίο τους κώδικα (Blanas, 1996). Ο Blanas υποστηρίζει ότι τα δικτυακά ΛΣ που
είναι συνδεδεμένα με οποιοδήποτε είδος δημόσιων δικτύων πρέπει να αποτελούν
ελεγχόμενα πρότυπα συστήματα με πηγαίο κώδικα που θα πρέπει να είναι
προσβάσιμος και το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο σε firmware.
Ενώ ToUnix θα μπορούσε να έχει αποτελέσει το πρότυπο δικτυακό ΛΣ εδώ και
πολλά χρόνια, οι προμηθευτές δεν το ήθελαν, ακόμη και αυτοί που χάνουν στην
μάχη προσκύρωσης του μονοπωλίου. Σύμφωνα με τους Tibbetts & Bernstein
(1993), η αγορά των ΠΣ έχει κατηγορηθεί επί πολλά χρόνια για την χρήση
ιδιωτικών ΛΣ. Στο στρογγυλό τραπέζι του 1992 του περιοδικού BYTE ο Ullman
σχολιάζει πως η USL, με την σύνδεση της με την ACE, παραδίδεται στον έλεγχο
της OSF, αλλά η μόνη αλλαγή στην κατεύθυνση της USL, αν και είναι μεγάλη,
είναι η απόφαση της να εκδόσει μια παραλλαγή του συστήματος Unix System V
Release IV (SVR4) που θα υποστηρίζει το API (Application Program Interface)
στο κέλυφος του OSF/1, που δεν διαφέρει και πολύ. Μετά από αυτή τη συμφωνία
της υποστήριξης του κελύφους

του ενός από τον άλλο, ακολούθησαν πολλές

λογομαχίες, κακεντρέχειες, και κακίες. Ο Ullman είδε την κατάσταση του USL
και της DEC/SCO ως μέλη της ACE όπως οι Ισραηλινοί και οι Παλεστίνιοι που
συμφωνούν να παρευρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, αλλά είναι το μόνο που μπορούν
να συμφωνήσουν. Η δομή της αγοράς είναι προς το παρόν ένα ολιγοπώλιο, με
πολύ μικρό αριθμό παικτών, με τους μεγαλύτερους να αποτελούν οι IBM,
Microsoft και Novell. Θα περιγράψουμε παρακάτω μερικούς από τους ρόλους που
έπαιξαν στο θέατρο των ΛΣ.
12.6 IBM
Η IBM αποφάσισε να κατασκευάσει τον προσωπικό υπολογιστή (PC) το 1981,
που δεν αποτελούσε την καλύτερη τεχνολογία εκείνης της εποχής. Ακόμη
χειρότερα, αγόρασε την άδεια χρήσης του MS-DOS της Microsoft ως το πρώτο
ΛΣ, που οπωσδήποτε απείχε πολύ από το να είναι το καλύτερο της εποχής.
Ορισμένες ενέργειες, σε συνδυασμό με την ισχύ της IBM ως κατασκευαστή και
μονοπωλιακού προμηθευτή άνω του 70% του υπολογιστικού υλικού της
παγκόσμιας αγοράς κατά την δεκαετία του 1980, δημιούργησε ένα πρακτικά
αποδεκτό πρότυπο, τον IBM PC που επρόκειτο

να αλλάξει τον κόσμο

αμετάκλητα.
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Η Digital Research (DR) ήταν η γνωστότερη και πιο σεβαστή εταιρεία που
κατασκεύαζε τα καλύτερα ΛΣ εκείνη την εποχή, με τα καλύτερα προϊόντα, τους
καλύτερους ανθρώπους, την καλύτερη πολιτική αγοράς, και το καλύτερο
περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Το ΛΣ CP/M ήταν δική της κατασκευή και πρακτικά
αποτελούσε το αποδεκτό πρότυπο στην αγορά των μικροϋπολογιστών της εποχής.
Ίσως αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που δεν επιλέχτηκε για
συνεργασία από την IBM. Οι ιστορίες τέτοιων συμφωνιών είναι άσχετες με την
ποιότητα της κατασκευής και βασίζονται στις πολιτικές μονοπώλησης. Για
παράδειγμα, είναι γνωστό (Pournelle, 1990) πως η Microsoft έβαλε μια σειρά από
εμπόδια

για να εμποδίσει την συμβατότητα του ΛΣ DR-DOS με το γραφικό

κέλυφος του Windows 3.0.
Η IBM συνέχισε να κάνει βασικά λάθη, όπως η αρχική της εκχώρηση της
κατασκευής του νέου της ΛΣ, του OS/2, στη Microsoft στην προσπάθεια της να
ανακαταλάβει το μερίδιο της αγοράς που κατείχε.Βέβαια, το αν ο κόσμος θα ήταν
καλύτερος αν η IBM ήταν το μονοπώλιο στην αγορά των επιτραπέζιων ΛΣ, είναι
αμφισβητήσιμο, επειδή είναι γνωστό ότι η πολιτική της δεν διέφερε από αυτήν της
Microsoft σχετικά με τις προσπάθειες μονοπώλησης της αγοράς.
Σύμφωνα με τον Reinhardt (1993) παρά το γεγονός ότι η IBM είναι ένα από τα
ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος OSF (Open Software Foundation), που διανέμει το
DCE (Distributed Computing Environment), η αφοσίωση της στα ανοιχτά
συστήματα αμφισβητείται από πολλούς ανεξάρτητους παρατηρητές.
Ο Pawliger (1995) παρατηρεί πως όταν ανακοινώθηκε η πρώτη έκδοση του Unix
της IBM το 1990, με το όνομα ΑΓΧ, οι οπαδοί του καθαρού Unix υποστήριξαν ότι
το όνομα ΑΙΧ σήμαινε "Ain't Unix.", δηλαδή ότι δεν είναι Unix. Πολλές
«βελτιώσεις» (AIXisms) έκαναν το ΑΙΧ να μην μοιάζει με καμία από τίς
υπάρχουσες εκδόσεις. Με τον καιρό, το ΑΙΧ κατά την εξέλιξη του, έφτασε να
ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες εκδόσεις του Unix με την ενσωμάτωση των
ιστορικών δυνατοτήτων, των αναπτυσσόμενων προτύπων, και των τεχνολογικών
καινοτομιών.

Η IBM

χρησιμοποιεί

πλέον

το

CDE (Common

Desktop

Environment) που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από την κοινή προσπάθεια
των εταιρειών IBM, Sun, Novell, και HP, και αποτελεί μέρος του συστήματος Χ
windows. Ήταν αυτή η εξέλιξη αποτέλεσμα των ειλικρινών προσπαθειών
προτυποποίησης ή θεωρήθηκε ως η μόνη αποτελεσματική στρατηγική εναντίον
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της Microsoft που ήδη είχε καταλάβει την αγορά των επιτραπέζιων ΛΣ; Αν ναι,
γιατί η IBM δεν το υποστήριξε στην αρχική του ανάπτυξη;
Η IBM έχει μηνυθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην δεύτερη μεγάλη
περίπτωση εναντίον των μονοπωλίων το1969 (Samuelson & Nordhaus, 1992).
Κατηγορήθηκε ότι μονοπωλούσε τους υπολογιστές γενικής χρήσης και εμπόδιζε
τον ανταγωνισμό των άλλων κατασκευαστών. Η κατείχε το 76% της αγοράς το
1967. Η αγωγή αναβαλλόταν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι που η κυβέρνηση του
Reagan αποφάσισε να την αποπέμψει το 1982 με το σκεπτικό "ότι δεν είχε νομική
σπουδαιότητα" δεδομένου ότι η πληροφορική βιομηχανία δεν υπαγόταν σε κανένα
ρυθμιστικό πλαίσιο και υπαγόταν στους νόμους του ανταγωνισμού. Η IBM
προσπάθησε να μονοπωλήσει την εξέλιξη των μικροϋπολογιστών κατά την
περίοδο της αντίστοιχης τεχνολογικής μετατόπισης, αλλά έκανε μερικά βασικά
λάθη που προκάλεσαν τον υποβιβασμό των ποσοστών της στην αντίστοιχη αγορά.
Οι δικαιολογίες πως η εξασθένιση της IBM είναι μια απόδειξη πως ακόμη και το
μέγεθος της IBM δεν αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό δεν ευσταθούν. Ο
πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί μόνον να βασιστεί στην ύπαρξη προτύπων που
έχουν την δυνατότητα να διαλύουν τα εμπόδια εισόδου σε μια αγορά. Δεν θα
έπρεπε να αναμένουμε τους νόμους της τύχης ή του χάους ώστε τα μονοπώλια ως
την IBM να κάνουν λάθη αυτοκτονίας για να βρουν έτσι ακόμα έναν ή δύο
παίκτες στο παιγνίδι, ένα παιγνίδι που ευνοεί οπωσδήποτε τα μονοπώλια.
12.7 Microsoft
Ποια θα ήταν η μοίρα της Microsoft αν η IBM δεν είχε επιλέξει το ΛΣ MS-DOS
το 1981; Θα υπήρχε ως όνομα στην αγορά; Ποια θα ήταν η μοίρα της Digital
Research που έχει εξαφανιστεί από τον χάρτη της αγοράς;
Η Microsoft, ως μονοπώλιο, δεν έπαιξε τίμιο παιγνίδι με του χρήστες του ΛΣ MSDOS. Η γενική εικόνα είναι: φτωχή σχεδίαση, ασυμβατότητες μεταξύ εκδόσεων,
πολλές από τις οποίες τοποθετήθηκαν εσκεμμένα ώστε να μην προλαβαίνουν οι
ανταγωνιστές να κατασκευάζουν αντίστοιχες συμβατές εκδόσεις, μεγάλες τιμές
και συνεχείς ακριβές αναβαθμίσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Malloy
(1988), η νέα έκδοση 4.0 του 1988 ήταν σημαντικά διαφορετική από τις
προηγούμενες εκδόσεις και πολύ ακριβότερη (150 USD το 1988, 90 USD για
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αναβάθμιση), ενώ δεν ήταν συμβατή με πολλά προγράμματα εφαρμογών που
έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο.
Η στρατηγική της Microsoft είναι να κάνει τα δικά της ιδιωτικά προϊόντα και να
τα επιβάλλει ως πρότυπα. Ως κύριο όπλο χρησιμοποίησε την κυριαρχία της στα
επιτραπέζια ΛΣ. Αυτή η στρατηγική δεν διαφέρει σε όλους τους κύριους παίκτες
αυτού του παιγνιδιού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Reinhardt (1993), η
προσέγγιση

της

Microsoft

στο

πρότυπο

DCE

(Distributed

Computing

Environment) ήταν το πρότυπο OLE (Object Linking and Embedding) που
αποτελεί την περισσότερο ιδιωτική και ασύμβατη έκδοση σε σύγκριση με κάθε
άλλο κατασκευαστή.
Σύμφωνα με τον Haihill (1995) η παγκόσμια στρατηγική της Microsoft στα ΛΣ
μπορεί να συνοψιστεί σε μια φράση: Σήμερα οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, αύριο ο
κόσμος όλος. Η Microsoft επιθυμεί να καταστήσει το MS Office το πρότυπο των
εφαρμογών γραφείου. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής η

Microsoft

αναμένει πως οι προχωρημένοι χρήστες και οι σύμβουλοι πληροφορικής θα
κατασκευάσουν ειδικές λύσεις (fourth-party software) με τη χρήση της Visual
Basic ώστε να ολοκληρώσει περαιτέρω τις εφαρμογές του Office με τη χρήση του
δικού της προτύπου OLE. Ο Halhill (1995) υποστηρίζει ότι η Microsoft ελπίζει
για μια επανάληψη της επιτυχίας που είχε με το Office (που αποτελεί την
κυρίαρχη σουίτα στους επιτραπέζιους υπολογιστές) με την νέα εφαρμογή
BackOffice

για δίκτυα, που είναι ένα σύνολο

προγραμμάτων σε πολύ

ανταγωνιστική τιμή, που έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, και μεγάλη
ευχρηστία. Έτσι η Microsoft προσπαθεί να ελκύσει όλα τα δικτυωμένα συστήματα
οποιουδήποτε μεγέθους ή δικτυακού ΛΣ.
Σύμφωνα με τον Gillmor (1996) η Microsoft

προσφέρει ένα βοηθητικό

πρόγραμμα για το ΛΣ Windows NT που κάνει έναν εξυπηρετητή που λειτουργεί
με το NT να συμπεριφέρεται ως εξυπηρετητής Netware 3.12. Αυτό το πρόγραμμα
περυλαμβάνει ένα εμπλουτισμένο εργαλείο για εύκολη μετανάστευση από το
Netware στο NT, που μεταφέρει τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων, τα
προγράμματα πρόσβασης (log-in

scripts), τα αρχεία και τους φακέλλους

(καταλόγους), και με ισοδύναμη ασφάλεια, και αποτελεί μια μεγάλη απειλή για
την κυριαρχία του δικτυακού ΛΣ Netware.
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Σύμφωνα με τον Halfhill (1996), στον τομέα του Internet, η στρατηγική της
Microsoft μέχρι το τέλος του 1995 ήταν η χρήση του ιδιωτικού Microsoft Network
(MSN) ως αυτοδύναμης εναλλακτικής λύσης. Όταν συνειδητοποίησε ότι αυτή η
στρατηγική δεν είχε τη δύναμη να κερδίσει, τον Δεκέμβριο του 1995, η Microsoft
άλλαξε πορεία και εγκολπώθηκε πλήρως το Internet.
12.8 Novell
Η Novell υπήρξε ο κύριος προμηθευτής δικτυακών ΛΣ (Network Operating
Systems - NOSs) στην αγορά των τοπικών δικτύων (Local Area Network - LAN).
Η Novell έκανε μερικές στρατηγικές αλλά ανεπιτυχείς κινήσεις για να πολεμήσει
τον ήδη χαμένο πόλεμο στα επιτραπέζια συστήματα, όπως για παράδειγμα την
αγορά του DOS της Digital Research.
Σύμφωνα με τον Udell (1995) η Novell κατανόησε ότι η κυριαρχία της στην
αγορά των εξυπηρετητών των τοπικών δικτύων (LANs) δεν θα την μεταφέρει
στον επόμενο αιώνα, γι' αυτό και επινόησε μια νέα στρατηγική που ονομάζεται
διεισδυτική πληροφορική (pervasive computing), που πιθανόν να επιτύχει. Η νέα
στρατηγική έδωσε τέλος στον πόλεμο στο πεδίο των επιτραπέζιων ΛΣ ενάντια στο
ΛΣ Windows της Microsoff και επαναβεβαίωσε την αποστολή της Novell στα
διαβαθμιζόμενα δίκτυα από το επίπεδο ενός τμήματος στο επίπεδο μιας εταιρείας
και πέρα από αυτό στα διεπιχειρησιακά δίκτυα. Μέρος αυτής της στρατηγικής
ήταν η αγορά του Unix από την USL. Η Novell άρχισε με ένα υβριδικό δικτυακό
ΛΣ που ονομάζεται SuperNOS, που θα ενώνει την ισχύ του Netware με τον
καλοφτιαγμένο εξυπηρετητή εφαρμογών του UnixWare και θα υποστηρίζει
μαζικά συμπλέγματα ομάδων εξυπηρετητών.
Σύμφωνα με τον Reinhardt (1993), η Novell κινείται εκπληκτικά αργά προς το
πρότυπο DCE (Distributed Computing Environment), παρότι έχει αγοράσει την
εταιρεία Unix Systems Laboratories (USL), που ήταν αφοσιωμένη στους στόχους
του DCE, και παρά το γεγονός ότι πλέον ελέγχει το ΛΣ Unix.
Αυτό που βλέπουμε στην στρατηγική της Novell είναι ότι τα προϊόντα της θα
μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την ολοκλήρωση και την συνεργασία με όλα τα
κύρια είδη τοπικών δικτύων, αλλά φυσικά, δεν θα μπορεί να υποκατασταθεί από
προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Η ίδια στρατηγική επαναλαμβάνεται και από
την Novell, παρότι λιγότερο επιθετική: η προσπάθεια συγκράτησης των χρηστών
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στα δικά της ταμεία μέσω

ιδιωτικών προγραμμάτων που μπορούν να

αντικαταστήσουν και να υποκαταστήσουν αλλά όχι να υποκατασταθούν τα
υπόλοιπα αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά.
12.9 Ο ρόλος του υλικού
Η βιομηχανία των προσωπικών υπολογιστών (PC) βρίσκεται κάτω από την
κυριαρχία της εταιρείας Intel από το 1991, που για την μεγαλύτερη περίοδο (μέχρι
το 1996) αφορούσε την οικογένεια των μονάδων επεξεργασίας 80x86, που δεν
ήταν απαραίτητα η καλύτερη ή η πλέον κατάλληλη τεχνολογία, και το αντίστοιχο
ιδιωτικό λογισμικό, ήτοι το MS-DOS και Windows της Microsoft. Αυτό οδήγησε
σε μια ταχύτατη κούρσα ανέλιξης που ήταν λίαν επικερδής για τις εταιρείες Intel
και Microsoft, μια κούρσα όπου οι πωλητές υπολογιστών βρήκαν τη χαρά τους
πουλώντας όλο και ταχύτερους υπολογιστές και όλο και πιο βελτιωμένες εκδόσεις
ΛΣ, και αναβαθμίσεις των εφαρμογών, στους ανυπόμονους χρήστες. Αυτή η
εξέλιξη δημιούργησε εξαιρετικά προϊόντα όπως τα προγράμματα της σουίτας MSOffice, στα οποία προσκολλήθηκε η πλειοψηφία των χρηστών. Η υπάρχουσα ροπή
συμβατότητας με τις υπάρχουσες εφαρμογές και ΛΣ έχει δημιουργήσει μια
τεράστια αδράνεια και οι κύριοι παίκτες, η Intel και η Microsoft έχουν αποκτήσει
τη δύναμη να εμποδίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού είτε με την εξαγορά
των πιθανών ανταγωνιστών είτε με την δική τους συνεχή έρευνα και τελειοποίηση
των προϊόντων τους.
Οι δύο τρόποι που το υπάρχον λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει σε εναλλακτικό
υλικό

είναι

μέσω

επαναμετάφρασης

της

(static

προσομοίωσης
recompilation).

(emulation),
Οι

δύο

ή

της

τεχνικές

στατικής

μπορούν

να

εφαρμοστούν σε διαφορετικά μέρη ενός προγράμματος. Η μετάφραση των
πρότυπων υποπρογραμάτων του ΓΠΑ (GUI) που καταλαμβάνουν

το μέγιστο

μέρος της ισχύος μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας - ΚΜΕ (CPU) μπορεί να
προτυποπονηθεί και έτσι να επιταχυνθεί η λειτουργία του ΓΠΑ. Αυτή η βελτίωση
μπορεί να είναι πολύ σημαντική επειδή το ΓΠΑ χρησιμοποιεί το 60% με 90% της
υπολογιστικής ισχύος για την εκτέλεση των σημερινών παραθυρικών εφαρμογών.
Ο Allen (1992) αναφέρεται στην συμμαχία της IBM με την Apple για την
δημιουργία του υπολογιστή PowerPC που βασίζεται σε επεξεργαστή RISC. Η
IBM κατασκεύασε υπολογιστές βασισμένες στον PowerPC που λειτούργησαν με
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την ιδιωτική έκδοση Unix της IBM, δηλαδή το ΑΙΧ, με τη δυνατότητα της
προσομοίωσης των Windows με ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της Sun. Η IBM
επίσης ανέπτυξε το ΛΣ Workplace που έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» όλες τις
εφαρμογές DOS που είναι σημαντικά φθηνότερο από το OS/2 επειδή δεν
χρειάζεται να πληρώσει άδεια χρήσης στην Microsoft. Όλες αυτές οι σημαντικές
εξελίξεις ήρθαν πολύ αργά για να σταματήσουν την μονοπωλιακή θέση της
Microsoft.
Σύμφωνα με τον Pountain (1994) η Microsoft δεν θα είχε πρόβλημα να
εγκαταλείψει την συμμαχία της με την Intel αν το PowerPC κέρδιζε την αγορά.
Μάλιστα, προετοιμάστηκε για την προσφορά του NT ως βασική επιλογή ΛΣ και
για το PowerPC.
Υπάρχει μια άλλη οικογένεια συστημάτων που πρέπει να εξεταστεί όταν
ερευνούμε για φθηνά υπολογιστικά συστήματα βασισμένα στους επεξεργαστές
RISC: μηχανές της DEC με επεξεργαστές Alpha, που είναι ακόμα ακριβές για την
αγορά των επιτραπέζιων συστημάτων επειδή χρησιμοποιούν ακριβή δευτερεύουσα
λανθάνουσα και δίαυλο EISA. Η Digital ανέπτυξε έναν φθηνό επεξεργαστή Low
Cost Alpha (LCA) με τη χρήση του διαύλου PCI της Intel σε τιμές ανταγωνιστικές
με τους επεξεργαστές της Intel. Η DEC έδωσε την άδεια κατασκευής υπολογιστών
βασισμένων στον επεξεργαστή Alpha και σε άλλους OEMs (Original Equipment
Manufacturers) και η Microsoft ανέπτυξε ήδη την έκδοση του ΛΣ NT για τον
επεξεργαστή Alpha.
Η στρατηγική των κατασκευαστών επεξεργαστών δεν διαφέρουν από αυτές των
κατασκευαστών λογισμικού. Η κατασκευή επεξεργαστών υπήρξε ιδιωτική από
τότε που ξεκίνησε. Ενώ η τεχνική αριστεία αποτελεί μια μεγάλη δύναμη σ' αυτή
την περιοχή, τα πρότυπα θα μπορούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον στο επίπεδο
ενός βασικού συνόλου μικροεντολών που θα έδινε την δυνατότητα σε μεγαλύτερο
αριθμό κατασκευαστών να κατασκευάσουν συμβατούς επεξεργαστές και θα
επέτρεπε τον υγιή ανταγωνισμό, μείωση τιμών και μικρότερη απαξίωση των
συστημάτων. Ακόμα και τεχνολογίες μικρότερων ταχυτήτων θα είχαν τη θέση
τους σε μια αγορά βασισμένη σε πρότυπα υλικού, επειδή έτσι αναπτύσσεται
υγιέστερη

και ανταγωνιστική ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού.

Οι

επιτραπέζιες εφαρμογές θα μπορούσαν να ανατεθούν εύκολα ανάλογα με τις
ανάγκες τους σε πολυμέσα και γραφικά σε επεξεργαστές διαφορετικών
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δυνατοτήτων και τιμών. Η ανάγκη για συνεχείς αναβαθμίσεις θα ήταν κατά πολύ
μικρότερη και η ποιότητα θα μπορούσε πάλι να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Οι
συνεχείς αναβαθμίσεις οδηγούν στην κατασκευή και αγορά χαμηλής ποιότητας
μηχανών επειδή η αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή (τρία με
πέντε χρόνια).

12.10 Εμπόδια στον ανταγωνισμό
Υπάρχουν μια σειρά εμποδίων στον ανταγωνισμό, τα κυριότερα των οποίων είναι
τα νομικά εμπόδια και η διαφοροποίηση των προϊόντων (Samuelson & Nordhaus,
1992). Έχουμε δει πως οι χρήστες μπορεί να προσκολληθούν σε ορισμένα
περιβάλλοντα είτε ΛΣ είτε εφαρμογών. Αυτό αποτελεί διαφοροποίηση προϊόντων.
Το κυριότερο νομικό εμπόδιο είναι οι ευρεσιτεχνίες που αποδίδονται στους
επενδυτές και επιτρέπουν μια προσωρινή μονοπωλιακή προσφορά ενός προϊόντος
ή μιας διαδικασίας. Άλλα εμπόδια είναι το επίπεδο συγκέντρωσης

μιας

βιομηχανίας, το μέγεθος της αγοράς, τα συστήματα διανομής, τα μονοπώλια στις
πηγές πόρων και πληροφοριών, και το κόστος των πόρων. Οι Samuelson &
Nordhaus υποστηρίζουν ότι ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι να λαμβάνουν
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τον ανταγωνισμό όταν το θεωρούν
απαραίτητο.
Ο Smith (1990) υποστηρίζει ότι το σύστημα κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών
στεγνώνει

την δημιουργικότητα και αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα που

αντιμετωπίζει η βιομηχανία λογισμικού σήμερα.
12.11 Συμπεράσματα και προτάσεις
Σε

μια

στρατηγική

ανοιχτών

συστημάτων

τα

προϊόντα

μπορούν

να

υποκαταστήσουν το ένα το άλλο και ο μόνος τρόπος συγκράτησης των πελατών
είναι μέσω της καλύτερης ποιότητας και της μικρότερης τιμής προς το συμφέρον
των καταναλωτών.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα πολύ καλύτερα προϊόντα
λογισμικού στις αγορές των ΛΣ και των ΓΠΑ. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να βρουν
το δρόμο τους στην αγορά. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφέρον και καθήκον να
προχωρήσουν στην προτυποποίηση τους ώστε να αποτελέσουν τις βασικές
πλατφόρμες ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν στην συνεχή
Εφαρμογές- Υποθέσεις -, Διερευνήσεις

3.77

Δ.Π.Σ. Δ.Ο.Π.

βελτίωση τους και στην διαφοροποίηση των εφαρμογών που βασίζονται σ' αυτά.
Στο επίπεδο των εφαρμογών, η εργασία ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με την
ελάχιστη επένδυση και προσπάθεια, ώστε να μπορεί να ανθήσει ο πραγματικός
ανταγωνισμός. Η εφαρμοσμένη έρευνα στα τριτοβάθμια ιδρύματα θα ωφεληθεί
επίσης ιδιαίτερα σ' αυτή την προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης.
Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το γεγονός ότι μεγάλα ποσά της Ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης ξοδεύονται για την κατάρτιση των δημόσιων υπαλλήλων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ιδιωτικά προϊόντα που δεν είναι καν ευρωπαϊκά,
οχυρώνοντας τους σε ιδιωτικά ΓΠΑ, ελκύοντας τους στη χρήση προϊόντων που
συνηθίζουν και θα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αλλάξουν οι προτιμήσεις
τους στο μέλλον. Παρέχεται χρηματοδότηση για την υποστήριξη ιδιωτικών
στρατηγικών καλυμμένων με πατέντες που είναι σε μεγάλο βαθμό κλεψίτυπες και
αποτελούν απειλή στην ίδια την επιβίωση μας στην κοινωνία της πληροφορικής
που αναπτύσσεται ραγδαία και χωρίς έλεγχο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα
υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει αυτή η ροή επειδή ο αριθμός των χρηστών είναι
μικρό ποσοστό σε σχέση με τον αριθμό των εν δυνάμει χρηστών στον δημόσιο
τομέα. Τα πρότυπα συστήματα μπορούν να εισαχθούν στο δημόσιο τομέα με
άμεσα οφέλη. Ο Blanas (1996) παρέχει το ακόλουθο σύνολο από εννέα οδηγίες
ώστε αυτή η πρόταση να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά:
1. Αποδοχή των προτύπων UNIX-WINDOWS
2. Αποδοχή του προτύπου UNICODE για την εγκατάσταση πολλαπλών γλωσσών
στο ΑΣ.
3. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

για

αυτόματη έξυπνη

μετάφραση

μεταξύ

γλωσσών στο επίπεδο του ΑΣ.
4. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ή αγορά μιας πλήρους βασικής
σουίτας εφαρμογών γραφείου (μαζί με τον πηγαίο κώδικα και τα δικαιώματα)
για άμεση χρήση.
5. Εισαγωγή προδιαγραφών ανοιχτών προτύπων για την συμπληρωματική
παραγωγή λογισμικού.
6. Επιλογή των καλύτερων επαγγελματιών για την επίβλεψη και έλεγχο των
διαδικασιών ανάπτυξης και εφαρμογής των προτύπων.
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7. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την συνεχή βελτίωση των βασικών προτύπων.
8. Κίνητρα για την παραγωγή firmware για το κέλυφος του πρότυπου ΛΣ και
ΓΠΑ.
9. Άμεση παραχώρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την χρήση στην
βιομηχανία.
Το κόστος της εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον τομέα της πληροφορικής.
Μια δέκατη οδηγία μπορεί να είναι η ακόλουθη:
10. Η κατάργηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας για κάθε προϊόν μόλις περάσει
ένα κρίσιμο ποσοστό της αγοράς (χρειάζεται να ερευνάται ανάλογα με την
επίπτωση που μπορεί να έχει στην αγορά) ώστε να αποφευχθεί η πλήρης
μονοπώληση και εξάρτηση, και ο χρόνος διατήρησης της πατέντας πρέπει να
μειωθεί πάρα πολύ στον τομέα του λογισμικού όπου οι ταχύτητες ανάπτυξης
και αλλαγών διαφέρουν σημαντικά από τις άλλες αγορές. Τα δεκαεπτά χρόνια
προστασίας που προβλέπονται από την σημερινή νομοθεσία, αποτελούν ίσως
το ισοδύναμο ενός αιώνα για την αγορά της πληροφορικής.
Η νομοθεσία προστασίας των ευρεσιτεχνιών προτάθηκε για να προστατεύσει τους
μικρούς απέναντι στους μεγάλους, όχι για να αποτελέσει το ισχυρότερο όπλο για
την μονοπωλιακή κυριαρχία των ισχυρών.
Αυτά τα μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πιο υγιών αγορών και
πραγματικού ανταγωνισμού όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ και στον
υπόλοιπο κόσμο, και θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνογνωσίας και σε
άλλους εκτός των ΗΠΑ. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων είναι ακόμα δυνατή πριν
καταστήσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους

μας φανατικούς χρήστες των

Windows και του MS-Word, καταρτίζοντας τους με δημόσια χρήματα, και
καταντώντας τους

ειδικούς

της

πληροφορικής

απλώς

πιστοποιημένους

"ακόλουθους" των Windows NT, ή οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού συστήματος.
Πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα, πριν είναι πολύ αργά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13°

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αιαπίστωστι 1η
Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία υπερβαίνει ήδη σε πολλές περιπτώσεις τις
δυνατότητες ελέγχου των περισσότερων εθνικών κυβερνήσεων και μερικές
φορές ακόμη και διεθνών οργανισμών.
Παραδείγματα υπερεθνικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπιση είναι:
->• Υπερσυνοριακοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
->

Υπερσυνοριακοί κίνδυνοι ασφάλειας πληροφοριών και προσωπικών
δεδομένων (τρομοκρατίας, δολιοφθοράς,οικονομικής

εκμετάλλευσης,

κλπ).
-> Υπερσυνοριακοί τραπεζικοί κίνδυνοι. Π.χ. Οι φορείς χρηματοοικονομικής
ρύθμισης δεν πρόβλεψαν την καταστροφή της τράπεζας Birings το 1995.
Οι δικαιοδοσίες κάθε εθνικής κυβέρνησης περιορίζεται στα όρια της επικράτειας
της. Υπάρχουν όμως και προβλήματα που δεν περιορίζονται γεωγραφικά. Σ'
αυτές τις περιπτώσεις επιλαμβάνονται διεθνείς οργανισμοί που όμως δεν έχουν
στην παρούσα φάση αναπτύξει την απαιτούμενη ικανότητα αντιμετώπισης,
δεδομένου ότι η ανάπτυξη τους βασίζεται στη συναίνεση (OHE) ή στην ισχύ (G8)
που στην πρώτη περίπτωση υπάρχει έλλειψη εκχώρησης ισχύος από πολλά μέληκράτη και στη δεύτερη οι ισχυροί δίνουν προβάδισμα στην οικονομική τους ισχύ
(τελευταίο παράδειγμα η αγορά δυνατότητας ρύπανσης από τις φτωχές χώρες) ενώ
και αυτοί δεν έχουν δυνατότητα ελέγχου σε πολλές περιπτώσεις (παράδειγμα η
ξύλευση των δασών του Αμαζονίου).
Στην παρούσα φάση εξέλιξης της ανθρωπότητας, υπάρχει τεράστια ανάπτυξη
ιδιωτικών δικτύων με οικονομικό προσανατολισμό που σε πολλές περιπτώσεις
ελέγχουν ακόμη και τις κυβερνήσεις χωρών. Η ανάπτυξη παγκόσμιων δικτύων με
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δημόσιο προσανατολισμό είναι ένα αντίπαλο δέος που μπορεί να επιφέρει κάποια
ισορροπία.

Διαπίστωση 2 η
Οι

παραδοσιακοί

πολιτικοί

φορείς

αντιμετωπίζουν

πολλούς

νέους

περιορισμούς, όπως:
1. Η παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση έχει επεκτείνει τα
γεωγραφικά όρια της δημόσιας πολιτικής, ενώ οι πολιτικοί περιορίζονται
στον γεωγραφικό τους χώρο και δεν μπορούν να ασχοληθούν με την ουσία
των προβλημάτων παρά με τα συμπτώματα.
2. Η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών έχει συμπτύξει σημαντικά το
χρόνο της πολιτικής εξουσίας για την ανάπτυξη αρμοδιοτήτων και τη
λήψη θεσμικών αποφάσεων.
3. Πολλές πολιτικές αποφάσεις αφορούν ζητήματα που έχουν πολλαπλές
διαστάσεις οικονομικής, οικολογικής, κοινωνικής και τεχνολογικής φύσης
που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και μειώνουν την προβλεψιμότητά
τους.
Υπάρχει ανάγκη ισχυροποίησης των θεσμικών πληροφοριακών πεδίων (ΠΠ) και
των ανατροφοδοτήσεων πρώτου και δεύτερου κύκλου που αφορούν τους θεσμούς
και ιδιαίτερα αυτών που άπτονται των διευρυμένων αναγκών ελέγχου που
επεκτείνονται πέραν των εθνικών ορίων. Σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν
είναι η δυνατότητα ανάπτυξης εθνικών κόμβων διεπαφής που να έχουν την
απαιτούμενη ωριμότητα και ισχύ για να επιτύχουν θεσμικό έλεγχο σε εσωτερικό
εθνικό επίπεδο και συνεργασία στην ανάπτυξη αποδεκτών ισχυρών θεσμικών ΠΠ
σε διεθνές επίπεδο και ο ρόλος των ΠΣ σ' αυτή την ανάπτυξη.

Διαπίστωση 3 η
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται παγκόσμια δίκτυα δημόσιας πολιτικής
που

συγκροτούνται

για

να

αντιμετωπίσουν

συγκεκριμένα

ζητήματα

υπερεθνικής σημασίας από εκπροσώπους αρμοδίων κυβερνητικών φορέων,
διεθνών οργανισμών,

ενεχομένων
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οργανώσεων. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κυρίως τις εξής τρεις βασικές
περιοχές:
1. Την διαχείριση της γνώσης
2. Την υπέρβαση των αδυναμιών των αγορών και των ενδοκυβερνητικών διασυνεννοήσεων
3. Την διεύρυνση της συμμετοχής.
Παραδείγματα δικτύων (www.globalpublicpolicy.net)
-> The Consultative Group on International Agricultural Research
-> The Forest policy Implementation Review and Strategy
-> The Global Environment Facility
-> The Global Knowledge Partnership
-> The Global Water Initiative
-> The World Commission on Dams
Ο κύριος ρόλος των δικτύων είναι η συμβολή στην ανάπτυξη του περιεχομένου,
στη συναίνεση και η μετάφραση της συναίνεσης σε δράση.
Η συνεχής ανάπτυξη τέτοιων δικτύων δείχνει ότι παρά τον παγκόσμιο οικονομικό
προσανατολισμό, ο αριθμός και η ένταση των αναπτυσσόμενων προβλημάτων
οδηγεί στην ανίχνευση τρόπων αντιμετώπισης τους. Αυτό δείχνει την βελτίωση
της ωριμότητας των οριακών κόμβων πολλών εθνικών δικτύων .

Διαπίστωση 4 η
Προς το παρόν οι παγκόσμιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οι πολυεθνικές και
οι δυτικές κυβερνήσεις κυριαρχούν στα δίκτυα. Ακόμη και εκεί που
συνεργάζονται με τοπικές ομάδες, δεν παρατηρείται σημαντική τοπική
συνεισφορά στη διαμόρφωση των στόχων και των αξιών. Ταυτόχρονα, η
επίδραση τους σε τοπικό επίπεδο μπορεί να κατευθύνεται στη διαμόρφωση
και την υποστήριξη πολιτικών προσωπικοτήτων κυρίως κομμάτων εξουσίας
που εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους αλλοιώνοντας έτσι τη φυσική πολιτική
ροή της αντίστοιχης χώρας.
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Αυτό δείχνει την διαφορά ωριμότητας των επιμέρους κόμβων. Η αυξημένη
ωριμότητα στους αναφερόμενους οργανισμούς

οφείλεται στην ισχύ των

επιστημονικών ΠΠ τους και στο ρόλο που παίζουν σε ευρύτερες γεωγραφικές
περιοχές. Η επικοινωνία και η συνέργια μεταξύ των κόμβων παρόμοιου επιπέδου
ωριμότητας είναι φυσικό να είναι εντονότερη λόγω της ύπαρξης θεσμών
συμμετοχής στα αντίστοιχα ΠΠ.

Διαπίστωση 5 η
Η δύναμη της παγκοσμιοποίησης με τη μορφή των ξένων επενδύσεων εκθέτει
τις τοπικές κοινωνίες στον ανταγωνισμό. Ωθεί σε περισσότερη διαφάνεια,
καλύτερη εκπαίδευση και διοίκηση αλλά και στον παγκόσμιο έλεγχο.
Οι επενδύσεις προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις ανταγωνιστικής διαχείρισης
συμβολαίων ανάθεσης έργων με ταυτόχρονες απαιτήσεις συμμόρφωσης

σε

συγκεκριμένους στόχους, πρότυπα και θεσμούς. Τα αυξημένα κίνητρα και οι
αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας προκαλούν την υπέρβαση των γραφειοκρατικών
εμποδίων και την ταχύτατη δικτύωση με αποτέλεσμα την γρήγορη ανάπτυξη
ώριμων ιδιωτικών δικτύων που διαχειρίζονται τα εισερχόμενα

κεφάλαια. Τα

σχηματιζόμενα ιδιωτικά δίκτυα που τα διαχειρίζονται κυρίως άτομα με ανώτερες
σπουδές σε δυτικές χώρες προκαλούν αφενός ανταγωνισμό και βελτίωση των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και διοίκησης στο άμεσο περιβάλλον τους αλλά
ταυτόχρονα δρουν ως μηχανισμοί εξαγωγής των ΠΠ των ξένων δικτύων και
αυξάνουν την επιρροή τους.

Διαπίστωση 6η
Η επιταχυνόμενη μετάβαση του διεθνούς οικονομικού υποδείγματος στη φάση
της ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών οδηγεί
στον επανακαθορισμό του πλαισίου του σύγχρονου υποδείγματος κοινωνικής
πολιτικής σε πλανητική και όχι μόνο σε εθνική βάση.
Η δημιουργούμενη ανισότητα λόγω της οικονομικής παγκοσμιοποίησης οφείλεται
στην ανισορροπία των παγκόσμιων ΠΠ αλλά και των περισσότερων εθνικών ΠΠ
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. Φιλανδία). Οι στόχοι, οι θεσμοί και τα πρότυπα
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σε παγκόσμιο επίπεδο προς το παρόν καθοδηγούνται από τα ιδιωτικά οικονομικά
ΠΠ που επενδύουν σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό που συμβάλλουν στην
ενδυνάμωση τους στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό ενώ η συμμετοχή των
δημόσιων θεσμικών ΠΠ δεν ακολουθεί ανάλογα δεδομένης της μικρής θεσμικής
ωριμότητας

αλλά

και οικονομικής

ισχύος

των

δημόσιων

δικτύων των

περισσότερων χωρών .

Διαπίστωση 7η
Οι ΤΠΕ επιταχύνουν την παγκοσμιοποίηση. Η ανάπτυξη και διατήρηση των
διεθνών οργανισμών και δοσοληψιών δεν θα ήταν δυνατό να αναπτυχθούν
ιδιαίτερα χωρίς αυτές. Παραδείγματα αποτελούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
και οι πολυεθνικές τράπεζες.
Η παγκοσμιοποίηση οφείλεται στην ικανότητα των δικτύων να ελέγχουν την
πολυπλοκότητα. Η ικανότητα αυτή οφείλεται στις δυνατότητες που προσφέρουν
οι ΤΠΕ για συνεργασία και έλεγχο που δεν περιορίζεται από το χώρο ή το χρόνο.

Διαπίστωση 8 η
Το

1987 ο Robert Solow, βραβείο Νομπέλ στα Οικονομικά,

είπε την

περιώνυμη φράση "η εποχή των υπολογιστών είναι αισθητή παντού, με
εξαίρεση τις στατιστικές, που αφορούν την παραγωγικότητα". Η διαπίστωση
αυτή είναι πλέον γνωστή ως "το παράδοξο της παραγωγικότητας".
Μια χώρα για την οποία δεν

φαίνεται να ισχύει αυτή η διαπίστωση είναι οι

Η.Π.Α. που σημειώνει συνεχώς ανερχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία
χρόνια και το 30% των εξαγωγών τους είναι προϊόντα πληροφορικής, ενώ είναι η
ηγέτιδα χώρα παραγωγής λογισμικού παγκόσμια. Η αύξηση αυτή οφείλεται
σαφώς σε μεγάλο μέρος σε διαρθρωτικές και όχι κυκλικές αλλαγές στην
οικονομία. Όμως δεν αποκλείεται οι κυκλικές αλλαγές να γίνουν σε ένα ανώτερο
επίπεδο ανέλιξης.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και μικρές συγκριτικά χώρες όπως η Φιλανδία
(με πληθυσμό της τάξης των 4 εκατομμυρίων) και η Σουηδία που σημειώνουν
επίσης σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης που δεν είναι μόνο οικονομικοί αλλά και
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θεσμικοί. Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων καθοδηγείται εδώ και χρόνια από
τις εταιρείες Nokia και Erickson και τα αντίστοιχα διαμάντια ανταγωνιστικότητας
δεν φαίνεται να απειλούνται προς το παρόν από τους αντίστοιχους αμερικανικούς
οικονομικούς κολοσσούς. Ταυτόχρονα, στις χώρες αυτές τα θεσμικά ΠΠ είναι
πολύ ισχυρά και όχι μόνο δεν κάμπτονται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση
αλλά δείχνουν τα επίπεδα ωριμότητας που θα πρέπει να επιτύχουν και οι άλλες
χώρες στην προσπάθεια βελτίωσης τους. Πολλές άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η
Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, και σε μικρότερο βαθμό οι περισσότερες χώρες της
Ε.Ε. βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικής αλλά και θεσμικής
ωριμότητας που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συστηματική ανάπτυξη της
πληροφορικοποίησής τους.
Τα ΠΣ έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης διαμαντιών ανταγωνιστικότητας στην
περιοχή των ΤΠΕ αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Όπως αναφέραμε στην
εισαγωγή, η ανάπτυξη ενός διαμαντιού χαρακτηρίζεται από

την ύπαρξη

τεσσάρων πηγών (συντελεστών παραγωγής, συνθηκών ζήτησης, σχετικές

και

υπο στηρικτικές

και

βιομηχανίες

και

δομές

επιχειρησιακής

οργάνωσης

ανταγωνισμού). Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των διαμαντιών ευνοούνται στην
αμερικανική οικονομία που έχει πολλές εξασφαλισμένες τέτοιες πηγές και
ιδιαίτερα στην περιοχή των ΤΠΕ. Η ύπαρξη πηγών σε στρατηγικές περιοχές όπως
τα πληροφορικά συστήματα (ΠΣ) που αναλύουμε σε μελέτη περίπτωσης της
παρούσας ενότητας έχει πολλαπλασιαστική ισχύ στην πρώτη φάση ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας που διερχόμαστε. Στη δεύτερη φάση που ήδη πολλά έθνη
έχουν εισέλθει και χαρακτηρίζεται από την διάχυση της γνώσης, θα παίξει
σημαντικότερο ρόλο το πόσοι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν ποια ΠΣ και σε
ποια έκταση και ένταση.

Διαπίστωση 9
Τα

η

μεγαλύτερα οφέλη από την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας δεν

προκύπτουν από την επινόηση και την παραγωγή της αλλά από τη χρήση της.
Από την εξέταση του υποδείγματος του κόμβου παρατηρούμε τα εξής:
Η δυνατότητα ανάπτυξης ταχείας ανατροφοδότησης στις διαδικασίες ανάπτυξης
στρατηγικών πόρων απαιτεί κρίσιμες μάζες σε εξειδικευμένους πόρους και
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τεχνογνωσία, και διείσδυση των αποτελεσμάτων της επίσης σε κρίσιμες μάζες. Η
δυνατότητα ανάπτυξης κρίσιμης μάζας χρηστών της τεχνολογίας είναι εύκολη και
οι διαδικασίες διάχυσης ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά, οπότε η μικρή
βελτίωση της απόδοσης κάθε ατόμου και η αύξηση της συνέργιας των κρίσιμων
μαζών δικτύωσης έχουν συνολικά πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα από την
μεγάλη βελτίωση μικρών ομάδων. Η βελτίωση αυτή βέβαια είναι δυνατή λόγω της
σημαντικής βελτίωσης των χρησιμοποιούμενων ΠΣ, ιδιαίτερα των εφαρμογών
γραφείου. Από την άλλη πλευρά, σε χώρες ως τη δική μας που η εξάρτηση από
τους εξοπλισμούς είναι δυσανάλογα μεγάλη, οι επιπτώσεις της

ανάπτυξης

στρατηγικών τεχνολογιών είναι εξίσου σημαντικές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Economist (www.Worldeconomist.com) και του
ΟΟΣΑ (www.oecd.org, 1999):
1. Η Ευρώπη και η Ιαπωνία δεν διαθέτουν τη νοοτροπία καινοτομιών και
επιχειρηματικότητας των Η.Π.Α. αλλά μπορούν να αναπτυχθούν στο πεδίο
χρήσης

με

ταχύτατους

ρυθμούς

αγοράζοντας ή

μιμούμενες

την

αμερικανική τεχνολογία. Οι Η.Π.Α. διαθέτουν ομάδες αιχμής αλλά το
μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων της Ευρώπης και της
Ιαπωνίας είναι υψηλότερο. Επίσης η Ε.Ε. σήμερα κινδυνεύει λιγότερο από
ψηφιακό αναλφαβητισμό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της G8. Παρόλα αυτά προωθεί την ψηφιακή παιδεία του πληθυσμού στο σύνολο
του ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης.
Έχει όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα συγκριτικά με τις Η.Π.Α., την
ανελαστικότητα μετακίνησης των εργαζομένων από κλάδο σε κλάδο και
αλλαγής επαγγέλματος. Η δεύτερη θέση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
έχει και πλεονεκτήματα όπως την αποφυγή λαθών. Τα τελευταία χρόνια η
ευρωπαϊκή οικονομία απέδειξε την ικανότητα της να απορροφήσει και να
ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες και ακολουθεί σε μικρή απόσταση την
παραγωγικότητα των Η.Π.Α. Το 80% των νέων θέσεων εργασίας
δημιουργείται σήμερα από κλάδους που απαιτούν ανώτατη ή ανώτερη
τεχνολογική εκπαίδευση αλλά η διάχυση των αποτελεσμάτων τους στην
οικονομία δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε όλους τους άλλους κλάδους
που δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση των εργαζομένων.
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2. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα με παραγωγή και ιδιαίτερα επιτεύγματα
στην εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας. Είναι τέταρτη περιοχή του κόσμου
όσον αφορά τη συγκέντρωση

δραστηριοτήτων τεχνολογίας μετά την

Silicon Valley, τη Βοστώνη και την Στοκχόλμη. Το 40% των'εξαγωγών
του είναι σε νέες τεχνολογίες. Έχει εξελιγμένους μηχανισμούς ανάπτυξης
νέων εταιριών και μέτρα ενίσχυσης τους. Οι περισσότερες από τις εταιρίες
υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσονται στο Ισραήλ αγοράζονται από
διεθνείς ομίλους, ενώ πάνω από 110 εταιρίες της χώρας συμμετέχουν στον
δείκτη

NASDAQ.

Ένας

σημαντικός

παράγων

ανάπτυξης

είναι

η

εξειδίκευση στην πολεμική βιομηχανία όπου το Ισραήλ δαπανά μεγάλο
ποσοστό του προϋπολογισμού του.
3. Η χώρα μας υστερεί δραματικά στους τομείς της καινοτομίας και της
έρευνας, στη χρήση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των ΤΠΕ, και στη
συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε.
που όχι μόνο δεν ανήκει στο 15% των κρατών που αναπτύσσει τεχνολογία
σε πρωτογενές επίπεδο αλλά δεν ανήκει καν στο 50% των κρατών που
αντιγράφουν την τεχνολογία σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής ώστε να
αντιστοιχεί στο 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ τους. Μια δεύτερη μεγάλη
αδυναμία της ελληνικής οικονομίας είναι η γραφειοκρατική δημόσια
διοίκηση που υποφέρει από έλλειψη ανεξαρτησίας, από κατ' επιλογήν
εξυπηρετήσεις, από το μη κανονικό κόστος διεκπεραίωσης υποθέσεων, το
χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων των υπαλλήλων και την ανεπαρκή ποιότητα
της παρεχόμενης

εκπαίδευσης. Η ανταγωνιστικότητα της

ελληνικής

οικονομίας είναι στην 34 η θέση, υπολείπεται δηλαδή σημαντικά από τις
υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας
ήταν μειωμένη σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ μέχρι το 1995,
οπότε άρχισε να σημειώνει θεαματική υπερδιπλάσια άνοδο σε σύγκριση με
τον κοινοτικό μέσο όρο.
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Διαπίστωση 10η
Η ύπαρξη ικανών τεχνολογικών προτύπων σε τεχνολογίες αιχμής που να
ενσωματώνουν σημαντική ευελιξία ώστε να έχουν διαχρονική αξία συντελεί
στην μείωση της εξάρτησης και καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων.
Οι κύριες νέες πρότυπες τεχνολογίες είναι: IP, XML, Java, WAP, Linux, Gnome
και Open Software Foundation, ήτοι:
1. Οι τεχνολογίες μετάδοσης φωνής, δεδομένων και video τυποποιούνται
γύρω

από

το

IP.

Η ενοποιημένη

ανταλλαγή

μηνυμάτων

είναι

πραγματικότητα και απαιτείται μια μόνο καλωδιακή υποδομή.
2. Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η υπάρχουσα τυποποιημένη
γλώσσα σήμανσης στο διαδίκτυο για την απεικόνιση των πληροφοριών. Η
XML (extended Markup language) είναι ένα πρότυπο ταξινόμησης, δομής
και κωδικοποίησης των δεδομένων και επιτρέπει την εύκολη και
αποτελεσματική ανταλλαγή των πληροφοριών, ιδιαίτερα χρήσιμη ιδιότητα
για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Απελευθερώνει τα δεδομένα από
τα δεσμά των κλειστών συστημάτων με εξειδικευμένη δόμηση.
3. Η τεχνολογία Java απελευθερώνει τις εφαρμογές από την αρχιτεκτονική
του υλικού και το χρησιμοποιούμενο ΑΣ.
4. Το πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol) είναι το πρότυπο
μεταφοράς δεδομένων στην ασύρματη επικοινωνία.
5. Το ΑΣ Linux έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν
μοναδικό. Διατίθεται δωρεάν. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο
χρήστη που μπορεί να επέμβει σ' αυτόν και να τον αλλάξει. Η ανάπτυξη
του δεν γίνεται από κάποια εταιρία λογισμικού αλλά από πολλούς
ανεξάρτητους προγραμματιστές που συνεισφέρουν με ανιδιοτέλεια και
ταυτόχρονα επωφελούνται από τη συνεισφορά άλλων. Αποτελεί ίσως την
καλύτερη περίπτωση "ανοιχτού λογισμικού" αφού αποτελεί ταυτόχρονα τη
βάση ανάπτυξης πολλών νέων εφαρμογών αλλά και χρήσης πολλών άλλων
"ανοιχτών" εφαρμογών που διατίθενται επίσης δωρεάν.
6. Τα ιδρύματα Gnome Software Foundation και Open Software Foundation
έχουν σκοπό να φέρουν το λογισμικό ανοικτής πηγής κοντά στις μάζες. Το
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κίνημα του λογισμικού ανοιχτής πηγής βασίζεται στην ιδέα ότι κάποιοι
προγραμματιστές φτιάχνουν λογισμικό και το δίνουν για ελεύθερη χρήση
μαζί με τον πηγαίο κώδικα σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης.

Οι

οργανισμοί που δημιουργούν ευέλικτα ΠΣ με βάση πρότυπες σύγχρονες
τεχνολογίες

είναι έτοιμες να δράσουν έγκαιρα και θετικά προς τις

οποιεσδήποτε αλλαγές και να αυξήσουν την αξία της επένδυσης τους στην
τεχνολογία.

Διαπίστωση 11 η
Οι περισσότεροι σημερινοί πολιτικοί και γενικότερα τα δημόσια πρόσωπα
που έχουν στα χέρια τους τις ευθύνες των δημόσιων εξελίξεων είναι παιδιά
γραμμικής παιδείας άσχετα αν είναι δεξιάς ή αριστερής απόκλισης.
Τα νέα πολύπλοκα δεδομένα βρίσκουν τους περισσότερους απροετοίμαστους να
τα αντιμετωπίσουν. Η προσπάθεια τους να τα αντιμετωπίσουν γίνεται σύμφωνα με
τις παλιότερες θεωρήσεις δηλαδή με άμυνα ή αποφυγή. Ακόμη και αν υπάρχουν
πρόσωπα με μη γραμμικές ικανότητες, η δομή και λειτουργία των κυβερνητικών
δομών στις οποίες συμμετέχουν συνήθως είναι γραμμική. Πολλοί από αυτούς
συμμετέχουν ή δημιουργούν παράλληλα δίκτυα πολιτικής για να δώσουν λύσεις
σε επείγοντα προβλήματα. Η χρήση εξωτερικών και κομματικών συμβούλων που
επεξεργάζονται

πολιτικές

εκτός

δημόσιας

γραφειοκρατίας

είναι

αποτελεί

παράδοση στη χώρα μας. Το ερώτημα είναι αν τα δίκτυα αυτά έχουν δώσει ότι
μπορούσαν και είναι καιρός για την μετεξέλιξη και τη συστηματική ανάπτυξη της
ωριμότητας των επίσημων δημόσιων δικτύων, ιδιαίτερα μέσα στο περιβάλλον της
Ε.Ε. και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ΠΣ στην επιτάχυνση αυτής της
ανάπτυξης.

Διαπίστωση 12 η
Στη χώρα μας, οι πολίτες στην πλειοψηφία τους έχουν μικρή επίπτωση στην
εξέλιξη των πραγμάτων. Υπάρχουν ελάχιστα κοινωνικά δίκτυα, οι ισχυρές
μειοψηφίες

είναι

γαντζωμένες

στις

οικονομικές

συντεχνίες,

και

οι

περισσότεροι πολίτες υποψιάζονται με καχυποψία τα πάντα, ιδιαίτερα τους
πολιτικούς.
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Ο ιδιωτικός τομέας είναι προσανατολισμένος όπως είναι φυσικό σε οικονομικούς
στόχους. Αλλά την τελευταία δεκαετία και ο δημόσιος τομέας έχει θέση ως πρώτη
προτεραιότητα την οικονομική, ιδιαίτερα λόγω των υποχρεώσεων σύγκλισης με
τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Επειδή η σύγκλιση απαιτεί ωριμότητα που
κρίθηκε ότι δεν υπήρχε στο επίσημο δημόσιο τομέα που κυριαρχείται από μια
σειρά γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και προβλημάτων, εντάθηκε η λειτουργία
των παράλληλων δικτύων όπως το κομματικό με ταυτόχρονη ενεργοποίηση
πολλών επιστημονικών και οικονομικών δικτύων. Η βελτίωση των ιδιωτικών και
κομματικών δικτύων χωρίς ταυτόχρονη ισοδύναμη βελτίωση των θεσμικών και
διοικητικών δικτύων ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της διαφθοράς
εξεταζόμενης από το επίσημο πρίσμα της γραφειοκρατικής αντιμετώπισης. Όμως,
σε μεγάλο βαθμό αυτό που αποκαλείται διαφθορά δεν είναι παρά οι διαδικασίες
και τα αποτελέσματα της λειτουργίας των παράλληλων δικτύων που για να
επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους «παρανομούν». Οι ίδιες διαδικασίες και
αποτελέσματα δεν θεωρούνται παράνομα σε κράτη που έχουν θεσμοποιήσει και
προωθήσει τα επίσημα διοικητικά δίκτυα.

Διαπίστωση 13η
Στη χώρα μας, η διαφθορά στο δημόσιο τομέα βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα.
Η νοοτροπία είναι συνήθως παρόμοια και σ' αυτούς που την κατηγορούν. Η
νοοτροπία της καταγγελίας των δικτυακών σχέσεων και της αναγνώρισης του
γραφειοκρατικού υποδείγματος ως ελεγκτού της νομιμότητας οδηγεί στην
παράλληλη δικτύωση κόμβων με διπλή υπόσταση εξυπηρέτησης αφενός της
γραφειοκρατίας και αφετέρου του παράλληλου δικτύου. Δεδομένου ότι η
δικτύωση αντιμετωπίζεται από το επίσημο κράτος ως παράνομη, δεν καθοδηγείται
θεσμικά και καταλήγει στην παρανομία. Επειδή όμως ο μέσος πολίτης δεν
εξυπηρετείται ικανοποιητικά από την επίσημη γραφειοκρατική οργάνωση, έχει
αποδεχθεί την ισχύ της παράλληλης δικτύωσης και δεν διστάζει να συμμετέχει σ'
αυτή όταν το απαιτεί το συμφέρον του.
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Διαπίστωση 14η
Ο πλούτος της ανθρωπότητας έχει αυξηθεί. Το κατά κεφαλή εισόδημα, ακόμη
και των φτωχότερων χωρών έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα
απόσταση φτωχών

και πλούσιων χωρών και φτωχών

έχει αυξηθεί η
και πλούσιων

ανθρώπων σε κάθε χώρα. Η παγκοσμιοποίηση επιταχύνει τον διαχωρισμό σε
πολλές ταχύτητες, ταυτόχρονα η εξυγίανση και η ανταγωνιστικότητα μιας
εθνικής οικονομίας

δημιουργεί ανεργία. Η μη εξυγίανση και η έλλειψη

ανταγωνιστικότητας από την άλλη πλευρά

οδηγεί στη φτώχεια, την

εξαθλίωση και ακόμη μεγαλύτερη ανεργία. Όμως, τα πιο προηγμένα
τεχνολογικά κράτη έχουν μικρότερο ποσοστό ανεργίας.
Η

δικτύωση

οδηγεί

στην

αυξημένη

πληροφόρηση

και ωριμότητα των

συμμετεχόντων που συνεπάγονται την μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε
γνώσεις και δεξιότητες. Όσο πιο ώριμα είναι τα δίκτυα τόσο ικανότερα είναι να
αναπτύσσουν διαμάντια ανταγωνιστικότητας και συνεπώς να αυξάνουν την
παραγωγικότητα και την απασχόληση των μελών τους. Η επιτάχυνση αυτή
διευκολύνεται από την χρήση των ΤΠΕ που η αποτελεσματική χρήση τους απαιτεί
ανώτερα επίπεδα δεξιοτήτων και γνωστικών ικανοτήτων. Η αναπτυσσόμενη
συνέργια επιταχύνει την διεύρυνση της ανισότητας.

Διαπίστωση 15η
Η παγκοσμιοποίηση είναι αδύνατο να ανακοπεί.
Οι άνθρωποι που διαθέτουν μεγαλύτερο εισόδημα, και όχι μόνο, τείνουν να
αγοράζουν ποιοτικά ή επώνυμα προϊόντα άσχετα από την προέλευση τους και έτσι
προωθούν

την παγκοσμιοποίηση

της παραγωγής και του εμπορίου. Οι

επιχειρήσεις με τη χρήση ΠΣ αυξάνουν την πληροφόρηση τους και συνεπώς
μειώνουν την αβεβαιότητα τους. Στην ταχύτατη εξάπλωση της μίμησης
συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός, ο φόβος του αγνώστου, η
προσπάθεια πρωτιάς, η μόδα. Ένα μέρος της διάδοσης οφείλεται στην ανάγκη
αντιμετώπισης
φορολογικών

της αυξανόμενης

πολυπλοκότητας

των λογιστικών

και

συστημάτων που αντιμετωπίζεται με την αγορά και χρήση

κατάλληλων ΠΣ. Η μείωση της ισχύος των εθνικών κρατών και η επικράτηση της
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ελεύθερης οικονομίας οδηγούν στην επιτάχυνα μένη ισχυροποίηση των ιδιωτικών
δικτύων που ενισχύουν την διεθνική δικτύωση και συνεπώς την παγκοσμιοποίηση.

Διαπίστωση 16η
Η αποκλειστική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων μιας ευρεσιτεχνίας σε μια
εποχή που οι αλλαγές συμβαίνουν με τρομακτική ταχύτητα οδηγεί σε
παράλογες μονοπωλιακές καταστάσεις σε κρίσιμες στρατηγικές περιοχές
αλλά και παράνομα αντίμετρα.
Παράδειγμα αποτελεί το λειτουργικό σύστημα WINdows της MicroSoft που
δημιουργεί παράγωγες μονοπωλιακές καταστάσεις στις εφαρμογές γραφείου αλλά
ακόμη και στο υλικό (μικροεπεξεργαστές της INTEL, φαινόμενο WINTEL). Από
την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ευρεσιτεχνίες αντιγράφονται ή αγοράζονται
από ισχυρότερους ανταγωνιστές και η μόνη διέξοδος - τα δικαστήρια - στοιχίζουν
πανάκριβα. Τέλος, φτωχές χώρες μεγάλου πληθυσμού (Ινδία, Κίνα) που δεν
φοβούνται τις επιπτώσεις διεθνών κυρώσεων αντιγράφουν και παράγουν προϊόντα
σε πολύ φθηνότερες τιμές. Τα κράτη αυτά είναι ίσως τα μόνα που μπορούν και
λειτουργούν ενάντια στις θελήσεις των παγκόσμιων οικονομικών δικτύων και
μπορούν και επιβάλλουν μέτρα προστατευτισμού, παρά το σχετικά μικρό
οικονομικό τους μέγεθος. Πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να αποτελέσουν το
επόμενο αντίπαλο δέος στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. Άλλοι θεωρούν ότι η
διείσδυση της νοοτροπίας της αγοράς έχει ήδη επιτευχθεί και σ' αυτά τα κράτη και
πολύ σύντομα η ισχύς των εθνικών οργανισμών θα υποχωρήσει εκ των έσω
υποτασσόμενη στην ισχύ των ταχύτατα αναπτυσσόμενων ιδιωτικών δικτύων που
συνεργάζονται ήδη με τα παγκόσμια οικονομικά δίκτυα.

Διαπίστωση 17η
Η εποχή μας συγκρινόμενη με τις άλλες εποχές χαρακτηρίζεται από την
συνεχή αύξηση της ταχύτητας, δηλαδή την συνεχή επιτάχυνση.
Κύριος μοχλός της είναι οι τεχνολογίες των ΤΠΕ που χαρακτηρίζονται ακριβώς
από την ταχύτητα αλλά και την χωρητικότητα.

Στις προηγούμενες εποχές οι

αλλαγές ήταν πολύ σημαντικές αλλά η ταχύτητες και οι επιταχύνσεις τους ήταν
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συγκριτικά μικρές. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται επίσης από την αύξηση της
δυνατότητας δημιουργίας δικτυώσεων μεταξύ των ανθρώπων ανεξάρτητα από
τους περιορισμούς χρόνου και τόπου, που μειώνει την ανάγκη επαφών με τους
συνανθρώπους που ζουν στον άμεσο περίγυρο τους.

Διαπίστωση 18η
Το περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού κυριαρχείται από την Αγγλική γλώσσα.
Η δικτύωση του παγκόσμιου ιστού έδωσε τη δυνατότητα της εικονικής δικτύωσης
κατά περίπτωση για την άντληση ή την προώθηση πληροφοριών και την
ελευθερία από την ανάπτυξη και τη συντήρηση δικτυακών δεσμών, με μείωση του
κόστους συναλλαγής. Οι πηγές ανάπτυξης και προώθησης της πληροφορίας στο
διαδίκτυο και ιδιαίτερα της στρατηγικής πληροφορίας που αφορά την περιγραφή
των υπόλοιπων πληροφοριών στα ΠΣ βρίσκονται στη συντριπτική σους
πλειοψηφία στις ΗΠΑ. Αυτό οδήγησε στην επικράτηση της Αγγλικής γλώσσας.
Ταυτόχρονα, ήδη έχει αναπτυχθεί το πρότυπο Unicode που επιτρέπει την
αναπαράσταση όλων των γλωσσών του πλανήτη, οπότε υπάρχει πλέον η
δυνατότητα όλων των γλωσσών να αναπτυχθούν περισσότερο. Για μας τους
Έλληνες η ανάπτυξη του προτύπου είναι πολύ σημαντική λόγω του σημαντικού
μεγέθους της εθνικής διασποράς και η προσπάθεια ανάπτυξης παγκόσμιων ΠΠ
ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού, θεσμών και οικονομίας πρέπει να αποτελέσει
άμεση προτεραιότητα όλων μας.
Διαπίστωση 19η
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο δημόσιος τομέας βρίσκεται σε πολιορκία από τους
πελάτες - πολίτες που θέλουν καλύτερες και φθηνότερες δημόσιες υπηρεσίες
και κριτικάρουν την απρόσωπη γραφειοκρατία που στέκεται ανίκανη να
ικανοποιήσει

τις

προσδοκίες των

προσωποκεντρικών υπηρεσιών

που

αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα και την διαφορετικότητα. Τα αδύνατα σημεία
του δημόσιου τομέα αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες της
ξεπερασμένης βιομηχανικής εποχής της μαζικής παραγωγής.
Η επιτυχία των ιδιωτικών κόμβων να προλαμβάνουν τις ανάγκες και επιθυμίες των
πελατών τους οδήγησε αναπόφευκτα στην αύξηση των απαιτήσεων εξυπηρέτησης
από τον δημόσιο τομέα που δεν προσαρμόστηκε αρκετά γρήγορα στις νέες
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απαιτήσεις. Οι πολιτικοί που εισπράττουν το κόστος της κακής εξυπηρέτησης
προωθούν την εισαγωγή ΠΣ που έχουν στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων
εξυπηρέτησης.

Πολλά

από

αυτά

αυτοματοποιούν

και

ενσωματώνουν

τις

υπάρχουσες διαδικασίες και αυξάνουν την ταχύτητα όχι όμως και την ποιότητα με
αποτέλεσμα να ενισχύουν τη γραφειοκρατική αδράνεια στις αλλαγές.

Διαπίστωση 20 η
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών τα ΠΣ του ΔΤ αποτύπωσαν τα
οργανωτικά σχήματα και τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας και παγίωσαν
και ισχυροποίησαν ακόμη περισσότερο τις γραφειοκρατικές λειτουργίες και
επιβάρυναν το κόστος της δημόσιας διοίκησης.
Τα ΠΣ αυτοματοποίησης απλώς επιταχύνουν και παγιώνουν τις υπάρχουσες
διαδικασίες. Η ανάπτυξη τους οδηγεί στην θεσμοποίηση των διαδικασιών που
περιέχουν και αυξάνει την αδράνεια και την αντίσταση στις αλλαγές με συνέπεια
την αύξηση του κόστους.

Διαπίστωση 2 1 η
Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του δημόσιου τομέα σε συνδυασμό με
τις θεσμικές ανάγκες πλήρους ελέγχου και την υιοθέτηση του

ιεραρχικού

υποδείγματος οδήγησε στη γιγάντωση της γραφειοκρατίας με συνεχή αύξηση
των επιπέδων διοίκησης, των κανόνων και των διαδικασιών.
Η μη ύπαρξη εμπιστοσύνης οδηγεί στην ανάπτυξη των διαδικασιών ελέγχου που
με τη σειρά της αυξάνει τον αριθμό των επιπέδων ελέγχου. Οι ιδιότητες των ΤΠΕ
που ενισχύουν την ταχύτητα και την χωρητικότητα αλλά ταυτόχρονα και την
απόκρυψη

και

εμπιστοσύνης

την
και

παραποίηση

την

σισυφική

των

πληροφοριών

προσπάθεια

αυξάνει

αύξησης

των

την

κρίση

ελέγχων.

Η

διαδικτύωση συνδυάζει τη νέα τεχνολογία με τη δημόσια θεσμική κληρονομιά και
μπορεί να συνδέσει όλους τους θεσμούς της κοινωνίας με αποτελεσματικά σημεία
διασύνδεσης με τον πολίτη και τη δημόσια διοίκηση της χώρας αλλά και άλλων
χωρών.
*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14°

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Υπόθεστι 1η
Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης απαιτεί την
ανάπτυξη κατάλληλων δημόσιων ΠΣ.
Όπως είδαμε στην εισαγωγή και στην πρώτη ενότητα, η παγκοσμιοποίηση και η
ανάπτυξη των ΠΣ υποστήριξης της είναι αναπόφευκτες και αλληλο-συντηρούνται.
Αν υποθέσουμε ότι δεν αναπτύσσονται δημόσια ΠΣ, αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προχωρήσουν στην καταχώρηση των δεδομένων των
πολιτών στο ποσοστό που επηρεάζουν την οικονομική τους απόδοση. Δεδομένου
ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επιθυμητές οι προτιμήσεις των πολιτών για τα
καταναλωτικά αγαθά, αυτό οδηγεί σε ψυχομετρικές μετρήσεις προτιμήσεων, ενώ
σε άλλες περιπτώσεις οι ασφάλειες επιθυμούν τα δεδομένα που αφορούν την
κατάσταση της υγείας των πελατών τους. Ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών των
καταχωρήσεων είναι αδύνατη χωρίς την απαραίτητη γνώση σε κατάλληλους
θεσμικούς δημόσιους κόμβους ελέγχου.
Η ανάπτυξη ιδιωτικών ΠΣ επικεντρώνεται στα οικονομικά μεγέθη επειδή οι
στόχοι των ιδιωτικών συστημάτων είναι κυρίως οικονομικοί. Δυστυχώς, η
ικανοποίηση των αναγκών της κλίμακας Maslow, με δεδομένη την δυσχερή
οικονομική πραγματικότητα του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού
οδηγεί στην κυριαρχία των οικονομικών δικτύων. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα
ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης θα εντείνεται προς την οικονομική κατεύθυνση
που κυρίως αυτή δημιουργεί την ένταση των οικονομικών ανισοτήτων. Από τις
ανατροφοδοτήσεις του υποδείγματος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν
οι εξής διαφορές μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων ΠΣ:
1. Τα θεσμικά πληροφοριακά πεδία είναι συνήθως μικρής επιρροής στα
ιδιωτικά ΠΣ, και αφορούν κυρίως τις λογιστικές και οικονομικές τους
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υποχρεώσεις προς την Πολιτεία. Αντίθετα στα δημόσια ΠΣ μπορεί να
αναπτυχθούν συνέργιες με ισχυρά πληροφοριακά πεδία που έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύσσουν αντίρροπη γνωστική ισχύ προστασίας και
ελέγχου στην κατ' εξοχήν πολύπλοκη δικτυακή πραγματικότητα. Η
ανατροφοδότηση πρώτου επιπέδου στο επίπεδο των θεσμών διατηρεί τις
θεσμικές δυνάμεις σε εγρήγορση, ενώ η ανατροφοδότηση δευτέρου
επιπέδου δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης θεσμικής συνέργιας σε
δικτυακό επίπεδο.
2. Οι στρατηγικές ανάπτυξης ενός ιδιωτικού κόμβου μπορεί να είναι καθαρά
οικονομικές ενώ του δημόσιου κόμβου είναι πολύ πιο σύνθετες και
αφορούν

την

γενικότερη

κοινωνική

ευημερία.

Η

οικονομική

ανατροφοδότηση είναι πολύ απλουστευμένη και τυφλή επειδή μπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνες κατευθύνσεις ανάπτυξης χωρίς σεβασμό στο
περιβάλλον

ή στις

δημιουργούμενες

κοινωνικές

ανισότητες. Η

ανατροφοδότηση σε έναν δημόσιο κόμβο αφορά μια σειρά από
κοινωνικούς δείκτες και καθορίζει τη χάραξη αντίστοιχων ολοκληρωμένων
πολιτικών.

Η ανατροφοδότηση δεύτερου

κύκλου

συμβάλλει

στην

διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού πολιτισμού ως αντιστάθμισμα στον
άκρατο οικονομικό φιλελευθερισμό του ιδιωτικού κόμβου. Εδώ θα πρέπει
να τονίσουμε ότι ο ιδιωτικός κόμβος δεν έχει άλλη επιλογή από τον
ανταγωνισμό. Η ύπαρξη ισχυρής δημόσιας στρατηγικής επιτρέπει την
ανάπτυξη και των μικρότερων επιχειρήσεων και ευνοεί τον υγιή
ανταγωνισμό

ενώ

αποτρέπει

την

ανάπτυξη

αποπολιτικοποίηση και οικονομικοποίηση

ολιγοπωλίων.

της στρατηγικής

Η

πολλών

σημερινών κυβερνήσεων οδηγεί ήδη σε πολλαπλά δυσμενείς επιπτώσεις
μέρος όχι μόνο του πληθυσμού των χωρών τους αλλά και άλλων χωρών
λόγω της έντασης των δημιουργούμενων οικονομικών ανισοτήτων.
3. Η διεπαφή με τον πελάτη - πολίτη ενός ιδιωτικού συστήματος αποσκοπεί
στον εγκλωβισμό του ενώ αντίστοιχα σε ένα δημόσιο σύστημα προσπαθεί
να

τον

απελευθερώσει

από

οποιαδήποτε

προσκόλληση.

Η

ανατροφοδότηση ενός ιδιωτικού συστήματος είναι προσανατολισμένη
στην προσπάθεια ανάπτυξης δεσμών προσκόλλησης, ενώ στο δημόσιο
σύστημα στην ανεξαρτητοποίηση μέσω της προτυποποίησης.
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4. Τα πληροφοριακά πεδία προτυποποίησης έχουν διαφορετική επίδραση
στους ιδιωτικούς κόμβους απότι στους δημόσιους. Η ανατροφοδότηση
πρώτου επιπέδου στον ιδιωτικό κόμβο αποτελεί οικονομική συμμόρφωση
και επιλογή. Αν

δεν υπάρχουν τα δημόσια πληροφοριακά πεδία

προτυποποίησης που επιβάλλουν τις συνθήκες προμηθειών και ανάθεσης
έργων, ο βαθμός προτυποποίησης του ιδιωτικού τομέα ελαχιστοποιείται
μόνον σε όσα του υπαγορεύουν οι δυνάμεις του ανταγωνισμού της αγοράς
ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επιβάλλουν de facto τα πρότυπα τους
αποκτώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ύπαρξη ισχυρών δημόσιων
πληροφοριακών πεδίων προτυποποίησης

οδηγεί

στην

αύξηση

του

ανταγωνισμού και στη μείωση του κόστους των έργων και προμηθειών με
την μείωση του κόστους εισόδου στις αγορές, και κατά συνέπεια την
μείωση των ολιγοπωλιακών καταστάσεων στην οικονομία.
Από τα παραπάνω συνάγουμε τα εξής:
Τα δημόσια ΠΣ ισχυροποιούν το δημόσιο χαρακτήρα των αναπτυσσόμενων
δημόσιων δικτυώσεων και επιβάλλουν έτσι την διασπορά της οικονομικής
έντασης και σε άλλα δημόσια πεδία

στρατηγικής, θεσμών, προτύπων και

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια περιορίζουν τις οικονομικές ανισότητες.
Ταυτόχρονα, η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δημόσιων δικτύων
ενισχύει την ανάπτυξη των κοινωνικών πληροφοριακών πεδίων, δεδομένου ότι τα
ιδιωτικά δίκτυα προς το παρόν δεν προσφέρονται για την ανάπτυξη άλλου τύπου
δραστηριοτήτων πέραν των οικονομικών.
Για παράδειγμα, το διεθνές διαδίκτυο έχει δημόσιο χαρακτήρα όσο αφορά την
πρόσβαση επειδή δεν αποκλείει κανέναν. Η καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο
βέβαια επηρεάζεται από την ανάπτυξη δημόσιων δικτύων πρόσβασης, επειδή τα
ιδιωτικά δίκτυα επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στους μετόχους τους. Η
πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών
που

περικλείει

επιτρέπει

την

ανάπτυξη οικονομικών

συναλλαγών

αλλά

ταυτόχρονα και την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων. Ένας ρόλος των δημόσιων
κόμβων σήμερα πρέπει να είναι η αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης του
πληθυσμού

στο

διαδίκτυο, σύμφωνα

με την συνταγματική επιταγή της

καθολικότητας.
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Από τα παραπάνω συνάγουμε ότι η υπόθεση είναι αληθής.

Υπόθεση 2 η
Η ανάπτυξη δημόσιων ΠΣ από κόμβους που δεν βρίσκονται τουλάχιστον στο
επίπεδο ωριμότητας στρατηγικής

ποιότητας μπορεί να προκαλέσει μη

αναστρέψιμες ζημίες.
Στον πρόλογο ήδη παρουσιάσαμε την πρόσφατη περίπτωση της παράνομης
πώλησης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που βρίσκονται στο TAXIS. Η
ζημία αυτή είναι μη αντιστρεπτή.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα συγκεντρωτικά έντυπα προμηθευτών και πελατών
που υποβάλλουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι επιχειρήσεις. Στα έντυπα
δηλώνονται οι κύριοι πελάτες και προμηθευτές των επιχειρήσεων καθώς και τα
ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία των δοσοληψιών άνω των 10.000 δραχμών. Οι
πληροφορίες αυτές αποτελούν τη βασικότερη γνώση που επιδιώκει να μάθει με
κάθε τρόπο ένας πιθανός ανταγωνιστής. Αν κάποιος γνωρίζει το δίκτυο των
προμηθευτών και των πελατών σου και τις τιμές που αγοράζεις και πουλάς τότε
μπορεί να αποταθεί άμεσα σ' αυτό και να σε ανταγωνιστεί με άνισους όρους αν
υπερέχει σε αγοραστική δύναμη και μπορεί να επιτύχει καλύτερες τιμές αγοράς
και φυσικά μπορεί να πωλήσει σε χαμηλότερες τιμές. Το κόστος εισόδου είναι
μηδενικό και το κόστος διεκπεραίωσης μπορεί να είναι μικρότερο επειδή αν είναι
οικονομικά

ισχυρότερος

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει

νέες

τεχνολογίες

διεκπεραίωσης. Ήδη έχουν εμφανιστεί στην αγορά εταιρείες που πωλούν επίσημα
(sic!) τέτοια δεδομένα. Πρώτο πρόσφατο παράδειγμα η εταιρεία INTERLEASEINFOBANK Α.Ε. που διαφημίζει σε οικονομικές εφημερίδες τα ακόλουθα: [1]
Πληροφόρηση για φερεγγυότητα των πελατών σας, [2] Ενημέρωση για τις
οικονομικές

και

εμπορικές

δραστηριότητες

των

ανταγωνιστών

σας,

[3]

Συναλλακτική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών σας.
Η ανάπτυξη τέτοιων ΠΣ απαιτεί ικανότητα αναγνώρισης των αδυναμιών και λήψη
προληπτικών μέτρων ενδυνάμωσης των διαδικασιών με στόχο την πρόληψη στην
εμφάνιση

προβλημάτων

που

αποτελούν

χαρακτηριστικά

του

επιπέδου

στρατηγικής ωριμότητας. Σε ΠΣ υψηλού κινδύνου δεν επαρκεί ούτε το
στρατηγικό επίπεδο και ο κόμβος πρέπει να έχει ωριμότητα σε επίπεδο γνώσης. Η
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τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και η εργασιακή ηθική αποτελούν βασικές
συνιστώσες προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων των ΠΣ. Άμεση συνεπαγωγή
αποτελεί η αναγνώριση της άμεσης ανάγκης ανάπτυξης δημόσιων κόμβων υψηλής
ωριμότητας.

Υπόθεση 3 η
Η εξωτερική ανάθεση ισοδυναμεί με εκχώρηση ικανοτήτων διαμόρφωσης
στρατηγικής, διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας.
Από την εξέταση του υποδείγματος του κόμβου ενός πληροφοριακού δικτύου και
του υποδείγματος ωριμότητας μπορούμε να συνάγουμε τα εξής:
1. Ένας κόμβος μπορεί να εκχωρήσει σε έναν άλλο κόμβο (που στην
περίπτωση της ανάθεσης μπορεί να είναι ιδιωτικός) πολλές από τις
διαδικασίες του και να λειτουργεί μέσω της πρόσβασης του στα στοιχεία
του κόμβου ανάθεσης ή να τα μεταφέρει (δεδομένου ότι τα έχει αγοράσει)
στον δικό του κόμβο.
2. Η ωριμότητα ενός κόμβου αναπτύσσεται βήμα - βήμα. Η μείωση των
διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των αντίστοιχων ικανοτήτων
και κατά συνέπεια στην εξασθένηση της ωριμότητας του κόμβου.
Η ανάθεση μέρους των διαδικασιών οδηγεί αναπόφευκτα στην μείωση της
ενασχόλησης

του κόμβου με αυτές τις διαδικασίες. Αν

οι ανατιθέμενες

διαδικασίες δεν περιλαμβάνουν κύκλους ανατροφοδότησης, τότε η προκαλούμενη
αποδυνάμωση αφορά μόνο λειτουργικές τυποποιημένες ικανότητες. Αν υπάρχει
έλλειψη πόρων, τότε αυτές οι διαδικασίες είναι οι πρώτες που θα πρέπει να
ανατεθούν. Η πλήρης ανάθεση των διαδικασιών λειτουργίας οδηγεί στην αχρηστία
και συνεπώς στην εκχώρηση. Οι περισσότερες

διαδικασίες ενός κόμβου

περιλαμβάνουν ανατροφοδοτήσεις που η εκχώρηση τους ισοδυναμεί με εκχώρηση
και των αντίστοιχων ικανοτήτων, δεδομένου ότι οι διαδικασίες που αφορούν
ανατροφοδοτήσεις είναι δυναμικές και συνεπώς περιλαμβάνουν μάθηση, ιδιαίτερα
αυτές του δευτέρου επιπέδου. Η ανάθεση τους ισοδυναμεί με την ανάθεση και των
διαδικασιών μάθησης και συνεπώς διατήρησης και ανάπτυξης των αντίστοιχων
ικανοτήτων. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με την εξωτερική ανάθεση
μειώνεται διαχρονικά και συνεχώς η ωριμότητα του κόμβου.
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Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο ανάπτυξης που απαιτεί την ύπαρξη κόμβων
υψηλής ωριμότητας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πολλά και μεγάλα ΠΣ
με εξωτερικές αναθέσεις που συνεπάγονται την αύξηση του βαθμού εκχώρησης
σχεδόν όλων των ικανοτήτων των δημόσιων κόμβων και την σε μεγάλο βαθμό
αντικατάσταση

τους

από

μεγάλες

ιδιωτικές

εταιρείες.

Οι

κίνδυνοι

αποσταθεροποίησης της κοινωνίας μας με δεδομένη την ανυπαρξία κοινωνικών
δικτύων αυξάνονται από την ταχύτητα ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων που δεν
έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να λειτουργήσουν

ως δημόσια

συστήματα.
Μερικά από αυτά τα συστήματα είναι επιθυμητά από τη διοίκηση, όπως για
παράδειγμα το TAXIS για την εξυπηρέτηση των φορολογικών κριτηρίων. Η
ανάγκη ανάπτυξης δημόσιων ΠΣ αυξάνεται εκθετικά λόγω της υστέρησης που
σημείωσε η χώρα μας σ' αυτό τον τομέα. Σε μερικές περιπτώσεις καθίσταται
επιτακτική επειδή επιβάλλεται από τις συνθήκες σύγκλισης. Για παράδειγμα, το
ΠΣ παρακολούθησης των έργων και ενεργειών του Β'ΚΠΣ έπρεπε να βρίσκεται
σε λειτουργία πριν από μερικά χρόνια και ετοιμάστηκε και λειτούργησε μόλις
μέσα στο 2000. Η απαίτηση της ταχύτητας οδήγησε στην σχεδόν εξ' ολοκλήρου
εξωτερική ανάθεση του ΠΣ (ονομάστηκε ολοκληρωμένο ΠΣ - ΟΠΣ) με συνέπεια
την απώλεια της δυνατότητας ανάπτυξης δημόσιων κόμβων με αναπτυγμένες
ικανότητες και προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας.
Η περίπτωση του ΟΠΣ του ΥΠΕΘΟ εξετάζεται αναλυτικά στη συνέχεια, στο
κεφάλαιο της ανάλυσης των μελετών περιπτώσεων.
Ο συνδυασμός των τριών υποθέσεων που δείξαμε μέχρι τώρα οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης θα είναι
ταχύτερες στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες χώρες που έχουν αναπτύξει ώριμους
κόμβους δημόσιων ΠΣ παρά την καθυστερημένη αποδοχή που της επιφυλάξαμε.
Τέτοιες χώρες είναι π.χ. η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Αυστραλία και η
Γαλλία.

Υπόθεση 4Π
Είναι ακόμη δυνατή η ανάπτυξη οικονομικών διαμαντιών σε στρατηγικές
περιοχές λογισμικού στις περισσότερες χώρες.
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Για

να

επιτευχθεί

το

ανταγωνιστικό

διαμάντι απαιτούνται συντελεστές

παραγωγής, συνθήκες ζήτησης, σχετικές και υποστηρικτικές βιομηχανίες και
κατάλληλες δομές επιχειρησιακής στρατηγικής, οργάνωσης και ανταγωνισμού.
Η γνωστική ισχύς που απορρέει από την ενασχόληση με στρατηγικές περιοχές ΠΣ
όπως τα λειτουργικά συστήματα είναι εύκολο να αποκτηθεί επειδή η γνώση που
αφορά πολλές από αυτές είναι δημόσια, όπως αναφέρθηκε ήδη στην 10η
διαπίστωση. Ήδη υπάρχει σε γνωστικούς θύλακες των τμημάτων πληροφορικής
και ακόμη υπάρχουν άτομα με ειδικές γνώσεις σ' αυτή την περιοχή. Λέω ακόμα
επειδή τα άτομα που έχουν καλή γνώση και ασχολούνται με την βασική επιστήμη
των Η/Υ αρχίζουν να σπανίζουν δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντικείμενο στη χώρα
μας και οι άλλες ενασχολήσεις είναι ευκολότερες και πιο προσοδοφόρες.
Οι συνθήκες ζήτησης, όσο ακόμα ο δημόσιος τομέας είναι οργανωμένος με το
γραφειοκρατικό υπόδειγμα, μπορεί να αποτελέσει την αρχική κρίσιμη μάζα
χρηστών.
Οι υποστηρικτικές βιομηχανίες βρίσκονται σε άλλες περιοχές, κυρίως στις ΗΠΑ,
αλλά και στη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τις Ινδίες αλλά το κόστος
εισόδου είναι πολύ χαμηλό και μια μικρή αρχική επιχορήγηση είναι ακόμα αρκετή
να τις δημιουργήσει.
Οι δομές στρατηγικής οργάνωσης και ανταγωνισμού μπορούν να επιτευχθούν
εύκολα αν εφαρμοσθεί ο νόμος περί πειρατείας λογισμικού. Η BSA (Business
Software Alliance) των βασικών εταιρειών στρατηγικής πληροφορικής επιτρέπει
ακόμα την ύπαρξη πειρατικού λογισμικού με προφανή στρατηγική την ανάπτυξη
κρίσιμων μαζών χρηστών και εξάρτησης από το υπόδειγμα διεπαφής και χρήσης
των ιδιωτικών ΠΣ. Η εξάρτηση αυτή και η κρίσιμη μάζα δημιουργούν μια
αυξανόμενη αδράνεια στην αλλαγή. Η στρατηγική της ανάπτυξης στρατηγικών
ΠΣ περιγράφεται με λεπτομέρεια στην παρούσα ενότητα σε μια μελέτη
περίπτωσης που αφορά τα λειτουργικά συστήματα.

Υπόθεση 5
Οι

ΤΠΕ

μπορούν να

η

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη

ανταγωνιστικών

διαμαντιών ανεξάρτητων από γεωγραφική θέση.
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Από τις τέσσερις πηγές ανταγωνιστικότητας, οι συντελεστές παραγωγής και
ιδιαίτερα η επιστημονική γνώση μπορεί να αποτελέσει μέρος του δικτύου
ανάπτυξης. Οι συνθήκες

ζήτησης λόγω

της παγκοσμιοποίησης απαιτούν

συγκριτικά καλύτερη ποιότητα και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν
ανταγωνιστικοί κόμβοι

της απαιτούμενης ωριμότητας, μπορούν όμως να

βοηθήσουν στην πρόσβαση σε αγορές που έχουν μικρότερη απαίτηση σε ποιότητα
και μεγαλύτερη στις τιμές. Για πολλά προϊόντα με μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης
πληροφοριών η κρίσιμη μάζα υποστηρικτικών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελεί
μέρος του δικτύου. Οι δομές επιχειρησιακής οργάνωσης και ανταγωνισμού είναι
προϊόν διαρθρωτικών αλλαγών που οδηγούν στην αύξηση του τοπικού αλλά και
του διεθνούς ανταγωνισμού.
Υπόθεση 6η
Τα δημόσια ΠΣ μπορούν

να συνεισφέρουν

στην αύξηση της εθνικής

ανταγωνιστικότητας και να αυξήσουν την κοινωνική συνοχή.
Τα δημόσια ΠΣ μπορούν να αυξήσουν την ισχύ των τεσσάρων πηγών
ανταγωνιστικότητας του Porter με τους εξής τρόπους:
Με την ανάπτυξη της εθνικής δικτυακής υποδομής, την ανάπτυξη των
κατάλληλων θεσμικών πλαισίων, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, και τέλος με την ανάπτυξη εθνικών προτύπων.
Η δικτυακή υποδομή μπορεί να αυξήσει την δυνατότητα συνέργιας των
απομακρυσμένων πόρων και την ανάπτυξη κρίσιμων μαζών ποιότητας ζήτησης.
Τα θεσμικά πλαίσια μπορούν να επιταχύνουν τον ανταγωνισμό και την ωρίμανση
των επιχειρησιακών και οργανωτικών δομών. Τα εθνικά πρότυπα μπορούν να
στηρίξουν τις τοπικές βιομηχανίες και να αυξάνουν τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις
σε όρια που αντιστοιχούν στα επιθυμητά επίπεδα ωριμότητας.

Υπόθεση 7

η

Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δημόσια ΠΣ με τέτοιο τρόπο
ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από την οικονομική παγκοσμιοποίηση και
ταυτόχρονα να υποβοηθηθεί η ισχυροποίηση του δημόσιου συμφέροντος.
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Οι κίνδυνοι από την οικονομική παγκοσμιοποίηση οφείλονται κυρίως στην
ανισότητα ωρίμανσης των δημόσιων δικτύων σχετικά με τα ιδιωτικά και ιδιαίτερα
με τα μεγάλα παγκόσμια ιδιωτικά δίκτυα. Επίσης η ύπαρξη κρατικών κόμβων που
εξυπηρετούν ιδιωτικούς στόχους αυξάνει τις κακές και μειώνει τις καλές πλευρές
της παγκοσμιοποίησης. Με αυτό δεν εννοούμε ότι τα δημόσια δίκτυα δεν θα
πρέπει να στηρίζουν τα ιδιωτικά αλλά ότι η στήριξη πρέπει να ευνοεί τα δίκτυα
που προσεγγίζουν τους δημόσιους στόχους ανεξάρτητα αν αυτά είναι δημόσια ή
ιδιωτικά. Κύριος στόχος των δημόσιων συστημάτων θα πρέπει να είναι η διάχυση
των ικανοτήτων των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών πληροφοριακών δικτύων
ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη της συνέργιας και της ωριμότητας όλων ώστε να
μειωθεί η ανισότητα.
Οι τρόποι με τους οποίους ένα δημόσιο ΠΣ μπορεί να επιτύχει τον παραπάνω
στόχο είναι η κατασκευή του να γίνεται σύμφωνα με ανοιχτά πρότυπα με
ικανότητες που αποτελούν δημόσιους πόρους και αντιπροσωπεύουν την ανώτερη
δυνατή ωρίμανση που πρέπει να επιτυγχάνεται με την συνεχή βελτίωση όλων των
κύκλων ανατροφοδότησης που περιγράφονται στο υπόδειγμα κόμβου. Με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνονται εθνικές αλλά ταυτόχρονα δημόσιες κρίσιμες μάζες που
εμποδίζουν την καθαρά οικονομική ιδιωτική κατεύθυνση της οικονομίας και
δημιουργούν καλύτερους ανταγωνιστικούς όρους αλλά και μεγαλύτερη πρόσβαση
σε τοπικό επίπεδο.

Υπόθεση 8

η

Ποιο θεωρείται δημόσιο συμφέρον σε μια πολυεθνική παγκόσμια οικονομία;
Πως μπορούν να βοηθήσουν τα δημόσια ΠΣ στη βελτίωση του δημόσιου
συμφέροντος;
Κατά τη γνώμη μου, το δημόσιο συμφέρον σε μια πολυεθνική παγκόσμια
οικονομία ισοδυναμεί αφενός με την προστασία του πολίτη από τα προβλήματα
που μπορεί να δημιουργήσουν δυνάμεις που δεν μπορεί να ελέγξει ο ίδιος ως
άτομο αφετέρου με την παροχή των δυνατοτήτων πρόσβασης στα αγαθά που
αποτελούν κατάκτηση του ανθρώπου ως μέρος της κοινωνίας, με την έννοια ότι ο
οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να βρίσκεται εν δυνάμει στη θέση οποιουδήποτε
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άλλου πολίτη μόνο από τη δική του θέληση και όχι λόγω των ρυθμιστικών
αδυναμιών της κοινωνίας στην οποία συμμετέχει.
Με την παραπάνω έννοια, τα δημόσια ΠΣ θα πρέπει να ενσωματώνουν τους
συνταγματικούς και άλλους θεσμούς που προστατεύουν όλους τους πολίτες και να
είναι καθολικά σε εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή δημόσιων
αγαθών ή τον έλεγχο δημόσιων διαδικασιών.
Ο προγραμματισμός τέτοιων συστημάτων απαιτεί υβριδικούς ειδικούς με υψηλή
γνώση των ΠΣ αλλά και σε βάθος κατανόηση των θεσμικών και άλλων θεμάτων
που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

Υπόθεστι 9 η
Η χώρα μας είναι δυνατόν να αναπτύξει τις ικανότητες της και τις
δυνατότητες της στη δημόσια διοίκηση ώστε να καλύψει έγκαιρα την
απόσταση από τα άλλα κράτη της ΟΝΕ.
Οι κύριες περιοχές αδυναμιών

της δημόσιας διοίκησης οφείλονται στην

παραμέληση της και την αντικατάσταση της από παράλληλα σχήματα σε εκείνες
τις περιοχές που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή των προσπαθειών ανάπτυξης,
δηλαδή στην διοίκηση και διαχείριση των ΚΠΣ.
Από μια άποψη αυτό ήταν πιθανόν αναπόφευκτο επειδή ο βαθμός ωρίμανσης της
κρατικής διοίκησης μπορεί να μην ήταν αρκετός για να αντιμετωπίσει τις
αυξημένες ανάγκες προσαρμογής. Το ερώτημα θα παραμείνει για το αν η διοίκηση
και διαχείριση των ΚΠΣ είχε γίνει μέσω της κρατικής διοίκησης αν θα είχαν
επιτευχθεί έγκαιρα οι οικονομικοί στόχοι.
Ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των αναγκών προγραμματισμού και διαχείρισης
των ΚΠΣ έγιναν αρκετά βήματα ορθολογικοποίησης της κρατικής διοίκησης.
Είναι σκόπιμο να εξετάσουμε το βαθμό ωρίμανσης των υπηρεσιών που
συμμετείχαν στη διαχείριση και των κρατικών υπηρεσιών που ασχολήθηκαν με τα
υπόλοιπα

δημόσια

θέματα. Σημαντικό ερώτημα

αποτελεί

η δυνατότητα

μετασχηματισμού της κρατικής γραφειοκρατίας σε διεθνώς ανταγωνιστική
δημόσια δικτύωση διοίκησης ποιότητας, αν μπορεί να συνυπάρξουν τα δύο
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υποδείγματα και ποιο ρόλο μπορεί να παίξουν τα ΠΣ στην μετάβαση προς το νέο
υπόδειγμα.

Υπόθεση 10η
Η μείωση της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει τα
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει αν δεν εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των δεδομένων.
Αν τα δημόσια ΠΣ δεν αναπτύξουν βάσεις δεδομένων με τα προσωπικά στοιχεία
των πολιτών, πως μπορεί να εμποδιστούν οι ιδιωτικοί οργανισμοί; Ποια
προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ευρύτερα γνωστά;

Υπόθεση 11 η
Οι παλινδρομήσεις μπορεί να αποβούν σημαντικές πηγές δημιουργικότητας
κατά την αναζήτηση στόχων.
Από ποια άποψη; Σε ποια ένταση; Πως επηρεάζουν την

ένταση των

παλινδρομήσεων τα δημόσια ΠΣ.

Υπόθεστι 12

η

Τι είδους ΠΣ μπορεί να αυξήσουν την σημερινή αποτελεσματικότητα και να
μειώσουν ταυτόχρονα την αύξηση της αδράνειας στην αλλαγή; Πόση αδράνεια
είναι θετική για την αποφυγή παλινδρομήσεων στο σύστημα αλλά να επιτρέπει και
την αλλαγή; Πως μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τα ΠΣ;

Υπόθεση 13 η
Πως

είναι

δυνατή

αυτοπειθαρχούμενων,

η

προσέλκυση

αυτοβελτιούμενων,

εργαζομένων
εξοπλισμένων

υψηλής
με

μόρφωσης,
γνώσεις

και

δεξιότητες που προσθέτουν αξία στα δημόσια ΠΣ;
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Υπόθεση 14η
Μπορούμε να επινοήσουμε χρήσιμα κριτήρια ώστε οι επενδύσεις, οι οργανωτικές
δομές, οι κανόνες της αγοράς και οι κυβερνητικές πολιτικές να διασφαλίσουν ότι
η τεχνολογία θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;

Υπόθεση 15η
Ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα μιας σύγκρισης των ωφελειών και των
ζημιών από την ανάπτυξη δημόσιων ΠΣ; Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να
αποδειχτούν μη αναστρέψιμες;

Υπόθεστι 16η
Υπάρχει

ισχυρό

επιχειρηματικό

συμφέρον

σε

παγκόσμιο

επίπεδο

για

συγκεκριμένες τεχνολογίες δημόσιων ΠΣ; Υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών
επιλογών;

Υπόθεση 17η
Ποιος είναι ο ρόλος της εργασιακής ηθικής στην ανάπτυξη και λειτουργία των
ΠΣ;

Υπόθεση 18

η

Για ποιο λόγο οι δημόσιοι οργανισμοί θα επιλέξουν να αποδομηθούν από μόνοι
τους μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν στις αλλαγές της τεχνολογίας; Ποιοι
μηχανισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η αποδόμησή τους
ακόμη και χωρίς τη θέληση τους;

Υπόθεση 19η
Είναι η αλλαγή αναπόφευκτη; Υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις που την προωθούν;
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Υπόθεση 20 η
Ποιοι είναι οι κρίσιμοι συντελεστές επιτυχίας των ΠΣ στο Δημόσιο Τομέα ;

Υπόθεση 21 η
Πως μπορεί να βελτιωθεί

η ικανότητα αντιμετώπισης της αυξανόμενης

πολυπλοκότητας των δημόσιων συστημάτων από τη Δ.Δ.; Ποιος ο ρόλος των
δημόσιων ΠΣ;

Υπόθεση 20 η
Ποιες επιπτώσεις έχει η ανάπτυξη στρατηγικών μορφών ΠΣ σε μια οικονομία;
Ποιες η ανάπτυξη τακτικών και λειτουργικών μορφών;

Υπόθεση 21 η
Αν η δημόσια διοίκηση είναι δικτυωμένη, πως μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις, στις συμπεριφορές, και στους προσδιοριστικούς παράγοντες των
διοικητικών

αξιών

όπως

αποδοτικότητα,

αποτελεσματικότητα,

ισότητα,

ανταπόκριση, και υπευθυνότητα; Ποιος είναι ο ρόλος των δημόσιων ΠΣ;

Υπόθεστι 22 η
Μήπως θα πρέπει να επανεξεταστούν βασικά θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος
όπως ο ρόλος του κράτους, οι ενέργειες ηθικής δεοντολογίας καθώς και τα
κριτήρια αξιολόγησης; Τι σημαίνει η εργασιακή ηθική και πολιτική σε ένα
δικτυακό περιβάλλον; Πως επηρεάζεται από την ανάπτυξη δημόσιων ΠΣ;

*
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