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1 Εισαγωγή
Η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει και να ερµηνεύσει τα φαινόµενα που
συνέβαιναν γύρω του και ταυτόχρονα να δώσει λύσεις σε προβλήµατα που τον
απασχολούσαν οδήγησε στην ανάπτυξη των επιστηµονικών αρχών και νόµων. Μέσα
από τη µελέτη και την ανάλυση των φαινοµένων προσπαθούσε ο άνθρωπος να εξάγει
συµπεράσµατα που θα ήταν δυνατό να αναχθούν σε µια µεγαλύτερη κλίµακα από
αυτή που εξεταζόταν τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Η συστηµική σκέψη (systems
thinking) εµφανίστηκε τη στιγµή όπου τα φαινόµενα και τα προβλήµατα που
απασχολούσαν τον άνθρωπο άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα και οι
αναλυτικές µέθοδοι της επιστήµης αδυνατούσαν να παρέχουν ικανοποιητικά
αποτελέσµατα. Σε αντίθεση µε την αναλυτική διαδικασία έρευνας, η συστηµική κάνει
προσπάθεια να συµπεριλάβει στον τρόπο µελέτη της και στοιχεία τα οποία
παραλείπονται όταν γίνεται τεµαχισµός (partition) των φαινοµένων σε απλούστερα.
Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα (complexity) των προβληµάτων που απασχολούν
τον άνθρωπο, τόσο εντοπίζονται µέσα σε αυτά, χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο ή
και αδύνατο να ληφθούν υπόψη µε την ανάλυση (analysis) και διάσπαση
(degradation) τους. Το σηµαντικό είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν
σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα της µελέτης. Η συστηµική θεώρηση (systems
approach) έρχεται σε αυτό ακριβώς το σηµείο να αποτελέσει µια εναλλακτική,
περισσότερο σφαιρική προσέγγιση της υπό εξέταση κατάστασης.
Σήµερα, οι συστηµικοί αναλυτές έχουν στη διάθεση τους ένα πλήθος µεθοδολογιών
που σκοπό έχει να τους επιτρέπει να προσεγγίσουν µια προβληµατική κατάσταση µε
περισσότερο αποδοτικό τρόπο. Οι µεθοδολογίες αυτές χρησιµοποιούν αρχές και
νόµους της συστηµικής θεωρίας (systems theory) για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που εµφανίζονται. Ανάλογα λοιπόν µε τη συγκεκριµένη κατάσταση, ο
αναλυτής / παρατηρητής είναι σε θέση να επιλέξει τη µεθοδολογία που κατά την
κρίση του θα οδηγήσει σε περισσότερο επιθυµητά αποτελέσµατα.

1.1 Στόχοι της Εργασίας
Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία έχει ως στόχους:
•

να αποτελέσει ένα σηµείο εκκίνησης της µελέτης σχετικά µε το συστηµικό
τρόπο σκέψης µέσα από την ταξινόµηση και επεξήγηση των βασικών εννοιών
της συστηµικής θεωρίας και µέσα από την εξέτασή τους στο πως αυτές οι
έννοιες χρησιµοποιούνται σε κάποιες συστηµικές µεθοδολογίες.

•

να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση δύο συστηµικών
µεθοδολογιών.

•

να περιγράψει ένα έτοιµο πλαίσιο σύγκρισης µεθοδολογιών και να το
εφαρµόσει για τη σύγκριση των δύο µεθοδολογιών.
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•

να προσφέρει ένα πρόσθετο πρωτότυπο πλαίσιο σύγκρισης των συστηµικών
µεθοδολογιών µε σκοπό τόσο την κατανόηση όσο και την επιλογή των
µεθοδολογιών (ή στοιχείων τους) για την εφαρµογή τους στην πράξη

•

να συγκρίνει ενδεικτικά δύο µεθοδολογίες, χρησιµοποιώντας το νέο πλαίσιο
σύγκρισης εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο που καθεµιά από αυτές
αντιµετωπίζει ορισµένες από τις βασικές έννοιες της συστηµικής θεωρίας.

•

να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα αναλύσεων που αφορούν στον τρόπο µε τον
οποίο η συστηµική σκέψη και ειδικότερα οι συστηµικές µεθοδολογίες
εφαρµόζονται σε ποικιλία προβληµατικών καταστάσεων και το πώς µπορούν
να συµβάλλουν στην αντιµετώπισή τους.

•

να προσφέρει στον αναγνώστη της εργασίας τη δυνατότητα σχηµατισµού µιας
ακόµα εναλλακτικής, ίσως πιο σφαιρικής, εικόνας για τον τρόπο που ένας
οργανισµός (µια επιχείρηση, µια εταιρία) κατανοεί, αντιλαµβάνεται και
αντιµετωπίζει τη λειτουργία του και το ρόλο που παίζει η σχεδίασή του στην
αποτελεσµατικότερη λειτουργία και εξέλιξή του.

Οι προβληµατικές καταστάσεις που εξετάζονται αναφέρονται σε συστήµατα
ανθρώπινης δραστηριότητας. Συστήµατα δηλαδή που η δράση και οι ενέργειες του
ανθρώπινου παράγοντα παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο. Η παρούσα εργασία
ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρµογή των συστηµικών εννοιών σε θέµατα που
σχετίζονται µε ανθρώπινες οργανώσεις και οργανισµούς. Επίσης παρουσιάζει τον
τρόπο που µπορούν να συµβάλουν στη σχεδίαση ή επανασχεδίασή τους µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους αλλά κυρίως την αποτελεσµατικότερη
δηµιουργία και διαχείριση της οιασδήποτε απαιτούµενης ή επιθυµητής αλλαγής.
Η εργασία βασίζεται στην παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση δύο από τις πιο
γνωστές συστηµικές µεθοδολογίες, µεθοδολογίες δηλαδή για την αντιµετώπιση
προβληµάτων σε συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας οι οποίες βασίζονται σε
συστηµικές αρχές και νόµους. Αυτές είναι η Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων ΜΜΣ (Soft Systems Methodology - SSM) και η εφαρµογή του Μοντέλου Βιώσιµου
Συστήµατος - ΜΒΣ (Viable System Model - VSM).
Επιπλέον, στην εργασία προτείνεται και παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο πλαίσιο
συγκριτικής θεώρησης µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση των µεθοδολογιών και την
κατάλληλη υποστήριξη για την επιλογή τους όταν πρόκειται για την εφαρµογή τους
στην πράξη. Ενδεικτικά συγκρίνονται οι δύο προαναφερόµενες µεθοδολογίες, αλλά
το προτεινόµενο πλαίσιο έχει τη δυνατότατα περαιτέρω διεύρυνσης και εφαρµογής
του και σε άλλες συστηµικές µεθοδολογίες.

1.2 ∆οµή της Εργασίας
Η εργασία αυτή ξεκινά στο κεφάλαιο 2 µε µια γενική αλλά εκτενή εισαγωγή και
όπου αυτό απαιτείται, ανάλυση των βασικών εννοιών της συστηµικής θεωρίας. Με
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την εισαγωγή και την ανάλυση αυτή παρέχεται συγκεντρωµένη και κατάλληλα
οργανωµένη όλη η κρίσιµη γνώση σχετικά µε τη συστηµική σκέψη και εξυπηρετείται
η διαπιστωµένη ανάγκη της ύπαρξης ενός σηµείου εκκίνησης για µελέτη σχετικά µε
το συστηµικό τρόπο σκέψης και σχετικά µε τις συστηµικές προσεγγίσεις και
µεθοδολογίες. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ταξινόµησης και επεξήγησης των
βασικών εννοιών της συστηµικής θεωρίας µε απλό και κατανοητό τρόπο, µέσα από
παραδείγµατα και µέσα από την εξέτασή τους στο πως αυτές οι έννοιες
χρησιµοποιούνται σε κάποιες συστηµικές µεθοδολογίες. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό
καθίσταται σηµαντικό και απαραίτητο για την εξέλιξη της συγκεκριµένης εργασίας
δεδοµένου ότι θα χρησιµεύσει ώστε να παρουσιασθεί και να γίνει κατανοητό το
προτεινόµενο πλαίσιο σύγκρισης και µελέτης των συστηµικών µεθοδολογιών τόσο
για έµπειρους ερευνητές όσο και για αναγνώστες που δε διαθέτουν πρότερη
εξειδικευµένη γνώση στο πεδίο της συστηµικής σκέψης.
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η πρώτη από τις δύο µεθοδολογίες που θα
παρουσιαστούν, η Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων - ΜΜΣ (Soft Systems
Methodology - SSM). Πρόκειται για µια από τις πλέον σηµαντικές συστηµικές
µεθοδολογίες που έχει εφαρµοστεί σε εκατοντάδες πραγµατικές καταστάσεις µε
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ίσως το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι
ωθεί τον αναλυτή µιας προβληµατικής κατάστασης να συµπεριλάβει στη µελέτη του
πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες θεώρησης της υπό εξέτασης κατάστασης,
ανάγοντας τους εµπλεκοµένους σε αυτήν σε σηµαντικές οντότητες ολόκληρης της
διαδικασίας εφαρµογής της.
Η ΜΜΣ είναι µια ζωντανή µεθοδολογία. Παρόλο που µε το πέρασµα των χρόνων έχει
υποστεί πολλές αλλαγές και εποµένως η σηµερινή της µορφή απέχει αρκετά από
αυτήν που παρουσίαζε όταν πρωτοεµφανίστηκε, πριν τρεις δεκαετίες, εξακολουθεί να
εφαρµόζεται και να θεωρείται µια από τις σηµαντικές συστηµικές µεθοδολογίες.
Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο η ανάλυσή της να ξεκινήσει από την πρώιµη µορφή της
και στη συνέχεια να παρουσιαστούν σηµαντικές προσθήκες που εισήχθησαν σε αυτήν
και την οδήγησαν στο σηµερινό τρόπο εφαρµογή της.
Εκτός όµως από την ανάλυση της µεθοδολογίας στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και
ο τρόπος που αυτή εφαρµόζεται στην πράξη σε ποικιλία προβληµατικών
καταστάσεων. Για να µπορέσουµε να εξαγάγουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα
µελετήθηκαν ποικίλες εφαρµογές της µεθοδολογίας σε πραγµατικές καταστάσεις.
Παρουσιάζονται έτσι οι διαφορές που εµφανίζονται σε κάθε µια από αυτές καθώς
επίσης και οι λόγοι που προκάλεσαν τις διαφορές αυτές.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου καταγράφονται ορισµένα σχόλια, παρατηρήσεις και
κριτικές που έγιναν πάνω στη µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων, στις αλλαγές που
υπέστη και στον τρόπο εφαρµογής της.
Τέλος δίνονται αναφορές στα βασικά κείµενα που πρέπει να µελετήσει περαιτέρω
κάποιος για να εξελίξει τη γνώση και κατανόησή του σχετικά, καθώς και αναφορές
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που περιγράφουν και αναλύουν βασικές εφαρµογές της µεθοδολογίας και την
αξιολογούν.
Αντίστοιχα στο επόµενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται και αναλύεται το
Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος - ΜΒΣ (Viable System Model - VSM). Πρόκειται
για ένα µοντέλο, η εφαρµογή του οποίου σε έναν οργανισµό (µια οργάνωση, µια
επιχείρηση), στοχεύει στην εξασφάλιση της βιωσιµότητάς του, στη διατήρησή του
δηλαδή στο χρόνο. Βασίζεται κυρίως σε διεργασίες ελέγχου των διαδικασιών που
συµβαίνουν στον οργανισµό καθώς επίσης και στη ροή πληροφοριών µέσα σε αυτόν
αλλά και στην επικοινωνία του µε το περιβάλλον του. Μέχρι σήµερα έχει εφαρµοστεί
σε πολλές περιπτώσεις παρέχοντας αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Επιπλέον, όπως και στη ΜΜΣ, παρουσιάζεται και για το ΜΒΣ, εκτός από την
ανάλυση του, και ο τρόπος που εφαρµόζεται σε πραγµατικές προβληµατικές
καταστάσεις. Η παρουσίαση αυτή προκύπτει µέσα από τη µελέτη ορισµένων
εφαρµογών του σε πραγµατικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η
δυνατότητα στον αναγνώστη να σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για το
µοντέλο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την προσπάθεια αντιµετώπισης
µιας κατάστασης.
Στο τέλος του κεφαλαίου καταγράφονται ορισµένα σχόλια και παρατηρήσεις που
προκύπτουν ως αποτελέσµατα των παραπάνω και παρέχονται στον αναγνώστη
χρήσιµες αναφορές για περαιτέρω µελέτη του µοντέλου και των περιπτώσεων που
εφαρµόστηκε.
Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, στο κεφάλαιο 5 γίνεται µια προσπάθεια
σύγκρισης των δύο αυτών συστηµικών µεθοδολογιών. Καταρχήν χρησιµοποιείται ο
τρόπος σύγκρισης που προτείνουν οι Flood και Jackson. Ο τρόπος αυτός αφορά στο
κατά πόσον είναι κατάλληλη η κάθε µια από αυτές τις µεθοδολογίες σε
συγκεκριµένες καταστάσεις. Αυτός ο τρόπος σύγκρισης χρησιµοποιεί δύο
παραµέτρους – διαστάσεις, τη διάσταση του συστήµατος που µελετάται και τη
διάσταση των συµµετεχόντων. Με βάσει αυτές ταξινοµούνται οι συστηµικές
µεθοδολογίες.
Βασιζόµενοι αρχικά σε αυτόν, τον πλέον προτεινόµενο από τη βιβλιογραφία τρόπο
σύγκρισης, και στη συνέχεια µε βάση τη συστηµική θεώρηση που αναλύεται στο
κεφάλαιο 2, δηµιουργείται και παρουσιάζεται ένα νέο πλαίσιο σύγκρισης των
συστηµικών µεθοδολογιών. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται σε ορισµένες βασικές έννοιες
της συστηµικής θεωρίας που χρησιµοποιούνται ως µέσο σύγκρισης καθώς γίνεται
προσπάθεια να αναγνωριστεί ο τρόπος που αυτές αντιµετωπίζονται στις δύο
µεθοδολογίες. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία αναδεικνύονται ορισµένες διαφορές
αλλά και οµοιότητες που εµφανίζουν.
Σκοπός της επιχειρούµενης σύγκρισης (αλλά και του πλαισίου) είναι να δοθεί η
δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει το προτεινόµενο πλαίσιο και να
αποκτήσει την απαιτούµενη εξοικείωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
9

ανάµεσα στις δύο συγκεκριµένες µεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν την
καταλληλότερη για µια συγκεκριµένη κατάσταση, την οποία επιθυµεί να βελτιώσει
αλλά και για να µπορεί να έχει έναν τρόπο σύγκρισης και κατανόησης οποιασδήποτε
άλλης συστηµικής µεθοδολογίας.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα και σχολιασµούς για το αντικείµενο
και τέλος µε τις απαιτούµενες αναφορές.
Στο τέλος της εργασίας καταγράφονται οι αναφορές που παρουσιάζονται σύµφωνα µε
το πρότυπο Harvard (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).
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2 Συστηµική Σκέψη
Το κεφάλαιο αυτό µέσα από µια σύντοµη ανασκόπηση των βασικών µεθόδων
που χρησιµοποιεί η επιστήµη καταλήγει στη διαπιστωµένη ανάγκη µιας νέας
επιστηµονικής προσέγγισης που η συστηµική σκέψη προσπαθεί να καλύψει. Κύριος
στόχο του είναι να αποτελέσει ένα σηµείο εκκίνησης για την παρουσίαση του
συστηµικού τρόπου σκέψης και της συστηµικής θεώρησης. Αυτό ουσιαστικά
επιτυγχάνεται µε την παρουσίαση και ανάλυση βασικών συστηµικών εννοιών µε
τρόπο απλό και κατανοητό και µε παράλληλη χρήση σχετικών παραδειγµάτων.
Η ανάλυση αυτή όµως πραγµατοποιείται για δύο ακόµα πολύ σηµαντικούς λόγους.
Αρχικά γιατί προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αποκτήσει την
κατάλληλη γνώση για την περαιτέρω κατανόηση των συστηµικών µεθοδολογιών (που
θα αναλυθούν σε επόµενα κεφάλαια). Τέλος γιατί οι έννοιες που αναλύονται
αποτελούν σηµείο αναφοράς στο προτεινόµενο πλαίσιο σύγκρισης που
παρουσιάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. Εποµένως, πιστεύεται ότι µέσα
από αυτό το κεφαλαίο δίνεται η δυνατότητα ακόµα και σε αναγνώστες που δε
διαθέτουν εξειδικευµένη γνώση στο πεδίο της συστηµικής σκέψης να κατανοήσουν
και να ερµηνεύσουν τη συνέχεια της εργασίας.

2.1 Εισαγωγή
Μία από τις πιο δυναµικές «ανακαλύψεις» που έχουν συµβεί στην ιστορική
διαδροµή του ανθρώπινου είδους είναι η ανάπτυξη των επιστηµονικών αρχών και
νόµων. Η επιστήµη, στη σύγχρονη µορφή της, είναι ένα δηµιούργηµα βασικά του
δυτικού πολιτισµού καθώς µονό στην Ευρώπη, και ουσιαστικά σε κανένα άλλο µέρος
του κόσµου, εξ’ αιτίας των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικράτησαν,
γεννήθηκε η ανάγκη για παρατήρηση και εξήγηση των φυσικών φαινόµενων µε
µεθοδικό τρόπο. Απαλλαγµένοι όσο ήταν δυνατόν από προλήψεις και δεισιδαιµονίες,
οι επιστήµονες προσπάθησαν να διατυπώσουν, να γενικεύσουν και να εδραιώσουν
νόµους που «κυβερνούν» τα υπό εξέταση φαινόµενα. Τα αποτελέσµατα των νόµων
αυτών, στη συνέχεια, εφαρµόστηκαν σε ποικιλία καταστάσεων και βοήθησαν τον
άνθρωπο να αντιµετωπίσει αρκετά σηµαντικά προβλήµατα, διευκολύνοντας τον
τρόπο ζωής του.
Γενικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο σηµερινός τρόπος ζωής είναι στηριγµένος
στην επιστήµη. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η ποιότητα ζωής µε το πέρασµα
του χρόνου έχει καλυτερεύσει. Σήµερα, ο µέσος άνθρωπος παλεύει κάτω από
λιγότερο αντίξοες συνθήκες για την επιβίωσή του, σε σχέση µε παλαιότερα. Έως τις
αρχές του προηγούµενου αιώνα εξακολουθούσαν να παρατηρούνται συνθήκες
εργασίας που µε το σηµερινά δεδοµένα χαρακτηρίζονται ως απάνθρωπες στον
αναπτυγµένο κόσµο. Μόλις πριν εκατό χρόνια η ανθρώπινη ζωή είχε µηδαµινή αξία.
Τη σηµερινή εποχή όµως, το σκηνικό έχει αλλάξει ριζικά. Η καλυτέρευση της
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ποιότητας ζωής των ανθρώπων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη ραγδαία ανάπτυξη
των επιστηµών και της τεχνολογίας που µέσα από τα επιτεύγµατά τους έδωσαν τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να εντοπίσει και να αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους
προώθησης και ικανοποίησης των επιθυµιών του και των συµφερόντων του, έτσι
ώστε αυτά να µη βασίζονται στην εκµετάλλευση του ανθρώπινου δυναµικού.
Η παραπάνω αναδροµή δεν έχει ως στόχο να παρουσιάσει κοινωνικά φαινόµενα και
το ρόλο του ανθρώπου ανά τους αιώνες. Αντιθέτως, µέσα από αυτά, προσπαθεί να
αναδείξει τη σπουδαιότητα της επιστήµης και της τεχνολογίας για το σύγχρονο
πολιτισµό.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµάνουµε τη διαφορά ανάµεσα στην επιστήµη και
στην τεχνολογία. Η επιστήµη ενδιαφέρεται για την κατάκτηση της γνώσης ενώ
αντίθετα, η τεχνολογία για την αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την υλοποίησή της
σε πρακτικές εφαρµογές. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης είναι διαφορετικό το να κάνεις
πράγµατα από το να γνωρίζεις. «Το κίνητρό πίσω από την επιστήµη είναι η λαχτάρα
για να γνωρίσεις πράγµατα, να µάθεις πώς και γιατί ο κόσµος είναι όπως είναι. Αυτό
είναι διαφορετικό από το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία που είναι η
λαχτάρα να κάνεις πράγµατα» (Checkland, 1981).
Η επιστήµη, κυρίως στο δυτικό πολιτισµό, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα, έχει τις ρίζες
της στην αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να
ερµηνεύσουν και να κατανοήσουν τα φαινόµενα που συνέβαιναν γύρω τους χωρίς να
τα αποδίδουν σε θεϊκές παρεµβάσεις. Η µελέτη των κειµένων τους είναι ένας από
τους παράγοντες που οδήγησε πολύ αργότερα, την εποχή της Αναγέννησης, στην
επιστηµονική επανάσταση, που τα αποτελέσµατά της επηρεάζουν το σηµερινό
πολιτισµό και τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της επιστήµης είχε σηµαντικές επιπτώσεις
στην εξέλιξη του κόσµου, όχι µόνο στην πρόοδο της τεχνολογίας αλλά επίσης στη
γενικότερη πορεία της ανθρώπινης σκέψης και φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει το
σηµερινό πολιτισµό.
Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε αναφερόµενοι στην επιστήµη ότι πρόκειται για
µια πολιτισµική ανακάλυψη του δυτικού πολιτισµού, µια συνειδητή και οργανωµένη
ανθρώπινη δραστηριότητα, που είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει σηµαντικά τον
τρόπο ζωής και τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου.

2.2 Οι Βασικές Μέθοδοι της Επιστήµης
Από την προηγούµενη παρουσίαση της επιστήµης γίνεται φανερό ότι πρόκειται
για ένα σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει ως στόχο του την παραγωγή
γνώσης γύρω από τα φαινόµενα που περιστοιχίζουν τον άνθρωπο. Μέσα από τη
διατύπωση ερωτήσεων προσπαθεί να ανακαλύψει «αντικειµενικότητες» για τον
κόσµο που µελετά. Για να µπορέσει λοιπόν να γενικεύσει και να εδραιώσει την
παραγόµενη γνώση, η επιστήµη χρησιµοποιεί ορισµένες µεθόδους. Σε γενικές
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γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι η επιστήµη χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή
της ορθολογικής σκέψης σε καλά ορισµένα πειράµατα. (von Bertalanffy, 1968)
Για να µπορέσουν όµως οι επιστήµονες να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα
φαινόµενα που παρατηρούσαν, τα προσέγγιζαν µε τρόπο αναλυτικό. Τα διασπούσαν
δηλαδή σε απλούστερα και προσπαθούσαν να δώσουν λύσεις σε καθένα από αυτά, τα
επιµέρους προβλήµατα, ξεχωριστά. Η συνολική λύση του προβλήµατος, η συνολική
δηλαδή προσέγγιση του εκάστοτε φαινόµενου, προέκυπτε από το άθροισµα των
επιµέρους. Ταυτόχρονα όµως, για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα
προβλήµατα, είχαν την τάση να τα απλουστεύουν. Θεωρούσαν ότι η πολυπλοκότητα
των υπό παρατήρηση φαινόµενων µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε την απλοποίησή
τους. Η ικανότητα µεταφοράς του εξεταζόµενου συστήµατος µέσα σε
εργαστηριακούς χώρους έδινε σηµαντικό πλεονέκτηµα στον παρατηρητή του. Με τον
τρόπο αυτό θεωρείται ότι παρέχεται στους επιστήµονες η δυνατότητα να
επαναλαµβάνουν διαδικασίες µεταβάλλοντας παράγοντες που επηρεάζουν το υπό
εξέταση φαινόµενο και να εντοπίζουν τον τρόπο και το βαθµό επηρεασµού. Μέσα
από αυτήν την πειραµατική διαδικασία διατύπωναν κανόνες και νόµους που στη
συνέχεια γενικεύονταν στο βαθµό που εξακολουθούσαν να ισχύουν. Όταν αυτό
σταµατούσε να συµβαίνει, όταν δηλαδή διαπίστωναν ότι ένα εύρος αποδεκτών
κανόνων σταµατούσε σε ορισµένες περιπτώσεις να επαληθεύεται, οι κανόνες αυτοί
αναιρούνταν και γινόταν προσπάθεια να αντικατασταθούν µε νέους. Τέτοιο
παράδειγµα είναι η ύπαρξη ενός επιπλέον παράγοντα ο οποίος επηρεάζει το συνολικό
αποτέλεσµα, αλλά φανερώνεται µόνο κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες έτσι ώστε
αρχικά να µην είχε υπολογιστεί. Συνοψίζοντας εποµένως τα παραπάνω, µπορούµε να
πούµε ότι η επιστήµη χρησιµοποιούσε τρεις καλά προσδιορισµένες και δοκιµασµένες
µεθόδους για την εξαγωγή των συµπερασµάτων – αποτελεσµάτων της. Αρχικά
απλοποιούσε τα φαινόµενα που παρατηρούσε διασπώντας τα σε µικρότερα, στη
συνέχεια, µέσα από τη διεξαγωγή πειραµάτων επαναλάµβανε διαδικασίες
γενικεύοντας κανόνες και νόµους και τέλος, αναιρούσε (συνήθως µέσα από επέκτασή
τους) τους ήδη διατυπωµένους νόµους στην περίπτωση που αυτοί έπαυαν να ισχύουν
(von Bertalanffy, 1968), (Checkland, 1981), (Weinberg, 2001).
2.2.1 Τα Προβλήµατα των Βασικών Μεθόδων της Επιστήµης
Η εφαρµογή όµως µιας τέτοιας διαδικασίας λάµβανε ως δεδοµένο ότι ο
τεµαχισµός των φαινόµενων σε απλούστερα µέρη και η µελέτη του καθενός
ξεχωριστά δεν θα επηρέαζε το συνολικό αποτέλεσµα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι ο τεµαχισµός των φαινόµενων σε απλούστερα τµήµατα είναι ένα
κατασκεύασµα του ανθρώπου για την πιο εύκολη προσέγγιση τους, καθώς βοηθάει
τον άνθρωπο στην ευκολότερη και καλύτερη κατανόησή τους. Στην πραγµατικότητα
όµως, οι καταστάσεις που µελετώνται είναι ενιαίες και αδιάσπαστες.
Ας δανειστούµε ένα παράδειγµα από τη βαλλιστική. Η πορεία ενός βλήµατος
αναλύεται σε οριζόντια και κάθετη διεύθυνση και έτσι αναλύονται και οι δυνάµεις
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που ασκούνται πάνω σε αυτό. Στην πράξη όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η κίνηση του
βλήµατος είναι µία και αδιαίρετη. Η ανάλυση σε οριζόντια και κατακόρυφη
συνιστώσα είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου για την ευκολότερη µελέτη του
φαινοµένου.
Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πρακτικά αδύνατο να
εντοπίσουµε στη φύση καταστάσεις που εµφανίζονται ως µεµονωµένα περιστατικά,
όπως µελετώνται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Για παράδειγµα, όταν
µελετάται η ελεύθερη πτώση ενός αντικειµένου και γίνεται προσπάθεια να διδαχτούν
σε µαθητές οι νόµοι που τη διέπουν, αρχικά θεωρούµε ότι το σώµα βρίσκεται σε κενό
(µηδενική αντίδραση του αέρα) και εποµένως η µόνη δύναµη που ασκείται σε αυτό
είναι το βάρος του. Σε πραγµατικές συνθήκες όµως, σε φαινόµενα που συµβαίνουν
γύρω µας, είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπίσουµε περιπτώσεις σωµάτων που
υπόκεινται σε ελεύθερη πτώση και βρίσκονται σε κενό αέρος. Υπό την έννοια αυτή, η
διάσπαση των φαινόµενων θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως χρήσιµη σε ένα
επίπεδο, αυθαιρεσία. Όταν δηλαδή το άθροισµα των επιµέρους προβληµάτων δεν
απέχει κατά πολύ από το συνολικό και ταυτόχρονα όταν οι νόµοι που έχουν
διατυπωθεί για αυτά τα προβλήµατα βοηθάνε στην αντιµετώπιση του ευρύτερου,
συνολικού προβλήµατος, τότε η διαδικασία αυτή είναι αποδεκτή και χρήσιµη.
Όπως είναι αναµενόµενο όµως, υπάρχουν και παραδείγµατα µελέτης που η µέθοδος
αυτή της επιστήµης δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρµοστεί ικανοποιητικά.
Παρατηρούνται περιπτώσεις που η συσχέτιση µεταξύ δύο απλουστευµένων
φαινόµενων δεν είναι ευδιάκριτη ή δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί. Αυτό έχει ως
συνέπεια, όταν θα γίνει προσπάθεια σύνθεσής τους, το συνολικό αποτέλεσµα να
απέχει κατά πολύ από το αναµενόµενο. Εποµένως, πολύ συχνά προκύπτει ότι όταν
δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν
την τελική κατάσταση ενός προβλήµατος, οι µέθοδοι της επιστήµης που
εφαρµόζονται ως τώρα, είναι πρακτικά ανεπαρκείς. Παρατηρούµε εποµένως ότι όσο
η πολυπλοκότητα (complexity) των φαινόµενων που µελετώνται αυξάνεται, είναι
απαραίτητο να βρεθεί ένας νέος τρόπος προσέγγισης τους.
Παραδείγµατα προβληµάτων αυξηµένης πολυπλοκότητας µπορούµε να
παρατηρήσουµε σε όλες τις επιστήµες ακόµα και στις θετικές, όπως πχ στη βιολογία.
Στον τοµέα αυτό για παράδειγµα, έχει φανεί ότι σε σύνθετους πληθυσµούς
οικοσυστηµάτων η πολυπλοκότητα µπορεί να αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να γίνει
αδύνατη η µελέτη τους αν δε ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις τους τόσο µε τους
άλλους πληθυσµούς, όσο και µε τους αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. νερό, αέρας κ.τ.λ.)
του οικοσυστήµατος.
Αν θεωρήσουµε ένα τροφικό πλέγµα (σχήµα 1) θα δούµε ότι αυξάνοντας το πλήθος
των πληθυσµών και ειδών που συµµετέχουν σε αυτό, αυξάνεται παράλληλα και η
πολυπλοκότητά του σε τέτοιο βαθµό που δεν είναι εφικτή η εκ των προτέρων
εξαγωγή συµπερασµάτων όταν παρατηρηθεί µια επέµβαση στο σύστηµα.
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Σχήµα 1: Τροφικό Πλέγµα (Αδαµαντιάδου et al, 2002)

Στο απλοποιηµένο παράδειγµα του σχήµατος 1 υπάρχει η δυνατότητα να µελετηθεί
το τι θα συµβεί αν ραντίσουµε µε εντοµοκτόνο το οικοσύστηµα.
•

Θα εξαφανιστούν ή θα µειωθούν τα έντοµα (πεταλούδες, κάµπιες, µελίγκρες)

•

Οι δρυοκολάπτες και οι βάτραχοι δε θα έχουν τι να φάνε και θα
µεταναστεύσουν ή θα µειωθεί ο πληθυσµός τους

•

Τα κοτσύφια θα τρώνε µόνο σαλιγκάρια, των οποίων ο αριθµός θα µειωθεί.

•

Τα ποώδη φυτά θα αυξηθούν

•

Τα φίδια και οι κουκουβάγιες θα µειωθούν ή θα µεταναστεύσουν κ.ο.κ.

Σε ένα πραγµατικό τροφικό οικοσύστηµα, το πλήθος των ειδών είναι σηµαντικότερα
µεγαλύτερο και οι σχέσεις µεταξύ των ειδών τέτοιες, ώστε λόγω αυξηµένης
πολυπλοκότητας δεν είναι ασφαλή παρόµοια συµπεράσµατα. Η πολυπλοκότητα
αυξάνει δεδοµένου ότι υπάρχει και αλληλεπίδραση µεταξύ του παραπάνω
οικοσυστήµατος (του οποίου άλλωστε τα όρια δεν είναι ευδιάκριτα) µε άλλα
γειτονικά οικοσυστήµατα. Πχ. η µετανάστευση µέρους των πληθυσµών σε άλλα
οικοσυστήµατα επηρεάζει τις ισορροπίες των γειτονικών οικοσυστηµάτων.
Στο σηµείο όµως που ο άνθρωπος έκανε προσπάθεια να προσεγγίσει και να
προσδιορίσει κοινωνικά φαινόµενα, η αδυναµία της αναλυτικής µεθόδου έγινε
περισσότερο εµφανής και η ανάγκη για νέα προσέγγιση, επιτακτική. Εποµένως,
ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιστηµών όπου η εµπλοκή του ανθρώπινου
παράγοντα είναι δεδοµένη, το πρόβληµα της πολυπλοκότητας είναι εύκολα
αναγνωρίσιµο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των ανθρώπων είναι
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αναρίθµητοι και είναι αδύνατο να περιοριστούν σε ένα εργαστηριακό χώρο όπως
στην περίπτωση των φυσικών επιστηµών. Η φράση «κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες» που συχνά βλέπουµε να επαναλαµβάνεται στη µελέτη των φυσικών
φαινόµενων δεν είναι δυνατόν να µεταφερθεί και να εφαρµοστεί στον τοµέα των
επιστηµών αυτών γιατί, όπως είναι αναµενόµενο, είναι αδύνατο να εντοπιστούν και
πόσο µάλλον να δαµαστούν (πχ. µε τη λογική της επαναληψιµότητας) οι παράγοντες
αυτοί που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των ανθρώπων.
Για παράδειγµα ας µελετήσουµε τη συµπεριφορά των παιχτών µιας οµάδας
ποδοσφαίρου. Σε ποιο βαθµό και µε πιο τρόπο το κοινό επηρεάζει τη συµπεριφορά
τους; Γιατί όταν ακούγονται υβριστικά σχόλια άλλες φορές ρίχνουν την ψυχολογία
των παικτών µε αποτέλεσµα την ανικανότητά τους να αντιδράσουν ικανοποιητικά σε
ερεθίσµατα που δέχονται από την αντίπαλη οµάδα και άλλες φορές, µε την ίδια
αντίδραση των οπαδών, παρατηρείται διαφορετικό αποτέλεσµα; Μήπως στην
πραγµατικότητα έχει µεγαλύτερη σηµασία ποιοι αποτελούν το κοινό ή µήπως το
κοινό αποτελεί έναν µικρό παράγοντα που επηρεάζει την ψυχολογία των παικτών και
υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί, και ίσως σηµαντικότεροι; Τίποτα από τα δύο δεν
ισχύει αλλά και τίποτα δεν είναι λανθασµένο. Η ψυχολογία των παικτών επηρεάζεται
από ένα πάρα πολύ µεγάλο αριθµό παραµέτρων που είναι αδύνατο να απαριθµηθούν
και να καταγραφούν. Είναι σηµαντικό ότι µικρή απόκλιση σε µία από αυτές τις
παραµέτρους µπορεί να επηρεάσει κάποιες από τις υπόλοιπες κ.ο.κ. Είναι λοιπόν
πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί µε ικανοποιητική ακρίβεια ο τρόπος που µια
διαφοροποίηση στις αρχικές συνθήκες θα επηρεάσει τη συµπεριφορά ολόκληρης της
οµάδας.
Σε φαινόµενα λοιπόν που επηρεάζονται από την παρουσία και τη συµπεριφορά του
ανθρώπινου παράγοντα δεν είναι ασφαλής υπόθεση η δυνατότητα χρησιµοποίησης
αρχών και νόµων που θα µας παρείχαν ένα προβλεπόµενο, επιθυµητό αποτέλεσµα.
Εποµένως, µέσα σε συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούσε η επιστήµη έως σήµερα (απλοποίηση, επανάληψη και αναίρεση) θα
πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε πολύ προσοχή και θα πρέπει να επιλέγονται
προσεκτικά τα σηµεία στα οποία µπορούν να συνεισφέρουν.

2.3 Η Ανάγκη Εµφάνισης της Συστηµένης Σκέψης
Η συστηµική σκέψη έρχεται στο σηµείο αυτό (για να συµπληρώσει την
αναλυτική και µηχανιστική διαδικασία έρευνας όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω)
να µελετήσει τα διάφορα πολύπλοκα φαινόµενα µε ολιστικό τρόπο, προσπαθώντας να
ερµηνεύσει τις συµπεριφορές συστηµάτων, οι οποίες δεν προκύπτουν µόνο από τις
συµπεριφορές και τις ιδιότητες των επιµέρους στοιχείων που τα απαρτίζουν.
Η ύπαρξη τέτοιων συµπεριφορών οφείλεται στην πολυπλοκότητα των υπό
παρατήρηση φαινοµένων. Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσο η
πολυπλοκότητα των συστηµάτων που µελετώνται αυξάνεται τόσο δυσκολεύει η
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εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων για την αντίδραση τους σε παρενοχλήσεις
(perturbations) που δέχονται.
Ως πολύπλοκο ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων του οποίου τα µέρη είναι διακριτά
αλλά ταυτόχρονα συνδεδεµένα µε τέτοιο τρόπο που δεν είναι διαχωρίσιµα. Εξαιτίας
της πολυπλοκότητάς του, εµφανίζονται στοιχεία και συµπεριφορές που δεν µπορούν
να εντοπιστούν στην ανάλυση και στην παρατήρηση των επιµέρους στοιχείων ενός
συνόλου.
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε το διαχωρισµό που γίνεται
ανάµεσα σε προβλήµατα οργανωµένης και ανοργάνωτης πολυπλοκότητας και να
γίνει προσπάθεια προσδιορισµού των δύο αυτών νέων εννοιών που εισήχθησαν.
Πρόβληµα ανοργάνωτης πολυπλοκότητας είναι «ένα πρόβληµα µε έναν πολύ µεγάλο
αριθµό µεταβλητών, οι οποίες έχουν µία εντελώς ασταθή και άγνωστη συµπεριφορά.
Παρά την άτακτη ή άγνωστη συµπεριφορά όλων των µεµονωµένων µεταβλητών, το
συνολικό σύστηµα κατέχει, υπολογιζόµενες στο µέσο όρο, οµαλές και αναλυτικές
ιδιότητες» (Σπύρου και Αρνέλλος, 2002). Εποµένως τα προβλήµατα ανοργάνωτης
πολυπλοκότητας αντιµετωπίζονται επιτυχώς µε τη βοήθεια της στατιστικής και των
πιθανοτήτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα συστήµατος ανοργάνωτης πολυπλοκότητας αποτελεί
ένα αέριο. Είναι γνωστό ότι τα δοµικά σωµατίδια των αερίων, τα µόρια, βρίσκονται
σε µια διαρκή, άτακτη κίνηση. Για το καθένα από τα µόρια αυτά είναι αδύνατο να
προβλεφθεί η θέση του, η ταχύτητα, η ορµή, η ενέργεια και ένα πλήθος ανάλογων
φυσικών µεγεθών σε κάποια χρονική στιγµή. Ο λόγος είναι αφενός το τεράστιο
πλήθος µορίων που αποτελούν µια έστω και µικρή ποσότητα αερίου και αφετέρου το
πλήθος των τυχαίων παραγόντων, όπως οι δυνάµεις, ο προσανατολισµός των
ταχυτήτων, οι αποστάσεις από τα γειτονικά µόρια και πολλών άλλων από τους
οποίους εξαρτώνται τα παραπάνω φυσικά µεγέθη.
Παρόλα αυτά όµως είναι γνωστό ότι το σύνολο των αερίων παρουσιάζουν
µακροσκοπικά σε γενικές γραµµές µια οµοιόµορφη συµπεριφορά έναντι διαφόρων
παραγόντων, όπως η πίεση και η θερµοκρασία. Μελετώντας µάλιστα οι επιστήµονες
µακροσκοπικά τη συµπεριφορά των αερίων διατύπωσαν από τον 17ο ήδη αιώνα
συγκεκριµένους νόµους, οι οποίοι ισχύουν µε κάποιες άλλοτε µικρές και άλλοτε
µεγαλύτερες αποκλίσεις για το σύνολο των αερίων (Νόµοι Boyle, Charls, Gay-Lussac
κ.λ.π.).
Πολύ αργότερα διατυπώθηκε η κινητική θεωρία των αερίων, που σχετίζεται µε τη
συµπεριφορά και τις ιδιότητες των µορίων των αερίων, µε άλλα λόγια µε τη µελέτη
των αερίων σε µικροσκοπικό επίπεδο. Το εντυπωσιακό είναι ότι µε βάση τη θεωρία
αυτή και µε εφαρµογή των αρχών της στατιστικής καταλήξαµε στους ίδιους νόµους
για τα αέρια µε αυτούς που είχαν διατυπωθεί από τη µακροσκοπική τους µελέτη.
Αντιθέτως, τα προβλήµατα οργανωµένης πολυπλοκότητας είναι αυτά στα οποία
εµπλέκονται συστήµατα που εµφανίζουν το χαρακτηριστικό της οργάνωσης.
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«Προβλήµατα που έχουν να κάνουν ταυτόχρονα µε έναν αρκετά µεγάλο αριθµό
µεταβλητών, οι οποίες αλληλοσυσχετίζονται δηµιουργώντας ένα µεγάλο οργανικό
Όλον, ένα σύνολο» (Σπύρου και Αρνέλλος, 2002). Είναι φανερό ότι, καθώς η
συµπεριφορά των µεταβλητών ενός συστήµατος δεν είναι απόλυτα τυχαία άλλα
βρίσκονται σε αµοιβαία εξάρτηση και αλληλοσυσχέτιση, η στατιστική δεν έχει πολλά
να προσφέρει.
Ένα κοινωνικό σύνολο για παράδειγµα, είναι ένα σύστηµα το οποίο χαρακτηρίζεται
από αυξηµένο βαθµό οργανωµένης πολυπλοκότητας. Οι ενέργειες και η συµπεριφορά
ενός ανθρώπου επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις ενέργειες και τη συµπεριφορά
ενός άλλου. Ο τρόπος όµως και ο βαθµός επηρεασµού, η συσχέτιση δηλαδή ανάµεσα
στη συµπεριφορά του ενός και στη συµπεριφορά του άλλου, δεν είναι γνωστή. Είναι
αδύνατο να γνωρίζουµε εκ των προτέρων πως θα αντιδράσει ένας άνθρωπος στη
δράση ενός άλλου και αυτό γιατί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των
ανθρώπων είναι αναρίθµητοι και σε εξάρτηση µεταξύ τους.
Εποµένως θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συστηµική σκέψη έρχεται να δώσει
απάντηση κυρίως σε ερωτήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο και έχουν να κάνουν
µε προβλήµατα οργανωµένης πολυπλοκότητας. Κάνει προσπάθεια να αντιµετωπίσει
τον κόσµο µε σφαιρικό – ολιστικό τρόπο, θεωρώντας τον ως ένα σύµπλεγµα
αλληλεπιδρώντων συστηµάτων.
Η συστηµική σκέψη είναι ένας συγκερασµός και εξέλιξη αρχών και εννοιών της
Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων (ΓΘΣ) (General Systems Theory - GST) (von
Bertalanffy, 1968) και της Κυβερνητικής (Cybernetics) (von Foerster, 1981; 1995;
2003). Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων παρουσιάστηκε περίπου το 1940 από το
βιολόγο Ludwig von Bertalanffy που υποστήριζε ότι τα συστήµατα είναι ανοιχτά και
επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους. Η ΓΘΣ µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µια
προσπάθεια δηµιουργίας ενός πλαισίου επικοινωνίας που µε τη βοήθειά του µπορούν
να έρθουν σε επαφή αρχές και νόµοι προερχόµενοι από διαφορετικά επιστηµονικά
πεδία. Πρόκειται εποµένως για µια διεπιστηµονική µελέτη που στηρίζεται στην
ύπαρξη ίδιων µορφών οργάνωσης σε διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους.
Βεβαίως, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν πρόκειται για µια µελέτη που έχει ως στόχο της
την αντικατάσταση όλων των επιστηµών και θα ήταν σηµαντικό λάθος να θεωρείται
ως τέτοια. Προσφέρει απλώς µια γλώσσα επικοινωνίας που έχει ως πρόθεση την
ενοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας.
Από την άλλη πλευρά, η Κυβερνητική εµφανίστηκε ως όρος στα τέλη της δεκαετίας
του 1940 για να χαρακτηρίσει την πλούσια αλληλεπίδραση ανάµεσα στους σκοπούς,
στις προβλέψεις, στη δράση και στην ανάδραση που εµφανίζεται σε συστήµατα
διαφορετικού τύπου. Σύµφωνα µε τον Wiener (1945) πρόκειται για τη «θεωρία της
επικοινωνίας και του ελέγχου σε έµβια όντα και µηχανές». Ο όρος κυβερνητική
(Cybernetics) προέρχεται από την ελληνική λέξη κυβερνήτης και αναφέρεται σε µια
επιστηµονική άποψη που θεωρεί ότι στην ανάλυση µίας ενιαίας ολότητας δεν µπορεί
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να µην παρατηρηθούν απώλειες παρά µόνον εάν συµπεριλάβουµε στα στοιχεία που
την απαρτίζουν και την µεταξύ τους οργάνωση. Η οργάνωση αναφέρεται στο πως τα
στοιχεία κάθε συστήµατος αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και πως αυτή η
αλληλεπίδραση καθορίζει και αλλάζει την δοµή τους και συνεπώς την δοµή
ολόκληρου του συστήµατος (http://pespmc1.vub.ac.be/asc/CYBERNETICS.html).

2.4 Παρουσίαση Βασικών Εννοιών της Συστηµικής Θεωρίας
Στην παρούσα παράγραφο, για την καλύτερη κατανόηση της συνέχειας της
εργασίας, κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν και αναλυθούν ορισµένες από τις
βασικές έννοιες της συστηµικής θεωρίας. Οι έννοιες αυτές είναι:
•

Σύστηµα

•

Ανοιχτά και Κλειστά συστήµατα

•

Κώδικας Οργάνωσης – Αυτό-αναφορά

•

Υπερσυστήµατα και Υποσυστήµατα

•

Αυτο-αναφορά

•

Κατάσταση και ∆οµή

•

Ποικιλία και Περιορισµοί

•

Οργάνωση

2.4.1 Σύστηµα
Στη σηµερινή εποχή ο όρος σύστηµα είναι ευρέως διαδεδοµένος και
χρησιµοποιείται πολλές φορές ανεξέλεγκτα για να περιγράψει σύνολα αντικείµενων,
µεθόδων, κανόνων, αρχών, πρακτικών . Η συστηµική θεωρία δεν το χρησιµοποιεί για
την απλή περιγραφή αντικειµένων άλλα δίνει σε αυτόν ορισµένα σηµαντικά
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια καταγράφονται ορισµένοι σηµαντικοί ορισµοί που
έχουν δοθεί για τον όρο σύστηµα.
Ένα σύστηµα είναι µία οµάδα στοιχείων (αντικειµένων) και οι µεταξύ
των σχέσεις (Hall και Fagan, 1956) και (Flood και Jackson, 1993)
Ένα σύνολο µεταβλητών επιλεγµένες από έναν παρατηρητή, σε
συνδυασµό µε τους περιορισµούς µεταξύ των µεταβλητών αυτών τους
οποίους ανακαλύπτει, υποθέτει ή προτιµά ο παρατηρητής (Ashby,
1962)
Μία οµάδα συστατικών, οι αλληλεπιδράσεις των οποίων τα ενώνουν σε
ένα σύνολο (von Bertalanffy, 1968)
Τα συστήµατα είναι γνωστικώς κατασκευασµένες οντότητες οι οποίες
δηµιουργούνται από τους ανθρώπους και τα οποία µερικώς
αναφέρονται σε πραγµατικά συστήµατα ή πράγµατα (Rosen, 1986)
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Ένα σύστηµα ορίζεται ως µία οµάδα αλληλεπιδραστικών µερών, τα
οποία λειτουργούν ως ένα σύνολο που διαχωρίζεται από το περιβάλλον
του µέσω αναγνωρισµένων διαχωριστικών (συνόρων). Ένα σύστηµα
έχει ιδιότητες που δεν βρίσκονται στα επιµέρους στοιχεία του, αλλά
αναδύονται µέσα από τη λειτουργία του ως σύνολο. Οι ιδιότητες αυτές
αναλύονται στο υψηλότερο επίπεδο περιγραφής (π.χ. µία µηχανή έχει
ιδιότητες που δεν παρατηρούνται στις βαλβίδες, στα πιστόνια, ή σε
κάποιο άλλο εξάρτηµά της) (Klir, 1991)

Η ύπαρξη πολλών, διαφορετικών ορισµών της έννοιας «σύστηµα» φανερώνει τη
δυσκολία που εµφανίζεται για τον ακριβή προσδιορισµό της. Παρακάτω
παρουσιάζεται ένας πληρέστερος ορισµός που συµπεριλαµβάνει σχεδόν όλους του
προηγούµενους.
Σύστηµα είναι ένα σύνολο αντικειµένων µαζί µε τις σχέσεις µεταξύ των
αντικειµένων αυτών καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους, τα
οποία είναι σε αλληλοσυσχέτιση µεταξύ τους και µε το περιβάλλον, έτσι
ώστε να αποτελούν µια ενιαία ολότητα. (Schoderbek et al, 1990)

Εποµένως, ένα κουτί σπίρτων µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα ενώ ταυτόχρονα,
σύστηµα είναι και ένα κοινωνικό σύνολο.
2.4.2 Ανοιχτά και Κλειστά Συστήµατα
Aναφερόµενοι στη Γενική Θεωρία Συστηµάτων, σε προηγούµενο κεφάλαιο,
δώσαµε το χαρακτηρισµό «ανοιχτά» στα συστήµατα. Η συστηµική θεωρία
κατατάσσει τα συστήµατα σε δύο κατηγορίες, στα ανοιχτά και στα κλειστά.
Τα ανοιχτά συστήµατα είναι αυτά που ανταλλάσουν πληροφορίες µε το περιβάλλον
τους. ∆έχονται από αυτό εισροές (input) και ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα των
ενεργειών τους γίνονται ορατά µε τη µορφή των παραγόµενων εκροών (output).
Αντίθετα, τα κλειστά συστήµατα δεν έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον τους και
δεν ανταλλάσουν στοιχεία µε αυτό. Εποµένως, γνωρίζοντας ότι οι κλασικές µέθοδοι
τις επιστήµης προσπαθούν να εξάγουν συµπεράσµατα για τα υπό µελέτη φαινόµενα
αποµονώνοντας ορισµένα στοιχεία από το περιβάλλον τους και χωρίς να
ενδιαφέρονται για την ύπαρξη πιθανών αλληλεπιδράσεων µε αυτό, θα µπορούσαµε
να πούµε ότι µελετούν τα φαινόµενα αυτά ως κλειστά συστήµατα. Η παραπάνω
διαπίστωση σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι
η κλασική επιστήµη προσπαθεί να αντιµετωπίσει µόνο προβλήµατα που εµφανίζονται
σε κλειστά συστήµατα, αλλά αντίθετα, αντιµετωπίζει προβλήµατα ανοιχτών
συστηµάτων προσπαθώντας να τα αποµονώσει από παράγοντες που θα τα οδηγήσουν
σε απρόβλεπτη (και άρα ανεπιθύµητη) συµπεριφορά.
Στην πραγµατικότητα όµως, δεν υπάρχουν απόλυτα κλειστά συστήµατα ή, και αν
υπάρχουν, δεν γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο, ως εξωτερικό παρατηρητή. Ένα
σύστηµα γίνεται αντιληπτό από το περιβάλλον του όταν ανταλλάσσει στοιχεία µε
αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η επικοινωνία δεν υπάρχει, όπως είναι εξ’ ορισµού
αναµενόµενο για τα κλειστά συστήµατα, το περιβάλλον του συστήµατος δεν
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αντιλαµβάνεται την ύπαρξή του. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούµε ότι απολύτως
κλειστά συστήµατα δεν υπάρχουν.
Παρόλα αυτά όµως, µπορούµε να εντοπίσουµε συστήµατα τα οποία είναι κλειστά ως
προς ορισµένα χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται εποµένως συστήµατα που είναι
κλειστά ως προς την ενέργεια, την οργάνωση ή την πληροφορία που διαθέτουν. Έτσι
για παράδειγµα, µια εταιρία αποτελεί ένα κλειστό σύστηµα ως προς την οργάνωσή
της, καθώς η δυνατότητα σχηµατισµού της και αναθεώρησής της παρέχεται από το
εσωτερικό του συστήµατος. Από την άλλη πλευρά, είναι σηµαντική η ανάγκη που
εµφανίζει για την εισαγωγή ενέργειας και πληροφορίας από το περιβάλλον της,
εποµένως, ως προς την ενέργεια και την πληροφορία µπορεί να χαρακτηριστεί ως
ανοιχτό σύστηµα. Αντίθετα, η ελεύθερη πτώση ενός αντικειµένου σε κενό αέρος θα
µπορούσε να µελετηθεί ως ένα σύστηµα κλειστό ως προς την ενέργειά του, αφού η
συνολική ποσότητα ενέργειας που διαθέτει το αντικείµενο πριν από την πτώση
(δυναµική ενέργεια) ισοδυναµεί µε αυτήν που έχει συνολικά στην τελική του
κατάσταση (κινητική ενέργεια). Αυτή, ή εν µέρει κλειστότητα, επιτρέπει στην
κλασική επιστήµη την εξαγωγή αποδεκτών συµπερασµάτων.
2.4.3 Κώδικας Οργάνωσης – Αυτο-αναφορά (self-reference)
Από τα παραπάνω γίνεται φανερός ο διαχωρισµός που γίνεται ανάµεσα σε
στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο το σύστηµα και στοιχεία του περιβάλλοντός του. Ο
διαχωρισµός αυτός αποτελεί την πρωταρχική λειτουργία του συστήµατος και
επιτρέπει τη δηµιουργία ενός ορίου (boundary) που χαρακτηρίζει το κάθε σύστηµα.
Εποµένως, επιλέγονται τα στοιχεία που ανήκουν στο εσωτερικό του συστήµατος και
διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα που ανήκουν στο περιβάλλον του. Το όριο ενός
συστήµατος µπορεί να έχει φυσική υπόσταση π.χ. το δέρµα του ανθρώπου ή
εννοιολογική π.χ. µια οµάδα ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν το όριο
να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε κατάσταση
ή ανάλογα µε την προσέγγιση του κάθε παρατηρητή.
Μια άλλη βασική λειτουργία του συστήµατος είναι η συσχέτιση των στοιχείων του, η
συσχέτιση δηλαδή των στοιχείων που επιλέχτηκαν ότι ανήκουν στο εσωτερικό του µε
τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν το σκοπό του. Για παράδειγµα, µπορούµε να
πούµε ότι τα στοιχεία που επιλέχτηκαν να ανήκουν στο σύστηµα «τραπέζι» είναι µια
οριζόντια επιφάνεια και τέσσερα πόδια. Είναι απαραίτητο όµως, τα στοιχεία αυτά να
συσχετιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν το σκοπό του συστήµατος
«τραπέζι» (τα τέσσερα πόδια να στηρίζουν την οριζόντια επιφάνεια σε ένα
παράλληλο επίπεδο µε αυτό του δαπέδου και σε ένα επιθυµητό ύψος). Οποιαδήποτε
άλλη συσχέτιση, π.χ. τα δύο από τα πόδια να βρίσκονται πάνω από την οριζόντια
επιφάνεια, δεδοµένου ότι δεν ικανοποιεί το σκοπό του συστήµατος, δεν µπορούµε να
τη θεωρούµε πλέον ως τραπέζι.
Τέλος, ελέγχεται κατά πόσον η παραπάνω διαδικασία λειτουργεί ικανοποιητικά, κατά
πόσον δηλαδή ο σκοπός του συστήµατος επιτυγχάνεται µε την υπάρχουσα συσχέτιση
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των στοιχείων του ή πρέπει να επιλεγεί µια νέα π.χ. ελέγχεται εάν µια οµάδα
ποδοσφαίρου µπορεί να κερδίσει τον αγώνα µε µια συγκεκριµένη σύσταση και
συσχέτιση των παιχτών της (συγκεκριµένη τακτική) ή πρέπει να αλλάξει. Εδώ πρέπει
να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία ενός συστήµατος έχουν µια δυναµική σχέση και ότι
είναι δυνατή η δυναµική αλλαγή της σχέσης αυτής.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αναφέρουµε ότι οι βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος
είναι:
•

η επιλογή των στοιχείων που ανήκουν στο εσωτερικό του,

•

η µεταξύ τους συσχέτιση και

•

ο έλεγχος για την ικανοποίηση των στόχων του.

Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν τον κώδικα οργάνωσης του συστήµατος. Η
λειτουργία ελέγχου του κώδικα οργάνωσης επιτρέπει στο σύστηµα να χαρακτηρίζεται
ως αυτο-αναφερόµενο υπό την έννοια ότι κάθε σύστηµα εµφανίζει την ικανότητα να
παραπέµπει, να αναφέρει και να συσχετίζει τις λειτουργίες του στον εαυτό του.
Τα συστήµατα λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν εάν λειτουργούν σωστά, εάν
δηλαδή ικανοποιούνται οι στόχοι τους. Αυτό σηµαίνει ότι δίνουν αναφορά στον
εαυτό τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό, όταν
διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο, κινητοποιείται ένας µηχανισµός για αλλαγές.
Αυτός είναι και ο λόγος που χαρακτηρίζονται ως αυτο-αναφερόµενα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό-αναφερόµενου συστήµατος είναι ο ανθρώπινος
οργανισµός, καθώς για παράδειγµα, όταν έχει µία πληγή αναπτύσσει µηχανισµούς για
την επούλωσή της και την τελική ίαση ολόκληρου του οργανισµού. Όλα τα φυσικά
συστήµατα είναι αυτο-αναφερόµενα, αντίθετα, τα τεχνητά κατασκευάσµατα, εάν δεν
έχει συµπεριληφθεί η ιδιότητα αυτή στην σχεδίαση τους, δεν µπορούν να
χαρακτηριστούν ως αυτο-αναφερόµενα παρά µόνον εάν συµπεριλάβουµε στην
µελέτη µας και τον παρατηρητή τους που ο ίδιος προσδίδει στο υπό εξέταση σύστηµα
την ιδιότητα της αυτο-αναφοράς.
2.4.4 Υπερσυστήµατα και Υποσυστήµατα
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι τα στοιχεία ενός
συστήµατος µπορεί το καθένα ξεχωριστά να αποτελεί ένα άλλο σύστηµα και αυτό µε
τη σειρά του να εµπεριέχει άλλα συστήµατα. Τα επιµέρους αυτά συστήµατα
ονοµάζονται υποσυστήµατα. Παράλληλα όµως, γνωρίζουµε ότι στο περιβάλλον του
µπορούµε να εντοπίσουµε στοιχεία που αλληλεπιδρούν µε αυτό. Η επιλογή
ορισµένων από αυτά και η συσχέτισή τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν
κάποιον «ανώτερο» στόχο δηµιουργούν ένα ευρύτερο σύστηµα που ονοµάζεται
υπερσύστηµα. Με τη χρησιµοποίηση της λέξης «δηµιουργούν» εννοούµε ότι
παρέχεται η δυνατότητα στον παρατηρητή τους να τα αντιµετωπίσει ως τέτοια.
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Εποµένως, παρατηρούµε ότι ανάλογα µε την περίπτωση, ανάλογα µε το επίπεδο
ανάλυσης που επιθυµεί να εστιάσει την προσοχή του ο εκάστοτε παρατηρητής, ένα
σύµπλεγµα αλληλεπιδρώντων στοιχείων µπορεί να χαρακτηριστεί ως σύστηµα,
υποσύστηµα ή υπερσύστηµα. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι ο τρόπος θεώρησης µιας
κατάστασης, δηλαδή µιας κατάστασης που ο παρατηρητής της προσπαθεί να την
προσεγγίσει σύµφωνα µε τις αρχές της συστηµικής σκέψης (π.χ. να εντοπίσει
συστήµατα, υποσυστήµατα κ.τ.λ.) εµφανίζει µια υποκειµενικότητα. Ιδιαίτερα όταν
εµπλέκονται συστήµατα που οι σκοποί τους δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί,
παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δύο διαφορετικές αναλύσεις από δυο
διαφορετικούς παρατηρητές απέχουν κατά πολύ µεταξύ τους. Αυτό δεν σηµαίνει
βεβαία ότι αναγκαστικά η µια προσέγγιση είναι σωστή και η άλλη λανθασµένη, αλλά
ότι λόγω της υποκειµενικότητας που χαρακτηρίζει την κάθε προσέγγιση παρέχεται
δυνατότητα ευελιξίας στις επιλογές του κάθε παρατηρητή. Ανάλογα λοιπόν µε το
σκοπό που έχει, καθορίζεται το σύστηµα στο οποίο θα εστιάσει τη µελέτη του.
Για παράδειγµα, ένα κρεβάτι είναι υποσύστηµα του συστήµατος κρεβατοκάµαρα και
αυτό µε τη σειρά του ανήκει στο υπερσύστηµα σπίτι. Ταυτόχρονα όµως, το σπίτι
στην ανάλυση ενός δεύτερου παρατηρητή µπορεί να είναι το υπό εξέταση σύστηµα,
µε υποσυστήµατα τα ξεχωριστά δωµάτια και υπερσύστηµα τον οικισµό του οποίου
αποτελεί µέρος.
2.4.5 Ανάδυση
Σύµφωνα µε τη συστηµική θεωρία σε ένα σύστηµα (υπερσύστηµα) εντοπίζονται
ιδιότητες και συµπεριφορές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από τη
µελέτη των επιµέρους στοιχείων που το απαρτίζουν (υποσυστήµατα). Οι
συµπεριφορές αυτές ονοµάζονται αναδυόµενες (emergent) και η ιδιότητα αυτή του
συστήµατος ανάδυση (emergence). Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοείται στη
συστηµική θεωρία µε την όρο ανάδυση δανειζόµαστε ένα παράδειγµα από την
επιστήµη της χηµείας. Οι χηµικές ενώσεις εµφανίζουν ορισµένες συγκεκριµένες
ιδιότητες και αντιδρούν µε συγκεκριµένο τρόπο κάτω από ορισµένες συνθήκες. Η
συµπεριφορά αυτή των χηµικών ενώσεων είναι κάτι που τις χαρακτηρίζει. Η ίδια
όµως συµπεριφορά δεν µπορεί να εµφανιστεί στα χηµικά στοιχεία που τις
απαρτίζουν. Π.χ. το µεθάνιο (CH4) αποτελείται από 4 άτοµα Η και 1 άνθρακα, αλλά
οι ιδιότητες του µεθανίου δεν εντοπίζονται στις ιδιότητες του υδρογόνου και του
άνθρακα. Εποµένως, γνωρίζοντας τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά των µερών ενός
συστήµατος δεν µπορούν πάντα να εντοπιστούν οι ιδιότητες και η συµπεριφορά του
ευρύτερου συνόλου. Η παρακάτω φράση που χρησιµοποιείται συχνά στο χώρο της
χηµείας πιστεύουµε ότι είναι χαρακτηριστική των όσων προαναφέρθηκαν: «εάν ένας
ζωντανός οργανισµός καταναλώσει (υπό µορφή τροφής) χλώριο (Cl) πεθαίνει, εάν
καταναλώσει νάτριο (Na) πεθαίνει, εάν δεν καταναλώσει χλωριούχο νάτριο (NaCl)
πεθαίνει».
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Επιπλέον, στα υπερσυστήµατα εµφανίζονται νόµοι οι οποίοι κυβερνούν και
καθορίζουν τη συµπεριφορά των επιµέρους στοιχείων. Από τα παραπάνω προκύπτει
η αρχή που ακολουθεί:
Οι αλληλεπιδράσεις των επιµέρους στοιχείων ενός συστήµατος,
ανάµεσα σε όλα τα επίπεδά του, έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό
ενός συνόλου, το οποίο έχει ιδιότητες περισσότερες από το άθροισµα
των ιδιοτήτων των επιµέρους στοιχείων του (the whole is more than
the sum of its parts), όπου το «περισσότερο» αναφέρεται στους νόµους
του υψηλότερου επιπέδου που περιορίζουν τα επιµέρους στοιχεία σε
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν µπορεί να παραχθεί από τους νόµους
των χαµηλότερων επιπέδων.

Η αρχή αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την αναλυτική σκέψη που υποστηρίζει ότι
γνωρίζοντας τη συµπεριφορά και τις ιδιότητες των επιµέρους στοιχείων είµαστε σε
θέση να εξάγουµε αληθή συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά και τις ιδιότητές του
συνόλου.
2.4.6 Κατάσταση – ∆οµή
Προηγουµένως, αναφερθήκαµε στο διαχωρισµό ενός συστήµατος από το
περιβάλλον του, στο φυσικό ή νοητό όριο που καθιστά αυτόν το διαχωρισµό υπαρκτό
και στις βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος (επιλογή, συσχέτιση και έλεγχος).
Επιπλέον, επισηµάναµε το διαχωρισµό σε ανοιχτά και κλειστά συστήµατα και την
ικανότητά τους να µετασχηµατίζουν τις εισροές σε εκροές. Πολλές φορές όµως για
τον παρατηρητή ενός συστήµατος δεν αρκεί µόνο η παρατήρηση της εισόδου και της
εξόδου ενός συστήµατος αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζει και τον τρόπο που
πραγµατοποιείται ο δεδοµένος µετασχηµατισµός. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το
γεγονός ότι συχνά εµφανίζεται το φαινόµενο, µε την ίδια ποσότητα δεδοµένων να
εισέρχεται σε ένα σύστηµα (ίδια είσοδος) να µην παράγεται το ίδιο αποτέλεσµα
(διαφορετική έξοδος). Το σύστηµα δεν αντιδρά πάντα µε τον ίδιο τρόπο στις
παρενοχλήσεις που δέχεται από το περιβάλλον του και αυτό έχει ως συνέπεια να
εντοπίζονται διαφορετικές εκροές. Αν υποθέσουµε εποµένως ότι ένας παρατηρητής
προσπαθεί να «ερεθίσει» (να εισάγει στοιχεία) στο σύστηµα µε σκοπό, αυτό µε τη
σειρά του να εµφανίσει µια αναµενόµενη, επιθυµητή αντίδραση (παραγωγή εξόδου),
τότε, για να είναι βέβαιος για το αποτέλεσµα θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο που θα
αντιδράσει το σύστηµα τη δεδοµένη στιγµή στη δεδοµένη παρενόχληση. Εποµένως,
είναι απαραίτητο για τον παρατηρητή να διαθέτει µια επιπρόσθετη ποσότητα
πληροφορίας (εκτός από τα στοιχεία εισόδου) που αφορά την κατάσταση που
βρίσκεται το σύστηµα τη δεδοµένη χρονική στιγµή και χαρακτηρίζει τον τρόπο
αντίδρασής του. Σύµφωνα µε τον Ashby:
Η κατάσταση ενός συστήµατος µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή, είναι
το σύνολο των αριθµητικών τιµών των επιµέρους µεταβλητών του
συστήµατος για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή (Ashby, 1960)

Επιπλέον:

24

Το σύνολο όλων των πιθανών καταστάσεων στις οποίες µπορεί να
βρεθεί ένα σύστηµα σε συνδυασµό µε τις µεταξύ τους σχέσεις ορίζεται
ως ο χώρος καταστάσεων του συστήµατος (Turchin, 1977)

Το µέγεθος του χώρου καταστάσεων (state space) αυξάνεται όσο αυξάνεται η
πολυπλοκότητα των συστηµάτων που µελετώνται. Εύκολα µπορεί να γίνει κατανοητό
ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν το σύστηµα χαρακτηρίζεται από αυξηµένο
βαθµό πολυπλοκότητας, είναι αδύνατο για τον παρατηρητή να γνωρίζει την ακριβή
κατάσταση του συστήµατος που µελετά σε κάθε δεδοµένη στιγµή.
∆ιαπιστώνουµε εποµένως ότι η κατάσταση αποτελεί το δυναµικό µέρος ενός
συστήµατος που µεταβάλλεται διαρκώς ώστε να µπορέσει να αντεπεξέλθει στις
αλλαγές του περιβάλλοντός του και να αντιδράσει επιτυχώς στις παρενοχλήσεις που
δέχεται από αυτό.
Αντίθετα, το σταθερό µέρος του συστήµατος ονοµάζεται δοµή (structure). Η δοµή
ενός συστήµατος αποτελείται από τα στοιχεία του (δοµικά στοιχεία) και από τις
µεταξύ τους συσχετίσεις που τους επιτρέπουν τη συγκρότηση µιας ενιαίας µονάδας,
το ευρύτερο σύστηµα. Ορίζεται ως:
Το πρότυπο (σχέδιο) βάσει του οποίου συνδέονται τα στοιχεία ενός
συστήµατος (µίας µηχανής ή ενός οργανισµού).

Συνήθως, τα δοµικά στοιχεία δεν µεταβάλλονται καθόλου ή µεταβάλλονται αργά σε
σχέση µε τις γρήγορες εναλλαγές της κατάστασης ενός συστήµατος. Για παράδειγµα,
η κατάσταση µιας οµάδας σε έναν αγώνα βόλεϊ µεταβάλλεται διαρκώς. Π.χ. οι
εναλλαγές από επίθεση σε άµυνα, της θέσης που καταλαµβάνει ο κάθε παίκτης στο
γήπεδο αλλά ακόµα και της κατάστασης κάθε παίκτη µεµονωµένα, ψυχολογική
διάθεση, κόπωση κ.λ.π., είναι διαρκείς. Αντίθετα, τα δοµικά στοιχεία της οµάδας, οι
παίκτες δηλαδή που την απαρτίζουν, δεν µεταβάλλονται. Ακόµα και στην περίπτωση
που πραγµατοποιηθεί µια αλλαγή, όταν έναν παίκτης µπει στη θέση ενός άλλου, δεν
πρόκειται για αλλαγή στη δοµή του συστήµατος (αφού η θέση που θα κατέχει θα
είναι η ίδια και τον ίδιο ρόλο θα καλείται να υπηρετήσει) αλλά για αλλαγή στην
κατάστασή του. ∆εν αλλάζει η διάταξη των παιχτών στο γήπεδο ούτε και η
στρατηγική που ακολουθεί η οµάδα στον αγώνα. Υπάρχει πιθανόν αλλαγή στη
φυσική και ψυχολογική κατάσταση και κατ’ επέκταση στην απόδοση της οµάδας.
2.4.7 Ποικιλία και Περιορισµοί
Προηγουµένως αναφερθήκαµε στην κατάσταση ενός συστήµατος και στο χώρο
καταστάσεων που αυτό µπορεί να υπεισέλθει. Καταγράψαµε ότι όσο η
πολυπλοκότητα των υπό µελέτη συστηµάτων αυξάνεται, παρατηρείται αύξηση και
στο µέγεθος των χώρων καταστάσεων. Στην περίπτωση λοιπόν που ένας αναλυτής
προσπαθεί να προσεγγίσει ένα σύστηµα και να κατασκευάσει ένα µοντέλο για αυτό,
είναι πολλές φορές απαραίτητο να γνωρίζει το µέγεθος του χώρου καταστάσεων. Να
γνωρίζει δηλαδή το εύρος των πιθανών καταστάσεων που µπορεί αυτό να βρεθεί. Για
τη µοντελοποίηση λοιπόν των συστηµάτων είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός νέου
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µέτρου που αντιπροσωπεύει το µέγεθος του χώρου καταστάσεων ενός συστήµατος
και ονοµάζεται ποικιλία (variety).
∆εδοµένου ότι στην πράξη, τα συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος δεν είναι
ανεξάρτητα µεταξύ τους, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου ένα υποσύστηµα δεν
µπορεί να πάρει µία συγκεκριµένη «τιµή» του σε µια συγκεκριµένη κατάσταση του
ευρύτερου συστήµατος (π.χ. όταν ένα υποσύστηµα Α πάρει την τιµή x τότε το
υποσύστηµα Β παίρνει αναγκαστικά την τιµή y και καµία άλλη). Το παράδειγµα αυτό
φανερώνει ότι το πραγµατικό µέγεθος του χώρου καταστάσεων του ευρύτερου
συστήµατος είναι µικρότερο από αυτό που αρχικά υπολογίστηκε (εάν
προσπαθούσαµε να βγάλουµε συµπέρασµα γνωρίζοντας µόνο το µέγεθος του χώρου
καταστάσεων των υποσυστηµάτων) και εποµένως, η ποικιλία του συστήµατος είναι
µικρότερη από αυτή που θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε εξάρτηση µεταξύ των µερών του.
Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο συνηθίζουµε να λέµε ότι το σύστηµα βρίσκεται υπό
περιορισµό. Ο περιορισµός ισοδυναµεί µε τη διαφορά της πραγµατικής ποικιλίας του
συστήµατος από τη µέγιστη δυνατή και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
αβεβαιότητας του παρατηρητή για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του
συστήµατος.
Για παράδειγµα, ας φανταστούµε έναν γιατρό που προσπαθεί να βγάλει
συµπεράσµατα για την κατάσταση ενός ασθενή. Γνωρίζοντας ότι οι ασθένειες που
µπορεί να έχει βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση από τα συµπτώµατα που εµφανίζουν
(το σύστηµα ασθένεια – συµπτώµατα βρίσκεται υπό περιορισµό), τα παρατηρεί ή
κάνει ερωτήσεις για αυτά στον ασθενή. Με τον τρόπο αυτό του παρέχεται η
δυνατότητα να αποκλείσει την πιθανότητα ορισµένων ασθενειών (αφού δεν
εκδηλώνονται τα συµπτώµατα που τις χαρακτηρίζουν) και να ενισχύσει την άποψή
του ότι πρόκειται για κάποια άλλη συγκεκριµένη ασθένεια. Εποµένως, αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να µειώσει την αβεβαιότητά του για την κατάσταση του ασθενή.
2.4.8 Οργάνωση Συστήµατος
Κάθε σύστηµα που προσπαθεί να ικανοποιήσει το στόχο του εµφανίζει µια
µορφή οργάνωσης. Όταν τα συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος βρίσκονται σε
µεταξύ τους αλληλεπίδραση και επικοινωνία τότε µπορούµε να πούµε ότι είναι
οργανωµένα. Ας υποθέσουµε ένα σύστηµα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αταξία, τα
στοιχεία του δηλαδή δεν είναι συντονισµένα µεταξύ τους αλλά ενεργούν για την
ικανοποίηση των προσωπικών τους στόχων αδιαφορώντας για το συνολικό σκοπό
του συστήµατος. Το σύστηµα αυτό δεν εµφανίζει καµία µορφή «ενδιαφέρουσας»
οργάνωσης. Αντίθετα, όταν τα στοιχεία αυτά αρχίζουν να επικοινωνούν και η
συµπεριφορά του ενός αρχίζει να εξαρτάται από τη συµπεριφορά των υπολοίπων τότε
το σύστηµα οργανώνεται. Παρατηρούµε εποµένως ότι η οργάνωση ενός συστήµατος
είναι συνδεδεµένη µε τις έννοιες επικοινωνία, συντονισµό, εξάρτηση, που
χαρακτηρίζουν την κατάσταση των συστατικών του στοιχείων. Για τη συστηµική
θεωρία, η οργάνωση, δεν είναι µία ιδιότητα που προστίθεται στις στοιχειώδεις
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µεταβλητές ενός συστήµατος, αλλά, βάσει της λογικής της επικοινωνίας, είναι ένας
περιορισµός µεταξύ των ιδιοτήτων των δοµικών στοιχείων (βλ. π.χ. von Bertalanffy,
1968; von Foerster, 2003). Η οργάνωση ενός συστήµατος µπορεί να επιτυγχάνεται µε
τη βοήθεια εξωτερικών παραγόντων (ανοιχτά συστήµατα ως προς την οργάνωση) ή
να αποτελεί εσωτερική διεργασία του συστήµατος (αυτο-οργανωµένα συστήµατα
(self-organized)). Έτσι, ένα σύστηµα που η οργάνωσή του πραγµατοποιείται από το
περιβάλλον του µπορεί να είναι για παράδειγµα µια καφετιέρα καθώς, ο άνθρωπος,
ως εξωτερικό στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να επέµβει σε αυτήν και να αλλάξει τις
ρυθµίσεις τις. Αντίστοιχα, ένας ζωντανός οργανισµός αποτελεί ένα αυτο-οργανωµένο
σύστηµα. Παρακάτω παρατίθενται δύο ορισµοί της έννοιας οργάνωση, όπως αυτή
γίνεται αντιληπτή από την συστηµική θεωρία.
Μία πολύπλοκα συµπληρωµατική εξάρτηση στη συµπεριφορά, ή στη
συνύπαρξη φυσικών ή ζώντων στοιχείων, όπως συµβαίνει στα
οικολογικά συστήµατα, ή στα κοινωνικά. (Ashby, 1960)
Οι σχέσεις και οι διεργασίες της επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου
του συντονισµού και του προσανατολισµού µεταξύ των στοιχείων και
των µεταβλητών ενός συστήµατος τα οποία καθορίζουν τα δυναµικά
της αλληλεπίδρασης και των µετατροπών που λαµβάνουν χώρα σε
αυτό, συνιστούν την ενότητά του είτε από την πλευρά ενός
παρατηρητή, είτε για το ίδιο. (Krippendorff, 1986)

Μελετώντας τους, αντιλαµβανόµαστε ότι η έµφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση και
αλληλοσυσχέτιση των στοιχείων ενός συνόλου µε τέτοιο τρόπο ώστε να
επικοινωνούν και να συντονίζονται δηµιουργώντας το ευρύτερο σύνολο, το
οργανωµένο δηλαδή πλέον σύστηµα.
Ιδιαίτερα στον δεύτερο ορισµό δεν υπάρχει αναφορά στην υλική υπόσταση των
στοιχείων που αλληλεπιδρούν. Εποµένως, η ίδια µορφή οργάνωσης µπορεί να κάνει
την εµφάνισή της σε τελείως διαφορετικά συστήµατα όπως είναι µία µηχανή ή µια
οµάδα ανθρώπων.
2.4.9 Έλεγχος
Προηγουµένως αναφέρθηκε ότι µια από τις βασικές λειτουργίες ενός
συστήµατος είναι η διαδικασία ελέγχου (control) καθώς και το γεγονός ότι η
συγκεκριµένη λειτουργία οδηγεί στο φαινόµενο της αυτο-αναφοράς. Στο σηµείο
αυτό, λόγω της σπουδαιότητάς της, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ο τρόπος µε
τον οποίο εκτελείται η διαδικασία ελέγχου µέσα σε ένα αυτο-αναφερόµενο σύστηµα.
Η λειτουργία ελέγχου ενός συστήµατος έχει ως στόχο της τη διατήρησή του σε µια
κατάσταση η όποια να είναι επιθυµητή για αυτό, δηλαδή σε µια κατάσταση που να
του επιτρέπει την ικανοποίηση του στόχου του. Ένα σύστηµα ελέγχου περιλαµβάνει
δύο υποσυστήµατα, τα οποία βρίσκονται σε αµοιβαία εξάρτηση. Τα συστήµατα αυτά
είναι ο ελεγκτής (controller) και ο ελεγχόµενος (controlled). Η δράση του ελεγχόµενου
πάνω στον ελεγκτή έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση µίας εικόνας του ελεγχόµενου στον
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ελεγκτή (ή διαφορετικά, ο ελεγκτής δηµιουργεί µία αντίληψη για την κατάσταση του
ελεγχόµενου (Σπύρου και Αρνέλλος, 2002)). Εποµένως, µέσα στο σύστηµα του
ελεγκτή εµπεριέχεται µια εικόνα, ένα µοντέλο, που αναπαριστά τον ελεγχόµενο. Η
κατασκευή αυτού του µοντέλου γίνεται δυνατή λόγω των πληροφοριών που δέχεται
από τον ίδιο τον ελεγχόµενο. Όταν µέσω του µοντέλου αυτού γίνεται φανερό στον
ελεγκτή ότι το σύστηµα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε (δεν ικανοποιεί το σκοπό
του), αυτός µε τη σειρά του δίνει εντολή για αλλαγές που στοχεύουν προς αυτήν την
κατεύθυνση, την ικανοποίηση του στόχου του συστήµατος.
Μέσα στον εκλεκτή όµως, όπως είναι φυσικό δεν εµπεριέχεται µόνο η αναπαράσταση
του ελεγχόµενου συστήµατος αλλά επίσης και ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος
για τις ενέργειες του ίδιου του ελεγκτή. Με το παρακάτω σχήµα (σχήµα 2) µπορεί να
γίνει ευκολότερα κατανοητή η αµοιβαία αυτή αλληλεπίδραση που χαρακτηρίζει τη
σχέση ανάµεσα σε ελεγκτή και ελεγχόµενο.

Σχήµα 2: Αµοιβαία σχέση Ελεγκτή - Ελεγχόµενου

Από την άλλη µεριά, το ελεγχόµενο σύστηµα περιγράφεται µέσω µεταβλητών οι
οποίες διαχωρίζονται σε αυτές που επηρεάζονται άµεσα από τον ελεγκτή και σε αυτές
που παρατηρούνται από τον ελεγκτή.
Παρατηρούµε εποµένως ότι ανάµεσα στα δύο αυτά υποσυστήµατα του συστήµατος
ελέγχου εκδηλώνεται µια κυκλική σχέση καθώς η συµπεριφορά και η κατάσταση του
ενός επηρεάζει, είτε άµεσα είτε έµµεσα τη συµπεριφορά και την κατάσταση του
άλλου.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο έλεγχος σε ένα σύστηµα µπορεί να είναι
κεντρικός, όταν παρατηρείται σε αυτό ένα ξεχωριστό υποσύστηµα που καλείται να
αναλάβει το ρόλο του ελεγκτή, ή κατανεµηµένος (distributed), στην περίπτωση των
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αυτο-οργανωµένων συστηµάτων, που όλα τα µέρη του συστήµατος συνεισφέρουν
στην τελική ικανοποίηση ή µη του στόχου. Παράδειγµα κεντρικού ελέγχου είναι ένας
θερµοστάτης σε καλοριφέρ ενώ κατανεµηµένου ένα πανεπιστήµιο µε τα ξεχωριστά
τµήµατα που περιέχει.
Σε προηγούµενη ενότητα παρουσιάστηκε η έννοια της ποικιλίας. Καθώς η ποικιλία
αναπαριστά το µέγεθος του χώρου καταστάσεων ενός συστήµατος γίνεται κατανοητό
ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία ενός συστήµατος τόσο ευκολότερα µπορεί να
ανταπεξέλθει στις παρενοχλήσεις που δέχεται από το περιβάλλον του αντιδρώντας
κατάλληλα σε αυτές. Αυτό συµβαίνει γιατί το σύστηµα, δεχόµενο µια παρενόχληση,
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σε ένα µεγαλύτερο εύρος πιθανών
καταστάσεων και ανάµεσα σε αυτές να αναζητήσει την καταλληλότερη.
Με βάση τα παραπάνω διατυπώθηκε από τον Ashby ο νόµος της αναγκαίας ποικιλίας
(law of requisite variety) σύµφωνα µε τον οποίο:
Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία των διαθέσιµων ενεργειών ενός
ελεγκτή, τόσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία των παρενοχλήσεων που
µπορεί να αντισταθµίσει. (Ashby, 1960)

Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο, ένα σύστηµα για να µπορέσει να ανταπεξέλθει
επιτυχώς στις παρενοχλήσεις που δέχεται από το περιβάλλον του (που
χαρακτηρίζεται από απεριόριστο βαθµό ποικιλίας) είναι υποχρεωµένο να προσπαθεί
διαρκώς να αυξήσει τη δική του ποικιλία. Ας µελετήσουµε για παράδειγµα τη ζωή
ενός ανθρώπου. Πριν ακόµα γεννηθεί έχει την απαραίτητη ποσότητα ποικιλίας που
του επιτρέπει να προσαρµόζεται στο συγκεκριµένο περιβάλλον που µεγαλώνει (στην
κοιλιά της µητέρας του). Άµα το αφαιρέσουµε από το περιβάλλον αυτό δεν θα
µπορέσει να επιβιώσει εκτός εάν η ποικιλία του έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό που θα
είναι ικανό να ανταπεξέλθει στο νέο του περιβάλλον (και θα µιλάµε πλέον για
γέννησή του). Αντίστοιχα, ένα παιδί µικρής ηλικίας διαθέτει µικρότερη ποικιλία σε
σχέση µε αυτήν ενός ενήλικα. Το περιβάλλον του παιδιού είναι προστατευµένο µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µην καταλήγουν στο παιδί παρενοχλήσεις στις οποίες δεν
µπορεί να αντιδράσει επιτυχώς. Παρατηρώντας εποµένως την πορεία της ζωής ενός
ανθρώπου διαπιστώνουµε ότι διαρκώς κάνει προσπάθεια να αυξήσει την ποικιλία που
διαθέτει µε στόχο του την προσαρµογή του σε περιβάλλοντα µεγαλύτερης ποικιλίας.

2.5 Μοντελοποίηση
Στις προηγούµενες παραγράφους έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί η ανάγκη
που οδήγησε στην εισαγωγή της συστηµικής σκέψης στον επιστηµονικό χώρο.
Επιπλέον, αναφέρθηκαν εν συντοµία ορισµένες βασικές έννοιες που τη
χαρακτηρίζουν. Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούµε στον τρόπο
που ένας εξωτερικός παρατηρητής αντιλαµβάνεται και προσεγγίζει ένα σύστηµα.
Μέσα από την παρατήρηση ενός συστήµατος σχηµατίζουµε µια εικόνα για αυτό,
κατασκευάζουµε δηλαδή ένα µοντέλο που το αναπαριστά. Σύµφωνα µε τη συστηµική
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σκέψη το µοντέλο δεν αποτελεί πιστή αναπαράσταση της πραγµατικότητας αλλά
θεωρείται δεδοµένο ότι θα υπάρχουν αποκλείσεις από αυτήν. Ιδιαίτερα σε πολύπλοκα
συστήµατα, που ο παρατηρητής του δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει µε ακρίβεια
τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο εσωτερικό τους οι αποκλείσεις του µοντέλου
που κατασκευάζει από την πραγµατικότητα είναι µεγαλύτερες. Εποµένως,
διαπιστώνουµε ότι όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των φαινοµένων που µελετώνται
(δεδοµένου ότι αυξάνεται και η αβεβαιότητα του παρατηρητή) τόσο η εικόνα που
σχηµατίζει για αυτά απέχει από την πραγµατική κατάσταση.
Σε αντίθεση µε τη συστηµική σκέψη, οι κλασικές µέθοδοι της επιστήµης, βασίζονταν
στην πεποίθηση ότι ο παρατηρητής είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα µοντέλο για
το υπό µελέτη σύστηµα που να αποτελεί πιστή αναπαράστασή του. Με βάση αυτό θα
µπορούσε στη συνέχεια να επέµβει στο σύστηµα µε τον κατάλληλο τρόπο ώστε να
αποκοµίσει το αποτέλεσµα που επιθυµεί.
Στη συστηµική προσέγγιση, για τη µοντελοποίηση των συστηµάτων,
χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικοί τρόποι εστίασης της υπό εξέταση κατάστασης. Η
θεώρησή τους ως δύσκαµπτα (hard) και Η θεώρησή τους ως ευµετάβλητα (soft).
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο διαφορετικών υποσυνόλων που
χαρακτηρίζουν τα συστήµατα: τα δύσκαµπτα (ή σκληρά) συστήµατα και τα
ευµετάβλητα (ή µαλακά). Η κατηγοριοποίησή τους δεν αφορά µονό στην κατάσταση
του συστήµατος που µελετάται (π.χ. αν χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό
πολυπλοκότητας) άλλα και στον τρόπο που ένας συγκεκριµένος παρατηρητής
επιθυµεί να το µελετήσει. Έτσι λοιπόν εµφανίζονται περιπτώσεις που η προσέγγιση
ενός παρατηρητή για ένα σύστηµα βασίζεται στη θεώρηση του ως δύσκαµπτο ενώ,
ένας άλλος διαφορετικός παρατηρητής το θεωρεί ως ευµετάβλητο (Christis, 2005).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο αυτές κατηγορίες συστηµάτων και ο τρόπος
προσέγγισης τους.
2.5.1 ∆ύσκαµπτα συστήµατα
Ο παρατηρητής των δύσκαµπτων συστηµάτων αντιµετωπίζει τον κόσµο ως ένα
σύµπλεγµα αλληλεπιδρώντων υποσυστηµάτων που µε την κατάλληλη επέµβαση σε
αυτά θα µπορέσει να επιτύχει το σκοπό του υπό µελέτη συστήµατος. Γνωρίζει λοιπόν
την κατάσταση του συστήµατος που τον ενδιαφέρει καθώς και την κατάσταση στην
οποία επιθυµεί να βρεθεί. Ο ρόλος του είναι να εντοπίσει τους τρόπους µετάβασης
από την υπάρχουσα κατάσταση στην επιθυµητή. Και χρησιµοποιούµε πληθυντικό
όταν αναφερόµαστε «στους τρόπους» γιατί αυτή η διαδικασία µετάβασης, που είναι
το κύριο θέµα της έρευνας στα δύσκαµπτα προβλήµατα, δεν έχει πάντα έναν και
µοναδικό δρόµο που πρέπει να ακολουθηθεί. Η κατάλληλη επιλογή του δρόµου
αυτού είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ένα σύστηµα
παρουσιάζει χαρακτηριστικά που πιθανότατα ο αναλυτής – παρατηρητής δεν µπορεί
να εντοπίσει µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις του όταν
αυτό βρίσκεται σε µια διαδικασία µετάβασης. Το χαρακτηριστικό που κάνει τη
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µεταβατική διαδικασία του συστήµατος επιθυµητή είναι η ικανότητα πρόβλεψης της
αντίδρασής του στις παρενοχλήσεις που θα δεχτεί και η δυνατότητα µη ερεθισµού
χαρακτηριστικών του συστήµατος που θα οδηγήσουν σε απρόβλεπτη συµπεριφορά.
2.5.2 Ευµετάβλητα συστήµατα
Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το ερώτηµα του βαθµού στον οποίο η
πολυπλοκότητα του φυσικού κόσµου επιτρέπει τον εντοπισµό τέτοιου είδους
συστηµάτων, στα οποία είναι δυνατή η καταγραφή όλων εκείνων των παραµέτρων
που τα επηρεάζουν. Η συνύφανση των συστατικών στοιχείων ενός συστήµατος τα
αναγκάζει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, να έχουν απρόβλεπτη (για τον
παρατηρητή) συµπεριφορά. Ιδιαίτερα σε συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας και
σε κοινωνικά συστήµατα παρατηρούνται αντιδράσεις και συµπεριφορές που
αποκλίνουν κατά πολύ από οποιαδήποτε αρχική πρόβλεψη. Ας υποθέσουµε ότι ο
παρατηρητής – µελετητής θεωρεί ότι µεταβάλλοντας µια από τις µεταβλητές σε ένα
από τα υποσυστήµατα και διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες σταθερές θα έχει µια
αναµενόµενη, επιθυµητή αλλαγή στη συµπεριφορά ολόκληρου του συστήµατος.
Αυτό, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις των συστηµάτων
ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι πρακτικά αδύνατο. Όχι γιατί η αλλαγή µιας
µεταβλητής δεν µπορεί να επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσµα άλλα γιατί αυτό που ο
παρατηρητής αρχικά λαµβάνει ως δεδοµένο, τη διατήρηση δηλαδή σταθερών όλων
των υπόλοιπων µεταβλητών, είναι πρακτικά ουτοπικό. Η µεταβολή ενός
χαρακτηριστικού ενός συστήµατος αποτελεί εφαλτήριο για την αλλαγή άλλων
χαρακτηριστικών του ίδιου αλλά και γειτονικών συστηµάτων που όλα µαζί
συνθέτουν το πολύπλοκο υπερσύστηµα. Όταν λοιπόν δεν είµαστε σε θέση να
γνωρίζουµε αναλυτικά όλες τις µεταβλητές ενός συστήµατος και τον τρόπο µε τον
οποίο η µία µπορεί να επηρεάσει την άλλη, είναι αδύνατο να γνωρίζουµε τον τρόπο
που αυτό θα αντιδρά στην όποια παρενόχληση (perturbations) και θεωρούµε ότι
οδηγείται σε απρόβλεπτη συµπεριφορά. Εποµένως, αναφερόµενοι στα συστήµατα
ανθρώπινης δραστηριότητας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, υπό την έννοια αυτήν,
είναι αυθαιρεσία να χαρακτηρίζονται ως δύσκαµπτα, και στο πλαίσιο αυτό θα ήταν
ασφαλέστερο να εκλαµβάνονται ως ευµετάβλητα.
Σε αντίθεση µε τα δύσκαµπτα (ή σκληρά) συστήµατα, τα ευµετάβλητα (ή µαλακά),
δεν έχουν σαφώς καθορισµένους στόχους. Ο παρατηρητής τους, για να µπορέσει να
αντιµετωπίσει τον αυξηµένο βαθµό πολυπλοκότητάς τους, τα µελετά σε ένα
µεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης. ∆εν προσπαθεί δηλαδή να κατασκευάσει µια εικόνα,
ένα µοντέλο για την πραγµατικότητα το οποίο να στοχεύει στην όσο το δυνατόν
καλύτερη απεικόνισή της, περιλαµβάνοντας λεπτοµερείς πληροφορίες. Αντίθετα,
επιθυµεί και στοχεύει στην κατασκευή ενός µοντέλου το οποίο θα υποστηρίξει
αποτελεσµατικά την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει. Θεωρεί ότι ο κόσµος είναι
προβληµατικός και, για να µπορέσει να το χειριστεί, χρησιµοποιεί συστηµικές αρχές
και νόµους. Η συστηµικότητα δηλαδή µεταφέρεται από τον τρόπο θεώρησης του
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συστήµατος στη διαδικασία η οποία βοηθάει στην αντιµετώπιση της προβληµατικής
κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σύστηµα.
Στο σχήµα 3 αναπαρίστανται οι διαφορές µεταξύ δύσκαµπτων και ευµετάβλητων
συστηµάτων, όπως αυτές παρουσιάστηκαν προηγουµένως.

Σχήµα 3: ∆ύσκαµπτα – Ευµετάβλητα Συστήµατα (Checkland, 2000)

Γενικότερα, έχει προταθεί ένα σύνολο από δυνατούς τρόπους προσέγγισης µιας
προβληµατικής κατάστασης που στηρίζεται στις αρχές της συστηµικής σκέψης.
Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης είναι οι συστηµικές µεθοδολογίες που
πολύ γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στηρίζονται στη θεώρηση της
προβληµατικής κατάστασης ως ένα σύµπλεγµα είτε δύσκαµπτων είτε ευµετάβλητων
συστηµάτων και εποµένως κατατάσσονται συνήθως στην αντίστοιχη κατηγορία.

2.6 Περαιτέρω Μελέτη
Στη συνέχεια της εργασίας, στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται και
αναλύονται δύο γνώστες συστηµικές µεθοδολογίες. Η Μεθοδολογία Μαλακών
Συστηµάτων που, όπως φανερώνεται και από τον τίτλο της, πρόκειται για µία
ευµετάβλητη µεθοδολογία και η εφαρµογή του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος, µια
µεθοδολογία που ο τρόπος που χρησιµοποιεί για να προσεγγίσει µια προβληµατική
κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολλά σηµεία δυσκαµψίας.
Εκτός όµως από την ανάλυση των δύο µεθοδολογιών γίνεται προσπάθεια να
µελετηθεί και ο τρόπος που αυτές εφαρµόζονται σε πραγµατικές προβληµατικές
καταστάσεις. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο της να προκύψουν χρήσιµα
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συµπεράσµατα κυρίως για το πώς οι συνθήκες που επικρατούν σε µια κατάσταση
µπορούν να επηρεάσουν ή όχι την εφαρµογή της µεθοδολογίας.
Τέλος, η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει σε σύγκριση των δύο µεθοδολογιών που σκοπό
έχει την καλύτερη κατανόησή τους και τη δυνατότητα επιλογής της καταλληλότερης
εξ’ αυτών για την εφαρµογή της σε κάποια συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση
(σύµφωνα πάντα µε την κρίση του εκάστοτε παρατηρητή). Αντίστοιχες προσπάθειες
σύγκρισης έχουν πραγµατοποιηθεί από ορισµένους µελετητές των συστηµικών
µεθοδολογιών (Flood και Jackson, 1996). Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αρχικά
θα παρουσιαστεί η προσέγγιση των Flood και Jackson. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί
µια νέα προσπάθεια σύγκρισης, όπου θα χρησιµοποιηθούν ως µέσα, οι βασικές
έννοιες της συστηµικής θεωρίας που παρουσιάστηκαν προηγουµένως. Στόχος είναι
να αναγνωριστούν οι έννοιες αυτές καθώς επίσης και ο τρόπος που προσεγγίζονται
από την κάθε µεθοδολογία. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα αναγνωριστούν
τυχούσες οµοιότητες και διαφορές αλλά στην ουσία θα προκύψει ένα πλαίσιο
συστηµικής αξιοποίησης των µεθοδολογιών.
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3 Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων (ΜΜΣ) - Soft
Systems Methodology (SSM)
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση της Μεθοδολογίας
Μαλακών Συστηµάτων, µια από τις πιο γνώστες συστηµικές µεθοδολογίας που
βασίζεται σε ευµετάβλητη προσέγγιση της υπό εξέτασης προβληµατικής κατάστασης.
Η ΜΜΣ έχει χρησιµοποιηθεί σε ένα πλήθος πραγµατικών καταστάσεων παρέχοντας
ικανοποιητικά αποτελέσµατα προς την κατεύθυνση βελτίωσής τους.
Επιπλέον, εκτός από την ανάλυση της µεθοδολογίας, παρουσιάζεται και ο τρόπος που
αυτή εφαρµόζεται στην πράξη. Για να µπορέσουµε να εξαγάγουµε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, µελετήθηκαν ποικίλες εφαρµογές της µεθοδολογίας σε πραγµατικές
καταστάσεις. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία παρουσιάζονται οι διαφορές που
εµφανίζονται ανάµεσα τους καθώς επίσης και οι λόγοι που προκάλεσαν τις διαφορές
αυτές. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µια περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση της
ΜΜΣ και δίνεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησής της.
Στο τέλος του κεφαλαίου καταγράφονται ορισµένα σχόλια και παρατηρήσεις που
έγιναν πάνω στη µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων, στις αλλαγές που υπέστη και
στον τρόπο εφαρµογής της. Οι αναφορές σε βασικά κείµενα που παρουσιάζουν τη
µεθοδολογία, την αξιολογούν αλλά και περιγράφουν εφαρµογές της δίνει τη
δυνατότητα περισσότερης µελέτης σε όσους το επιθυµούν.

3.1 Εισαγωγή στη ΜΜΣ
Η µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων, πρέπει να επισηµάνουµε για µία ακόµα
φορά, ότι είναι µια ευµετάβλητη µεθοδολογία που προσπαθεί να χειριστεί τις
προβληµατικές καταστάσεις µε τρόπο σφαιρικό, σκοπεύοντας στη όσο το δυνατόν
καλύτερη αντιµετώπισή τους. Το ενδιαφέρον της στρέφεται στον κόσµο όπως
πραγµατικά είναι, αποµακρυσµένη από µη ρεαλιστικές αφαιρέσεις, γνωρίζοντας
ταυτόχρονα πως η πλήρης απεικόνισή του είναι πρακτικά αδύνατη. Εποµένως, δεν
στοχεύει στην κατασκευή ενός µοντέλου που θα περιέχει όλα τα συστατικά στοιχεία
του πραγµατικού κόσµου, ούτε στην αποδόµηση και απλοποίησή του καθώς το
πρώτο δεν θα µπορούσε ποτέ να επιτευχθεί (πόσο µάλλον σε συστήµατα ανθρώπινης
δραστηριότητας) και το δεύτερο αποτελεί αυθαιρεσία επειδή, όπως αναλύθηκε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, µε τον τρόπο αυτό παραλείπονται σηµαντικά στοιχεία που
αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Οι δύο αυτές πιθανές
προσεγγίσεις θα οδηγούσαν σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα που θα απέκλιναν κατά
πολύ από τους αρχικούς στόχους (Hoos, 1976), (Churchman, 1968). Η µεθοδολογία
µαλακών συστηµάτων αποτελεί µια διαδικασία µάθησης µέσα από την οποία θα
επιτευχθεί η γνώση γύρω από την προβληµατική κατάσταση και υποστηρίζει ότι µόνο
µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν να επιλεγούν οι κατάλληλες αλλαγές που πρέπει να
γίνουν ώστε να τη βελτιώσουν.
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Εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 στο πανεπιστήµιο του Lancaster και µέσα από µια
σειρά αναθεωρήσεων και αλλαγών κατέληξε στη σηµερινή της µορφή. Ο εµπνευστής
της, Peter Checkland, είχε ως στόχο του τη δηµιουργία µιας µεθοδολογίας η οποία να
βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο αφαίρεσης ανάµεσα στο γενικό και στο συγκεκριµένο
ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε ποικιλία προβληµάτων χωρίς να χάνει τη
δυνατότητα αντιµετώπισής τους. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του πραγµατικού
κόσµου µια σαφώς καθορισµένη «πρακτική» θα αποτύγχανε ενώ ταυτόχρονα µια
τελείως θεωρητική αντιµετώπιση θα έχανε την ικανότητα χειρισµού τέτοιου είδους
προβληµάτων. Για τον Checkland λοιπόν, η µεθοδολογία «δεν είναι µία µέθοδος άλλα
ένα σύνολο αρχών µιας µεθόδου που σε κάθε συγκεκριµένη κατάσταση πρέπει να
αναχθεί σε µέθοδο, µοναδικά κατάλληλη για αυτήν τη συγκεκριµένη κατάσταση»
(Checkland, 1981). Το πρωταρχικό µέληµά του είναι ο εντοπισµός και η αναγνώριση
του προβλήµατος. Είναι πολύ συχνό φαινόµενο µέσα σε οργανώσεις να έχει
αναγνωριστεί η ανάγκη για βελτίωση και αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης αλλά
να είναι δυσδιάκριτο το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Στοχεύει λοιπόν σε
προβλήµατα που δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιµα και παρουσιάζουν δυσκολία στον
εντοπισµό τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ποιο είναι το πρόβληµα, από
µόνο του, είναι το θέµα της έρευνας».
Η αρχική µορφή της µεθοδολογίας αποτελείται από επτά στάδια. Στην πορεία όµως
και καθώς χρησιµοποιήθηκε σε µια σειρά εφαρµογών αναγνωρίστηκε η ανάγκη για
διαφοροποίηση και βελτίωσή της σε ορισµένα σηµεία, διατηρώντας ως έχουν τις
βασικές αρχές της. Παρόλα αυτά, η µεθοδολογία των επτά σταδίων παραµένει έως
σήµερα ένα χρήσιµο εργαλείο που εξακολουθεί να εφαρµόζεται ιδιαίτερα για
διδακτικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό, καθώς και για το γεγονός ότι πιστεύουµε ότι
σε πρώτο επίπεδο γίνεται περισσότερο κατανοητή από ότι οι επόµενες µορφές της,
κρίνουµε απαραίτητο η ανάλυσή της να ξεκινήσει από την πρωταρχική της µορφή,
αυτή των επτά σταδίων.

3.2 Η Μεθοδολογία των Επτά Σταδίων
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ο διαχωρισµός που γίνεται ανάµεσα στα
στάδια της µεθοδολογίας, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που συµβαίνουν στον
πραγµατικό κόσµο και σε όσα χρησιµοποιούν τη συστηµική γλώσσα (σχήµα 2). Για
να µπορέσει ο αναλυτής να χειριστεί την πολυπλοκότητα, µεταφέρει το θεµατικό του
πεδίο σε ένα άλλο επίπεδο, σε αυτό της συστηµικής σκέψης. Κινείται λοιπόν σε έναν
περισσότερο απλουστευµένο κόσµο, απαλλαγµένος από δευτερεύοντα γνωρίσµατα
και εστιάζει την προσοχή του στα ουσιώδη. Η αφαιρετική αυτή διαδικασία έχει ως
συνέπεια τη δυνατότητα δηµιουργίας πολλών διαφορετικών µοντέλων.
Ταυτόχρονα όµως µε τη µετάβαση της διαδικασίας από τον έναν «κόσµο» στον άλλο,
αλλάζει και ο ρόλος του παρατηρητή – αναλυτή, η εµπλοκή του οποίου σε ολόκληρη
τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική. ∆εν είναι ένας απλός θεατής της
προβληµατικής κατάστασης άλλα τοποθετεί τον εαυτό του µέσα στο υπό µελέτη
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σύστηµα θεωρώντας τον ως ενεργό µέλος της διαδικασίας. Η παρέµβασή του σε ένα
σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας µπορεί να δηµιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, εάν δεν αντιµετωπιστεί ως σηµαντικό στοιχείο της
διαδικασίας, να παραλείπεται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συµπεριφορά του συστήµατος. Καθώς η µεθοδολογία θεωρεί τη συµµετοχή όλων των
εµπλεκοµένων στην προβληµατική κατάσταση απαραίτητη, απαραίτητη είναι και η
συµµετοχή του παρατηρητή. Όλα αυτά όµως είναι θεµιτό να συµβούν στα στάδια της
µεθοδολογίας που διαδραµατίζονται στον πραγµατικό κόσµο. Όταν µεταφερόµαστε
στον κόσµο των συστηµάτων ο αναλυτής είναι υποχρεωµένος να θεωρήσει τη δική
του, προσωπική άποψη γύρω από την προβληµατική κατάσταση ως µία από τις
πολλές. Οφείλει να σταθεί απέναντι στο υπό µελέτη σύστηµα ανεπηρέαστος από
προσωπικές εκτιµήσεις, αντιµετωπίζοντας όλες τις διαφορετικές απόψεις µε την ίδια
βαρύτητα (Williams, 2005).

Σχήµα 4: Τα Επτά Στάδια της Μεθοδολογίας Μαλακών Συστηµάτων (Checkland, 1981)

Ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό της µεθοδολογίας είναι ότι δεν είναι
απαραίτητη η διαδοχική ακολουθία των σταδίων της. ∆εν υπάρχει προκαθορισµένη
οδηγία για το σηµείο που πρέπει να ξεκινήσει η ανάλυση και το σηµείο που πρέπει να
τελειώσει ούτε και απαραίτητη σειρά διαδοχής των σταδίων. Αυτό συµβαίνει γιατί η
µεθοδολογία είναι και η ίδια ένα σύστηµα σχεδιασµένο από τον άνθρωπο, όπου οι
αλλαγές σε κάθε στάδιο επηρεάζουν και τα υπόλοιπα στάδια. ∆ηλώσεις του τύπου
«αφού τελειώσει το ένα βήµα προχωράµε στο επόµενο» αποτελούν αυθαιρεσία για
δύο λόγους. Αρχικά γιατί είναι παράλογο να ισχυριζόµαστε ότι ένα στάδιο έχει
ολοκληρωθεί άλλα και γιατί η ενασχόληση µε το «επόµενο» βήµα θα επηρεάσει το
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«προηγούµενο». Εποµένως, µπορούµε και πρέπει να κινούµαστε µε άνεση ανάµεσα
στα διαφορετικά στάδια της µεθοδολογίας και να κάνουµε ταυτόχρονες παρεµβάσεις
σε πολλά από αυτά.
Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται τα 7 στάδια της µεθοδολογίας και στη συνέχεια
ακολουθεί ανάλυση τους.
3.2.1 Στάδιο 1ο: Προσπάθεια Αντίληψης της Προβληµατικής
Κατάστασης
Στα ευµετάβλητα συστήµατα, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, εξ’ αιτίας του
µεγάλου βαθµού αφαίρεσης που είναι αναγκασµένος ο παρατηρητής να
χρησιµοποιήσει κατά την προσέγγισή τους, είναι δυνατό να εµφανίσουν πολλές
διαφορετικές εκδοχές του προβλήµατος. Ανάλογα µε την οπτική γωνία θεώρησης της
κατάστασης το σύστηµα που µελετάται εµφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και
προβάλλονται είτε περισσότερο είτε λιγότερο διαφορετικά στοιχεία του
προβλήµατος.
Ας πάρουµε ως παράδειγµα ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Στους κόλπους του
εµπλέκονται άτοµα που έχουν διαφορετικές ιδιότητες και οι ρόλοι τους, διακριτοί ή
µη, διαφέρουν σηµαντικά. Είναι εποµένως, αναµενόµενο να εµφανίζεται και
σηµαντική διαφορά και στον τρόπο θεώρησης του ιδρύµατος από άτοµο σε άτοµο.
Όπως εύκολα µπορεί να παρατηρήσει κανείς, είναι πρακτικά αδύνατο να έχουν την
ίδια εικόνα για το πανεπιστήµιο ένας καθηγητής, ένας φοιτητής, ένα µέλος της
γραµµατειακής υποστήριξης ή και ακόµα ένας γονιός. Για τον πρώτο µπορεί να
αποτελεί ένα τόπο παραγωγής, διακίνησης και προώθησης γνώσης µε σκοπό τη
δηµιουργία σοβαρών και υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταπεξέλθουν σε ποικιλία
προβληµατικών καταστάσεων και να προωθήσουν µια νέα, βελτιωµένη θεώρηση για
τον κόσµο. Η άποψη όµως ενός φοιτητή µπορεί να διαφέρει πολύ από την παραπάνω.
Το πανεπιστήµιο για αυτόν µπορεί να είναι ένα µέσο για καλύτερη επαγγελµατική
αποκατάσταση ή ακόµα και ένας τρόπος να ικανοποιήσει την επιθυµία των γονιών
του. Παρατηρούµε λοιπόν πως διαφορετικές απόψεις δεν εµφανίζονται µόνο ανάµεσα
σε διαφορετικούς ρόλους (καθηγητές – φοιτητές) αλλά και σε άτοµα που φαινοµενικά
ανήκουν στην ίδια οµάδα (φοιτητής – φοιτητής).
Ταυτόχρονα όµως είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν και τα όρια του ίδιου του
πανεπιστηµίου καθώς και η θέση του µέσα στο ευρύτερο σύστηµα. Οι γονείς των
φοιτητών αποτελούν ή όχι µέρος του υπό εξέταση συστήµατος; Οι κτιριακές
εγκαταστάσεις; Το διοικητικό προσωπικό; Πολλοί αντιµετωπίζουν το πανεπιστήµιο
ως ένα µέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήµατος και άλλοι ως ένα
υπερσύστηµα που περιέχει πολλές διαφορετικές σχολές ως υποσυστήµατα. Ποιες
όµως από τις παραπάνω απόψεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; Κατά πόσο
είναι ορθό να µιλάµε για σωστές και λανθασµένες απόψεις; Η κάθε οπτική γωνία
θεώρησης της κατάστασης έχει τη δική της βαρύτητας και τη δική της δυναµική. Οι
διαφορετικές προσεγγίσεις θα οδηγήσουν σε διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης

37

της κατάστασης χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι µπορούµε να τους χαρακτηρίσουµε
ως ορθούς ή λανθασµένους. Πόσο µάλλον να εντοπίσουµε εκ των προτέρων τη
θεώρηση που θα µας οδηγήσει σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Εποµένως, τα όρια των υπό µελέτη συστηµάτων καθώς και οι αντικειµενικοί τους
σκοποί είναι δύσκολο να οριστούν γιατί η οποιαδήποτε ανάλυση δεν µπορεί να
παρέχει ένα σαφές αποτέλεσµα που θα είναι ανεξάρτητο της εκάστοτε προσέγγισης.
Ο τρόπος λοιπόν αντιµετώπισης ενός τέτοιου συστήµατος είναι τελείως
υποκειµενικός. Άρα λοιπόν, η SSM για να µπορέσει να αντιµετωπίσει την
υποκειµενικότητα αυτή χρειάζεται να αναπτύξει µια τελείως διαφορετική οπτική από
αυτήν που εµφανίζεται στις σκληρές προσεγγίσεις, που θα της επιτρέψει να
εισχωρήσει στην προβληµατική κατάσταση. Αυτό το επιτυγχάνει µε τη συλλογή όσο
το δυνατόν περισσότερων απόψεων από τους εµπλεκόµενους στην προβληµατική
κατάσταση χωρίς όµως να έχει ως σκοπό την πλήρη αποδόµηση του συστήµατος
γιατί γνωρίζει εξ’ αρχής ότι κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο και πολλές φορές
αρνητικό. Όλες αυτές οι διαφορετικές οπτικές γωνίες θεώρησης του συστήµατος
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και σε κάθε µια ξεχωριστά να αποδίδεται η βαρύτητα
που της αρµόζει. Ο τρόπος συλλογής των στοιχείων αυτών δεν είναι σαφώς
ορισµένος από τη µεθοδολογία αλλά αφήνεται στην κρίση του παρατηρητή. Μπορεί
να γίνει για παράδειγµα µέσω δοµηµένων ή αδόµητων συζητήσεων, συνεντεύξεων,
ερωτηµατολογίων κ.τ.λ. (Armson, 2001), (Checkland 1981, 2000).
3.2.2 Στάδιο 2ο: ∆ηµιουργία Πλούσιας Εικόνας
Στο στάδιο αυτό οι διαφορετικές απόψεις που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως
καταγράφονται και παρουσιάζονται σε µία «πλούσια εικόνα». Πρόκειται για µια
παραστατική απεικόνιση η οποία αποτελεί ένα βοήθηµα για την καλύτερη
διερεύνηση της προβληµατικής κατάστασης. Σύµφωνα µε το δηµιουργό της
µεθοδολογίας, Peter Checkland (1981), η παρουσίαση πρέπει να γίνεται µε τρόπο
τέτοιο που να αναδεικνύονται στοιχεία δοµής, διαδικασίας και στοιχεία συσχέτισης
µεταξύ αυτών. Τα στοιχεία δοµής δεν αποτελούνται µόνο από φυσικά αντικείµενα,
όπως κτίρια, µηχανήµατα, τοποθεσία, αλλά και από κοινωνικά θέµατα όπως η
ιεραρχία µέσα στον οργανισµό, η κατανοµή εξουσίας και το σχέδιο επικοινωνίας. Η
διαδικασία αφορά τον τρόπο που εκτελούν οι άνθρωποι τις εργασίες τους όταν έχουν
τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης και την
αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των ενεργειών τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται µεταξύ
στοιχείων δοµής και διαδικασίας φανερώνουν το «κλίµα» που επικρατεί στο υπό
µελέτη σύστηµα (Κιουντούζης, 2002).
Παρατηρούµε λοιπόν ότι στην πλούσια εικόνα είναι σηµαντικό να καταγράφονται
τόσο «σκληρές» όσο και «ευµετάβλητες» πληροφορίες γιατί µόνο έτσι µπορεί να
επιτευχθεί µια πιο γενικευµένη άποψη και µία ευρύτερη οπτική για την κατάσταση.
Οι πληροφορίες αυτές όµως, είναι σηµαντικό απλά να παρουσιάζονται µε σχηµατική
µορφή χωρίς να γίνεται προσπάθεια να στρέψουµε την πλούσια εικόνα σε ανάλυση
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βασισµένη σε συστηµικούς όρους (αυτό είναι αρµοδιότητα των επόµενων σταδίων),
(Checkland, 2000). Στόχος της είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή των
συγκεντρωµένων στοιχείων (απόψεων) ώστε να µπορέσουν να γίνουν εύκολα
κατανοητά από τον οποιοδήποτε και να βοηθήσει όλους τους ενδιαφεροµένους να
αντιληφθούν την υποκειµενικότητα της κατάστασης στην οποία ο καθένας τους
εµπλέκεται.
Σηµαντικό είναι επίσης να παρουσιάζεται και η άποψη του αναλυτή καθώς και οι
αντικειµενικοί του σκοποί γιατί, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η εµπλοκή του
επηρεάζει τη συµπεριφορά του συστήµατος. Οφείλουµε να τον αντιµετωπίζουµε ως
ένα µέρος του υπό µελέτη συστήµατος και στην προσέγγισή του να αποδίδεται
ανάλογη βαρύτητα µε αυτή των υπόλοιπων εµπλεκοµένων της προβληµατικής
κατάστασης. Ο παρατηρητής είναι ένας, σίγουρα πολύ σηµαντικός ρόλος, άλλα απλά
ένας ρόλος από τους πολλούς που εµπλέκονται στην προβληµατική κατάσταση. Η
άποψη του δεν θα πρέπει να θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγµένη.
Εποµένως µε την πλούσια εικόνα έχουµε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουµε
ολόκληρη την προβληµατική κατάσταση σε µια κόλα χαρτί ενώ µε τη γραπτή
διατύπωσή της θα απαιτούνταν πολύ περισσότερες. Ουσιαστικά αυτό που παρέχεται
είναι µια ευκολία στην κατανόηση της κατάστασης τόσο για τον αναλυτή όσο και για
τους εµπλεκόµενους. Παρατηρούµε στο σηµείο αυτό ότι δεν αναφερόµαστε σε
παρουσίαση του προβλήµατος αλλά ολόκληρης της κατάστασης και αυτό είναι
απολύτως λογικό αν αναλογιστούµε ότι στα ευµετάβλητα συστήµατα δεν υπάρχει
σαφής προσδιορισµός του προβλήµατος που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Είναι
σηµαντικό λοιπόν, παρότι η µέχρι τώρα ανάλυση ίσως ωθεί τον παρατηρητή προς
αυτή την κατεύθυνση, να αποφευχθεί ο προσδιορισµός του προβλήµατος καθώς αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα αποκλείοντας κάποιες πτυχές
του.
Στην πραγµατικότητα αυτό που θέλει να επιτύχει η «πλούσια εικόνα» είναι η
δηµιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας των εµπλεκοµένων. Προβάλλοντας όλες τις
οπτικές γωνίες, όσο διαφορετικές και αν είναι, θα τους επιτρέψει να γνωρίσουν και να
κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήµατα που έχουν αναπτυχθεί µέσα στο σύστηµα
(Flood και Jackson, 1996). Η συµµετοχή των εµπλεκοµένων στην κατασκευή της
πλούσιας εικόνας αλλά και η κατανόηση των αποτελεσµάτων της είναι απαραίτητη
εποµένως για δύο λόγους. Όχι µόνο γιατί η συλλογή των στοιχείων που παρέχουν
είναι ιδιαίτερα σηµαντική αλλά και γιατί θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν µια πιο
σφαιρική άποψη για την κατάσταση προσφέροντας ένα πολύτιµο εργαλείο συνολικής
προσέγγισης του συστήµατος (Darzentas, Darzentas και Spyrou, 1994).
Ένα σηµαντικό ερώτηµα αφορά στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η κατασκευή της
πλούσιας εικόνας. Γνωρίζουµε ότι θα πρέπει να περιέχει σχήµατα και βέλη που θα
αναπαριστούν τη δοµή, τις διαδικασίες και τις συσχετίσεις τους µέσα στο σύστηµα
αλλά ο τρόπος που θα γίνει η αναπαράσταση δεν είναι αυστηρά καθορισµένος. Η
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µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων δεν προτείνει µια σαφή µέθοδο κατασκευής της
πλούσιας εικόνας άλλα το αφήνει στην κρίση του αναλυτή (Williams, 1999). Για
πολλούς ίσως αποτελεί µια εύκολη διαδικασία, είναι γεγονός όµως ότι ορισµένοι
αναλυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη σχηµατική απεικόνιση της κατάστασης.
Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί τεχνικές µορφοποίησης της πλούσιας εικόνας.
Παρόλα αυτά, ίσως είναι προτιµότερο ο κάθε αναλυτής να δηµιουργήσει τη δική του,
προσωπική µέθοδο κατασκευής της πλούσιας εικόνας καθώς µέσα από την εξάσκηση
και την εµπειρία µπορεί να αναπτύξει ικανότητες στον τρόπο παρουσίασης που θα
του επιτρέπουν την καλύτερη δυνατότητα εφαρµογής τους και την καλύτερη
κατανόηση της κατάστασης (Checkland, 2000).
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί για µία ακόµα φορά και να δοθεί έµφαση στο γεγονός
ότι η διαδικασία των δύο πρώτων σταδίων της µεθοδολογίας δεν έχει ως στόχο της
την πλήρη κατανόηση της συµπεριφοράς του συστήµατος, γιατί κάτι τέτοιο είναι
πρακτικά αδύνατο. Σκοπός της είναι η παρουσίαση της κατάστασης µε τέτοιο τρόπο
ώστε να εµφανιστεί ένα εύρος δυνατών επιλογών. ∆εν είναι µια διαδικασία
αποκωδικοποίησης της πραγµατικότητας αλλά µια διαδικασία που στοχεύει στη
µάθηση και στη γνώση ώστε οι διαφορετικές απόψεις να συγκεραστούν
διαµορφώνοντας τελικά µία πιο ολοκληρωµένη και πιο σφαιρική. Με το σχήµα 5
γίνεται προσπάθεια να παρουσιάσουµε τη µορφή που θα µπορούσε να εµφανίζει µια
πλούσια εικόνα.

Σχήµα 5: Πιθανή Μορφή Πλούσιας Εικόνας (Armson, 2001)
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3.2.3 Στάδιο 3ο: ∆ιατύπωση Ριζικού Ορισµού
Η κατασκευή της «πλούσιας εικόνας», µας έχει δώσει τη δυνατότητα να
εντοπίσουµε ένα εύρος συστηµάτων που σχετίζονται µε το πρόβληµα. Είναι
σηµαντικό να έχουµε επιλέξει και προσδιορίσει µε σαφήνεια ποια είναι αυτά τα
συστήµατα γιατί στη φάση αυτή είµαστε αναγκασµένοι να µελετήσουµε το σύστηµα
σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης καθώς προωθείται µια συγκεκριµένη οπτική
θεώρησης της κατάστασης που επιβάλλεται από το ριζικό ορισµό. Ο ριζικός ορισµός
εποµένως, δεν είναι τίποτε άλλο από µια εξιδανικευµένη περιγραφή του τι θα έπρεπε
να είναι το σχετικό σύστηµα. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι το σύστηµα που
επιλέχτηκε ως «σχετικό» είναι και το επιθυµητό και σε καµία περίπτωση ότι είναι το
σύστηµα που θα πρέπει να αντικαταστήσει το υπάρχον στον πραγµατικό κόσµο.
Από αυτό το στάδιο της µεθοδολογίας προωθείται ένας συγκεκριµένος τρόπος
αντιµετώπισης. Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών οπτικών γωνιών και της
υποκειµενικότητας στη θεώρηση της προβληµατικής κατάστασης µπορούν να
προταθούν πολλοί διαφορετικοί ριζικοί ορισµοί. Η καταλληλότητα του καθενός δεν
έγκειται στην πρωτοτυπία του ούτε στο εάν και κατά πόσον είναι καινοτόµος.
Θεωρώντας τον, όπως αναφέρει ο Checkland (1981) «σαν µια περιεκτική περιγραφή
ενός συστήµατος ανθρώπινης δραστηριότητας, που συλλαµβάνει και προωθεί µια
συγκεκριµένη άποψη για αυτό», οδηγεί και προς ένα συγκεκριµένο τρόπο
αντιµετώπισης του προβλήµατος. Εποµένως, η αξιολόγηση των ριζικών ορισµών
γίνεται µε βάση την ικανότητά τους για την επιτυχή διεκπεραίωση της κατάστασης.
Αυτό που ουσιαστικά προτείνεται από το δηµιουργό της µεθοδολογίας είναι µια
επαναληπτική διαδικασία εφαρµογής της. Θα ήταν ουτοπικό να πιστεύαµε πως είναι
δυνατή η επιλογή των καταλληλότερων σχετικών συστηµάτων και η διατύπωση των
ορθότερων ριζικών ορισµών από την αρχή τη διαδικασίας. Ενδεικτικό αυτής της
άποψης είναι ότι χαρακτηρίζεται σπατάλη χρόνου και ενέργειας η προσπάθεια
προσδιορισµού των «πιο σχετικών από τα σχετικά συστήµατα» από την αρχή της
διαδικασίας (Checkland, 2001). Κρίνεται λοιπόν απαραίτητος ένας σύντοµος έλεγχος,
διατρέχοντας εν συντοµία τα υπόλοιπα στάδια της µεθοδολογίας, για το εάν θα
αποδειχθεί εν τέλει καρποφόρος ο κάθε ριζικός ορισµός. ∆ηλαδή, η τελική επιλογή
του κατάλληλου ριζικού ορισµού γίνεται αφού πρώτα έχουµε οραµατιστεί το εύρος
των πιθανών αλλαγών που αυτός θα επιφέρει.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της SSM, υπάρχει ευκολία στη µετακίνηση
ανάµεσα στα στάδια της µεθοδολογίας. Συνεπώς, και η επιλογή του ριζικού ορισµού
δεν είναι δεσµευτική. Εάν αποδειχθεί στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προωθούνται
από τον ορισµό που τελικά επιλέχτηκε δεν είναι επιθυµητές ή δεν είναι πρακτικά
εφαρµόσιµες είναι εύκολο η πορεία της µεθοδολογίας να επιστρέψει σε προηγούµενα
στάδια και να δοκιµαστούν άλλες οπτικές γωνίες και απόψεις.
Ο ριζικός ορισµός είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία που είναι
κρίσιµα για την περιγραφή κάθε συστήµατος ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα
στοιχεία αυτά κωδικοποιούνται στο ακρωνύµιο CATWOE.
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C – Πελάτες (customers) του συστήµατος. Πρόσωπα ή πράγµατα που επηρεάζονται
από τα συστήµατα. Μπορούν να επωφεληθούν από τις δραστηριότητές του ή το
αντίθετο.
A – ∆ρώντες (actors) στο σύστηµα. Άνθρωποι που διεκπεραιώνουν τις κύριες
ενέργειες που γίνονται στο εσωτερικό του συστήµατος. Κυρίως όσοι ευθύνονται για
τον κύριο µετασχηµατισµό.
T – Μετασχηµατισµός (transformation) των στοιχείων που εισέρχονται στο σύστηµα
σε στοιχεία που εξέρχονται ως εκροές. Η διαδικασία µετασχηµατισµού πρέπει να
είναι ο πυρήνας του ριζικού ορισµού.
W – Κοσµοαντίληψη (weltanschauung) του συστήµατος. Αντιστοιχεί στην οπτική
γωνία θεώρησης του συστήµατος. Στην άποψη για το σύστηµα η οποία υιοθετείται
από το ριζικό ορισµό.
O – Ιδιοκτήτες (owners) του συστήµατος. Τα κύρια πρόσωπα που ενδιαφέρονται για
το σύστηµα και έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να σταµατήσουν τη
διαδικασία.
E – Περιβάλλον (environment) του συστήµατος. Στοιχεία που αποτελούν το
περιβάλλον του συστήµατος. Περιορισµοί και εµπόδια που προκύπτουν από αυτό και
λαµβάνονται από το σύστηµα ως δεδοµένα.
Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι η ανάλυση CATWOE είναι ένα εργαλείο
για τη σωστή διατύπωση ενός ριζικού ορισµού και όχι ένα επιπλέον στοιχείο που µαζί
µε τον ορισµό θα βοηθήσουν στο επόµενο στάδιο, στη δηµιουργία δηλαδή του
εννοιολογικού µοντέλου.
3.2.3.1 Επισηµάνσεις στη ∆ιαδικασία Μετασχηµατισµού
Το κύριο στοιχείο ενός ριζικού ορισµού είναι ο µετασχηµατισµός
(transformation). Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξει προσοχή στη σωστή
διατύπωσή του γιατί παρατηρούνται συχνά λάθη που µπορεί να αποδειχθούν
καταστροφικά. Ένα από τα σηµαντικότερα λάθη είναι η σύγχυση ανάµεσα στα
στοιχεία που εισέρχονται στο σύστηµα και στους πόρους που χρειάζονται για να
πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός. Εποµένως, εάν επανέλθουµε στο παράδειγµα
του πανεπιστηµίου που παρουσιάσαµε προηγουµένως και το θεωρήσουµε ως ένα
σύστηµα εκπαίδευσης και διαµοίρασης γνώσης, οι φοιτητές αποτελούν είσοδο του
συστήµατος που µέσα από τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστηµα πανεπιστήµιο
«µετατρέπονται» σε πτυχιούχους, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Οι πτυχιούχοι φοιτητές
λοιπόν αποτελούν τα στοιχεία εξόδου του συστήµατος. Για να πραγµατοποιηθεί όµως
αυτός ο µετασχηµατισµός είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν κάποια βοηθητικά
µέσα. Τέτοια µέσα µπορεί να είναι το διδακτικό προσωπικό, οι κτιριακές
εγκαταστάσεις, τα βιβλία και τα συγγράµµατα κ.α. Όλα τα παραπάνω λοιπόν
αποτελούν πόρους για το σύστηµα και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
χαρακτηριστούν ως στοιχεία εισόδου.
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Μία άλλη πολύ σηµαντική επισήµανση που αξίζει να κάνουµε είναι ότι δεν θα έπρεπε
να χρησιµοποιούνται ρήµατα όταν αναφερόµαστε σε εισόδους και εξόδους του
συστήµατος αλλά οντότητες. Τα ρήµατα περικλείουν µια ενέργεια και δεν είναι
δυνατόν η ενέργεια να µετασχηµατιστεί σε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι λανθασµένο
να θεωρήσουµε ως στοιχείο εισόδου την ενέργεια «διδάσκω φοιτητές» και να
υποθέσουµε ότι µπορεί να µετασχηµατιστεί σε «απόφοιτους φοιτητές». Τα ρήµατα
«διδάσκω» ή «φοιτώ» µπορούν να χαρακτηρίσουν µόνο ως διαδικασίες
µετασχηµατισµού που συντελούν στη µετατροπή µιας οντότητας από την υπάρχουσα
µορφή της (π.χ. απόφοιτος λυκείου) στην πιο επιθυµητή (πτυχιούχος φοιτητής).
Εποµένως, είναι απαραίτητο να υπάρχει µια λογική συνοχή και εξάρτηση ανάµεσα
στα στοιχεία εισόδου και εξόδου µέσω του µετασχηµατισµού τους. Η µετατροπή από
τη µια µορφή στην άλλη πρέπει να είναι πρακτικά δυνατή και να έχει µια λογική
υπόσταση. Άρα λοιπόν, για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου χρησιµοποιούµε
οντότητες και για τη µετατροπή τους από τη µια µορφή στην άλλη ρήµατα (Basden
και Wood-Harper, 2006).
Επιπλέον, πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο να λείπουν από το ριζικό ορισµό
δύο σηµαντικά στοιχεία που επισηµαίνονται από την ανάλυση CATWOE. Αυτά είναι
οι δρώντες (A) και οι ιδιοκτήτες (O) του συστήµατος. Η παράληψη αυτή οφείλεται
στην υποσυνείδητη εµµονή σε σκληρές προσεγγίσεις που θεωρούν τα όρια των
σχετικών συστηµάτων να συµπίπτουν µε τα όρια συστηµάτων πραγµατικού κόσµου.
Σε αυτήν την περίπτωση ο εντοπισµός των A και O δεν πραγµατοποιείται γιατί απλά
θεωρείται προφανής. Στην πραγµατικότητα όµως, αυτό που πρέπει να γνωρίζουµε
είναι ότι τα συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας είναι κατασκεύασµα του ίδιου
του ανθρώπου και εποµένως όχι απόλυτα σταθερά ώστε να µην µπορούν να αλλάξουν
(Checkland, 2001). Σύµφωνα µε την SSM λοιπόν, έχουµε υποχρέωση να
προσεγγίζουµε την προβληµατική κατάσταση µε µία πιο ανοιχτή µατιά απαλλαγµένοι
από περιορισµούς που θεωρούµε ότι επιβάλλονται από τον πραγµατικό κόσµο.
3.2.3.2 ∆ιαφοροποίηση των Ριζικών Ορισµών
Έχοντας λοιπόν µελετήσει τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ένας ριζικός
ορισµός και έχοντας αναγνωρίσει ορισµένα κοινά λάθη όπως εµφανίζονται από την
εµπειρία, µπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στο διαχωρισµό που γίνεται ανάµεσα σε
διαφορετικά ήδη του, όπως περιγράφονται από τους Checkland και Wilson (1980).
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ορισµοί που περιγράφουν συστήµατα ανθρώπινης
δραστηριότητας τα όρια των οποίων µπορεί να συµπίπτουν µε τα όρια συστηµάτων
της πραγµατικής κατάστασης. Οι ορισµοί αυτού του είδους µοιάζουν περισσότερο µε
τα συστήµατα που περιγράφονται από τις σκληρές προσεγγίσεις.
Στην επόµενη κατηγορία ανήκουν οι ορισµοί που περιγράφουν συστήµατα η
αντιστοίχηση των οποίων µε την προβληµατική κατάσταση δεν καθορίζεται από τα
όριά τους (Checkland και Tsouvalis, 1997). Πρόκειται εποµένως για συστήµατα που
ενώ µπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία και στις δραστηριότητες ενός
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οργανισµού δεν έχουν θεσµοθετηθεί και ίσως δεν θεωρείται απαραίτητο να
θεσµοθετηθούν.
Έτσι για παράδειγµα, σε ένα πανεπιστήµιο, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ένα
σχετικό σύστηµα είναι η γραµµατειακή υποστήριξη που εκτελεί συγκεκριµένες
εργασίες, έχει στη διάθεση της συγκεκριµένες πηγές και στοιχεία που την
απαρτίζουν, όπως προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις, software, hardware,
οικονοµικούς πόρους κ.τ.λ. και είναι υποχρεωµένη να παράγει συγκεκριµένο έργο. Το
σύστηµα αυτό, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι είναι σχετικά εύκολο να το
οριοθετήσουµε και να προσδιορίσουµε τους αντικειµενικούς του σκοπούς. Εποµένως,
κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν
προηγουµένως. Ας πάρουµε τώρα ως παράδειγµα ένα άλλο πολύ σηµαντικό σχετικό
σύστηµα του πανεπιστηµίου που αφορά στην επικοινωνία ανάµεσα σε καθηγητές και
µαθητές. Θεωρείται αναµφισβήτητο πλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο
σύστηµα που να επιτρέπει άλλα και να προωθεί αυτήν την επικοινωνία. Που όµως
ξεκινάνε και που σταµατάνε τα όρια της ορθής επικοινωνίας ανάµεσα στους δύο
αυτούς διαφορετικούς ρόλους; Υπάρχουν πραγµατικά όρια τα οποία θα πρέπει να
καθοριστούν και να θεσµοθετηθούν; Η επικοινωνία ανάµεσα τους πρέπει να
περιορίζεται στο χώρο και στο χρόνο διδασκαλίας ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και άλλα µέσα πέραν της άµεσης επαφής (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
κ.τ.λ.); Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό ίσως είναι ορθότερο να µην δοθεί. Ίσως είναι
καλύτερο να υπάρξει µια ευελιξία σε αυτόν τον τοµέα και τα όρια του να
προσδιορίζονται από τα εκάστοτε άτοµα που αναλαµβάνουν τους συγκεκριµένους
ρόλους. Εποµένως, εάν υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση, εύκολα συµπεραίνουµε ότι το
σύστηµα αυτό και κατ’ επέκταση και ο ριζικός ορισµός ανήκουν στη δεύτερη
κατηγορία.
3.2.4 Στάδιο 4ο: ∆ηµιουργία Εννοιολογικού Μοντέλου
Έχοντας διατυπώσει έναν πλήρη και σαφή ριζικό ορισµό είµαστε σε θέση να
προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας. Ο ορισµός, σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, µπορούµε να πούµε συνοπτικά ότι είναι µια
περιεκτική περιγραφή ενός συστήµατος ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει ένα
συγκεκριµένο σκοπό και µετατρέπει αυτά που λαµβάνει ως είσοδο στην επιθυµητή
έξοδο. Το επόµενο στάδιο είναι η κατασκευή ενός µοντέλου που επιτυγχάνει αυτό
που περιγράφεται από τον ορισµό, η κατασκευή δηλαδή ενός µοντέλου του
συστήµατος ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ο µεγαλύτερος κίνδυνος στο σηµείο αυτό είναι ο επηρεασµός από την
πραγµατικότητα. Το εννοιολογικό µοντέλο πρέπει να είναι αποτέλεσµα του ριζικού
ορισµού και µόνο. ∆εν πρέπει να λαµβάνει υπάρχοντα στοιχεία, στοιχεία δηλαδή που
ισχύουν στον πραγµατικό κόσµο, ως δεδοµένα. Σκοπός του είναι η δηµιουργία µιας
ριζοσπαστικής άποψης για την προβληµατική κατάσταση που θα βοηθούσε στη
βελτίωσή της. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η µεθοδολογία θα προχωρούσε στη
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φάση της σύγκρισης θα φτάναµε στο σηµείο να συγκρίνουµε όµοια πράγµατα. Πολύ
συχνά όµως παρατηρείται το φαινόµενο, κυρίως οι νέοι χρήστες της µεθοδολογίας, να
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατασκευή ενός εννοιολογικού µοντέλου. Οι
δυσκολίες αυτές δεν αποδίδονται µόνο στην έλλειψη εµπειρίας αλλά και στην
έλλειψη γνώσης γύρω από καταστάσεις πραγµατικού κόσµου (Checkland, 2000). Οι
νέοι χρήστες, σπάνια έχουν επαρκή εικόνα για το πώς εκτελούνται οι δραστηριότητες
ή και ακόµα για το ποιες δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε µια
πραγµατική κατάσταση (π.χ. σε µια βιοµηχανία). Αναλογιζόµενος κανείς τα
παραπάνω θα µπορούσε εύκολα να ισχυριστεί ότι εδώ παρατηρείται µια αντίφαση.
Εάν το εννοιολογικό µοντέλο είναι αποτέλεσµα του ριζικού ορισµού και µόνο, πώς
είναι δυνατόν να υποστηρίζουµε ότι η γνώση για τις δραστηριότητες του
πραγµατικού κόσµου θα βοηθούσε στην κατασκευή του; Στην πραγµατικότητα αυτό
που συµβαίνει είναι ότι η γνώση αυτή συνεισφέρει µε το να δίνει πληροφορίες στη
δηµιουργία του µοντέλου αλλά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να την καθοδηγεί και
να την «σπρώχνει» προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση.
Η κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου είναι ίσως το πιο αυστηρά
προσδιορισµένο τµήµα της µεθοδολογίας. Ουσιαστικά γίνεται µε την καταγραφή του
ελάχιστου αριθµού ενεργητικών ρηµάτων που περιγράφουν τις κύριες
δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει το σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας
(ώστε να ικανοποιείται ο στόχος που τίθεται από το ριζικό ορισµό). Έχει προταθεί
ένας τρόπος δηµιουργίας εννοιολογικών µοντέλων που περιγράφεται στη συνέχεια
και που έχει αποδειχθεί χρήσιµος σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για τους νέους
χρήστες της µεθοδολογίας. Σε γενικές γραµµές όµως, η εµπειρία έχει δείξει ότι καθώς
η πείρα των αναλυτών στον τοµέα αυτό µεγαλώνει εγκαταλείπουν τη συγκεκριµένη
ακολουθία βηµάτων και αναπτύσσουν δικούς τους, προσωπικούς τρόπους που θα
τους επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή της διαδικασίας.
Τα βήµατα που προτείνονται καταγράφονται παρακάτω:
•

Χρησιµοποίηση ρηµάτων που αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες που
απαιτούνται για να πραγµατοποιήσουν τη διαδικασία µετασχηµατισµού (T από την
ανάλυση CATWOE, 7±2 ρήµατα).

•

Επιλογή των δραστηριοτήτων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν άµεσα (δεν
εξαρτώνται από άλλες).

•

Τοποθέτηση αυτών των δραστηριοτήτων πρώτες σε µία σειρά και στη συνέχεια
πρόσθεση στην αµέσως επόµενη αυτών που εξαρτώνται άµεσα από τις πρώτες. Η
διαδικασία συνεχίζεται έως τη στιγµή που θα καταγραφούν όλες οι
δραστηριότητες.

•

Επισήµανση της εξάρτησης ανάµεσα στης δραστηριότητες.

•

Ανασχεδιασµός του µοντέλου µε σκοπό να γίνει πιο ευανάγνωστο.
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•

Πρόσθεση των διαδικασιών ελέγχου και των στοιχείων του περιβάλλοντος όπως
ορίζεται από την ανάλυση CATWOE.

Είναι σηµαντικό να κατασκευάζεται το µοντέλο σε ένα επίπεδο χαµηλής ανάλυσης
και στη συνέχεια να εµπλουτίζεται µε περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες.
Αυτό είναι εµφανές και από τον αριθµό των ρηµάτων που προτείνεται για να
αντιπροσωπεύσουν τις κύριες δραστηριότητες (7±2). Εποµένως, οι δραστηριότητες
αυτές θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα ώστε να εµπεριέχουν όλες τις διεργασίες
που πρέπει να γίνουν στην προβληµατική κατάσταση. Για την περαιτέρω ανάλυση
του µοντέλου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, κάθε µια δραστηριότητα αναλύεται µε
τη σειρά της κατασκευάζοντας έναν ριζικό ορισµό που τη χαρακτηρίζει καθώς και το
αντίστοιχο εννοιολογικό µοντέλο. Με τον τρόπο αυτό εµφανίζεται µια ιεραρχία
επιπέδων στο εννοιολογικό µοντέλο και στα συστήµατα που αντιπροσωπεύει η
συγκεκριµένη δραστηριότητα (Williams, 2005).

Σχήµα 6: ∆ιαδικασία Κατασκευής ενός Εννοιολογικού Μοντέλου (Checkland, 2000)

Στο παραπάνω σχήµα (σχήµα 6) παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί για την κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου. Οι κατευθύνσεις
των βελών φανερώνουν τη συχνή ανάγκη για επανάληψη των προηγούµενων
δραστηριοτήτων.
Για την αξιολόγηση του µοντέλου προτείνεται ο έλεγχος του σε σχέση µε το τυπικό
συστηµικό µοντέλο. Πρόκειται για ένα µεθοδολογικό κατασκεύασµα που
συµπεριλαµβάνει στοιχεία η απουσία των οποίων ή η αναποτελεσµατικότητα τους σε
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προβληµατικές καταστάσεις έχει αποδειχθεί κρίσιµη µε αποτέλεσµα τη διόγκωση του
προβλήµατος (Checkland, 1981). Σύµφωνα µε το τυπικό συστηµικό µοντέλο ένα
σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας θα πρέπει να περιέχει:
•

Σκοπό ή αποστολή

•

Μέτρο απόδοσης

•

∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων

•

Στοιχεία τα οποία να είναι συστήµατα και να έχουν τις ιδιότητες του µοντέλου

•

Στοιχεία που αλληλεπιδρούν

•

Να βρίσκεται σε ένα ευρύτερο σύστηµα

•

Όριο το οποίο το διαχωρίζει από το περιβάλλον του

•

Πόρους

•

Εγγύηση συνέχειας

Παρόλα αυτά, το στάδιο αυτό δεν είναι τόσο αυστηρά καθορισµένο ώστε να
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι εάν ακολουθηθεί σωστά θα παρέχει εγγυηµένο
αποτέλεσµα. Η κρίση του παρατηρητή – αναλυτή παίζει αρκετά σηµαντικό ρόλο και
αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας πολλών
διαφορετικών µοντέλων από έναν ριζικό ορισµό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο η τεχνική που
αναπτύχθηκε από τον Woodborn (1985) και είναι γνωστή ως DIME από τα πρώτα
γράµµατα των λέξεων εξάρτηση (Dependency), πληροφορία (Information), υλικό
(Material) και ενέργεια (Energy). Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον κατασκευαστή των
µοντέλων να ελέγχει πότε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα παράγει µια έξοδο (µια
πληροφορία, ένα υλικό κτλ) και στη συνέχεια να σχηµατίζει ένα βέλος προς τη
δραστηριότητα που δέχεται την παραγόµενη έξοδο. Με τον τρόπο αυτό η δεύτερη
δραστηριότητα θεωρείται εξαρτώµενη από την πρώτη (Checkland και Tsouvalis,
1997).
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε στο διαχωρισµό που γίνεται από τους
Mathiassen και Nielsen (2000) ανάµεσα στα σχετικά συστήµατα, που επεκτείνεται,
όπως είναι αναµενόµενο, και στα εννοιολογικά µοντέλα που τα ακολουθούν και
περιγράφονται στη συνέχεια. Οι Mathiassen και Nielsen υποστηρίζουν ότι πολλές
φορές ο αναλυτής αντιµετωπίζει µια δυσκολία στη µοντελοποίηση συστηµάτων
ανθρώπινης δραστηριότητας ως µετασχηµατιστές. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
εισαγωγή του χαρακτηρισµού αυτών των συστηµάτων ως συστήµατα
αλληλεπίδρασης (και όχι µετασχηµατισµού). Ο διαχωρισµός αυτός επισηµαίνει ότι η
σπουδαιότητα ορισµένων συστηµάτων ανθρώπινης δραστηριότητας δεν έγκειται στην
ικανότητα µετατροπής των εισροών σε εκροές αλλά στη διαδικασία που ακολουθείται
για τη µετατροπή αυτή µέσα από την αλληλεπίδραση των στοιχείων του συστήµατος
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που κατευθύνεται από τους περιορισµούς της δοµής του. Εποµένως, υποστηρίζουν
ότι είναι απαραίτητο τα σχετικά συστήµατα να κατατάσσονται σε µία από τις δύο
κατηγορίες συστηµάτων ώστε να οδηγούµαστε στην επιτυχή µοντελοποίησή τους.
Όπως έχουµε αναλύσει προηγουµένως, ο ριζικός ορισµός είναι µια περιγραφή ενός
σχετικού συστήµατος. Η περιγραφή αυτή οφείλει να απαντάει στο ερώτηµα «τι
ακριβώς είναι το σχετικό σύστηµα;». Το εννοιολογικό µοντέλο µε τη σειρά του, ως
αποτέλεσµα του ριζικού ορισµού, αναπαριστά το «τι πρέπει να κάνει» το σύστηµα
ώστε να αποτελεί λογικό επακόλουθο του ορισµού. Παρατηρούµε λοιπόν ότι η
συσχέτιση ανάµεσα στα δύο αυτά κατασκευάσµατα της SSM είναι του τύπου «τι
είναι» και «τι κάνει». Σε καµία περίπτωση το εννοιολογικό µοντέλο δεν είναι
υποχρεωµένο αλλά ούτε και πρέπει να απαντήσει στο ερώτηµα «πώς;», πώς
εκτελείται µια διεργασία για παράδειγµα. Εποµένως, το µοντέλο βρίσκεται σε ένα
υψηλότερο επίπεδο από αυτό της πραγµατικής κατάστασης αφού η περιγραφή µιας
δραστηριότητας σε επίπεδο «τι;» (εννοιολογικό µοντέλο) µπορεί να υπονοεί πολλούς
πιθανούς τρόπους υλοποίησής της («πώς;», πραγµατική κατάσταση), (Checkland,
2000). Η επόµενη φάση, αυτή της σύγκρισης είναι αυτή που θα προσπαθήσει να
συνταιριάξει και να φέρει σε ισορροπία τα δύο διαφορετικά επίπεδα.
Στο σηµείο αυτό της µεθοδολογίας γίνεται προσπάθεια να είναι ανοικτή και προς
άλλες συστηµικές σκέψεις που αφορούν συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας.
Προτείνεται λοιπόν η σύγκριση του εννοιολογικού µοντέλου σε σχέση και µε άλλες
συστηµικές θεωρίες ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητά του.
3.2.5 Στάδιο 5ο: Σύγκριση Μοντέλου µε την Πραγµατικότητα
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο παρατηρητής στην παρούσα φάση έχει στη
διάθεσή του δύο διαφορετικά στοιχεία. Την πλούσια εικόνα, που είναι το αποτέλεσµα
του δεύτερου σταδίου και ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και το εννοιολογικό
µοντέλο που παρουσιάζει την ιδανική µορφή που θα έπρεπε να έχει το σύστηµα που
µελετά. Η φάση αυτή έρχεται να συγκρίνει τα δύο αυτά αποτελέσµατα της
διαδικασίας και να εντοπίσει ενδεχόµενες οµοιότητες και διαφορές. Οµοιότητες και
διαφορές που υπάρχουν δηλαδή ανάµεσα στην πραγµατική και στην ιδανική
κατάσταση. Στην πραγµατικότητα, ο σκοπός της σύγκρισης είναι να δηµιουργήσει
συζητήσεις ανάµεσα στους εµπλεκόµενους στην προβληµατική κατάσταση για
πιθανές αλλαγές. Προτείνονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι σύγκρισης του
εννοιολογικού µοντέλου µε την πραγµατικότητα (Checkland, 1981).
(i) χρησιµοποίηση του εννοιολογικού µοντέλου σαν βοήθηµα για τη διεξαγωγή
αδόµητων συζητήσεων γύρω από την προβληµατική κατάσταση.
(ii) καταγραφή ερωτήσεων που πηγάζουν από τα βασικά χαρακτηριστικά και
δραστηριότητες του εννοιολογικού µοντέλου. Οι ερωτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται
για τη δόµηση συζητήσεων γύρω από την προβληµατική κατάσταση. Στόχος τους
είναι να διαπιστωθεί το εάν και κατά πόσον οι δραστηριότητες που περιγράφονται
στο εννοιολογικό µοντέλο εκτελούνται στην υπάρχουσα κατάσταση.
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(iii) χρησιµοποίηση του µοντέλου σε µελέτες παλαιών περιπτώσεων. Ο τρόπος
αυτός µεταφέρει τη σύγκριση από το µοντέλο στα αποτελέσµατα του. Αντί να
συγκρίνεται δηλαδή το µοντέλο µε την πραγµατικότητα, συγκρίνονται τα
αποτελέσµατα περασµένων µελετών µε αποτελέσµατα που θα προέκυπταν εάν είχε
χρησιµοποιηθεί το µοντέλο.
(iv) δηµιουργία µοντέλου που να περιγράφει τις δραστηριότητες που συµβαίνουν
στην πραγµατικότητα. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να µοιάζει στη µορφή µε το
εννοιολογικό µοντέλο. Με τον τρόπο αυτό γίνονται πιο εµφανείς διαφορές ανάµεσα
στην πραγµατικότητα και στην ιδανική κατάσταση.
Ο Checkland υποστηρίζει ότι η φάση της σύγκρισης είναι ένα στάδιο της
µεθοδολογίας µαλακών συστηµάτων που τη διαχωρίζει από τις «σκληρές»
συστηµικές προσεγγίσεις αφού δεν υφίσταται η αντίστοιχη διαδικασία σε αυτές. Στις
σκληρές µεθοδολογίες, γίνεται προσπάθεια κατασκευής ενός µοντέλου που θα
αναπαριστά τον πραγµατικό κόσµο. Σε αντίθεση, το εννοιολογικό µοντέλο, όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως είναι αποτέλεσµα του ριζικού ορισµού που είναι
αποµακρυσµένος από την πραγµατικότητα και ως απόρροια αυτού στοχεύει στην
απάντηση του ερωτήµατος «τι πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της κατάστασης;» και
όχι στο «πώς». Εποµένως στο στάδιο της σύγκρισης αυτό που ουσιαστικά πρέπει να
κάνουµε είναι να διαπιστώσουµε εάν οι προτάσεις του εννοιολογικού µοντέλου
αντιπροσωπεύονται µε κάποιον τρόπο στην πραγµατικότητα και εάν ναι, τότε να
ερευνήσουµε εάν ο τρόπος αυτός µπορεί να αντικατασταθεί µε κάποιον
καταλληλότερο (Ledington και Ledington, 1999).
Λόγω τις σπουδαιότητας που αναγνωρίζουµε στη φάση αυτή, πολλοί µελετητές της
SSM πιστεύουν ότι θα έπρεπε να της έχει δοθεί µεγαλύτερη έµφαση από τον
εισηγητή της. Υποστηρίζουν ότι κυρίως οι νέοι χρήστες της µεθοδολογίας
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση της σύγκρισης και ότι ενώ θα έπρεπε να
έχουν σηµειωθεί σηµαντικές πρόοδοι και αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή, η
µεθοδολογία παρέµεινε στάσιµη. Επιπλέον, η έρευνα γύρω από την εφαρµογή της σε
ποικιλία προβληµατικών καταστάσεων έδειξε ότι πολλοί χρηστές θεωρούν πολύ
ενδιαφέρουσα και χρήσιµη τη γενική φιλοσοφία της έκφρασης και παρουσίασης
πολλών απόψεων (που εντοπίζεται στις φάσεις 1 και 2) άλλα δεν αναγνωρίζουν την
ιδία σπουδαιότητα στην κατασκευή των µοντέλων και στη διαδικασία της σύγκρισης,
(Ledington και Ledington, 1999).
Πολύ συχνά ο µελετητής προσπαθώντας να αναγνωρίσει ένα βαθµό συσχέτισης
ανάµεσα στο εννοιολογικό µοντέλο και στην πραγµατικότητα µπορεί να πέσει στην
παγίδα να µην αναγνωρίσει τη διαφορετικότητα παρόµοιων καταστάσεων και να τις
χαρακτηρίσει ως ίδιες. Είναι σηµαντικό λοιπόν να µην επηρεάζεται από τις
προσδοκίες του γιατί µε τον τρόπο αυτό θα οδηγηθεί σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό λάθος που µπορεί να κάνει είναι να θεωρήσει τις
προτάσεις του εννοιολογικού µοντέλου ως τις πλέον κατάλληλες για την

49

προβληµατική κατάσταση και χωρίς να δοθεί καθόλου έµφαση στις υπάρχουσες
συνθήκες να προβεί σε αλλαγές που σκοπό έχουν να αντιγράψουν στην
πραγµατικότητα τις δραστηριότητες που περιγράφονται από το µοντέλο. Ο στόχος
του εννοιολογικού µοντέλου όµως δεν είναι αυτός αλλά ως σηµείο αναφοράς να
προσφέρει γόνιµο έδαφος για τη διεξαγωγή συζητήσεων. Παρόλο που έχουν
συµπεριληφθεί πολλές απόψεις για την προβληµατική κατάσταση και έχει γίνει
προσπάθεια να καταγραφούν πολλές παράµετροι που την επηρεάζουν δεν σηµαίνει
ότι οι αλλαγές που θα προτείνει θα µπορούν να εξασφαλίσουν ένα εγγυηµένο
αποτέλεσµα. Εποµένως είναι φανερό ότι χρειάζεται να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή
στο στάδιο αυτό της µεθοδολογίας παρά τη φαινοµενική πρώτη εντύπωση που ίσως
προκύπτει ότι η σύγκριση αποτελεί µια απλή διαδικασία της µεθοδολογίας.
3.2.6 Στάδιο 6ο: Εντοπισµός Εφικτών και Επιθυµητών Αλλαγών
Οι διαφορές που προκύπτουν από το στάδιο της σύγκρισης έχουν ως
αποτέλεσµα τη δυνατότητα προσδιορισµού πιθανών αλλαγών. Πολλές από τις
αλλαγές αυτές δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Στο σηµείο αυτό ξεκινάει ένας νέος
κύκλος συζητήσεων για τον προσδιορισµό αλλαγών που είναι τόσο επιθυµητές όσο
και εφικτές. Στις συζητήσεις αυτές καλό είναι να συµµετέχουν άνθρωποι που
εµπλέκονται µε την προβληµατική κατάσταση και έχουν διάθεση να καταβάλουν
προσπάθεια για την αντιµετώπισή της. Η συµµετοχή αυτή επιβάλλεται για δύο κυρίως
λόγους. Αρχικά γιατί, ως εσωτερικά στοιχεία του υπό µελέτη συστήµατος είναι σε
θέση να προσεγγίζουν καλύτερα τις πιθανές αντιδράσεις στις ενδεχόµενες αλλαγές
που θα προταθούν αλλά και γιατί, τοποθετώντας τους µέσα στη διαδικασία βελτίωσης
του προβλήµατος έρχονται σε άµεση επαφή µε την προσπάθεια αντιµετώπισής του
και µε τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαδικασία υλοποίησης των επιλεγµένων
αλλαγών αφού είναι πιο εύκολο πλέον για αυτούς να τις αποδεχτούν.
Προηγουµένως αναφερθήκαµε στις αλλαγές που πρέπει να υλοποιηθούν και τις
χαρακτηρίσαµε τόσο ως επιθυµητές όσο και ως εφικτές. Γενικά στις σκληρές
προσεγγίσεις παρατηρείται το φαινόµενο οι αλλαγές που προτείνονται να είναι
επιθυµητές από την οπτική γωνία του συστηµικού αναλύτη άλλα οι αλλαγές αυτές να
βασίζονται κυρίως στη λογική. Η λογική όµως πολλές φορές δεν αποδεικνύεται
αρκετή. Υπάρχουν παράγοντες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των αλλαγών
αυτών ή και ακόµα η εφαρµογή τους να αποδειχτεί εν τέλει ζηµιογόνος για το
σύστηµα που µελετάται. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως πολιτισµικοί. Έτσι έχουµε
λοιπόν ένα ακόµα σηµείο της µεθοδολογίας που η οπτική γωνία θεώρησης της
κατάστασης, δηλαδή η κοσµοαντίληψη (το W στην ανάλυση CATWOE) παίζει
σηµαντικό ρόλο. ∆εν αρκεί οι αλλαγές που προτείνονται να είναι λογικά επιθυµητές
άλλα απαιτείται να είναι και πολιτισµικά εφικτές. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι
τριών ειδών (Checkland, 1981):
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(i) στη δοµή του συστήµατος, οι οποίες είναι σχετικά χρονοβόρες στην εφαρµογή
τους. Ένα παράδειγµα αλλαγής της δοµής του συστήµατος «πανεπιστήµιο» είναι η
σύσταση ενός νέου τµήµατος ή η κατάργηση ενός παλιού
(ii) στις διαδικασίες που είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν και να
πραγµατοποιηθούν, όπως για παράδειγµα αλλαγές στις δραστηριότητες που
αφορούν στον τρόπο εγγραφής των νέων φοιτητών στα τµήµατα του πανεπιστηµίου
και
(iii) στη συµπεριφορά, που αφορά τον τρόπο σκέψης και τους ρόλους των
ανθρώπων µέσα στο σύστηµα. Τέτοιες αλλαγές είναι σχετικά δύσκολο να
υλοποιηθούν όµως µπορούν να επέλθουν αργά αλλά σταθερά ως αποτέλεσµα της
συµµετοχής των προσώπων σε ολόκληρη τη διαδικασία. Οι αλλαγές στη
συµπεριφορά µπορούν επίσης να επηρεαστούν από τις αλλαγές στη δοµή ή στις
διαδικασίες.
3.2.7 Στάδιο 7ο: Υλοποίηση Αλλαγών
Μετά τον εντοπισµό των επιθυµητών και εφικτών αλλαγών ξεκινούν οι
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να έχουν ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων προβληµάτων που µπορούν µε τη σειρά τους να
αντιµετωπιστούν επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία που προτείνει η µεθοδολογία
µαλακών συστηµάτων.

3.3 Η Νέα Μορφή της Μεθοδολογίας
Στην ιστορική πορεία της µεθοδολογίας και καθώς αυτή εφαρµόσθηκε σε
ποικιλία προβληµατικών καταστάσεων, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για ορισµένες
αλλαγές, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσµατική εφαρµογή
της. Μια σειρά από εφαρµογές της ΜΜΣ παρουσιάζουν στο βιβλίο τους “Soft
Systems Methodology in Action” οι Checkland P. και Scholes J. (1990). Εποµένως, η
µορφή της όπως προτείνεται σήµερα έχει διαφοροποιηθεί αρκετά από αυτή που
παρουσίαζε πριν τρεις δεκαετίες. Παρόλα αυτά, οι αλλαγές οι οποίες επήλθαν
περιορίζονται σε ορισµένες διευκρινιστικές προσθήκες καθώς και στη διαδικασία που
ακολουθείται κατά την εφαρµογή της. Οι γενικές αρχές της, η φιλοσοφία της, το
υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται παραµένουν ως έχουν.
Μια σηµαντική αλλαγή της µεθοδολογίας, που αφορά στη δοµή της και στον τρόπο
εφαρµογής της ήταν η εγκατάλειψη των επτά σταδίων. Μια αλλαγή που
υπαγορεύτηκε από τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την εφαρµογή της σε ποικίλες
προβληµατικές καταστάσεις, καθώς έγινε από πολύ νωρίς κατανοητό ότι πολύ σπάνια
ακολουθούνταν, ιδιαίτερα από τους πιο έµπειρους µελετητές. Εποµένως, αντί για
επτά στάδια, έχουµε πλέον τέσσερις κύριες δραστηριότητες να απαρτίζουν τη
µεθοδολογία. Οι τέσσερις αυτές δραστηριότητες απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα
(σχήµα 7) και αναλύονται στη συνέχεια. Από τη µελέτη του σχήµατος γίνεται φανερή
η κυκλική διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας και
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στοχεύει, µέσα από την κατάκτηση της γνώσης γύρω από την προβληµατική
κατάσταση, στη βελτίωσή της.

Σχήµα 7: Οι Τέσσερις Κύριες ∆ραστηριότητες της Μεθοδολογίας Μαλακών Συστηµάτων

3.3.1 Έρευνα γύρω από την προβληµατική κατάσταση
Η διαδικασία της έρευνας γύρω από την προβληµατική κατάσταση αποτελείται
από τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας των επτά σταδίων. Στην ανάλυσή τους
επισηµάναµε ότι µε την κατασκευή της πλούσιας εικόνας έχουµε την πρόθεση να
εντοπίσουµε στοιχεία δοµής, στοιχεία διαδικασίας και στοιχεία συσχέτισης µεταξύ
αυτών. Η προσέγγιση αυτή αποδείχτηκε αρκετά χρήσιµη σε πολλές περιπτώσεις.
Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες θεώρησαν ότι δεν δίνονται επαρκής κατευθυντήριες
γραµµές προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίως όταν ήρθαν αντιµέτωποι µε
συγκεκριµένα συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας που τους ανέδειξαν την
ενεργειακή και συναισθηµατική φόρτιση που επικρατεί στις προβληµατικές
καταστάσεις (Checkland, 2001).
Για το λόγο αυτό προτάθηκε µια νέα προσέγγιση που στηρίζεται στην επαναληπτική
εφαρµογή της µεθοδολογίας. Έτσι, µέσω των γρήγορων περασµάτων από τις
διαδικασίες της µεθοδολογίας αυξάνεται η ποσότητα των πληροφοριών που
διαθέτουµε για την προβληµατική κατάσταση. ∆ιατυπώνουµε εποµένως εν συντοµία
ριζικούς ορισµούς, κατασκευάζουµε εννοιολογικά µοντέλα και προχωράµε γρήγορα
στη φάση της σύγκρισης. Ουσιαστικά, αυτό είναι το σηµείο που θα µας επιτρέψει να
γνωρίσουµε περισσότερα για την προβληµατική κατάσταση. Στην προσέγγιση αυτή,
η σύγκριση του εννοιολογικού µοντέλου µε την πλούσια εικόνα αποτελεί την πηγή
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πληροφοριών για την πραγµατικότητα (Checkland, 2001). Η διαδικασία αυτή όµως
έχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στοχεύουν κυρίως
προς µια κατεύθυνση. Αυτής της βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπαρχόντων
λειτουργιών.
Εποµένως, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να κινηθεί η µεθοδολογία προς µία άλλη
κατεύθυνση για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Η νέα προσέγγιση
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια της πορείας της. Στην εφαρµογή της σε
προβληµατικές καταστάσεις αποδείχτηκε ιδιαίτερα καρποφόρα. Στην ουσία εισήγαγε
τρεις νέες αναλύσεις που έρχονται να συµπληρώσουν την πλούσια εικόνα (Bennetts,
Wood – Harper και Mills, 2000), (Checkland, 2000, 2001).

Σχήµα 8: Σχηµατική Απεικόνιση της ΜΜΣ µετά την Εισαγωγή της Πολιτισµικής Ανάλυσης (Mingers,
2000)

Οι αναλύσεις αυτές ονοµάστηκαν από τον Checkland ανάλυση Ι, ανάλυση ΙΙ και
ανάλυση ΙΙΙ. Σκοπό έχουν να λειτουργήσουν συνεργαζόµενες και να αναδείξουν
περισσότερες πτυχές του υπό µελέτη συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δυνατή
53

η πιο καίρια αντιµετώπιση του προβλήµατος και οι αλλαγές που θα προταθούν στη
συνέχεια θα είναι πιο αποτελεσµατικές. Αρχικά, µε την εισαγωγή των τριών αυτών
αναλύσεων, η µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων αντιµετωπίστηκε σαν να
ακολουθεί δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι η πολιτισµική
ανάλυση, που αποτελείται από τις αναλύσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και η λογική ανάλυση που
στοχεύει στην κατασκευή των εννοιολογικών µοντέλων για την ανάδειξη
συζητήσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές αλληλοσυµπληρώνονται και οδηγούν σε πιο
επιθυµητά αποτελέσµατα. Στο σχήµα 8 γίνονται περισσότερο κατανοητές οι δύο
διαφορετικές κατευθύνσεις – ροές που ακολουθεί η διαδικασία έρευνας στη ΜΜΣ.
Στο δεξί τµήµα του σχήµατος απεικονίζεται η ροή της λογικής ανάλυσης ενώ
αντίστοιχα στο αριστερό η ροή της πολιτισµικής ανάλυσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
R. L. Flood (2000), µιλώντας για την πολιτισµική ανάλυση και κυρίως για την
ανάλυση ΙΙΙ τη χαρακτηρίζει ως ένα «σκληρό» µάθηµα από έναν άνθρωπο που
σκέπτεται «µαλακά» - ευµετάβλητα.
3.3.1.1 Ανάλυση I
Η ανάλυση I έχει ως στόχο της να διαχωρίσει τους ρόλους των εµπλεκοµένων
στην προβληµατική κατάσταση (Checkland, 2000). Με την πλούσια εικόνα έχουµε
διαµορφώσει µια γενική άποψη για το πρόβληµα και για τους ανθρώπους που
συνδέονται µε αυτό. Ποιοι από αυτούς όµως είναι οι κάτοχοι του προβλήµατος; Αυτή
είναι µια ερώτηση στην οποία οφείλουµε να απαντήσουµε καθώς θα δώσει έναυσµα
στη δηµιουργία χρήσιµων µοντέλων για τα σχετικά συστήµατα. Με την ανάλυση Ι
λοιπόν, ο ασχολούµενος µε το προβλήµατα καλείται να προκαθορίσει ποιοι από τους
εµπλεκόµενους είναι αυτοί που έχουν ουσιαστικά το πρόβληµα. Όσο εύκολο και εάν
φαίνεται αυτό, η πολυπλοκότητα ορισµένων καταστάσεων δεν επιτρέπει τον εύκολο
διαχωρισµό των ρόλων των ανθρώπων και αυτό γίνεται περισσότερο εµφανές αν
αναλογιστούµε ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανάλυση από δυο διαφορετικούς
παρατηρητές οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσµατα (Staker, 1999), (Christis, 2005).
Εποµένως, είναι σηµαντικό να γίνει από την αρχή ένας ορθός διαχωρισµός αφού θα
καθοδηγήσει την πορεία της µεθοδολογίας. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως πως η µια
προσέγγιση είναι σωστή και η άλλη λανθασµένη αλλά ότι οι αλλαγές που θα
προταθούν στα επόµενα στάδια θα είναι σίγουρα διαφορετικές, είτε περισσότερο είτε
λιγότερο επιθυµητές.
3.3.1.2 Ανάλυση II
Πρόκειται για µια ανάλυση που αντιµετωπίζει το υπό εξέταση σύστηµα ως
κοινωνικό. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή κάθε σύστηµα αποτελείται από
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε τρία χαρακτηριστικά, στους «ρόλους», στους
«κανόνες» και στις «αξίες». Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν παραµένουν σταθερές
άλλα αλλάζουν συνεχώς (Checkland, 2000).
Ένας ρόλος είναι µία κοινωνική θέση που κάποιος από τους εµπλεκόµενους στην
προβληµατική κατάσταση την αναγνώρισε ως σηµαντική. Εποµένως σε µια
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επιχείρηση ένας ρόλος που µπορεί να εµφανιστεί στην προβληµατική κατάσταση
είναι ο διευθυντής ή κάποιος πωλητής και αντίστοιχα σε ένα νοσοκοµείο µπορεί να
είναι ένας γιατρός ή ένας νοσοκόµος. Έκτος όµως από τους ρόλους που έχουν
καθοριστεί τυπικά µέσα σε έναν οργανισµό υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν
επίσηµη υπόσταση αλλά παρόλα αυτά επηρεάζουν την προβληµατική κατάσταση. Το
να παραληφθούν σε µία ανάλυση θα ήταν σηµαντικό λάθος του παρατηρητή.
Οι εµπλεκόµενοι σε κάθε σύστηµα αναµένεται να έχουν µια συγκεκριµένη
συµπεριφορά. Η συµπεριφορά αυτή καθορίζεται από τους κανόνες και επιβάλλεται
από ένα σύνολο αξιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι σχέσεις ανάµεσα
στους ρόλους, στους κανόνες και στις αρχές δεν είναι στατικές. Για να µπορέσει να
χειριστεί τη δυναµικότητα αυτή, η ανάλυση II ενηµερώνεται διαρκώς, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εφαρµογής της µεθοδολογίας. Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι
η συλλογή των στοιχείων δεν πρέπει να γίνει µέσω ευθέων ερωτήσεων. Θα ήταν
καλύτερο να ακολουθηθεί κάποιος πιο έµµεσος τρόπος καθώς οι άµεσες ερωτήσεις
στην περίπτωση αυτή δεν δίνουν συνήθως τα ορθά αποτελέσµατα (Staker, 1999).
3.3.1.3 Ανάλυση III
Η ανάλυση III εξετάζει το σύστηµα από την πολιτική του διάσταση. Μελετάει
τον τρόπο µε τον οποίο διαφορετικά συµφέροντα µέσα σε έναν οργανισµό µπορούν
να συµβιβαστούν και στον τρόπο που εκφράζεται η εξουσία στο υπό µελέτη
σύστηµα. Το πρώτο βήµα της ανάλυσης είναι να αναγνωριστούν µέσα στην
προβληµατική κατάσταση τα στοιχεία της εξουσίας και στη συνέχεια πρέπει να γίνει
έρευνα για το πώς αυτά αποκτώνται, µεταβιβάζονται, χειραγωγούνται,
διαφυλάσσονται και εγκαταλείπονται (Checkland, 2000).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πολιτισµική ανάλυση, ως έννοια, δεν αποτελεί µια
προσθήκη στη µεθοδολογία. Στην κατασκευή της πλούσιας εικόνας στο στάδιο 2
αναφέραµε ότι συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στοιχεία για την προβληµατική
κατάσταση καθώς και παράγοντες που την επηρεάζουν. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί
αλλά και πρέπει να είναι και κοινωνικοί και πολιτισµικοί. Εποµένως, η αλλαγή που
πραγµατοποιήθηκε στη µεθοδολογία δεν αποτελεί συµπλήρωση µε ένα επιπλέον
στοιχείο που δεν εµφανιζόταν στην πρώιµη µορφή της αλλά επισήµανση των
κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία έρευνας γύρω από την
προβληµατική κατάσταση.
3.3.2 Κατασκευή µοντέλων σκόπιµων δραστηριοτήτων
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για την κατασκευή ενός εννοιολογικού µοντέλου
χρειάζεται προηγουµένως να έχει διατυπωθεί ένας σαφής ορισµός που να περιγράφει
τις δραστηριότητες που εκτελεί. Στα πρόσφατα χρόνια της µεθοδολογίας
διαπιστώθηκε όµως ότι η ανάλυση CATWOE δεν επαρκεί και για το λόγο αυτό
προστέθηκε ένα νέο βοήθηµα που στοχεύει προς αυτήν την κατεύθυνση, την ορθή
διατύπωση δηλαδή ενός ριζικού ορισµού (Mingers, 2000). Σύµφωνα µε την
προσθήκη αυτή, υποστηρίζεται ότι η µορφή του ριζικού ορισµού πρέπει να είναι του
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τύπου: «να γίνει το P µέσω του Q για να επιτευχθεί το R». Με τον τρόπο αυτό, από τη
στιγµή που θα ορίσουµε το µοντέλο είµαστε σε θέση να απαντήσουµε σε τρία βασικά
ερωτήµατα. «Τι να κάνουµε;», «Πώς να το κάνουµε;» και «Γιατί να το κάνουµε;». Τα
ερωτήµατα αυτά απαντώνται αυτόµατα µε τον καθορισµό των P, Q και R αντίστοιχα
(Checkland, 2000), (Bergvall – Kareborn, 2002a). Η χρήση αυτής της µεθόδου
παρέχει στον αναλυτή ένα χρήσιµο εργαλείο που θα του επιτρέψει να αποσαφηνίσει
τις έννοιες που εµπλέκονται και να καταλήξει έτσι στην ορθότερη επιλογή των P, Q
και R. Η ανάλυση αυτή πολύ συχνά αναφέρεται ως ανάλυση PQR.
Εποµένως, εκτός από το τι πρέπει να κάνει ένα σχετικό σύστηµα, κρίνεται πλέον
απαραίτητο να καθοριστεί εκ των προτέρων και ο τρόπος που πρέπει να γίνει µια
ενέργεια αλλά και ο σκοπός αυτής της συγκεκριµένης ενέργειας. Η διαδικασία αυτή
δεν στοχεύει στο να εισάγει στο εννοιολογικό µοντέλο τα χαρακτηριστικά αυτά αλλά
αποτελεί έναν τρόπο καθορισµού συστηµάτων ενός ανώτερου και ενός κατώτερου
επιπέδου. Η απάντηση στο ερώτηµα «γιατί;» επισηµαίνει το σκοπό του συστήµατος ο
οποίος προέρχεται από ένα επίπεδο που βρίσκεται σε υψηλότερη κλίµακα από αυτή
του εννοιολογικού µοντέλου που πρόκειται να κατασκευάσουµε. Αντίστοιχα, το
«πώς;» εντοπίζει τον τρόπο και καθορίζει το αµέσως επόµενο επίπεδο. Άρα λοιπόν µε
τη διατύπωση του ριζικού ορισµού έχουµε πλέον στη διάθεσή µας τρία συστήµατα
που κατατάσσονται ιεραρχικά: το σύστηµα, το υπερσύστηµα και το υποσύστηµα
(Checkland, 2000).

Σχήµα 9: ∆ιαφορικά Επίπεδα Εστίασης από τον κάθε Παρατηρητή (Checkland, 2000)

Ο σκοπός αυτής της νέας προσέγγισης είναι να αποτρέψει τον παρατηρητή από το να
είναι περιορισµένος και να τον αναγκάσει, µε τον εντοπισµό των δύο άλλων
συστηµάτων, στην καλύτερη εφαρµογή της µεθοδολογίας. Πρέπει να σηµειώσουµε
βεβαία ότι είναι στην κρίση του παρατηρητή ποιο είναι το σύστηµα αυτό που θα
καθορίσει ως εξεταζόµενο και κατ’ επέκταση το υπερσύστηµα και τα υποσυστήµατά
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του. Είναι τελείως υποκειµενική η επιλογή του σχετικού συστήµατος και είναι αυτή
που καθορίζει το επίπεδο της ανάλυσης. Ένα σύστηµα ενός παρατηρητή µπορεί να
αποτελεί υπερσύστηµα ή υποσύστηµα στην ανάλυση ενός άλλου. Με το παραπάνω
σχήµα (σχήµα 9) γίνεται προσπάθεια να απεικονιστούν σχηµατικά τα όσα
αναλύθηκαν προηγουµένως, η ιεράρχηση δηλαδή των συστηµάτων σε διαφορετικά
επίπεδα καθώς επίσης και η υποκειµενικότητα στον τρόπο θεώρησης της κατάστασης
από τον παρατηρητή της.
Μια άλλη σηµαντική προσθήκη της µεθοδολογίας είναι η θέσπιση κριτηρίων
αξιολόγησης των εννοιολογικών µοντέλων. Κατά τον Checkland, τα µοντέλα θα
πρέπει να διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα οποία θα γίνεται η µέτρηση
της απόδοσής τους (Checkland, 2000).
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
η δραστικότητα (efficacy) που αναφέρεται στο έλεγχο των εξόδων που παράγονται,
η αποδοτικότητα (efficiency) που ελέγχει αν οι πηγές που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή των αποτελεσµάτων είναι οι ελάχιστες δυνατές και
η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) που αναφέρεται στον έλεγχο σε ένα ανώτερο
επίπεδο, µελετάται δηλαδή εάν η µετατροπή που γίνεται συνεισφέρει σε ένα ανώτερο
επίπεδο ή έχει ένα ευρύτερο σκοπό.
Εξαιτίας του πρώτου γράµµατος των αγγλικών λέξεων τα κριτήρια αυτά έχουν µείνει
γνωστά ως 3Ε και πολλές φορές, ανάλογα µε την προβληµατική κατάσταση,
αναφερόµαστε σε 5Ε καθώς προστίθενται δυο ακόµα κριτήρια:
η ηθικότητα (ethicality) κατά πόσον δηλαδή µια ενδεχόµενη µετατροπή θα ήταν ηθικά
σωστή και
η κοµψότητα (elegance) που ελέγχει τις αισθητικές παρεµβάσεις.
Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι κάθε σύστηµα µπορεί να απαρτίζεται από δύο
υποσυστήµατα. Τα συστήµατα αυτά ίσως δεν έχουν φυσική υπόσταση και ο
διαχωρισµός τους µπορεί να είναι τελείως θεωρητικός (Checkland, 2001). Το ένα
αποτελεί το λειτουργικό σύστηµα, µέσα στο οποίο εκτελούνται όλες οι
δραστηριότητες και το άλλο το σύστηµα ελέγχου, που είναι αρµόδιο για να
παρακολουθεί εάν και κατά πόσον το υπό µελέτη σύστηµα εκτελεί σωστά τις
λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνο. Ο έλεγχος αυτός γίνεται σύµφωνα µε τα
τρία (ή πέντε) κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρθηκαν προηγουµένως (3Ε) (Mingers,
2000), (Taylor, Moyniham και Wood – Harper, 1998).
Οι Ledington και Ledington (1999), κάνοντας κριτική στον τρόπο κατασκευής ενός
εννοιολογικού µοντέλου, επισήµαναν ότι σε πραγµατικές συνθήκες εξερεύνησης µιας
προβληµατικής κατάστασης κατασκευάζεται ένας µεγάλος αριθµός εννοιολογικών
µοντέλων που µόνο ορισµένα από αυτά είναι σε θέση να χειριστούν επιτυχώς την
προβληµατική κατάσταση και χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά. Για το λόγο αυτό
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παρουσιάζεται ένας πίνακας µε βάση τον οποίο αξιολογούνται τα κατασκευασµένα
εννοιολογικά µοντέλα (πίνακας 1).
Πίνακας 1: Αξιολόγηση Εννοιολογικών Μοντέλων (Ledington και Ledington, 1999)
Επιθυµητό

Μη Επιθυµητό

Υψηλές
προσδοκίες

Η κατάσταση πρέπει να γίνει όπως
στο µοντέλο και το µοντέλο είναι
επιθυµητό. Εντοπισµός αδυναµιών
της κατάστασης µε τη βοήθεια του
µοντέλου. Ανάπτυξη τρόπων που
θα βελτιώσουν τις λειτουργίες των
δραστηριοτήτων

Η κατάσταση αναµένεται να γίνει
όπως στο µοντέλο αλλά το µοντέλο
είναι µη επιθυµητό. ∆ράση για
κατάργηση ή περιορισµό
λειτουργικών πλευρών της
κατάστασης που είναι όπως στο
µοντέλο

Χαµηλές
προσδοκίες

Η κατάσταση να µην γίνει όπως
στο µοντέλο αλλά το µοντέλο είναι
επιθυµητό. Έναρξη στρατηγικής
δράσης για απόφαση, σχεδιασµό,
υλοποίηση σκόπιµης δράσης για
την κατάσταση

Η κατάσταση δεν είναι όπως στο
µοντέλο και το µοντέλο είναι µη
επιθυµητό. Στρατηγική δράση για
αναγνώριση απειλών σε µη
επιθυµητές δραστηριότητες που ίσως
αναπτυχθούν και ανάπτυξη
µετρήσεων παρεµπόδισης

Ο πίνακας αυτός βασίζεται σε δύο µεταβλητές. Η πρώτη αφορά το κατά πόσον οι
προσδοκίες του αναλυτή για την ικανότητα του µοντέλου για επιτυχή αντιµετώπιση
της κατάστασης είναι υψηλές η µη και η δεύτερη το κατά πόσον οι αλλαγές που
προκύπτουν από τη σύγκριση του µοντέλου µε την πραγµατικότητα είναι επιθυµητές.
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η πρώτη µεταβλητή σχετίζεται µε την κατάσταση που
επικρατεί πριν από τη φάση της σύγκρισης ενώ η δεύτερη µε αυτή µετά από τη
σύγκριση. Σύµφωνα µε το παραπάνω, η σπουδαιότητα του µοντέλου µπορεί να
χαρακτηριστεί ως σηµαντική µόνο όταν οι προσδοκίες του αναλυτή για αυτό είναι
υψηλές και ταυτόχρονα οι αλλαγές που προτείνει είναι επιθυµητές (Ledington και
Ledington, 1999).
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να κάνουµε µια επισήµανση που αφορά το τυπικό
συστηµικό µοντέλο, που όπως αναφέραµε στην ανάλυση του 4ου σταδίου της
µεθοδολογίας χρησιµοποιείτο για την αξιολόγηση του εννοιολογικού µοντέλου.
∆ιαπιστώθηκε, στην πορεία της µεθοδολογίας ότι συντελούσε στη δηµιουργία
λανθασµένων εντυπώσεων ότι τα συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας
περιγράφουν µελλοντικές δράσεις της πραγµατικής κατάστασης. Αυτό συνέβη γιατί
εµπεριέχει στοιχεία όπως όρια, υποσυστήµατα, πηγές κ.τ.λ. (Checkland, 2000). Για το
λόγο αυτό, καθώς και για το γεγονός ότι η ανάλυση CATWOE, τα 3Ε και η
µορφοποίηση PQR του ριζικού ορισµού αποδείχθηκαν ικανοποιητικά βοηθήµατα για
την κατασκευή ενός εννοιολογικού µοντέλου, ο έλεγχος σύµφωνα µε το τυπικό
συστηµικό µοντέλο αποσύρθηκε από τις διαδικασίες που προτείνονται για την
εφαρµογή της µεθοδολογίας.
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3.3.3 ∆ιεξαγωγή Συζητήσεων για την Προβληµατική Κατάσταση
Χρησιµοποιώντας τα Μοντέλα
Βρισκόµαστε πλέον στο στάδιο της µεθοδολογίας που στοχεύει στην ανάδειξη
συζητήσεων γύρω από την προβληµατική κατάσταση ανάµεσα στους εµπλεκόµενους
και στον αναλυτή. Οι συζητήσεις αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσµα της σύγκρισης
του εννοιολογικού µοντέλου µε την πραγµατικότητα. Όµως, όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, παρά τη σπουδαιότητα της φάσης της σύγκρισης για τη διεξαγωγή
συζητήσεων, πρόκειται για ένα σηµείο της µεθοδολογίας στο οποίο δεν έχουν
σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές. Σε γενικές γραµµές, παραµένει όπως εµφανιζόταν
στην πρώιµη µορφή της, σε αυτή των επτά σταδίων. Οι τέσσερις τρόποι σύγκρισης
που προτάθηκαν από τον Checkland στο βιβλίο του Systems Thinking, Systems
Practice (1981) και παρουσιάστηκαν προηγουµένως, θεωρείται ότι ακόµα παρέχουν
ένα επαρκές αποτέλεσµα και ότι είναι ικανοί για την ανάδειξη συζητήσεων γύρω από
την προβληµατική κατάσταση. Ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο υπό
µελέτη σύστηµα επιλέγεται ο καταλληλότερος και γίνεται προσπάθεια για την
εφαρµογή του. Πιο συνηθισµένη πρακτική αναδείχθηκε η χρησιµοποίηση ερωτήσεων
που προκύπτουν από το εννοιολογικό µοντέλο µε τέτοιο τρόπο ώστε να διεξαχθούν
δοµηµένες συζητήσεις (Checkland, 2000). Βέβαια, πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε το
χαρακτηρισµό τους ως δοµηµένες δεν σηµαίνει ότι ο αναλυτής καθοδηγεί τις
συζητήσεις προς κάποιο συγκεκριµένη κατεύθυνση, αλλά είναι υποχρεωµένος να
ακολουθήσει όποιον δρόµο καθορίσουν οι συνοµιλητές του. Οι ερωτήσεις
χρησιµοποιούνται ως κίνητρα για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και να δώσουν
κάποιες αρχικές κατευθυντήριες γραµµές. Υπάρχει δηλαδή ένα γενικό πλάνο (µια
γενική δοµή) που ακολουθείται και πάνω στο όποια κινούνται οι συζητήσεις άλλα δεν
είναι αυστηρά καθορισµένο.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι αλλαγές που προτάθηκαν στην πορεία της µεθοδολογίας
αφορούν κυρίως τα πρώτα στάδια: την έρευνα γύρω από την προβληµατική
κατάσταση και την κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου. Οι αλλαγές αυτές είχαν
ως στόχο τους να διευκολύνουν τους χρήστες της µεθοδολογίας, παρέχοντας τους
χρήσιµα βοηθήµατα για την ορθή διεκπεραίωση των διαδικασιών. Θα µπορούσαµε
εποµένως να ισχυριστούµε ότι η αρχική µορφή της µεθοδολογίας, ως διαδικασία
αντιµετώπισης οργανωσιακών προβληµάτων κινούνταν σε µεγαλύτερο επίπεδο
αφαίρεσης από αυτό που παρουσιάζει σήµερα. Σήµερα, παρέχονται περισσότερες
κατευθυντήριες γραµµές για την εξερεύνηση της κατάστασης, τη διατύπωση του
ριζικού ορισµού και την κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου. Αυτό βέβαια δεν
σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν µετατραπεί σε σαφώς καθορισµένες
πρακτικές που οφείλουµε να ακολουθήσουµε κατά γράµµα. Η κρίση του αναλυτή και
οι επιλογές που καλείται να κάνει εξακολουθούν να παραµένουν αναπόσπαστο και
κυρίαρχο κοµµάτι τις διαδικασίας. Αναλογιζόµενοι την πολυπλοκότητα των
πραγµατικών καταστάσεων και την υποκειµενικότητα στη θεώρησή τους µπορούµε
εύκολα να συµπεράνουµε πως οι αλλαγές οι οποίες εισήχθησαν έχουν σχετικά
ελάχιστη επίδραση στο βαθµό ελευθερίας του αναλυτή.
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Ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό αφορά στο γιατί δεν
υλοποιήθηκαν παρόµοιες αλλαγές και στις επόµενες διαδικασίες της µεθοδολογίας.
Με άλλα λόγια, σε τι οφείλεται το γεγονός ότι παρόλο που η σύγκριση του
εννοιολογικού µοντέλου µε την πραγµατικότητα είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη
διαδικασία και εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους, παραµένει όπως ακριβώς ήταν
στην αρχική µορφή της µεθοδολογίας. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό προκύπτει αν
αναλογιστούµε ότι στη φάση της σύγκρισης ο αναλυτής έρχεται αντιµέτωπος µε την
πραγµατικότητα. Όχι ως µία διαδικασία που προσπαθεί να την προσδιορίσει και να
την κατανοήσει, όπως στο στάδιο της εξερεύνησης της προβληµατικής κατάστασης,
αλλά ως µια δραστηριότητα που στοχεύει στη δυναµική επέµβαση σε αυτήν και στην
αλλαγή της. Μπορούµε να εντοπίσουµε οµοιότητες ανάµεσα σε δύο διαφορετικές
καταστάσεις πραγµατικού κόσµου, αλλά θα ήταν αυθαιρεσία να τις χαρακτηρίζαµε
ως ίδιες. Εποµένως, και ο τρόπος που θα τις χειριστούµε οφείλει να είναι το ίδιο
µοναδικός. Κάθε προσπάθεια για να κατευθύνουµε τη σκέψη και τις κινήσεις του
αναλυτή στο σηµείο αυτό θα µπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική. Μειώνοντας τη
δυνατότητα επιλογής του δεν µειώνουµε µόνο την ποικιλία των προβληµατικών
καταστάσεων που η µεθοδολογία µπορεί να αντιµετωπίσει, αλλά και την
πολυπλοκότητα που οφείλει να έχει ο αναλυτής για το χειρισµό αυτών των
καταστάσεων.
Ας µην ξεχνάµε επίσης ότι οι αλλαγές που προκύπτουν είναι αποτέλεσµα των
συζητήσεων ανάµεσα στους εµπλεκόµενους στο πρόβληµα και όχι αντιγραφή του
εννοιολογικού µοντέλου στην πραγµατικότητα. Εποµένως, την κυρίαρχη θέση στο
στάδιο αυτό την έχουν οι εµπλεκόµενοι και όχι µόνο ο αναλυτής που ο ρόλος του
περιορίζεται στην απλή παρατήρηση και στο συντονισµό των συζητήσεων.
Ουσιαστικά, αυτό που καλείται να κάνει είναι να εντοπίσει και να επισηµάνει τις
αλλαγές που αναδεικνύονται. Η απαραίτητη συµµετοχή των εµπλεκοµένων και η
µοναδικότητά τους στην προβληµατική κατάσταση, αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα
που συντελεί στο να παραµείνει η σύγκριση στο επίπεδο αφαίρεσης που εµφάνιζε στη
µεθοδολογία των επτά σταδίων και στο να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια για να γίνει
πιο συγκεκριµένη.
3.3.4 Εξερεύνηση της κατάστασης και ανάληψη δράσης
Μέσα από τις συζητήσεις που πραγµατοποιούνται στην προηγούµενη
διαδικασία εντοπίζονται οι επιθυµητές και εφικτές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για
τη βελτίωση της κατάστασης. Ο κύκλος των δραστηριοτήτων της µεθοδολογίας
κλείνει µε την ανάληψη δράσης για την υλοποίηση των αλλαγών αυτών. Όπως
αναφέρθηκε και στο στάδιο επτά στην ανάλυση της µεθοδολογίας των επτά σταδίων
η εφαρµογή της µπορεί να συνεχιστεί µε την επανάληψη της διαδικασίας.
Στο σηµείο αυτό τίθεται το θέµα του πόσο εύκολη µπορεί να είναι η υλοποίηση των
αλλαγών αυτών. Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως, οι άνθρωποι µέσα σε
προβληµατικές καταστάσεις παρουσιάζουν αδυναµία στο να εγκαταλείψουν τις
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υπάρχουσες συνθήκες και αρνούνται να συµβιβαστούν µε οτιδήποτε καινούριο. Η
υλοποίηση αλλαγών µπορεί να συνεπάγεται ανατροπές µέσα στον εργασιακό τους
χώρο που είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων για
την εφαρµογή των αλλαγών ο αναλυτής συνεργάζεται µε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα
που έχουν την αρµοδιότητα ή πιο πρακτικά, την εξουσία να τις υλοποιήσουν. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια διαδικασία επιβολής των
αλλαγών αυτών. Στην περίπτωση αυτή θα οδηγούµασταν σε ανεξέλεγκτες
καταστάσεις και η πορεία του συστήµατος θα ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.
Εποµένως, θα ήταν πρακτικά αδύνατο η τελική του κατάληξη να είναι και η
επιθυµητή.
Υπάρχουν επίσης καταστάσεις πραγµατικού κόσµου όπου ανάµεσα στους
εµπλεκόµενους δεν εµφανίζονται άνθρωποι που να διαθέτουν τέτοιου είδους εξουσία.
Σε αυτήν την περίπτωση η υλοποίηση των αλλαγών µπορεί να αποδειχθεί µια
εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία (Callo και Packham, 1999). Εποµένως, είναι
απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος που θα µας επιτρέψει να εξασφαλίσουµε ότι η
ανάλυση του υπό µελέτη συστήµατος θα παρέχει αποτέλεσµα.

Σχήµα 10: Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιθυµητών και Εφικτών Αλλαγών (Checkland, 2000)

Στο σχήµα 10 γίνεται φανερό ότι µετά τον προσδιορισµό των αλλαγών ακολουθεί µια
σειρά ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν ώστε οι αλλαγές αυτές να ενταχθούν
οµαλά στην υπό εξέταση κατάσταση και να οδηγήσουν σε επιθυµητά αποτελέσµατα
προς την κατεύθυνση βελτίωσής της. Εποµένως, η διαδικασία εφαρµογής της ΜΜΣ
συνεχίζεται έως ότου οι αλλαγές να γίνουν πράξη και δεν σταµατάει απλά στον
προσδιορισµό τους.
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Στη µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων ο τρόπος αυτός προσφέρεται µε την
απαραίτητη συµµετοχή των εµπλεκοµένων της προβληµατικής κατάστασης σε
ολόκληρη τη διαδικασία εφαρµογής της. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, οι αλλαγές
που προτείνονται πηγάζουν από τους ίδιους τους εµπλεκόµενους και ως τέτοιες είναι
πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν. Όταν οι ενδιαφερόµενοι συνειδητοποιήσουν ότι η
κατάσταση είναι προβληµατική θα αναγνωρίσουν την ανάγκη για αλλαγές.
Τοποθετώντας τους ως ενεργά µέλη της διαδικασίας εντοπισµού και καθορισµού
τους, δεν έχουν παρά να τις δεχτούν, να τις ακολουθήσουν και να κάνουν προσπάθεια
για την παραπέρα προώθησή τους.
Ένας ακόµα παράγοντας που συµβάλει προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο ίδιος ο
αναλυτής. Οι εµπειρίες του και οι γνώσεις του µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό
ρόλο (Callo και Packham, 1999). Ο αναλυτής οφείλει να µπει µέσα στο υπό µελέτη
σύστηµα και να το εξετάσει από το εσωτερικό του. Πρέπει να καταβάλει προσπάθεια
ώστε οι εµπλεκόµενοι να µην τον αντιµετωπίσουν ως ένα εξωτερικό στοιχείο που
ήρθε για να τους επιβάλλει αλλαγές αλλά ως έναν παράγοντα που θα τους βοηθήσει
να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατά τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σταθεί στο ίδιο
επίπεδο µε αυτούς και να τους επιτρέψει να αισθανθούν οικεία µαζί του. Πολύ συχνά
παρατηρούµε ότι σε ορισµένες προσπάθειες αντιµετώπισης προβληµατικών
καταστάσεων δεν υπάρχει µόνο ένας αναλυτής αλλά µια οµάδα αυτών (Callo και
Packham, 1999). Με τη σωστή συνεργασία ανάµεσά τους αυξάνεται η πιθανότητα
ορθής αντιµετώπισης της προβληµατικής κατάστασης. Εποµένως, αν η µεθοδολογία
µαλακών συστηµάτων εφαρµοστεί κατάλληλα, η υλοποίηση των αλλαγών έρχεται ως
λογικό και αναµενόµενο επακόλουθο ολόκληρης της διαδικασίας εφαρµογής της.
3.3.5 ∆ιαφοροποίηση στον Τρόπο Εφαρµογής της Μεθοδολογίας
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούµε σε ένα νέο διαχωρισµό που εισήχθη
στη µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων και δεν αφορά στις διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθηθούν άλλα στο γενικό τρόπο εφαρµογής της. Ανάλογα µε τις συνθήκες
που επικρατούν στην προβληµατική κατάσταση, το ρόλο και τη θέση του
παρατηρητή – αναλυτή µέσα στο σύστηµα, την ποσότητα των πληροφοριών που
διαθέτει ή µπορεί να εκµαιεύσει από αυτό παρουσιάζονται δυο διαφορετικές
προσεγγίσεις της προβληµατικής κατάστασης που είναι γνωστές ως µέθοδος 1 (mode
1) και µέθοδος 2 (mode 2) προσεγγίσεις (Houghton και Ledington, 2004) (Checkland,
2000). Ουσιαστικά, η διαφοροποίησή τους προκύπτει από το γεγονός ότι στην
περίπτωση που εφαρµόζεται η µέθοδος 1, η προσέγγιση της προβληµατικής
κατάστασης είναι µια εξωτερική διαδικασία του συστήµατος που κατευθύνεται από
την ίδια τη µεθοδολογία, αυτή είναι δηλαδή υπεύθυνη για την πορεία των
δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθούν. Στην αντίθετη περίπτωση, στην προσέγγιση
µεθόδου 2, η προβληµατική κατάσταση καθοδηγεί τη διαδικασία εφαρµογής της
µεθοδολογίας καθώς αποτελεί ένα εσωτερικό µοντέλο που δεν παρεµβαίνει στην
κατάσταση άλλα αλληλεπιδρά µε αυτή. Μπορούµε λοιπόν εύκολα να συµπεράνουµε
ότι για το λόγο αυτό οι δραστηριότητες της µεθόδου 2 δεν είναι σαφώς ορισµένες
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αφού σε διαφορετικές καταστάσεις ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες
(Mingers, 2000). Μια άλλη διαφορά που προκύπτει ως λογικό επακόλουθο είναι ότι η
µέθοδος 1 µπορεί µερικές φορές να είναι µια διαδοχική διαδικασία σε αντίθεση µε τη
µέθοδο 2 που είναι πάντα επαναληπτική.
Παρατηρώντας λοιπόν τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη µεθοδολογία
µπορούµε να διαπιστώσουµε πως αποτελούνται κυρίως από προσθήκες που σκοπό
έχουν να διευκολύνουν την εφαρµογή της µεθοδολογίας και να καθοδηγήσουν ορθά
την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο παρατηρητής – αναλυτής. Στόχος τους δεν
ήταν η εισαγωγή χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που δεν εµφανίζονταν στην αρχική
µορφή της µεθοδολογίας αφού καθεµία από αυτές ξεχωριστά µπορεί να αναγνωριστεί
σε κάποιο επίπεδο της ανάλυσης των επτά σταδίων. Ουσιαστικά είναι αλλαγές που
προέκυψαν µέσα από τη διαδικασία εφαρµογής της µεθοδολογίας σε ποικιλία
προβληµατικών καταστάσεων και είχαν ως στόχο τους να αντιµετωπίσουν τις
δυσκολίες που αναγνωρίστηκαν και να δώσουν λύση σε τυχόντα προβλήµατα.

3.4 Παρατηρήσεις που Προκύπτουν από τη Μελέτη των Εφαρµογών
της Μεθοδολογίας σε Ποικιλία Προβληµατικών Καταστάσεων
Έχοντας παρουσιάσει την πορεία της µεθοδολογίας µέσα στο χρόνο και έχοντας
αναλύσει τις δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρµογή της σε
ποικίλες προβληµατικές καταστάσεις κρίθηκε απαραίτητο, στο σηµείο αυτό, να
µελετήσουµε τον τρόπο που αυτή υλοποιείται µέσα από συγκεκριµένες εφαρµογές.
Από την προηγούµενη ανάλυση λοιπόν µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε ότι
εµφανίζονται πολλές διαφορετικές εκδοχές της µεθοδολογίας. Η παρατήρηση αυτή
καθώς και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για µία αυστηρή µεθοδολογία που οφείλει να
ακολουθηθεί κατά γράµµα, αλλά παρέχει µεγάλη ελευθερία κινήσεων στον
παρατηρητή, µας ώθησε στο να συµπεράνουµε ότι σε διαφορετικές προβληµατικές
καταστάσεις εφαρµόζεται µε διαφορετικό τρόπο και ανάλογα µε την περίσταση
εµφανίζονται ή όχι ορισµένα χαρακτηριστικά της. Εποµένως, η παρακάτω µελέτη
στοχεύει στο να εντοπίσουµε και να παρουσιάσουµε τις διαφορές αυτές που
εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας σε ποικίλες προβληµατικές
καταστάσεις.
Πιο συγκεκριµένα βασιστήκαµε σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις εφαρµογής της
ΜΜΣ. Οι πήγες από όπου εντοπίστηκαν και µελετήθηκαν καταγράφονται στο τέλος
της παρούσας εργασίας (κεφάλαιο 7, αναφορές). Ορισµένες από τις εφαρµογές αυτές
παρουσιάζονταν περιγράφοντας ολόκληρη ή µέρος της διαδικασίας εφαρµογής της
ΜΜΣ, ενώ σε άλλες δινόταν µεγαλύτερη έµφαση στην παρουσίαση των
αποτελεσµάτων – συµπερασµάτων της εφαρµογής και στις αλλαγές που προέκυψαν
στην προβληµατική κατάσταση. Σηµαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι σε
ορισµένες από τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν γινότανε προσπάθεια κριτικής της
ΜΜΣ ή και ακόµα εµπλουτισµού της µε νέα στοιχεία – εργαλεία.
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3.4.1 Χρησιµοποίηση ή µη Βοηθηµάτων που Παρέχονται από τη
Μεθοδολογία
Η πρώτη παρατήρηση που κάναµε αφορά τα «εργαλεία» που η µεθοδολογία
διαθέτει για την επιτυχή αντιµετώπιση του προβλήµατος. Υπάρχουν χαρακτηριστικά
της µεθοδολογίας που διαπιστώθηκε ότι δεν παραλείπονται σε καµία από τις
περιπτώσεις που µελετήσαµε. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η διατύπωση του ριζικού
ορισµού ή η κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου που αντιµετωπίζονται ως
απαραίτητα συστατικά στοιχεία της µεθοδολογίας. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε
άλλα βοηθήµατα όπως οι αναλύσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ή η PQR ανάλυση. Θα µπορούσε
κανείς να ισχυριστεί ότι οι αναλύσεις που προαναφέρθηκαν είναι δευτερεύουσας
σηµασίας και ο στόχος τους είναι υποβοηθητικός. Στην περίπτωση όµως της µη
κατασκευής της πλούσιας εικόνας, που συχνά βλέπουµε να συµβαίνει, δεν ισχύει
αυτή η παρατήρηση. Η πλούσια εικόνα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της
µεθοδολογίας αφού ήταν παρούσα και στην αρχική εκδοχή της. Επιπλέον στη
µεθοδολογία των επτά σταδίων, η κατασκευή της πλούσιας εικόνας καταλάµβανε
ολόκληρο το δεύτερο στάδιο. Βλέπουµε λοιπόν ότι θεωρείται ένα από τα
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της. Παρόλα αυτά, διαπιστώνουµε ότι σε ορισµένες
περιπτώσεις η παρουσία της δεν κρίνεται απαραίτητη και ο αναλυτής περιορίζεται σε
µια πλούσια περιγραφή (Reid et al, 1999) ή στην αντικατάστασή της µε ένα µοντέλο
που αναπαριστά τις δραστηριότητες που εκτελούνται στην προβληµατική κατάσταση
(Lopes, 2001). Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η µεθοδολογία διαθέτει
χαρακτηριστικά ή αλλιώς «βοηθήµατα», η σπουδαιότητα των οποίων κρίνεται και
αξιολογείται από το συγκεκριµένο αναλυτή και σε σχέση πάντα µε τη συγκεκριµένη
κατάσταση που καλείται να αναλύσει.
3.4.2 ∆ιαφοροποίηση στον Τρόπο Συλλογής Στοιχείων
Κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας η πρώτη δραστηριότητα που συνήθως
εκτελείται είναι η συλλογή των στοιχείων γύρω από την προβληµατική κατάσταση.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η συλλογή των στοιχείων µπορεί να γίνει µε
πολλούς, διαφορετικούς τρόπους. Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να εντοπίσουµε
στοιχεία που σύµφωνα µε την προέλευσή τους κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Σε
αυτά που συλλέγονται από γραπτές πηγές πληροφόρησης (π.χ. ιστορικά στοιχεία για
το υπό µελέτη σύστηµα, στατιστικά στοιχεία κ.α.) και σε αυτά που προέρχονται από
τους εµπλεκόµενους στην προβληµατική κατάσταση και εκµαιεύονται από αυτούς µε
ποικίλους τρόπους (π.χ. µέσω ερωτηµατολογίων, δοµηµένων ή αδόµητων
συζητήσεων κ.α.). Μέσα από τη µελέτη προβληµατικών καταστάσεων διαπιστώθηκε
ότι ο συνηθέστερος τρόπος συλλογής στοιχείων από τους εµπλεκόµενους είναι µε τη
βοήθεια συνεντεύξεων. Όπως όµως γίνεται εύκολα κατανοητό, ο τρόπος που
επιλέγεται για τη συλλογή των στοιχείων εξαρτάται τόσο από τον παρατηρητή όσο
και από τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε κατάσταση. Μπορούµε
εποµένως να συµπεράνουµε ότι οι εµπλεκόµενοι στο πρόβληµα παρέχουν κυρίως
στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκτέλεση µιας
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δραστηριότητας στο υπό µελέτη σύστηµα αλλά και για το κλίµα που επικρατεί.
Τέτοιου είδους στοιχεία είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν σε γραπτές πηγές.
3.4.3 ∆ιαφοροποιήσεις στους Εµπλεκοµένους στην Προβληµατική
Κατάσταση
Είναι φανερό ότι στη µεθοδολογία µαλακών συστηµάτων, σε αντίθεση µε άλλες
µεθοδολογίες, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συλλογή στοιχείων που προέρχονται από
τη δεύτερη κατηγορία (σύµφωνα µε το διαχωρισµό που έγινε στην προηγούµενη
παράγραφο). Οι εµπλεκόµενοι στο σύστηµα παίζουν ίσως τον πρωταρχικό ρόλο σε
αυτήν τη διαδικασία, αφού η µεθοδολογία, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση της,
υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές
γωνίες θεώρησης της προβληµατικής κατάστασης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις
απόψεις των εµπλεκοµένων που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα. Υπάρχουν όµως
καταστάσεις που ο αριθµός αυτών των ατόµων είναι πολύ µεγάλος. Η ύπαρξη
πολλών κατόχων του προβλήµατος είναι προβληµατική (Callo και Packham, 1999).
Σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνεται ότι είναι πρακτικά αδύνατο να συγκεντρωθεί
ένα ποιοτικό δείγµα των απόψεων. Για το λόγο αυτό, συνήθως πραγµατοποιείται
ποσοτική δειγµατοληψία. Επιλέγεται τυχαία ένας αριθµός από τους εµπλεκόµενους
και αυτοί συνεισφέρουν στη συγκέντρωση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην
παραπέρα εκτέλεση των δραστηριοτήτων της µεθοδολογίας. Εποµένως,
διαπιστώνουµε ότι ανάλογα µε την περίσταση, εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές
τόσο ανάµεσα στον αριθµό των απόψεων που συγκεντρώνονται όσο και στην
ποιότητα του δείγµατος που τελικά χρησιµοποιείται.
Μία άλλη πολύ σηµαντική διαφορά που εντοπίσαµε αφορά τα πρόσωπα που
εµπλέκονται στη διαδικασία εφαρµογής της µεθοδολογίας. Γενικά παρατηρούµε ότι
από την ίδια τη µεθοδολογία προτείνονται ορισµένες συγκεκριµένες δραστηριότητες
που πρέπει να ακολουθηθούν (συγκέντρωση στοιχείων, δηµιουργία πλούσιας εικόνας,
διατύπωση ριζικού ορισµού, κατασκευή εννοιολογικού µοντέλου, σύγκριση µοντέλου
µε την πραγµατικότητα, υλοποίηση αλλαγών). Επιπλέον, υποστηρίζεται, ή ακόµα θα
µπορούσαµε να πούµε ότι επιβάλλεται η ενεργή συµµετοχή των εµπλεκοµένων της
προβληµατικής κατάστασης. Σε ποιο βαθµό οφείλει να φτάσει αυτή η εµπλοκή;
Υπάρχουν δραστηριότητες της µεθοδολογίας που δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν
χωρίς τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων και άλλες που δεν θεωρείται δεσµευτική;
Μπορεί η συνεισφορά τους να χαρακτηριστεί ως ουσιαστική ή µη; Σε γενικές
γραµµές θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν µπορούν να
έχουν µια σαφή απάντηση γιατί εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την κατάσταση
που µελετάται. Για το λόγο αυτό, παρατηρούµε ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις
εντοπίζεται διαφορετική ένταση στη συµµετοχή των εµπλεκοµένων σε κάθε µία από
τις δραστηριότητες που προτείνει η µεθοδολογία. Είναι φανερό βέβαια ότι σε
ορισµένες από αυτές, όπως για παράδειγµα στη συγκέντρωση των στοιχείων ή στη
φάση της σύγκρισης δίνεται µεγαλύτερη έµφαση από την ίδια τη µεθοδολογία προς
αυτήν την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου κυρίως λόγο
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έλλειψης χρόνου των εµπλεκοµένων, η σύγκριση πραγµατοποιείται από τον αναλυτή
(και δεν το χαρακτηρίζουµε ως παρατηρητή, όπως κάναµε συνήθως µέχρι τώρα, γιατί
δεν αρκείται σε µια απλή παρατήρηση) και πολλές φορές τα αποτελέσµατα
συζητούνται και από τους εµπλεκόµενους (Bergvall-Kareborn, 2002b). Από την άλλη
πλευρά, σε ορισµένες εφαρµογές της µεθοδολογίας παρατηρήθηκε το φαινόµενο
ακόµα και η διατύπωση του ριζικού ορισµού και η κατασκευή του εννοιολογικού
µοντέλου (δραστηριότητες που το βάρος τους συνήθως πέφτει στον αναλυτή) να
προκύπτουν ως αποτέλεσµα της συνεργασίας και του συντονισµού των
εµπλεκοµένων και ο παρατηρητής να αρκείται σε µια απλή καθοδήγηση της
διαδικασίας (Lopes, 2001). Βλέπουµε λοιπόν ότι το ζήτηµα της συµµετοχής των
εµπλεκοµένων στην εφαρµογή της µεθοδολογίας είναι πολύ λεπτό και είναι ένα
ακόµα θέµα που εξαρτάται κυρίως από τον εκάστοτε παρατηρητή – αναλυτή και τη
συγκεκριµένη κατάσταση που µελετά.
3.4.4 ∆ιαφοροποιήσεις στα Σχετικά Συστήµατα
Αξίζει επίσης να αναφέρουµε µια διαφορά στις εφαρµογές της µεθοδολογίας
που εντοπίζεται στην επιλογή των σχετικών συστηµάτων. Στην ανάλυση της
µεθοδολογίας αναφέραµε ότι µετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, τις
αναλύσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και την κατασκευή της πλούσιας εικόνας ο αναλυτής είναι σε
θέση να εντοπίσει τα σχετικά συστήµατα. Για αυτά τα σχετικά συστήµατα θα
διατυπωθεί στη συνέχεια ο ριζικός ορισµός (ένας για το καθένα) και κατ’ επέκταση
θα κατασκευαστεί το εννοιολογικό µοντέλο. Το ερώτηµα που προκύπτει όµως είναι
πόσα τελικά θα είναι αυτά τα σχετικά συστήµατα. Ο αριθµός τους δεν καθορίζεται
από τη µεθοδολογία, ούτε δίνεται έµφαση σε κάποια όρια µέσα στα οποία θα πρέπει
να κυµανθεί. Εποµένως, είναι λογικό να εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές σε αυτό
το σηµείο της µεθοδολογίας. Αυτό που εµείς θεωρούµε πιο σηµαντικό δεν είναι η
διαφορά ανάµεσα σε «λίγα» ή «πολλά» σχετικά συστήµατα (αν υποθέσουµε ότι θα
µπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει έτσι) άλλα η διαφορά ανάµεσα σε ένα και
περισσότερα. Εντοπίστηκαν εφαρµογές της µεθοδολογίας όπου ολόκληρο το υπό
µελέτη σύστηµα αντιµετωπίζεται ως ένα σχετικό σύστηµα (Lopes, 2001), (Carlsen,
1999). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τουλάχιστο σε πρώτο επίπεδο να διατυπώνεται ένας
ριζικός ορισµός και να κατασκευάζεται ένα εννοιολογικό µοντέλο που σε αυτό να
«απεικονίζονται» όλες οι δραστηριότητες που εκτελούνται στην προβληµατική
κατάσταση. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Παρατηρήθηκαν
ορισµένες εφαρµογές της µεθοδολογίας στις οποίες, από την αρχή της υλοποίησής
της, µετά την κατασκευή της πλούσιας εικόνας, εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα
σχετικά συστήµατα, (Reid et al, 1999), (Mathiassen και Nielsen, 2000), (Arroyo,
2004). Η προβληµατική κατάσταση αντιµετωπίστηκε εξ’ αρχής ως ένα σύµπλεγµα
αλληλεπιδρώντων συστηµάτων που το καθένα από αυτά χαρακτηρίζεται ως σχετικό.
Αυτό σηµαίνει ότι η εστίαση της µεθοδολογίας γίνεται σε µία ανάλυση χαµηλότερου
επιπέδου. Η επιλογή ενός ή περισσοτέρων σχετικών συστηµάτων, το επίπεδο δηλαδή
που εφαρµόζεται η µεθοδολογία, εξαρτάται ίσως κυρίως από το βαθµό
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πολυπλοκότητας της εκάστοτε κατάστασης αλλά και από τις ιδιαιτερότητες, τις
γνώσεις, τις εµπειρίες και την κρίση του κάθε αναλυτή.
Στη συνέχεια παραθέτεται µία άλλη σηµαντική παρατήρηση που έγινε µελετώντας τις
εφαρµογές της µεθοδολογίας και αφορά τα σχετικά συστήµατα. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε
πολλές περιπτώσεις εµφανίζονται ένα ή περισσότερα σχετικά συστήµατα που δεν
αφορούν άµεσα τις δραστηριότητες της κατάστασης που χρήζει βελτίωσης, άλλα
στοχεύουν στην ορθή µετάβαση του υπό µελέτη συστήµατος, ύστερα από το πέρας
της εφαρµογής της µεθοδολογίας, από την υπάρχουσα µορφή του στη βελτιωµένη.
Για παράδειγµα παρατηρούνται περιπτώσεις που οι κύριες αλλαγές που θα επέλθουν
είναι προκαθορισµένες (π.χ. από τον ιδιοκτήτη του συστήµατος) µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται περιορισµοί προς αυτήν την κατεύθυνση (Mathiassen και Nielsen,
2000). Με τον τρόπο αυτόν, ο βαθµός ελευθερίας του παρατηρητή στην επιλογή και
την προώθηση της κατάλληλης «λύσης» µειώνεται. Οι περιορισµοί αυτοί, που
ουσιαστικά επιβάλλονται, συνυπολογίζονται στη µελέτη και στην ανάλυση της
προβληµατικής κατάστασης (όπως προτείνεται από τη µεθοδολογία µαλακών
συστηµάτων) µε την επιλογή σχετικών συστηµάτων που στοχεύουν προς τη
συγκεκριµένη αλλαγή. Εποµένως, εύκολα µπορεί να γίνει κατανοητό ότι τα
συστήµατα τέτοιου τύπου ικανοποιούν το στόχο τους µετά την εφαρµογή της
µεθοδολογίας και ουσιαστικά παύουν να προσφέρουν βοήθεια µετά το πέρας της
διαδικασίας. Το ίδιο βέβαια δεν συµβαίνει και µε τα σχετικά συστήµατα που
στοχεύουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην υπό µελέτη
κατάσταση. Ο στόχος τους είναι πιο µακροπρόθεσµος µε αποτέλεσµα να
εξακολουθούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια και µετά την ανάλυση της
µεθοδολογίας.

3.5 Συµπεράσµατα
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι η διαδικασία
εφαρµογής και υλοποίησης της Μεθοδολογίας Μαλακών Συστηµάτων σε
προβληµατικές καταστάσεις επιβάλλει στον παρατηρητή – αναλυτή την εκτέλεση
τεσσάρων κύριων δραστηριοτήτων. Αυτές είναι η έρευνα γύρω από την
προβληµατική κατάσταση, η κατασκευή των µοντέλων σκόπιµων δραστηριοτήτων, η
διεξαγωγή συζητήσεων για την κατάσταση χρησιµοποιώντας τα µοντέλα και η
εξερεύνηση της κατάστασης και ανάληψης δράσης. Κατά το πέρασµα του χρόνου και
καθώς η µεθοδολογία είναι η ίδια ένα σύστηµα σχεδιασµένο από τον άνθρωπο που
εξελίσσεται και µεταβάλλεται, οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν υπεβλήθησαν
σε ορισµένες αλλαγές. Η εξέλιξή τους πραγµατοποιήθηκε ύστερα από την εφαρµογή
τους σε ποικιλία χαρακτηριστικών προβληµατικών καταστάσεων και είχε ως στόχο
της να προσφέρει στους χρήστες της µεθοδολογίας τη δυνατότητα πιο καίριας
αντιµετώπισης της υπό µελέτης κατάστασης.
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3.5.1 Συµπεράσµατα για την 1η ∆ραστηριότητα
Όσον αφορά στην πρώτη δραστηριότητα, την έρευνα γύρω από την
προβληµατική κατάσταση, έγινε εµφανές ότι στην αρχική µορφή της µεθοδολογίας,
αυτή των επτά σταδίων, καταλάµβανε τα δύο πρώτα στάδια: την προσπάθεια
αντίληψης της προβληµατικής κατάστασης και τη δηµιουργία της πλούσιας εικόνας.
Παρόλο που από αυτό ακόµα το σηµείο, η πρόταση του δηµιουργού της
µεθοδολογίας Peter Checkland, ήταν να ακολουθείται µια επαναληπτική διαδικασία
κατά την εφαρµογή της, στη συνέχεια θέλησε να ενισχύσει περισσότερο αυτήν την
άποψη και υποστήριξε ότι µέσα από τη γρήγορη επαναλαµβανόµενη διεξαγωγή των
σταδίων µπορούµε να αντλήσουµε περισσότερες πληροφορίες για την προβληµατική
κατάσταση µεταφέροντας την έρευνά µας στη φάση της σύγκρισης της
πραγµατικότητας µε το µοντέλο που κατασκευάστηκε. ∆εδοµένου ότι αυτή η νέα
προσέγγιση παρουσίασε ορισµένα µειονεκτήµατα καθώς στοχεύει µόνο προς τη
βελτίωση των υπαρχόντων διαδικασιών προτάθηκε τέλος µια νέα ανάλυση που
συµπληρωµατικά της πλούσιας εικόνας, προσπαθεί να συλλέξει και να εκθέσει
στοιχεία για την προβληµατική κατάσταση. Η ανάλυση αυτή είναι η πολιτισµική
ανάλυση που αποτελείται από τις αναλύσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και στόχος της είναι η
επισήµανση ορισµένων κριτηρίων που επηρεάζουν την υπό µελέτη κατάσταση και
αφορούν το ρόλο των ανθρώπων, την κοινωνική τους θέση, τις αξίες τους καθώς
επίσης την κατανοµή εξουσίας µέσα στο σύστηµα που εξετάζεται.
Από τη µελέτη των εφαρµογών της µεθοδολογίας διαπιστώθηκε ότι ορισµένες
διαδικασίες της πρώτης κύριας δραστηριότητας της µεθοδολογίας συχνά
παραλείπονται. Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο όπου η πολιτισµική ανάλυση, που
αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη της µεθοδολογίας, αλλά και η κατασκευή της
πλούσια εικόνας, να µην πραγµατοποιούνται. Εποµένως, καταλήγουµε στο
συµπέρασµα ότι ο παρατηρητής – αναλυτής έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε τις
συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε κατάσταση να εφαρµόζει ή µη ορισµένες
από τις διαδικασίες που προτείνονται.
Επιπλέον, για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων γύρω από την υπό µελέτη
κατάσταση χρησιµοποιούνται ποικίλοι τρόποι. Η συµµετοχή των εµπλεκοµένων στην
κατάσταση σε αυτήν τη διαδικασία είναι πολύ σηµαντική και ύστερα από τη µελέτη
των εφαρµογών παρατηρήθηκε ότι εµφανίζονται διαφορές στην ποσότητα των
εµπλεκοµένων που χρησιµοποιούνται για να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία.
3.5.2 Συµπεράσµατα για τη 2η ∆ραστηριότητα
Η δεύτερη κατά σειρά δραστηριότητα, η κατασκευή των µοντέλων, είναι άλλη
µια δραστηριότητα που στην αρχική µορφή της µεθοδολογίας αποτελούνταν από δύο
στάδια: τη διατύπωση του ριζικού ορισµού και την κατασκευή του εννοιολογικού
µοντέλου. Ο ριζικός ορισµός είναι µία προαπαιτούµενη διεργασία που πρέπει να
εκτελεστεί για την κατασκευή των µοντέλων και δεν παραλείπεται σε καµία από τις
εφαρµογές που µελετήθηκαν. Ένα σηµαντικό εργαλείο που προτάθηκε από την αρχή
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της µεθοδολογίας και συντελεί στην ορθότερη διατύπωσή του είναι η ανάλυση
CATWOE. Στη συνέχεια προστέθηκε µια νέα ανάλυση, η ανάλυση PQR που στοχεύει
στην κατάταξη του συστήµατος που µελετάται στο κατάλληλο επίπεδο
προσδιορίζοντας το σύστηµα υψηλότερου επιπέδου (υπερσύστηµα) και το σύστηµα
που υπόκειται αυτού (υποσύστηµα).
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ η διαφορά που παρατηρήθηκε κατά τη µελέτη των
εφαρµογών για τον προσδιορισµό ενός ή περισσοτέρων σχετικών συστηµάτων και
κατ’ επέκταση στην κατασκευή ενός ή περισσοτέρων εννοιολογικών µοντέλων.
Η θέσπιση των τριών (ή πέντε) κριτηρίων για την αξιολόγηση του εννοιολογικού
µοντέλου είναι επίσης µια µεταγενέστερη προσθήκη στη µεθοδολογία. Σύµφωνα µε
αυτήν το µοντέλο πρέπει να διαθέτει τρία (ή πέντε) χαρακτηριστικά: δραστικότητα,
αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα (ηθικότητα και κοµψότητα). Τα κριτήρια αυτά
είναι γνωστά ως 3Ε (ή 5Ε).
Ενδιαφέρον προς αυτήν την κατεύθυνση παρουσιάζει ο πίνακας των Ledington
(1999) που αξιολογεί τα µοντέλα µε βάση δύο µεταβλητές, το κατά πόσον
επαληθεύουν τις προσδοκίες του αναλυτή και κατά πόσον προσφέρουν επιθυµητές
αλλαγές.
Οι παρατηρήσεις που έγιναν γύρω από την εφαρµογή της προηγούµενης
δραστηριότητας, της έρευνας για την προβληµατική κατάσταση, και την εκτέλεση ή
µη όλων των «εργαλείων» που παρέχονται, εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι
ισχύουν και εδώ. Η ανάλυση PQR, τα κριτήρια 3Ε συχνά δεν πραγµατοποιούνται και
αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε κατάσταση και από την κρίση που παρατηρητή.
Κατά την πορεία της µεθοδολογίας όµως δεν πραγµατοποιήθηκαν µόνο προσθήκες
αλλά επίσης αφαιρέθηκε και ο έλεγχος του µοντέλου µε το τυπικό συστηµικό
µοντέλο. Το γεγονός αυτό συντελεί στη γενική διαφοροποίηση που υπέστη η
µεθοδολογία κατά το πέρασµα του χρόνου ύστερα από την εφαρµογή της σε ποικιλία
προβληµατικών καταστάσεων.
Ο ρόλος των εµπλεκόµενων σε αυτήν τη διαδικασία ποικίλει. Υπάρχουν περιπτώσεις
που η συµµετοχή τους είναι ενεργή καθώς τους αναθέτεται να κατασκευάσουν οι
ίδιοι το µοντέλο, µε την καθοδήγηση πάντα του παρατηρητή, ενώ σε άλλες οι
εµπλεκόµενοι δεν συµβάλουν καθόλου και η κατασκευή του µοντέλου θεωρείται
αποκλειστικά δραστηριότητα του παρατηρητή.
3.5.3 Συµπεράσµατα για την 3η ∆ραστηριότητα
Όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως, η τρίτη κύρια δραστηριότητα της
µεθοδολογίας, η διεξαγωγή συζητήσεων για την προβληµατική κατάσταση, δεν έχει
υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάθε
προσπάθεια να κατευθυνθούν περισσότερο οι σκέψεις και οι ενέργειες του
παρατηρητή – αναλυτή σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική
για την εξέλιξη της υπό µελέτης κατάστασης γιατί µε τον τρόπο αυτό µειώνεται η
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πολυπλοκότητα που οφείλει να διαθέτει. Είναι σηµαντικό λοιπόν να του παρέχεται
µεγάλη ελευθερία κινήσεων καθώς η µοναδικότητα της κάθε κατάστασης σε
συνδυασµό µε την περιορισµένη ευελιξία του παρατηρητή θα οδηγήσει σε µη
αποτελεσµατική αντιµετώπισή της.
Είναι σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί ότι ο ρόλος των εµπλεκοµένων στην παρούσα
φάση είναι καταλυτικός αφού αυτοί αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη διεξαγωγή
των συζητήσεων.
3.5.4 Συµπεράσµατα για την 4η ∆ραστηριότητα
Η τέταρτη δραστηριότητα της µεθοδολογίας, η εξερεύνηση της κατάστασης και
ανάληψη δράσης αφορά στον προσδιορισµό αλλαγών που πρέπει να γίνουν για την
καλυτέρευσή της και είναι τόσο επιθυµητές όσο και εφικτές. Όταν αυτό επιτευχθεί η
διαδικασία προχωράει στην υλοποίηση των αλλαγών αυτών. ∆εδοµένης της
αδυναµίας των ανθρώπων να ενταχθούν εύκολα σε νέες συνθήκες που επιβάλλονται
από τις επιλεγµένες αλλαγές, γίνεται φανερός ένας ακόµα λόγος για την «εµµονή»
του δηµιουργού της µεθοδολογίας για τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων στην
προβληµατική κατάστασή σε ολόκληρη τη διαδικασία εφαρµογής της. Με τον τρόπο
αυτό οι αλλαγές που προτείνονται προκύπτουν σαν λογικό επακόλουθο µιας
διαδικασίας στην οποία οι ίδιοι συµµετείχαν ενεργά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στην
ευκολότερη αποδοχή τους που θα οδηγήσει στην οµαλή µετάβαση από τη µια
κατάσταση στην άλλη.
Η παραπάνω παρατήρηση ενισχύεται σηµαντικά και από µια διαφορετική χρήση της
µεθοδολογίας που δεν στοχεύει στον προσδιορισµό αλλαγών αλλά στην οµαλή
υλοποίηση προαποφασισµένων αλλαγών.
Οι εµπειρίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες του παρατηρητή – αναλυτή είναι ορισµένα
ακόµα βασικά συστατικά που έρχονται να ενισχύσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή
των αλλαγών.

3.6 Γενικά Σχόλια και Παρατηρήσεις για τη Μεθοδολογία Μαλακών
Συστηµάτων
Στις προηγούµενες παραγράφους έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί η
Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων, η εξέλιξή της, οι αλλαγές στις οποίες
υποβλήθηκε κατά την πορεία της στο χρόνο αλλά και οι διαφορετικοί τρόποι
εφαρµογής της σε ένα πλήθος προβληµατικών καταστάσεων µέσα από τη µελέτη
ποικίλων εφαρµογών. Από τα παραπάνω έγιναν ορισµένες διαπιστώσεις που αφορούν
τη γενικότερη φιλοσοφία και τις αρχές τις οποίες πρεσβεύει η µεθοδολογία, οι οποίες
θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Το σηµαντικότερο που χαρακτηρίζει τη µεθοδολογία είναι, όπως φανερώνεται και
από τον τίτλο της, ότι πρόκειται για µια ευµετάβλητη (ή µαλακή) προσέγγιση της υπό
µελέτη κατάστασης. Στοχεύει λοιπόν στην αντιµετώπιση προβληµατικών
καταστάσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ευµετάβλητων συστηµάτων.
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Ολόκληρη η µεθοδολογία, οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται και ο τρόπος
εφαρµογής τους είναι βασισµένα σε αυτήν ακριβώς την παραδοχή, στο ότι το
σύστηµα που µελετάται είναι ευµετάβλητο και ως τέτοιο είναι πολύ δύσκολο µε
σαφώς καθορισµένες πρακτικές να οδηγηθούµε στη µετάβασή του σε µια πιο
επιθυµητή κατάσταση.
Εποµένως Tα παραπάνω υλοποιούνται στην πράξη από τη µεθοδολογία µέσα από την
ευελιξία που παρέχει στον παρατηρητή, και τη δυνατότητα προσωπικής επιλογής που
διαθέτει κατά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων της µεθοδολογίας. ∆εν είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει µεθόδους κατά γράµµα, όχι µόνο γιατί δεν παρέχονται
από τη µεθοδολογία αλλά επιπλέον γιατί, ακόµα και τα βοηθήµατα που προσφέρει,
δεν υποχρεούται ο παρατηρητής να τα χρησιµοποιήσει (πλούσια εικόνα, ανάλυση
PQR κ.λ.π). Η εφαρµογή της µεθοδολογίας µπορεί να είναι αποτελεσµατική και
χωρίς αυτά. Στόχος της ύπαρξής τους είναι µόνο η διευκόλυνση του παρατηρητή.
Γενικότερα η µεθοδολογία προσπαθεί να προωθήσει έναν διαφορετικό τρόπο
επέµβασης σε µια κατάσταση. Η έρευνα γύρω από αυτήν, η σύγκριση του
εννοιολογικού µοντέλου µε την πραγµατικότητα, ο προσδιορισµός των επιθυµητών
και εφικτών αλλαγών είναι τρεις από τις βασικές διεργασίες που πρέπει να
εκτελεστούν κατά την εφαρµογή της ΜΜΣ. Ο κύριος στόχος τους είναι η κατάκτηση
της γνώσης που αφορά κυρίως την προβληµατική κατάσταση. Η µοναδικότητα της
κάθε περίπτωσης επιβάλλει την πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρόλο που ο
παρατηρητής δεν µπορεί να κατασκευάσει ένα µοντέλο που να αποτελεί πιστή
αναπαράσταση της πραγµατικότητας, µέσα από τη συλλογή τέτοιου είδους
πληροφοριών, του παρέχεται η δυνατότητα να κατευθύνει την πορεία των
διαδικασιών σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα.
Τέλος, η συµµετοχή των εµπλεκοµένων της προβληµατικής κατάστασης είναι ένα
ακόµα στοιχείο που συντελεί στην παραγωγή πιο επιθυµητών αποτελεσµάτων. Με
τον τρόπο αυτό ο δηµιουργός της προσπαθεί να εισάγει στη µεθοδολογία ένα στοιχείο
που θα µειώσει την δι-υποκειµενικότητα (inter-subjectiveness) των αλλαγών που θα
προταθούν στη συνέχεια. Έχει την πρόθεση δηλαδή ολόκληρη η διαδικασία
εφαρµογής της µεθοδολογίας να οδηγήσει σε αλλαγές που θα είναι αποδεκτές, αν όχι
από όλους, από τους περισσότερους εµπλεκόµενους στην προβληµατική κατάσταση.
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4 Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος (ΜΒΣ) - Viable
System Model (VSM)
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται το Μοντέλο Βιώσιµου
Συστήµατος (ΜΒΣ). Πρόκειται για ένα µοντέλο που βασίζεται σε συστηµικές αρχές
και νόµους στοχεύοντας στη βιωσιµότητα του οργανισµού στον οποίο εφαρµόζεται.
Από τη στιγµή που πρωτοεµφανίστηκε µέχρι σήµερα έχει εφαρµοστεί σε ένα πλήθος
πραγµατικών καταστάσεων παρέχοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Το µοντέλο βιώσιµου συστήµατος ουσιαστικά υποδεικνύει χαρακτηριστικά στοιχεία
που πρέπει να υπάρχουν σε έναν οργανισµό ώστε να εξασφαλίσει τη διατήρησή του
στο χρόνο. Στη συνέχεια του κεφαλαίου καταγράφονται και παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά αυτά, όπως περιγράφονται από το µοντέλο.
Επιπλέον, παρουσιάζεται και ο τρόπος που το ΜΒΣ εφαρµόζεται σε έναν οργανισµό.
Η παρουσίαση αυτή προκύπτει ύστερα από τη µελέτη αρκετών εφαρµογών του
µοντέλου σε πραγµατικές προβληµατικές καταστάσεις. Η διαδικασία αυτή βασίζεται
στην καλύτερη κατανόηση της µεθοδολογίας και στην προσπάθεια να προσφέρει
στον αναγνώστη της εργασίας µια πιο ολοκληρωµένη και σφαιρική άποψη για το
ΜΒΣ.
Τέλος, καταγράφονται ορισµένα σχόλια και παρατηρήσεις που προκύπτουν ως
αποτελέσµατα της προηγούµενης ανάλυσης. Για περαιτέρω µελέτη του µοντέλου και
των περιπτώσεων που εφαρµόστηκε από όποιον το επιθυµεί παρέχονται χρήσιµες
αναφορές σε σχετικά κείµενα.

4.1 Εισαγωγή στο ΜΒΣ
Το µοντέλο βιώσιµου συστήµατος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον
Stanford. Beer (1972). Υποστήριξε πως η βιωσιµότητα ενός οργανισµού ισοδυναµεί
µε τη διατήρησή του στο χρόνο. Θεωρεί ότι η κλασική, ιεραρχική δοµή µιας
οργάνωσης δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο ή καλύτερα δεν αναπτύσσει
µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητά του. Επιπλέον τα κλασικά
διαγράµµατα ενός οργανισµού δεν παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί
παρά µονό υποδεικνύουν ποιος έχει την ευθύνη εάν οι εξελίξεις δεν ακολουθήσουν τη
σωστή πορεία. Στόχος των περισσότερων οργανισµών είναι η µεγιστοποίηση του
κέρδους. Σε καµία περίπτωση όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι λειτουργούν σωστά. Ένα
χρέος, που οφείλει να ξεπληρώσει στον εαυτό του ο κάθε οργανισµός είναι να
οραµατίζεται το µέλλον και να προσπαθεί να ενταχθεί σε αυτό ικανοποιητικά. Η
κοντόφθαλµη αντιµετώπιση των υπαρχόντων προβληµάτων, που συχνά βλέπουµε να
ισχύει σε πολλούς οργανισµούς δεν έχει παρά να τους οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην
καταστροφή (Espejo και Gill, 2002).
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Αναγνωρίζουµε εποµένως, την εστίαση της προσοχής του Beer προς την κατεύθυνση
της εξασφάλισης της συνέχειας ενός οργανισµού. Ενδεικτικό αυτής της άποψης είναι
η εισαγωγή τριών επιπέδων επιτυχίας που προτείνει:
Το πραγµατικό αντιπροσωπεύει την υπάρχουσα κατάσταση,
Το ικανό τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι του συστήµατος εάν οι περιορισµοί
παραµείνουν ως έχουν και
Το δυνητικό τις ικανότητες που θα είχε ο οργανισµός εάν µεγάλωνε η δυναµικότητά
του και δεν υπήρχαν περιορισµοί.
Ο συνδυασµός των τριών αυτών επιπέδων δίνει τρεις δείκτες: λανθάνουσας
κατάστασης, παραγωγικότητας και λειτουργικής επίδοσης (Esperjo, 1980).
Ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή όπου οι αλλαγές που συµβαίνουν σε παγκόσµιο
επίπεδο είναι τόσο ραγδαίες και ανατρεπτικές, ένας οργανισµός για να παραµείνει
βιώσιµος πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να αντιδρά στις
αλλαγές αυτές του περιβάλλοντός του και να προσαρµόζεται κατάλληλα. Ο
δηµιουργός του µοντέλου λοιπόν εισήγαγε σε αυτό µηχανισµούς που θα
εξασφαλίσουν στον οργανισµό στον οποίον εφαρµόζεται, αυτήν ακριβώς την
ικανότητα. Την επιτυχή δηλαδή αντίδρασή του στις περιβαλλοντικές παρενοχλήσεις.
Στόχος του είναι να του επιτρέψει να αναγνωρίζει ενδεχόµενες απειλές καθώς και
δυνατότητες εξέλιξης που προέρχονται από το περιβάλλον και να προσαρµόζεται
κατάλληλα στις νέες συνθήκες (Devine, 2005).
Τα αυτο-οργανωµένα συστήµατα συνήθως εµφανίζονται να έχουν πολλούς,
διαφορετικούς στόχους από τους οποίους ορισµένοι δεν γίνονται εύκολα
παρατηρήσιµοι. Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε µια συσχέτιση µεταξύ τους. Ο
σηµαντικότερος στόχος, που µοιράζονται όλα τα υποσυστήµατα ενός οργανισµού
είναι η διατήρηση της συνέχειάς τους, να παραµείνουν δηλαδή βιώσιµα. Το ΜΒΣ
παρέχει ένα σύνολο αρχών που αν εφαρµοστούν σωστά θα ικανοποιήσουν την
ανάγκη αυτή του οργανισµού, για εξασφάλιση της ύπαρξής του, ακόµα και εάν τα
µέρη του δεν ακολουθούν τις αρχές αυτές συνειδητά. Συχνά βλέπουµε οργανώσεις
που η βιωσιµότητά τους δεν είναι αποτέλεσµα σωστού σχεδιασµού αλλά τυχαίο
γεγονός. Οι οργανώσεις αυτές είναι πολύ πιθανόν να µην έχουν την ιδία τύχη στο
µέλλον και να οδηγηθούν στην καταστροφή. Ως υπέρµαχος της επιστήµης της
κυβερνητικής ο Beer χρησιµοποίησε αρχές της για να µπορέσει να αντιµετωπίσει
προβλήµατα που εµφανίζονται µέσα σε κάθε οργάνωση και δηµιουργούνται από την
έλλειψη επικοινωνίας και της αδυναµίας ελέγχου του περιβάλλοντός της (Devine,
2006). Σύµφωνα µε την επιστήµη αυτή, υπάρχουν τυπικές αρχές και νόµοι που
υπόκεινται σε κάθε αυτο-οργανωµένο σύστηµα. Με βάση αυτούς, ένας ζωντανός
οργανισµός, µια µηχανή, µία οργάνωση κλπ. διατηρούν την ταυτότητά τους και
εκπληρώνουν τους στόχους τους µέσα στο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν. Το
µοντέλο βιώσιµου συστήµατος παρέχει κατευθυντήριες γραµµές που µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν από έναν αναλυτή συστηµάτων και να το βοηθήσουν να
κατανοήσει και να εφαρµόσει αυτούς τους γενικούς νόµους.
Για τη διατήρηση της βιωσιµότητας ενός συστήµατος το ΜΒΣ στηρίζεται σε
διεργασίες εσωτερικού ελέγχου αλλά όπως είναι φυσικό και σε διαδικασίες ελέγχου
του περιβάλλοντός του. Ο Beer για την κατασκευή του δανείστηκε πληροφορίες από
ένα καλά δοκιµασµένο σύστηµα ελέγχου που δεν είναι άλλο από τον εγκέφαλο και το
νευρικό σύστηµα του έµβιων οργανισµών. Μετέφερε δηλαδή τις «αρχές» και τους
«νόµους» που ισχύουν στους ζωντανούς οργανισµούς και τους εξασφαλίζουν τη
συνέχειά τους, µέσα στο πλαίσιο οργανώσεων, πιστεύοντας ότι µε τον τρόπο αυτό θα
µετατραπούν σε περισσότερο ανταγωνιστικά συστήµατα µε µακροπρόθεσµη
παραµονή στο χρόνο. Στη συνέχεια, στο σηµείο που θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα
επιµέρους στοιχεία του µοντέλου, γίνεται προσπάθεια να αντιστοιχηθεί καθένα από
αυτά ξεχωριστά µε χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισµού. Με τον τρόπο αυτό
φανερώνεται καλύτερα ή προσπάθεια µεταφοράς που έκανε ο δηµιουργός του
µοντέλου.
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα προκύπτει ότι µιλάµε για ένα µοντέλο
µε σηµαντικό εύρος εφαρµογής. Μπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε σύστηµα έχει
την ιδιότητα της αυτο-οργάνωσης, ανεξαρτήτως του µεγέθους του, πόσο µάλλον σε
ένα σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έννοια της Επανεύρεσης που εισάγει το
µοντέλο, παίζει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Το ΜΒΣ µπορεί να εµφανίζεται και
να επαναλαµβάνεται πολλές φορές µέσα σε έναν οργανισµό, από µια µικρή οµάδα
ατόµων έως τη συνολική θεώρησή του ως ένα ευρύτερο υπερσύστηµα (Schwaninger,
2004).

Σχήµα 11: Ανάλυση Πολύπλοκων Συστηµάτων σε Υποσυστήµατα (Espejo, 2003)

Άρα λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα στον αναλυτή να εστιάσει την προσοχή του σε
οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης επιθυµεί και να προσπαθήσει να το προσεγγίσει µε τη
βοήθεια του ΜΒΣ. Είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι κινούµενος σε
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χαµηλότερο ή σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που µελέτα θα µπορούσε επίσης να
αναγνωρίσει και να εφαρµόσει τις βασικές αρχές του µοντέλου (Κιουντούζης, 2002).
Στο σχήµα 11, γίνεται φανερή η ύπαρξη υποσυστηµάτων στο εσωτερικό κάθε
συστήµατος. Το κάθε ένα από αυτά τα σύστηµα ή υποσυστήµατα µπορεί να
µελετηθεί σύµφωνα µε το Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος.
Ίσως η βασικότερη αρχή στην οποία στηρίζεται το ΜΒΣ είναι ο νόµος της αναγκαίας
ποικιλίας του Ashby (1956) σύµφωνα µε τον οποίο, µόνο η ποικιλία µπορεί να
αντιµετωπίσει (γιατί τον εκφράζουµε µε αυτή τη µορφή εδώ?) την ποικιλία και
επεκτείνοντάς τον, η ποικιλία του συστήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την
ποικιλία του περιβάλλοντός του και η ποικιλία του συστήµατος διαχείρισης πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση µε την ποικιλία του υπόλοιπου συστήµατος. Αν τα κριτήρια
αυτά δεν ικανοποιηθούν το σύστηµα δεν µπορεί να διατηρήσει την οµοιόστασή του
(Flood και Jackson, 1996), δηλαδή θα είναι ασταθές και αναπόφευκτα θα οδηγηθεί
στην κατάρρευση (Beer, 1989).
Στο σηµείο αυτό, µπορούµε να παρατηρήσουµε το διαχωρισµό που γίνεται ανάµεσα
στο σύστηµα από το περιβάλλον του και στο σύστηµα διαχείρισης από τον υπόλοιπο
οργανισµό. Ιδιαίτερα ο δεύτερος διαχωρισµός πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει
φυσική υπόσταση. Σε ένα αυτο-οργανωµένο σύστηµα ο έλεγχος είναι κατανεµηµένος
και παρατηρείται σε διάφορα σηµεία και επίπεδά του. Το µοντέλο βιώσιµου
συστήµατος διαχωρίζει το τµήµα του οργανισµού που παράγει το έργο από αυτό που
διαχειρίζεται – ελέγχει τις διεργασίες που γίνονται, όχι ως δύο διαφορετικά φυσικά
υποσυστήµατα που το καθένα έχει τη δική του ταυτότητα, αλλά ως δύο εννοιολογικά
συστήµατα που είναι αδύνατο να διαχωριστούν σε φυσικό επίπεδο. Στο σχήµα 12
παρουσιάζεται σχηµατικά ο διαχωρισµός αυτός.

Σχήµα 12: Βιώσιµο Σύστηµα µε το Περιβάλλον του και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης (Espejo, 2003)

Επιστρέφοντας στην έννοια της ποικιλίας, πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το
νόµο του Ashby οι ποσότητες της ποικιλίας των τριών διαφορετικών συστηµάτων,
όπως παρουσιάστηκαν προηγουµένως, τείνουν να εξισωθούν. Αυτό βεβαίως είναι
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πρακτικά αδύνατο. Η ποσότητα της ποικιλίας του περιβάλλοντος, το οποίο άλλωστε
δεν µπορεί να έχει όρια, είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την ποσότητα της ποικιλίας
του εξεταζόµενου συστήµατος. Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι από το
γενικότερο περιβάλλον µας ενδιαφέρει µόνο το µέρος εκείνο το οποίο σχετίζεται µε
το σύστηµα και συνεπώς µπορεί να το επηρεάσει. Υπό την προϋπόθεση αυτή το
σύστηµα οφείλει να έχει µεγαλύτερη ποικιλία από αυτήν την περιβάλλοντός του
(υπολειπόµενη ποικιλία) για να έχει περισσότερους µηχανισµούς αντίδρασης και να
είναι έτσι περισσότερο ευέλικτο στις εξωτερικές επιδράσεις (παρενοχλήσεις).
(Stephens και Haslett, 2005). Στα σχήµατα 13 και 14 απεικονίζεται η µείωση της
ποσότητας της ποικιλίας που τελικά επηρεάζει ένα σύστηµα.

Σχήµα 13: Μειωµένη Ποσότητα Ποικιλίας που Επηρεάζει το Σύστηµα (Espejo, 2003)

Τα µέρη αυτά παράγουν παρενοχλήσεις στις οποίες το σύστηµα πρέπει να αντιδράσει
για να παραµείνει βιώσιµο. Εποµένως, όταν δηλώνουµε ότι η ποικιλία του
συστήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την ποικιλία του περιβάλλοντός του
εννοούµε ότι πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά επιτυχώς σε κάθε παρενόχληση που
δέχεται και να προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Σχήµα 14: Μηχανισµοί Ενίσχυσης και Εξασθένησης Ποικιλίας (Espejo, 2003)
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Ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουµε ότι ο κάθε βιώσιµος οργανισµός οφείλει να
διαθέτει µηχανισµούς που να εξασθενούν τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός του που
φτάνουν σε αυτόν µε τη µορφή παρενόχλησης και την ιδία στιγµή να ενισχύουν τις
αντιδράσεις του ίδιου του οργανισµού. Για τη σχηµατική απεικόνιση αυτών των
µηχανισµών, έχουν χρησιµοποιηθεί σύµβολα από την επιστηµονική περιοχή του
ηλεκτροµαγνητισµού που παριστάνουν τις αντιστάσεις και τους ενισχυτές σε ένα
ηλεκτροµαγνητικό κύκλωµα (Espejo, 2003).
Ο Beer για τη σωστή λειτουργία ενός οργανισµού διατύπωσε τις τέσσερις παρακάτω
αρχές που οφείλουν να εφαρµοστούν σε αυτόν και να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά
του (Beer, 1972, 1979).
• Οι ποικίλες στο σύστηµα διαχείρισης, λειτουργίας και στο περιβάλλον που
διαχέονται µέσα στον οργανισµό, τείνουν να εξισωθούν. Αυτό θα πρέπει να έχει
σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουµε τις λιγότερες δυνατόν συνέπειες
πάνω στους ανθρώπους και στο κόστος.
• Κάθε ένα από τα τέσσερα κανάλια που ανταλλάσσει πληροφορίες µεταξύ του
συστήµατος διαχείρισης, του λειτουργικού συστήµατος και του περιβάλλοντος
(σχήµα 14), πρέπει να έχει τέτοια χωρητικότητα ώστε να του επιτρέπει να
µεταφέρει οποιαδήποτε χρονική στιγµή τη δεδοµένη ποσότητα πληροφοριών
που το παράγων (αναφορικά µε τις πληροφορίες) υποσύστηµα διοχετεύει τη
συγκεκριµένη στιγµή.
• Κάθε φορά που πληροφορία µέσα από ένα κανάλι (το οποίο έχει µια δεδοµένη
χωρητικότητα) διαπερνά ένα σύνορο, υφίσταται µία µετατροπή. Η ποικιλία του
µετατροπέα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την ποικιλία του καναλιού.
• Η εφαρµογή των τριών πρώτων αρχών θα πρέπει σταθερά να επαναλαµβάνεται
µέσα στο χρόνο χωρίς κενά και καθυστερήσεις.
Οι αρχές αυτές στηρίζονται στο νόµο της αναγκαίας ποικιλίας.
Γενικότερα, µπορούµε να πούµε ότι το ΜΒΣ δεν εστιάζεται τόσο στη δοµή ενός
οργανισµού όσο στην οργάνωση που πρέπει να έχει ώστε να αυξηθεί η ποικιλία του
και να παραµείνει βιώσιµος.

4.2 Ανάλυση των Στοιχείων που Απαρτίζουν το Μοντέλο Βιώσιµου
Συστήµατος
Σύµφωνα µε τον Beer σε κάθε οργανισµό πρέπει να υπάρχουν πέντε βασικές
λειτουργίες για να λειτουργεί σωστά. Οι λειτουργίες αυτές είναι:
•

η υλοποίηση,

•

ο συντονισµός,

•

ο έλεγχος,
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•

η ευφυΐα και

•

η πολιτική.

Στο ΜΒΣ οι πέντε αυτές λειτουργίες παρουσιάζονται ως επιµέρους συστήµατα του
κάθε οργανισµού που ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ τους και επικοινωνούν µε
το ευρύτερο περιβάλλον του συστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του.
Τα τέσσερα τελευταία συστήµατα ανήκουν στο σύστηµα διαχείρισης. Όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως ο διαχωρισµός του συστήµατος διαχείρισης από το
υπόλοιπο σύστηµα δεν έχει φυσική υπόσταση. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα πέντε
συστήµατα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Το όριά τους µέσα σε έναν
οργανισµό δεν είναι διακριτά άλλα η εµφάνισή τους γίνεται σε διάφορα σηµεία του
και σε δραστηριότητες που εκτελεί. Εποµένως, εξαιτίας του αυξηµένου βαθµού
πολυπλοκότητας που εντοπίζεται σε έναν οργανισµό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
δεν πρόκειται για πέντε ξεχωριστά φυσικά υποσυστήµατα και θα ήταν αυθαιρεσία να
χαρακτηριστούν και να αντιµετωπιστούν ως τέτοια (Vidgen, 1998). Το ΜΒΣ και τα
συστήµατα που το απαρτίζουν απεικονίζονται στο σχήµα 15.

Σχήµα 15: Το ΜΒΣ και τα Συστήµατα που το Απαρτίζουν (Beer, 1972), (Κιουντούζης, 2002)

4.2.1 Σύστηµα 1, Υλοποίηση
Όπως εύκολα µπορεί να γίνει κατανοητό, από το όνοµα του συστήµατος 1
(υλοποίηση), πρόκειται για το τµήµα ενός οργανισµού το όποιο ευθύνεται για όλες τις
διεργασίες που συµβαίνουν στους κόλπους του. Ουσιαστικά δηλαδή, είναι υπεύθυνο
για το έργο που παράγεται. Σε αυτό εκτελούνται οι δραστηριότητες που συντελούν
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στην εκπλήρωση του στόχου του. Όλες οι διαδικασίες δηλαδή που γίνονται για τη
µετατροπή των εισροών σε εκροές ανήκουν στο σύστηµα αυτό το οποίο, όπως είναι
φυσικό, αποτελείται από υποσυστήµατα που και αυτά µε τη σειρά τους εµπεριέχουν
άλλα συστήµατα. Πρόκειται λοιπόν για µια επαναληπτική επανεµφάνιση συστηµάτων
που στο καθένα από αυτά µπορούµε να διακρίνουµε ένα βιώσιµο σύστηµα µε τις
δικές του λειτουργίες και το δικό του εξωτερικό περιβάλλον (Leonard, 1999). Στο
σχήµα 16 παρουσιάζεται το σύστηµα 1 του ευρύτερου ΜΒΣ (µεγάλος κύκλος που
περικλείει ολόκληρο το σχήµα) καθώς και τα επιµέρους υποσυστήµατα που το
απαρτίζουν (κάθετη παράταξη κύκλων).

Σχήµα 16: Σύστηµα 1 Ευρύτερου Συστήµατος και Υποσυστηµάτων

Αναφερόµενοι σε έναν οργανισµό (π.χ. µια επιχείρηση, µια εταιρία κ.τ.λ.) θα
µπορούσαµε να πούµε ότι τα επιµέρους τµήµατα που τον απαρτίζουν (π.χ. τµήµα
παραγωγής, προώθησης προϊόντων, πωλήσεων κ.α.) µπορούν να θεωρηθούν ως
υποσυστήµατα. Το καθένα ξεχωριστά εµφανίζει χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του
ευρύτερου οργανισµού. Σύµφωνα µε τη ∆ιάγνωση Βιώσιµου Συστήµατος (∆ΒΣ), την
µελέτη δηλαδή της προβληµατικής κατάστασης µε βάση τις αρχές και την δοµή του
ΜΒΣ και την προσπάθεια εντοπισµού χαρακτηριστικών που υπαγορεύονται από το
µοντέλο (είτε αυτά είναι υπαρκτά είτε πρέπει να κατασκευαστούν από τον αναλυτή παρατηρητή), το κάθε υποσύστηµα πρέπει να υπακούει στις υπαγορεύσεις του
µοντέλου που αναλύουµε ώστε να συντελέσει στη βιωσιµότητα ολόκληρου του
οργανισµού που µελετάται. ∆ιαπιστώνουµε εποµένως από τα παραπάνω, καθώς
επιβάλλεται η εξέταση του κάθε υποσυστήµατος µε βάση τις αρχές, την δοµή και τα
χαρακτηριστικά του ΜΒΣ ότι ο αναλυτής είναι απαραίτητο να εµβαθύνει τη µελέτη
του και να εστιάσει σε µια ανάλυση χαµηλότερου επιπέδου για να επιτύχει τους
σκοπούς του, τη βιωσιµότητα δηλαδή του οργανισµού (Stephens και Haslett, 2005).
Παρόλο που ένα µεµονωµένο άτοµο µπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιµος οργανισµός, η
ανάλυση αυτή σταµατάει στο σηµείο που µικρές οµάδες ατόµων ή µεµονωµένα
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άτοµα ευθύνονται για τη διεξαγωγή µιας εργασίας (Beer, 1989). Αυτό συµβαίνει γιατί
το σηµαντικό στοιχείο που µας ενδιαφέρει µέσα σε έναν οργανισµό είναι η οργάνωση
και ο συντονισµός ανάµεσα σε µεµονωµένα στοιχεία.
Εάν επανέλθουµε στη µεταφορά που χρησιµοποίησε ο Beer για την υλοποίηση του
µοντέλου βιώσιµου συστήµατος, τον παραλληλισµό δηλαδή µιας οργάνωσης µε τον
ανθρώπινο οργανισµό, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το σύστηµα 1 για τον
άνθρωπο αποτελείται από τους µύες, τα όργανα (π.χ. τα άκρα, την καρδιά, τα µάτια
κ.τ.λ) και γενικά όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σώµα του και ευθύνονται για
πρωταρχικές δραστηριότητες που εκτελεί (Walker,1991).
Τα επιµέρους συστήµατα ενός οργανισµού πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν
µηχανισµούς προσαρµογής στο περιβάλλον τους αυξάνοντας την ποικιλία τους. Με
τον τρόπο αυτό η συνολική ποικιλία του συστήµατος αυξάνεται µε αποτέλεσµα να
αυξάνεται και η ικανότητά του να αντιδρά στις παρενοχλήσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί
το άθροισµα των εξωτερικών περιβαλλόντων του κάθε υποσυστήµατος είναι
µεγαλύτερο από το περιβάλλον του ευρύτερου συστήµατος. Με άλλα λόγια, κάθε
επιµέρους σύστηµα έχει ένα δικό του εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να
προσαρµοστεί και να αντιδράσει επιτυχώς στις παρενοχλήσεις που δηµιουργούνται.
Τα ξεχωριστά αυτά περιβάλλοντα είναι πολύ πιθανό σε ορισµένα σηµεία να
συµπίπτουν. Τα ερεθίσµατα όµως που δέχεται κάθε επιµέρους σύστηµα από το κοινό
αυτό σηµείο καθώς και η αντίληψη που έχει για αυτό είναι συνήθως τελείως
διαφορετική. Επιπλέον στο περιβάλλον του κάθε υποσυστήµατος ανήκουν και τα
υπόλοιπα συστήµατα. Στην περίπτωση που ένας παρατηρητής δεν λάβει τα παραπάνω
υπόψη του, δεν προσπαθήσει δηλαδή να αναπτύξει µηχανισµούς που να
εξασφαλίζουν στα συστήµατα αυτά τη βιωσιµότητά τους, και ασχοληθεί µόνο µε το
ευρύτερο σύστηµα, παραλείπει από τη µελέτη του ένα σηµαντικό µέρος της
διαδικασίας.
Τα υποσυστήµατα αυτά, δηλαδή τα επιµέρους συστήµατα του συστήµατος 1 ενός
οργανισµού, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή µεταξύ τους.
Πρέπει εποµένως να παρέχεται ένας τόπος που να διευκολύνει άµεση επικοινωνία
ανάµεσα στις επιµέρους αυτόνοµες µονάδες. Αυτή η σύνδεση µπορεί να προωθεί
ορισµένες δραστηριότητες µέσα στον οργανισµό όπως τη ροή της πληροφορίας και
των υλικών. Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι σύµφωνα µε το ΜΒΣ ένας
οργανισµός πρέπει να διαθέτει και άλλα κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των
αυτόνοµων µονάδων τα οποία όµως ακολουθούν µια έµµεση διαδροµή, διαµέσου για
παράδειγµα του συστήµατος 3. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν και θα
αναλυθούν σε παρακάτω ενότητα.
Είναι φανερό ότι κάθε υποσύστηµα, ως αυτόνοµη µονάδα που διατηρεί τη
βιωσιµότητά της, πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται µε τον κατάλληλο τρόπο
τις διαθέσιµες πληροφορίες και τη γνώση που παρέχεται σε αυτό µε σκοπό να
ικανοποιήσει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί µπορεί να θέτονται από το ίδιο το
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υποσύστηµα, από τον ευρύτερο οργανισµό ή και ακόµα
µονάδες του ίδιου επιπέδου. Παρατηρούµε λοιπόν ότι κάθε
ενεργεί αποκλειστικά κατά βούληση αλλά, όπως είναι
«εντολές» ή καλύτερα περιορισµούς από άλλα συστήµατα,
επιπέδου (Hilder, 1995).

από άλλες αυτόνοµες
αυτόνοµη µονάδα δεν
αναµενόµενο, δέχεται
του ίδιου ή ανώτερου

4.2.2 Σύστηµα 2, Συντονισµός
Τα υποσυστήµατα του οργανισµού πολύ συχνά προσπαθούν να δράσουν για το
δικό τους συµφέρον αγνοώντας το συνολικό στόχο του ευρύτερου συστήµατος. Σε
αυτήν την περίπτωση η συνεργασία ανάµεσα τους είναι πολύ δύσκολη µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν απρόβλεπτες και ανεπιθύµητες συνέπειες για το σύνολο του
οργανισµού. Είναι απαραίτητος λοιπόν ένας µηχανισµός που να ευθύνεται για το
συντονισµό τους και την οµαλή επικοινωνία τους. Το ρόλο αυτό τον αναλαµβάνει το
σύστηµα 2. Το σύστηµα 2, σύµφωνα µε την ανάλυση που έγινε στην εισαγωγή, σε
λειτουργικό σύστηµα, περιβάλλον και σύστηµα διαχείρισης, ανήκει στο τελευταίο
µαζί µε τα υπόλοιπα συστήµατα που θα αναλυθούν στη συνέχεια (ουσιαστικά µόνο
το σύστηµα 1 αποτελεί το λειτουργικό σύστηµα). Ο συντονισµός είναι µια
απαραίτητη διαδικασία µέσα σε έναν οργανισµό και σκοπό έχει να ελαχιστοποιήσει
τις παραγόµενες ταλαντεύσεις στο σύστηµα που µπορεί να οδηγήσουν στην
κατάρρευση του. Στο σχήµα 17 παρουσιάζεται το σύστηµα συντονισµού του
µοντέλου.

Σχήµα 17: Σύστηµα 2 Ευρύτερου συστήµατος και Υποσυστηµάτων

Αυτό που πρέπει να επιτύχει το σύστηµα 2 είναι, λαµβάνοντας τις κατάλληλες
πληροφορίες από τα επιµέρους συστήµατα συντονισµού, να τις αξιολογεί και να τις
κατευθύνει κατάλληλα στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, καθώς και στο χαµηλότερο.
Ταυτόχρονα όµως υποχρεούται να δώσει πληροφορίες στο αντίστοιχο σύστηµα του
αµέσως ανώτερου επιπέδου για τις δραστηριότητες που εκτελούνται µέσα σε αυτό για
το οποίο είναι υπεύθυνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σωστή επικοινωνία
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ανάµεσα στα επιµέρους στοιχεία ενός οργανισµού και αποφεύγονται αποκλίσεις από
τους στόχους του. Η διαδικασία αυτή συµβάλλει στη σωστή λειτουργία ολόκληρου
του συστήµατος.
Στο σχήµα 15, το σύστηµα 2 συµβολίζεται µε τρίγωνο. Το ευρύτερο σύστηµα
συντονισµού είναι τοποθετηµένο στο τετράγωνο «κουτί» της διαχείρισης ενώ, για την
καλύτερη κατανόηση του µοντέλου, και τα επιµέρους συστήµατα 2 (των
υποσυστηµάτων του συστήµατος υλοποίησης) απεικονίζονται σχηµατικά (κάθετη
παράταξη τριγώνων) ώστε να γίνει πιο εµφανής η ροή πληροφοριών.
Είναι φανερό ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων το σύστηµα 2 δεν έχει φυσική
υπόσταση µέσα σε έναν οργανισµό. Τα όρια του δεν είναι σαφώς ορισµένα.
Πρόκειται για ένα εννοιολογικό σύστηµα η απουσία όµως του οποίου θα είχε
δραµατικές επιπτώσεις στη διατήρηση του συνόλου και κατ’ επέκταση στη
βιωσιµότητα του ευρύτερου συστήµατος. Τυπικό παράδειγµα ενός συστήµατος
συντονισµού είναι το ωρολόγιο πρόγραµµα σε ένα σχολείο. Ένας καθηγητής µπορεί
να κάνει µάθηµα σε περισσότερες από µια τάξεις. Χρειάζεται εποµένως να βρεθεί
ένας µηχανισµός ώστε οι ώρες διδασκαλίας του συγκεκριµένου καθηγητή σε δύο
διαφορετικές τάξεις να µην συµπίπτουν. Το σύστηµα 2 ευθύνεται για αυτήν τη
δραστηριότητα.
Από το παράδειγµα που αναφέρθηκε γίνεται φανερό ότι το ευρύτερο σύστηµα
διαχείρισης πολύ συχνά δεν χρειάζεται να απασχολείται µε δραστηριότητες του
συστήµατος 2. Όταν υπάρχει σωστή επικοινωνία και αίσθηµα αµοιβαίας κατανόησης
και υποχώρησης ανάµεσα στις αυτόνοµες µονάδες, τα επιµέρους συστήµατα
συντονισµού είναι σε θέση να ικανοποιούν τους στόχους τους και να δίνουν αναφορά
στο σύστηµα του αµέσως ανώτερου επιπέδου για την οµαλή λειτουργία τους. Με τον
τρόπο αυτόν µειώνεται η ποσότητα των πληροφοριών που είναι υποχρεωµένο να
διαχειρίζεται το σύστηµα διαχείρισης και κατ’ επέκταση µειώνεται η απαιτούµενη
ποικιλία που οφείλει να διαθέτει για την ορθή διεκπεραίωση των λειτουργιών του
συστήµατος. Το ανώτερο επίπεδο ενεργοποιείται µόνο σε περιπτώσεις διαφωνιών και
έλλειψης επικοινωνίας ανάµεσα στα επιµέρους συστήµατα συντονισµού των
αυτόνοµων µονάδων. Είναι συχνό φαινόµενο µέσα σε µία οργάνωση να
πραγµατοποιούνται δραστηριότητες του συστήµατος 2 ανεπίσηµα ανάµεσα στα
επιµέρους συστήµατα και παρόλα αυτά να συµβάλουν καταλυτικά στην ορθή
λειτουργία ολόκληρου του οργανισµού και στην εξασφάλιση της συνέχειάς του. Η
προσπάθεια προώθησης και διατήρησης µιας κοινής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα
ενός οργανισµού συµβάλει στην κατεύθυνση της καλής επικοινωνίας και
συντονισµού των επιµέρους στοιχείων του (Hilder, 1995).
Στο ανθρώπινο σώµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι τις δραστηριότητες του
συστήµατος συντονισµού τις αναλαµβάνει το νευρικό σύστηµα καθώς ο στόχος του
είναι να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και της συντονισµένη λειτουργία των µυών και
των οργάνων (Walker,1991).
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4.2.3 Σύστηµα 3, Έλεγχος
Το σύστηµα 3 ευθύνεται για τον έλεγχο του συστήµατος µε σκοπό τη
διασφάλιση της συνοχής του, τη διατήρηση δηλαδή του συστήµατος ως µία ενιαία
µονάδα. Ανεξάρτητα µε τους στόχους των υποσυστηµάτων, το ευρύτερο σύστηµα
που µελετάται πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των δικών
του στόχων και αυτό µπορεί να το πετύχει µόνο µέσα από τη συνεργασία και τη
συνοχή των µερών του. Το σύστηµα συντονισµού, που αναλύθηκε προηγουµένως,
συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά δεν επαρκεί. Χρειάζεται εποµένως ένα
ευρύτερο σύστηµα που να ελέγχει τις διεργασίες που συµβαίνουν στις αυτόνοµες
µονάδες, να τις κατευθύνει κατάλληλα και να δέχεται πληροφορίες για τους
µελλοντικούς στόχους του συστήµατος. Τις εργασίες αυτές αναλαµβάνει το σύστηµα
3 (Beer, 1972), (Schwaninger, 2004).

Σχήµα 18: Σύστηµα 3 του ΜΒΣ και Κανάλια Επικοινωνίας

Σύµφωνα µε το Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος ο έλεγχος γίνεται διαµέσου τριών
καναλιών επικοινωνίας. Τρία κανάλια δηλαδή µέσα από τα οποία µπορεί να
διοχετεύεται η απαραίτητη ποσότητα πληροφορίας και να κατευθύνεται προς όποια
διαδροµή κριθεί σκόπιµο (σχήµα 18). Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα 3 λαµβάνει
πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στο λειτουργικό µέρος του
συστήµατος και τις µεταβιβάζει στο σύστηµα 4. Ταυτόχρονα, δέχεται πληροφορίες
και από το σύστηµα 4 (που κυρίως αφορούν µελλοντικές ενέργειες του οργανισµού)
και τις προωθεί, µε την κατάλληλη µορφή στο σύστηµα 1. Θα µπορούσαµε να πούµε
λοιπόν, ότι το σύστηµα ελέγχου έχει τη δυνατότητα να δώσει «κατευθυντήριες
γραµµές» στο λειτουργικό σύστηµα και να του «καθορίσει» τους στόχους που πρέπει
να ικανοποιήσει. Εποµένως, παρατηρούµε ότι παρά την αυτονοµία των επιµέρους
συστηµάτων στις ενέργειες που µπορούν να κάνουν για την ικανοποίηση των στόχων
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τους, ο καθορισµός αυτών των στόχων προέρχεται εν µέρει από ένα ανώτερο επίπεδο
και η υλοποίηση τους αξιολογείται από το σύστηµα 3.
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ο έλεγχος πραγµατοποιείται δια µέσου τριών
καναλιών ροής πληροφοριών. Ο λόγος ύπαρξης τριών διαφορετικών διόδων
επικοινωνίας είναι η αποφυγή υπερφόρτισης πληροφοριών και ταυτόχρονα η
επίτευξη της ορθής διαχείρισης του οργανισµού µέσω του υπεύθυνου συστήµατος.
Στην ουσία, µε τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα στον οργανισµό που
µελετάται να διατηρεί την ποικιλία και την αυτονοµία των αυτόνοµων µονάδων σε
υψηλά επίπεδα, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις παρενοχλήσεις του
περιβάλλοντός τους, χωρίς όµως να εµφανιστεί πρόβληµα πληροφόρησης του
ευρύτερου συστήµατος διαχείρισης που θα κλόνιζε τη συνοχή και την οµαλή
λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι οι τρεις
διαφορετικοί δίοδοι επικοινωνίας συµβάλουν στην αποφυγή προβληµάτων ανάµεσα
στην απαιτούµενη ποικιλία του λειτουργικού συστήµατος και του συστήµατος
διαχείρισης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή του ΜΒΣ.
Το πρώτο κανάλι επικοινωνίας είναι αυτό που συνδέει τα επιµέρους συστήµατα
διαχείρισης µε το κεντρικό. Με τον τρόπο αυτό η τοπική διαχείριση στέλνει µόνο τις
απαραίτητες πληροφορίες στο ανώτερο επίπεδο ώστε να µειώνεται η ποσότητα
δεδοµένων που πρέπει να χειριστεί το ευρύτερο σύστηµα και να αποφεύγεται η
υπερφόρτωση πληροφοριών.
Η δίοδος όµως αυτή επικοινωνίας δεν διασφαλίζει τη συνοχή του συστήµατος. Συχνά
παρατηρείται πρόβληµα όταν αυτόνοµες µονάδες σε δύο διαφορετικά επίπεδα
ανάλυσης προσπαθούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Είναι γεγονός ότι µε την ίδια
ποσότητα διαθέσιµης πληροφορίας το κάθε σύστηµα, η κάθε δηλαδή αυτόνοµή
µονάδα, µπορεί να βγάλει δικά της συµπεράσµατα που να διαφέρουν από
οποιασδήποτε άλλης, είτε βρίσκεται στο ίδιο είτε σε διαφορετικό επίπεδο. Σε καµία
περίπτωση δεν θα ήταν φρόνιµο να απορρίπτεται η µία από τις δύο απόψεις γιατί µε
τον τρόπο αυτό θα καταργούνταν η αυτονοµία του ενός συστήµατος. Για το λόγο
αυτό κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένα δεύτερο κανάλι για την άµεση επικοινωνία
του συστήµατος ελέγχου µε τα λειτουργικά τµήµατα του συστήµατος 1, που να
προωθεί και να διασφαλίζει τις ιδέες και τις απόψεις των συστηµάτων κατώτερου
επιπέδου στο αµέσως επόµενο.
Το τρίτο κανάλι επικοινωνίας είναι αυτό που ευθύνεται για το συντονισµό των
υποσυστηµάτων. Όπως προαναφέρθηκε γίνεται µε τη βοήθεια του συστήµατος 2, το
οποίο είναι σε άµεση επικοινωνία µε το σύστηµα ελέγχου. ∆έχεται πληροφορίες από
αυτό αλλά αναφέρει και δεδοµένα για τη λειτουργία του και την κατάσταση που
επικρατεί στα υποσυστήµατα (Espejo, 2003).
Όλες αυτές τις πληροφορίες που δέχεται το σύστηµα ελέγχου από τα κανάλια
επικοινωνίας τις επεξεργάζεται κατάλληλα και τις προωθεί στο σύστηµα 4. Το ίδιο
ακριβώς συµβαίνει και προς την αντίθετη κατεύθυνση, τη µεταβίβαση δηλαδή
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πληροφοριών από το σύστηµα 4 στο λειτουργικό σύστηµα του οργανισµού, διαµέσου
των ίδιων καναλιών.
4.2.4 Σύστηµα 4, Ευφυΐα
Σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Μοντέλο Βιώσιµου
Συστήµατος προσπαθεί να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία στο εσωτερικό ενός
οργανισµού µέσα από τη συνεργασία και τη συνοχή των µερών του. Αυτό όµως δεν
επαρκεί για να διατηρήσει τη βιωσιµότητά του. Το να επιτυγχάνει ένας οργανισµός
ικανοποιητικά τους στόχους του είναι σίγουρα µία πάρα πολύ σηµαντική διεργασία
που συµβάλει στη διατήρηση του οργανισµού άλλα δεν είναι η µόνη που οφείλει να
εκτελεί. Στην παρούσα φάση, το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποιος θέτει αυτούς
τους στόχους και µε ποια κριτήρια; ∆ιαπιστώνουµε εποµένως ότι χρειάζεται
προσεκτική επιλογή στο ποιοι θα είναι ουσιαστικά οι στόχοι που καλείται ο
οργανισµός να ικανοποιήσει. Για τη βιωσιµότητά του, κάθε οργανισµός πρέπει να
αναπτύξει έναν µηχανισµό που θα του επιτρέπει τον ορθό καθορισµό των στόχων
του. Τη διαδικασία αυτή στο ΜΒΣ την αναλαµβάνει το σύστηµα 4.
Πρόκειται για ένα σύστηµα που θα επιτρέψει στον οργανισµό να αναπροσαρµόζεται
διαρκώς µε σκοπό να αντιδρά επιτυχώς στις εξωτερικές παρενοχλήσεις χωρίς όµως
να χάνει την ταυτότητά του. Ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή, όπου το περιβάλλον ενός
οργανισµού µεταβάλλεται διαρκώς, πραγµατοποιούνται ραγδαίες αλλαγές και νέες
εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο, η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος είναι
επιτακτική. Η διατήρηση ενός οργανισµού στο χρόνο, η βιωσιµότητά του δηλαδή,
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σύστηµα ευφυΐας.
Εποµένως, εκτός από το σύστηµα 1, το σύστηµα ευφυΐας του οργανισµού, έρχεται και
αυτό σε άµεση επαφή µε το ευρύτερο περιβάλλον του. Ο ρόλος του όµως είναι
διαφορετικός. Ευθύνεται για την προσαρµογή του συστήµατος στο διαρκώς
µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Οφείλει λοιπόν να γνωρίζει τις
αλλαγές που συµβαίνουν στο εξωτερικό του συστήµατος (π.χ. τις τάσεις της αγοράς,
τις τεχνολογικές εξελίξεις) και έχουν την ικανότητα να το επηρεάσουν. Ταυτόχρονα
όµως, επιβάλλεται να γνωρίζει στοιχεία και από το εσωτερικό του οργανισµού ώστε
να σχηµατίζει µία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση στην
οποία ανήκει και να µην κινείται σε ουτοπική βάση. Για παράδειγµα, η εισήγηση για
ένα νέο προϊόν που θα έπρεπε να παραχθεί από µια εταιρία δεν θα είχε θεµελιώδη
υπόσταση εάν η εταιρία αυτή δεν έχει την δυνατότητα για την κατασκευή του (το
παράδειγµα απαραίτητο αλλά θέλει διευκρίνιση διότι υπάρχουν εταιρείες που
παράγουν προϊόντα µε outsourcing). Τις απαραίτητες αυτές πληροφορίες τις λαµβάνει
φιλτραρισµένες από το σύστηµα 3.
Χαρακτηριστικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ενώ το σύστηµα ελέγχου ευθύνεται
για το εσωτερικό του οργανισµού και το παρόν, αυτό είναι υπεύθυνο για το
εξωτερικό του και το µέλλον. Ουσιαστικά παίζει τον κύριο ρόλο για την πορεία που
θα έχει ο οργανισµός στο µέλλον. Γνωρίζοντας τις εξωτερικές αλλαγές και τις
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ικανότητες που έχει το σύστηµα προτείνει τρόπους προσαρµογής στις
περιβαλλοντικές παρενοχλήσεις (Hilder, 1995). Η σχηµατική απεικόνιση του
συστήµατος 4 καθώς και της άµεσης επαφής και επικοινωνίας που έχει µε το
περιβάλλον γίνεται στο σχήµα 19.

Σχήµα 19: Σύστηµα 4 Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος

Αυτή όµως η επαφή που έχει µε το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού δεν είναι
µονόδροµος. Το σύστηµα 4 δεν λαµβάνει µόνο στοιχεία από το περιβάλλον του αλλά
ταυτόχρονα έρχεται σε επαφή µε αυτό για να παρουσιάσει και να προωθήσει
ορισµένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες του οργανισµού που επιθυµεί. Εποµένως,
είναι υπεύθυνο και στο να προβάλλει την ταυτότητα και το µήνυµα που θέλει να
στείλει ο οργανισµός στο περιβάλλον του.
4.2.5 Σύστηµα 5, Πολιτική
Το σύστηµα 5 ευθύνεται για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο οργανισµός.
Είναι το σηµείο στο οποίο λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις για την πορεία που θα
ακολουθήσει καθώς και για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι σε σηµαντικά
θέµατα. Οφείλει να παρέχει ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραµµές για τις κατευθύνσεις
που θα διαλέξει ένας οργανισµός, τις αξίες που θα προωθήσει και τους γενικότερους
στόχους που θα ικανοποιήσει.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό, ότι θέµατα διαδικασιών, για τις ενέργειες που θα
κάνει ο οργανισµός για την ικανοποίηση των στόχων του, δεν αφορούν το σύστηµα 5.
Αυτό είναι αρµοδιότητα άλλων συστηµάτων. Για παράδειγµα, άτοµα που καθορίζουν
την πολιτική ενός οργανισµού δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τεχνολογικά
ζητήµατα. Εποµένως κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένας µηχανισµός ο οποίος να
φιλτράρει τις πληροφορίες που θα καταλήξουν στο σύστηµα 5. Τις πληροφορίες
αυτές τις λαµβάνει από τα συστήµατα 3 και 4. Άρα λοιπόν αυτά είναι υπεύθυνα και
για την προσεκτική επιλογή των στοιχείων που θα του παρέχουν. Σε αντίθετη
περίπτωση, εάν δηλαδή το σύστηµα 5 λαµβάνει ανεξέλεγκτες πληροφορίες για την
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κατάσταση που επικρατεί µέσα στον οργανισµό ή στο εξωτερικό του περιβάλλον, δεν
θα ήταν σε θέση να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις γιατί η ποικιλία που διαθέτει εξ’
ορισµού δεν επαρκεί για τέτοιου είδους ζητήµατα. Αναγνωρίζουµε εποµένως τη
σπουδαιότητα που προκύπτει για τη σωστή επιλογή στοιχείων που καταλήγουν στο
σύστηµα πολιτικής. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη συνοχή του οργανισµού
µέσα από την προώθηση των στόχων του και των αξιών του και όχι να επεµβαίνει σε
διαδικασίες ενός κατώτερου επιπέδου. Ουσιαστικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι
είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό και τη διατήρηση της «προσωπικότητας» ενός
οργανισµού.
Είναι φανερό λοιπόν ότι, καθώς τα στοιχεία που λαµβάνει το σύστηµα 5 προέρχονται
από τα συστήµατα 3 και 4, τα δύο τελευταία πρέπει να αναπτύσσουν τρόπους
επικοινωνίας και καλής συνεργασίας ώστε µόνο τα αποτελέσµατα αυτής της µεταξύ
τους συνεννόησης να καταλήγουν στο σύστηµα 5. Γεγονός είναι ότι από τη φύση
τους το δύο αυτά συστήµατα εµφανίζουν πολλές διαφορές. Το ένα (σύστηµα 3)
ασχολείται µε το εσωτερικό του οργανισµού και το παρόν ενώ το άλλο (σύστηµα 4)
µε το εξωτερικό του περιβάλλον και το µέλλον. Η ύπαρξη διαφορετικών αναγκών και
στόχων, τα ωθεί πολύ συχνά σε αναπόφευκτες συγκρούσεις. Ένας άλλος ρόλος
λοιπόν που συχνά καλείται να αναλάβει το σύστηµα 5 είναι να διαιτητεύει µεταξύ
των συστηµάτων 3 και 4. Καλείται δηλαδή να αναλάβει τη διασφάλιση της
ισορροπίας που συχνά διαταράσσεται εξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών
αλληλοσυγκρουόµενων απαιτήσεων. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι οφείλει να παίρνει
αποφάσεις αντ’ αυτών, πράγµα που όπως αναφέρθηκε είναι αδύνατο λόγω της
περιορισµένης ποικιλίας του, αλλά να εξισορροπεί τις καταστάσεις και δεχόµενο
µόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες να λαµβάνει αποφάσεις σε ένα ανώτερο
επίπεδο. Το σχήµα 20 απεικονίζει το σύστηµα 5 του ΜΒΣ.

Σχήµα 20: Σύστηµα 5 Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος

Στην προσπάθεια να εντοπίσουµε το σύστηµα 5 στον ανθρώπινο οργανισµό, από τον
οποίο, όπως αναφέρθηκε, εµπνεύστηκε ο Beer το ΜΒΣ, θα µπορούσαµε να πούµε ότι
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βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οι λειτουργίες που εκτελεί το σύστηµα 5 είναι
ανώτερες λειτουργίες εγκεφάλου (Walker,1991).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ύπαρξη του αλγιδονικού σήµατος, ενός σήµατος που
ρυθµίζει τις λειτουργίες του οργανισµού µέσω µιας διαδικασίας επιβράβευσης και
τιµωρίας. ∆εν ενδιαφέρεται για τη συµπεριφορά που θα καταλήξει σε ένα
αποτέλεσµα παρά µόνο για το αποτέλεσµα αυτό καθ’ εαυτό. Η αλγιδονική ρύθµιση
είναι µια διαδικασία που στοχεύει στη µάθηση µέσω αξιολόγησης του
αποτελέσµατος. Ενεργοποιείται σε περίπτωση που επείγουσες καταστάσεις κάνουν
την εµφάνισή τους στο εσωτερικό του οργανισµού. Ουσιαστικά υπάρχει ένας
µηχανισµός που παρακολουθεί τις πληροφορίες που µεταφέρονται από το σύστηµα 1
στο σύστηµα 3. Όταν παραστεί ανάγκη στέλνει σήµα κατευθείαν στο σύστηµα 5
παρακάµπτοντας τη συνήθη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό το τελευταίο αφυπνίζεται
και καλείται να αναλάβει δράση µε τη βοήθεια των συστηµάτων 3 και 4. Το
αλγιδονικό σήµα, µας είναι γνωστό από τον ανθρώπινο οργανισµό. Όταν ένα µέρος
του λειτουργικού συστήµατος, ένα από τα όργανα δηλαδή του οργανισµού,
παρουσιάσει πρόβληµα και δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, κατευθείαν στέλνεται
σήµα στον εγκέφαλο. Το σήµα αυτό έχει τη µορφή πόνου στο συγκεκριµένο σηµείο
του ανθρώπινου σώµατος που δυσλειτουργεί (Hilder, 1995).
Εποµένως, ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ΜΒΣ είναι ένα
βοήθηµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον αναλυτή ενός οργανισµού,
ανεξαρτήτως του µεγέθους του και των υπηρεσιών που παρέχει και στοχεύει στη
σωστή λειτουργία του και διατήρηση της ταυτότητάς του µέσα από παρέµβαση και
αναθεώρηση της οργάνωσής του.

4.3 Τρόπος εφαρµογής του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος
Για την εφαρµογή του σε έναν οργανισµό, πρωταρχικό µέληµα του αναλυτή
είναι να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι που καλείται
να ικανοποιήσει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ταυτόχρονη επιλογή ενός
συστήµατος που θα έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τους στόχους που
προσδιορίστηκαν. Η ιδιότητα αυτή που προσδίδεται στο σύστηµα, η δυνατότητα
δηλαδή εκπλήρωσης στόχων, το κατατάσσει αυτόµατα σε σύστηµα τύπου 1,
σύµφωνα µε το ΜΒΣ. Το σύστηµα 1 είναι αυτό στο οποίο εκτελούνται όλες οι
διεργασίες ενός οργανισµού, εποµένως, είναι αυτό στο οποίο ικανοποιούνται και οι
στόχοι του. Το αµέσως επόµενο βήµα είναι να προσδιοριστούν τα επιµέρους τµήµατα
του συστήµατος 1. Σε καθένα από αυτά αναγνωρίζεται ένα ξεχωριστό µοντέλο
βιώσιµου συστήµατος, µε το δικό του λειτουργικό σύστηµα και το δικό του σύστηµα
διαχείρισης. Επίσης είναι σηµαντικό να εντοπιστούν οι περιορισµοί που επιβάλλονται
από το σύστηµα ενός ανώτερου επιπέδου καθώς και από το περιβάλλον του. Πολύ
συχνά, παρατηρείται το φαινόµενο, να µην αναγνωρίζονται ορισµένα τµήµατα του
συστήµατος 1 ως σηµαντικά µε αποτέλεσµα να µην αναλύονται µε βάση το ΜΒΣ. Το
λάθος αυτό µπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό γιατί έτσι δεν εξασφαλίζεται η
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βιωσιµότητά τους και η ανεπάρκειά τους µπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες σε
ολόκληρο τον οργανισµό.

Σχήµα 21: Βιώσιµα Μοντέλα Ευρύτερου Συστήµατος και Υποσυστηµάτων (Espejo και Gill, 2002)

Έχοντας εντοπίσει το σύστηµα 1 µέσα στον οργανισµό που τον ενδιαφέρει, ο
αναλυτής στη συνέχεια προχωράει στον προσδιορισµό τον υπόλοιπων συστηµάτων.
Για το σύστηµα 2 αρχικά καταγράφει τις πιθανές ταλαντεύσεις ή συγκρούσεις µεταξύ
των διαφορετικών µερών του συστήµατος 1 και του περιβάλλοντός τους. Οι
ταλαντεύσεις αυτές εξασθενούν όπως αναφέρθηκε προηγουµένως µε την παρουσία
του συστήµατος 2. Εποµένως, εάν σε έναν οργανισµό δεν υπάρχει µηχανισµός που να
εξισορροπεί τις καταστάσεις ανάµεσα στα επιµέρους τµήµατα του συστήµατος
υλοποίησης ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, ο αναλυτής είναι υποχρεωµένος να τον
κατασκευάσει και να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του. Με ανάλογο τρόπο
συνεχίζει την ανάλυσή του για τον οργανισµό, εντοπίζοντας και κατασκευάζοντας,
όπου είναι απαραίτητο, χαρακτηριστικά και απαραίτητες διαδικασίες, όπως αυτές
περιγράφονται και προτείνονται από το ΜΒΣ (Flood και Jackson, 1996).
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Στο σχήµα 21 απεικονίζεται ξανά το ΜΒΣ µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται
περισσότερο εµφανής η ύπαρξη υποσυστηµάτων που το καθένα από αυτά µπορεί και
πρέπει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό ΒΣ µε το δικό του εξωτερικό περιβάλλον και το
δικό του σύστηµα διαχείρισης.

4.4 Μια ∆ιαφορετική Χρήση του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση των Bill Hutchinson και Mat Warren
(1999) που χρησιµοποιούν το ΜΒΣ ως ένα µέσο για επίθεση σε οργανισµούς. Εδώ το
ΜΒΣ δεν έχει ως στόχο του τη διατήρηση της βιωσιµότητας ενός συστήµατος αλλά
ακριβώς το αντίθετο. Oι αρχές και οι νόµοι που υποστηρίζει το µοντέλο,
χρησιµοποιούνται µε σκοπό να πλήξουν έναν οργανισµό και να τον οδηγήσουν στην
καταστροφή.
Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό που παρατηρείται τη σηµερινή
εποχή, πολλοί οργανισµοί – επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται µόνο για τη διατήρησή
τους στο χρόνο και τη σωστή λειτουργία τους αλλά προσπαθούν ταυτόχρονα να
«χτυπήσουν» τους ανταγωνιστές τους, προκαλώντας τους προβλήµατα, µε απώτερο
στόχο τη δική τους επέκταση στην αγορά και τη δική τους ευηµερία. Κύριο «όπλο»
προς αυτήν την προσπάθεια επίθεσης είναι η πληροφόρηση. Χρησιµοποιούνται
εποµένως συστήµατα διακίνησης πληροφοριών ως ένα µέσο για την καταστροφή
οργανισµών που θεωρούνται ως «εχθροί». Είναι γεγονός ότι η σωστή και καίρια
πληροφόρηση θεωρείται σηµαντικό πλεονέκτηµα στη σύγχρονη κοινωνία και
αποτελεί πηγή δύναµης, επιρροής και οικονοµικής άνθισης (Achterbergh και Vriens,
2002). Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, το ΜΒΣ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη
διακίνηση και διαµοίραση πληροφορίας.
Κάτω από αυτό το πρίσµα οι Hutchinson και Warren χρησιµοποίησαν το ΜΒΣ ως ένα
πλαίσιο εργασίας για την επίθεση σε έναν οργανισµό. Στην ουσία έγινε προσπάθεια
µέσα από την ανάλυση του µοντέλου να εντοπιστούν τα σηµεία όπου η ελλιπής ή η
λανθασµένη πληροφόρηση θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε έναν οργανισµό.
Σύµφωνα µε τον προσέγγισή τους, η επίθεση σε ένα σύστηµα µπορεί να γίνει στο
λειτουργικό, στο τακτικό ή το στρατηγικό επίπεδο και µε αυτό το σκεπτικό
οµαδοποίησαν τα συστήµατα του ΜΒΣ σε τρεις κατηγορίες, σύστηµα 1, σύστηµα 2 –
σύστηµα 3 και σύστηµα 4 – σύστηµα 5, για το κάθε επίπεδο αντίστοιχα.
Για το λειτουργικό επίπεδο η επίθεση µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους:
α) αφαιρώντας το πλεονέκτηµα των τοπικών περιβαλλόντων στις αυτόνοµες
µονάδες, αυτό µπορεί να επιτευχθεί διοχετεύοντας λανθασµένες πληροφορίες στο
περιβάλλον τους,
β) αποκόπτοντας την επικοινωνία µεταξύ των αυτόνοµων µονάδων, π.χ.
παρέχοντας διαφορετικές πληροφορίες στην κάθε αυτόνοµη µονάδα είτε εσωτερικά
είτε από το εξωτερικό τους περιβάλλον και
γ) αποσυνδέοντας τις αυτόνοµες µονάδες από τη λειτουργία της διαχείρισης τους.
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Προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό πλήγµα στο λειτουργικό σύστηµα ενός οργανισµού,
µειώνεται η συνολική αποδοτικότητα του.
Ο στόχος της επίθεσης στο σύστηµα 2 ενός οργανισµού είναι να καταστρέψει το
συντονισµό και τη συνεργασία ανάµεσα στις αυτόνοµες µονάδες και µε αυτόν τον
τρόπο, η κάθε µια να ενεργεί ενάντια στις υπόλοιπες. Για παράδειγµα θα µπορούσαν
να διοχετεύονται προσεκτικά επιλεγµένες πληροφορίες έτσι ώστε να προκαλούν
λανθασµένες ενέργειες στο προσωπικό του οργανισµού µειώνοντας το ηθικό τους. Το
σύστηµα συντονισµού µπορεί να πληγεί είτε άµεσα, µε κατευθείαν επίθεση στο
σύστηµα επικοινωνίας και πληροφόρησης των αυτόνοµων µονάδων προκαλώντας
δυσλειτουργία, είτε έµµεσα, αλλάζοντας σταδιακά σχετικές πληροφορίες που έχουν
ως στόχο τους να καταστρέψουν ριζικά τη λειτουργία του συστήµατος 1.
Αντίστοιχα, η δυσλειτουργία του συστήµατος 3 θα έχει ως αποτέλεσµα πληροφορίες
που διοχετεύονται από το σύστηµα πολιτικής ενός οργανισµού, να καταστρέφονται
στην πορεία και να µην φτάνουν στη µορφή που θα έπρεπε στα λειτουργικά του µέρη.
Με τον τρόπο αυτό, σε ολόκληρο τον οργανισµό, δεν εξασφαλίζεται ή συνοχή που
επιβάλλεται για τη διατήρηση της βιωσιµότητάς του.
Σε στρατηγικό επίπεδο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το σύστηµα 4 αποτελεί τα
αισθητήρια όργανα του οργανισµού που παρέχουν πληροφορίες στο σύστηµα 5
ικανές να το βοηθήσουν να λάβει στρατηγικές αποφάσεις. Εποµένως, όταν η
πληροφόρηση δεν είναι σωστή ή επαρκής, δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις
και για τις θέσεις του οργανισµού και για την κατάσταση που επικρατεί στο
εξωτερικό του περιβάλλον. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να λαµβάνονται πολιτικές
και στρατηγικές αποφάσεις που θα ήταν ακατάλληλες για τον οργανισµό και θα τον
οδηγούσαν σε λανθασµένη πορεία µε αναπόφευκτη συνέπεια την κατάρρευση του.
Εποµένως, στόχος της επίθεσης στο στρατηγικό επίπεδο είναι να προκαλέσει
δυσλειτουργία σε αυτό ακριβώς το σηµείο ενός οργανισµού αποκόπτοντας τον από
της πηγές πληροφόρησής του ή παρέχοντας του λανθασµένες και ανεπαρκείς
πληροφορίες.
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε την άποψη των Hutchinson και Warren
το ΜΒΣ µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για να ενισχύσει σηµαντικά σηµεία ενός
οργανισµού που θα του εξασφαλίσουν τη συνέχειά του αλλά ταυτόχρονα ως
κατευθυντήριο όργανο που θα επιδείξει τα σηµεία αυτά που πρέπει να δεχτούν
επίθεση για να τον οδηγήσουν στην καταστροφή.

4.5 Παρατηρήσεις που Προκύπτουν από τη Μελέτη των Εφαρµογών
του Μοντέλου σε Ποικιλία Προβληµατικών Καταστάσεων
Έπειτα από την παρουσίαση και µελέτη του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος
στόχος του τµήµατος αυτού είναι να διερευνηθεί ο τρόπος που το µοντέλο
εφαρµόζεται σε ποικιλία προβληµατικών καταστάσεων καθώς επίσης και η
προσπάθεια που καταβάλει για την αντιµετώπισή τους. Όπως εύκολα µπορεί να
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συµπεράνει κανείς, δεδοµένου ότι πρόκειται για µια δύσκαµπτη συστηµική
προσέγγιση ενός συστήµατος (π.χ. ενός οργανισµού, µιας επιχείρησης κ.τ.λ.), δεν
εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στον τρόπο υλοποίησής της. Η παραπάνω
παρατήρηση επαληθεύεται ύστερα από τη µελέτη περιπτώσεων εφαρµογής του
µοντέλου σε ένα πλήθος χαρακτηριστικών προβληµατικών καταστάσεων (Chen,
2005), (Flood και Jackson, 1996), (Herring, 1999), (Herring και Kaplan, 2000),
(Sergeyev και Moscardini, 2004), (Vidgen,1998), (Walker,1991).
Όπως σε κάθε σκληρή µεθοδολογία, έτσι και στο ΜΒΣ, πρωταρχική ενέργεια του
αναλυτή είναι να εντοπίσει το σκοπό του υπό µελέτη συστήµατος ή ίσως θα ήταν
φρονιµότερο να πούµε, δεδοµένου ότι το σύστηµα θα προσδιοριστεί στη συνέχεια,
ότι το πρώτο µέληµα του αναλυτή είναι να καταγράψει µε σαφήνεια το στόχο που το
ίδιο το µοντέλο καλείται να ενισχύσει. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο στόχος
αυτός λαµβάνεται ως δεδοµένος. ∆εν περιγράφεται από τη µεθοδολογία εφαρµογής
του ΜΒΣ ένας συγκεκριµένος τρόπος εντοπισµού του σκοπού του συστήµατος άλλα
ούτε και προτείνεται στον αναλυτή να εξερευνήσει την προβληµατική κατάσταση
ώστε να µπορέσει ο ίδιος να τον προσδιορίσει. Εποµένως, η αναγνώριση του σκοπού
δεν είναι µια διαδικασία που αφορά άµεσα τη µεθοδολογία εφαρµογής του µοντέλου
αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι µάλλον πρόκειται για µια προαπαιτούµενη
ενέργεια.
Λαµβάνοντας λοιπόν το σκοπό ως δεδοµένο, στη συνέχεια ο αναλυτής κάνει
προσπάθεια να εντοπίσει το σύστηµα που καλείται να υλοποιήσει το συγκεκριµένο
σκοπό. Το σύστηµα αυτό στο οποίο αναφερόµαστε είναι το σύστηµα 1 στο ΜΒΣ,
καθώς το σύστηµα 1 είναι το σύστηµα υλοποίησης. Πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να
τονιστεί ότι η εφαρµογή του µοντέλου δεν αναφέρεται σε ολόκληρο τον οργανισµό ή
στην επιχείρηση που παρουσιάζει το πρόβληµα άλλα πιθανότατα σε ένα µέρος αυτής.
Ο σκοπός που το µοντέλο καλείται να ενισχύσει, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, δεν είναι ο κύριος σκοπός του οργανισµού και εποµένως το σύστηµα
υλοποίησης που προσδιορίζεται δεν είναι το σύστηµα 1 ολόκληρου του οργανισµού
αλλά ενός υποσυστήµατος αυτού. Είναι λοιπόν φανερό ότι µέσα στην ιεραρχία
επιπέδων που εµφανίζεται σε έναν οργανισµό (υπερσύστηµα – σύστηµα υποσύστηµα), είναι απαραίτητο και πολύ σηµαντικό να προσδιοριστεί κατάλληλα το
επίπεδο αυτό στο οποίο θα εστιάσει την προσοχή του ο αναλυτής. Από την
παρουσίαση του µοντέλου που πραγµατοποιήθηκε στις προηγούµενες παραγράφους
της παρούσας εργασίας έγινε φανερή η σπουδαιότητα αυτής της ιεραρχίας για το
µοντέλο (κάθε σύστηµα που αναλύεται σύµφωνα µε το ΜΒΣ αποτελεί µέρος του
συστήµατος υλοποίησης για το υπερσύστηµα στο οποίο ανήκει καθώς επίσης το
σύστηµα υλοποίησης µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους υποσυστήµατα µε βάση το
µοντέλο). Εποµένως, στις περισσότερες των περιπτώσεων που µελετήθηκαν κρίνεται
απαραίτητο η ιεράρχηση των επιπέδων να καταγράφεται και να παρουσιάζεται
αναλυτικά ώστε να γίνει πιο εύκολη στον παρατηρητή η αναλογία της υπό µελέτης
κατάστασης µε το ΜΒΣ.
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Έχοντας εντοπίσει ο αναλυτής το σύστηµα υλοποίησης, στη συνέχεια γίνεται
προσπάθεια να προσδιοριστούν αναλυτικά ορισµένα βασικά στοιχεία που το
χαρακτηρίζουν, όπως περιγράφονται από το ΜΒΣ. Τέτοια στοιχεία είναι το
περιβάλλον του, περιορισµοί που επιβάλλονται από αυτό αλλά και από το σύστηµα
διαχείρισης του ανώτερου επιπέδου καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν το
εσωτερικό του (π.χ. εντοπισµός των επιµέρους συστηµάτων υλοποίησης, των
επιµέρους συστηµάτων διαχείρισης και του τρόπου που εκτελούν τις διεργασίες για
τις οποίες είναι υπεύθυνα). Όλες οι παραπάνω πληροφορίες καταγράφονται και
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τη δοµή που επιβάλει το µοντέλο.
Το επόµενο βήµα είναι αυτό του προσδιορισµού του συστήµατος συντονισµού. Ο
αναλυτής προσπαθεί να εντοπίσει στοιχεία που διευκολύνουν τη σωστή συνεργασία
και επικοινωνία ανάµεσα στα υποσυστήµατα του ίδιου επιπέδου. Ταυτόχρονα όµως
καταγράφει και ορισµένα χαρακτηριστικά που εµφανίζονται και δυσχεραίνουν αυτή
την επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζει πιθανά προβλήµατα που στη συνέχεια
καλείται να επιλύσει.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, µέχρι ολόκληρη η υπό µελέτη κατάσταση να
περιγραφεί σύµφωνα µε το µοντέλο. Εποµένως, παρατηρούµε ότι γίνεται προσπάθεια
να προσδιοριστεί το σύστηµα ελέγχου και οι διεργασίες που αφορούν αυτό, όπως η
ύπαρξη ή µη των τριών καναλιών επικοινωνίας, το σύστηµα ευφυΐας και πώς
προσπαθεί να έρθει σε επαφή µε το περιβάλλον του για τη διερεύνηση µελλοντικών
απειλών ή ευκαιριών και το σύστηµα πολιτικής και πώς υλοποιούνται οι διαδικασίες
για τις οποίες είναι αρµόδιο. Παράλληλα όµως µε αυτήν τη διαδικασία εντοπίζονται
και σηµεία που η ύπαρξη τους ή η αναποτελεσµατικότητά τους µπορεί να αποδειχτεί
προβληµατική για την κατάσταση.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η προσπάθεια του αναλυτή επικεντρώνεται
στην παρουσίαση ολόκληρης της υπό εστίαση κατάστασης µε βάση τη µορφή που
εµφανίζει το µοντέλο. Στην ουσία δηλαδή, κατασκευάζει ένα µοντέλο που
αναπαριστά την υπάρχουσα κατάσταση και είναι βασισµένο στο ΜΒΣ. Αυτός είναι
και ο λόγος που πολύ συχνά η προσπάθεια αντιµετώπισης µιας προβληµατικής
κατάστασης µε τη χρήση του ΜΒΣ ονοµάζεται ∆ιάγνωση Βιώσιµου Συστήµατος.
Εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς, δεδοµένου ότι η κατάσταση που µελετάται
είναι προβληµατική, ότι το µοντέλο αυτό που κατασκευάστηκε θα παρουσιάζει
σηµαντικές ελλείψεις. Ο ρόλος του αναλυτή εποµένως, είναι να επισηµάνει της
ελλείψεις αυτές, σύµφωνα πάντα µε το ΜΒΣ, και να βρει τρόπο ώστε να τις καλύψει,.
Επιπλέον, προσπαθεί να καταστείλει στοιχεία και φαινόµενα που παρατηρούνται και
δρουν ως αρνητικοί καταλύτες για τη βιωσιµότητα και ευηµερία ολόκληρου του
οργανισµού.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
που µελετήθηκαν (Chen, 2005), (Herring, 1999), (Herring και Kaplan, 2000),
(Vidgen,1998) η εφαρµογή του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος δεν παρουσιάζεται
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ως µια διαδικασία ακολουθίας βηµάτων. ∆εν εντοπίζεται δηλαδή πρώτα το σύστηµα
1, στη συνεχεία το σύστηµα 2, το 3 κ.ο.κ. Αντίθετα µέσα από την παρατήρηση και
µελέτη της προβληµατικής κατάστασης εντοπίζονται στοιχεία που µπορεί να ανήκουν
είτε στο ένα σύστηµα είτε στο άλλο. Εποµένως και η καταγραφή τους γίνεται
παράλληλα. Ο λόγος που προηγουµένως παρουσιάστηκε ως µια διαδοχική διαδικασία
είναι για να µπορέσει να γίνει ευκολότερα κατανοητή η ανάγκη για εντοπισµό και
καταγραφή στοιχείων που ανήκουν και στις πέντε κατηγορίες συστηµάτων. Είναι
πολύ σηµαντικό να µην παραλείπονται ορισµένα από αυτά γιατί µε τον τρόπο αυτό θα
οδηγούµασταν σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα που θα επηρέαζαν τη βιωσιµότητα
ολόκληρου του υπό εξέταση οργανισµού – συστήµατος.

4.6 Συµπεράσµατα, Γενικά Σχόλια για το Μοντέλο Βιώσιµου
Συστήµατος
Έχοντας παρουσιάσει το Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος, έχοντας αναλύσει τα
βασικά χαρακτηριστικά του και έχοντας µελετήσει τον τρόπο εφαρµογής του µέσα σε
οργανισµούς που εµφανίζουν προβλήµατα, στο σηµείο κρίνεται απαραίτητο, µέσα
από µια σύντοµη αναδροµή στα παραπάνω, να παρουσιαστούν ορισµένες
παρατηρήσεις που έγιναν. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν τη γενικότερη φιλοσοφία
για την προσέγγιση µιας προβληµατικής κατάστασης που βρίσκεται πίσω από το
µοντέλο.
Το βασικό χαρακτηριστικό της εφαρµογής του ΜΒΣ είναι ότι πρόκειται για µια
δύσκαµπτη (ή σκληρή) προσέγγιση ενός συστήµατος. Έχει ως στόχο της, την
αντιµετώπιση προβληµάτων που εµφανίζονται σε συστήµατα που µπορούν να
χαρακτηριστούν ως δύσκαµπτα. Σύµφωνα µε αυτό εποµένως, µπορούµε να
ισχυριστούµε ότι πρόκειται για µια µεθοδολογία που υποστηρίζει ότι µε την
κατάλληλη επέµβαση στο υπό µελέτη σύστηµα, αυτό µπορεί να επιτύχει τον
προαποφασισµένο σκοπό του. Η επέµβαση είναι η εφαρµογή του Μοντέλου
Βιώσιµου Συστήµατος και ο σκοπός είναι η βιωσιµότητα του συστήµατος –
οργανισµού που µελετάται.
Ο δηµιουργός του ΜΒΣ, Stanford Beer, προσπάθησε να κατασκευάσει ένα µοντέλο
που θα επέτρεπε σε κάθε οργανισµό, ανεξαρτήτως του µεγέθους του, να εξασφαλίσει
τη διατήρηση του στο χρόνο. Εµπνευσµένος από τη δοµή του ανθρώπινου
οργανισµού εντόπισε ορισµένα βασικά στοιχεία που η ύπαρξη τους είναι απαραίτητη
για τη βιωσιµότητα ενός οργανισµού. Τα στοιχεία αυτά τα ονόµασε σύστηµα 1, 2, 3,
4 και 5 και είναι η υλοποίηση, ο συντονισµός, ο έλεγχος, η ευφυΐα και η πολιτική
αντίστοιχα. Εκτός όµως από τον εντοπισµό αυτών των συστηµάτων παρουσίασε και
τον τρόπο που αυτά πρέπει να συσχετίζονται µεταξύ τους. Βασισµένος σε αρχές της
συστηµικής προσέγγισης και της κυβερνητικής πρότεινε τον τρόπο αλληλεπίδρασης
τους.
Μέσα από τη µελέτη των εφαρµογών του µοντέλου (Chen, 2005), (Flood και Jackson,
1996), (Herring, 1999), (Herring και Kaplan, 2000), (Sergeyev και Moscardini, 2004),
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(Vidgen,1998), (Walker,1991) διαπιστώθηκε ότι η πρόθεση του αναλυτή είναι να
εντοπίσει αν στην πραγµατική κατάσταση εκτελούνται ή όχι οι διεργασίες που
προτείνονται από το µοντέλο. Επιπλέον προσπαθεί να κατανοήσει σε ποιο βαθµό και
µε ποιο τρόπο πραγµατοποιείται η παραπάνω δραστηριότητα. Το αµέσως επόµενο
µέληµά του είναι να ενισχύσει τα σηµεία που χρειάζεται, να σχεδιάσει
δραστηριότητες που θεωρούνται απαραίτητες και να προσπαθήσει να αναστείλει
στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά το σύστηµα – οργανισµό.
Σύµφωνα µε την κριτική που δέχτηκε από ορισµένους το ΜΒΣ (Flood & Jackson,
1988), (Jackson 1988,1989), η εφαρµογή του αποτελεί µια ελλιπή προσέγγιση ενός
οργανισµού. Θεωρείται, παρόλο που δίνει σηµαντική έµφαση σε δραστηριότητες που
αφορούν την οργανωσιακή δοµή και τις διαδικασίες επικοινωνίας και ελέγχου, ότι
αυτό δεν αρκεί για µια συνολική θεώρηση ενός συστήµατος ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Επίσης, δεν θίγονται θέµατα που αφορούν
κοινωνικές διαδικασίες καθώς και προσωπικές εκτιµήσεις των εµπλεκόµενων στον
οργανισµό.
∆εδοµένου ότι ο σκοπός του υπό µελέτη συστήµατος είναι προκαθορισµένος, οι
άνθρωποι που καλούνται να τον ενισχύσουν και να τον υλοποιήσουν δεν έχουν την
ικανότητα να επέµβουν σε αυτόν. Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής που τους
παρέχεται αφορά τον τρόπο υλοποίησής του, τις διαδικασίες δηλαδή που θα
ακολουθήσουν για να επιτευχθεί, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
επέµβουν δυναµικά στον καθορισµό του. Το γεγονός όµως ότι δεν επιβάλλεται η
συµµετοχή των εµπλεκοµένων στον καθορισµό του σκοπού του συστήµατος δεν
σηµαίνει ότι απορρίπτεται κιόλας. Το µοντέλο παρέχει τη δυνατότητα της
ικανοποίησης ενός προαποφασισµένου σκοπού σε έναν οργανισµό. Ο τρόπος που θα
ληφθεί αυτή η απόφαση, ο καθορισµός δηλαδή του στόχου δεν περιγράφεται. Η
συµµετοχή ή µη των εµπλεκοµένων σε αυτήν τη διαδικασία είναι µια ενέργεια που
αφορά την εκάστοτε κατάσταση καθώς επίσης και τον αναλυτή – παρατηρητή που τη
µελετά.
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5 Σύγκριση Μεθοδολογιών:
Θεώρησης

Πλαίσιο

Συγκριτικής

Οι δύο µεθοδολογίες που αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, η
Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων και η εφαρµογή του Μοντέλου Βιώσιµου
Συστήµατος, βασίζονται σε δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης µιας
προβληµατικής κατάστασης. Η βασική διαφορά τους είναι αυτή που σηµειώθηκε από
το κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Η ΜΜΣ στοχεύει στην προσέγγιση
προβληµατικών καταστάσεων µε ευµετάβλητο τρόπο ενώ το ΜΒΣ χρησιµοποιεί
πολλά δύσκαµπτα χαρακτηριστικά.
Οι δύο όµως µεθοδολογίες έχουν ένα κοινό σηµείο. Προσπαθούν να βελτιώσουν την
κατάσταση που επικρατεί σε ένα σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας, όσο µικρό ή
µεγάλο και αν είναι. Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µέγεθος ενός
συστήµατος, ένας παράγοντας που µπορεί να αυξήσει δραµατικά την πολυπλοκότητά
του, δεν αποτελεί απαγόρευση για την εφαρµογή µιας εκ των δύο µεθοδολογιών.
Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν ορισµένες βασικές
διαφορές των δύο αυτών µεθοδολογιών καθώς επίσης και κοινά στοιχεία που τις
χαρακτηρίζουν. Η σύγκριση αυτή δεν έχει ως στόχο της τον εντοπισµό διαφορών και
οµοιοτήτων µόνο σε επίπεδο θεωρητικό αλλά επίσης προσπαθεί να παρουσιάσει πώς
οι διαφορές αυτές έχουν αντίκτυπο στις συνθήκες εφαρµογής της κάθε µεθοδολογίας.
Ανάλογα δηλαδή µε τις συνθήκες που επικρατούν στην υπό µελέτη κατάσταση και
σύµφωνα µε ορισµένα χαρακτηριστικά που διαθέτει, συζητείται το ποια από τις
µεθοδολογίες µπορεί να αποδειχθεί καταλληλότερη.
Παρακάτω, αρχικά θα παρουσιαστεί η ταξινόµηση των συστηµικών µεθοδολογιών,
όπως αυτή προτείνεται από τους R.L. Flood και M.C. Jackson σύµφωνα µε ορισµένες
διαστάσεις.
Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια δηµιουργίας ενός νέου πλαισίου συγκριτικής
θεώρησης βασισµένο σε ορισµένες από τις βασικές έννοιες της Συστηµικής Θεωρίας,
που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2 της εργασίας. Στην ουσία εντοπίζεται και
παρουσιάζεται ο τρόπος που αυτές αξιοποιούνται στην κάθε περίπτωση. Με τον
τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των µεθοδολογιών αλλά
και πιο εύστοχης επιλογής της καταλληλότερης από αυτές για την εφαρµογή της σε
συγκεκριµένη πραγµατική προβληµατική κατάσταση. Μελλοντικός στόχος είναι αυτό
το πλαίσιο συγκριτικής θεώρησης να διευρυνθεί και να συµπεριλάβει περισσότερες
συστηµικές µεθοδολογίες.

5.1 Σύστηµα Συστηµικών Μεθοδολογιών- 1ος Τρόπος Σύγκρισης
Οι Flood και Jackson (1996), ξεκινώντας µε την παραδοχή ότι υπάρχει µια
σηµαντική ποσότητα συστηµικών µεθοδολογιών αντιµετώπισης οργανωσιακών
προβληµάτων, που πιθανότατα να περιπλέκει την επιλογή ενός αναλυτή στην
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περίπτωση που θέλει να χρησιµοποιήσει µια από αυτές, καταλήγουν στο συµπέρασµα
ότι η ποσότητα αυτή µπορεί να µετατραπεί σε σηµαντικό πλεονέκτηµα. Αυτό µπορεί
να επιτευχθεί εάν δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ταξινόµησης των µεθοδολογιών που θα
επιτρέψει στον αναλυτή µιας κατάστασης να επιλέξει την καταλληλότερη εξ’ αυτών
για αυτήν τη συγκεκριµένη κατάσταση που µελετά. Χαρακτηριστικά αναφέρουν «Η
φαινοµενική αδυναµία της συστηµικής σκέψης, η ποικιλία των διαφορετικών
προσεγγίσεων, µετατρέπεται σε δύναµη. Αυτή η ποικιλία δεν πρέπει να γεννά σύγχυση
αλλά να είναι ενδεικτική της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητάς τους σε σχέση
µε το µεγάλο αριθµό προβληµατικών καταστάσεων».
Υπό το πρίσµα αυτής της φιλοσοφίας κατατάσσουν τις συστηµικές µεθοδολογίες σε
κατηγορίες που βασίζονται στην ύπαρξη ή µη ορισµένων χαρακτηριστικών
κριτηρίων. Η ταξινόµηση αυτή ονοµάστηκε από τους κατασκευαστές της «Σύστηµα
Συστηµικών Μεθοδολογιών» και συµπεριλαµβάνει και τις δύο µεθοδολογίες που
αναλύθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, τη Μεθοδολογία
Μαλακών Συστηµάτων και την εφαρµογή του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος.
Στην πράξη, µελετάται και αναλύεται η προβληµατική κατάσταση σύµφωνα µε δύο
διαστάσεις. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει, επιλέγεται η
κατάλληλη µεθοδολογία (από το σύστηµα συστηµικών µεθοδολογιών) που θα της
επιτρέψει µια αποτελεσµατική µετάβαση σε πιο επιθυµητή κατάσταση. Οι δύο
διαστάσεις που προτείνονται είναι:
•

η διάσταση του συστήµατος και

•

η διάσταση των συµµετεχόντων – εµπλεκοµένων στην προβληµατική
κατάσταση.

Η διάσταση του συστήµατος αφορά το βαθµό πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει
µια προβληµατική κατάσταση. Με βάση αυτή τη διάσταση, µπορεί να υπάρξουν
σχετικά απλά συστήµατα ή συστήµατα που χαρακτηρίζονται από αυξηµένο βαθµό
πολυπλοκότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά απλών και
πολύπλοκων συστηµάτων, όπως περιγράφονται από τους Flood και Jackson, και
καθιστούν εµφανή αυτό το διαχωρισµό.
Τα απλά συστήµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Μικρό αριθµό στοιχείων

•

Λίγες διαδράσεις µεταξύ των στοιχείων

•

Οι ιδιότητες των στοιχείων είναι προκαθορισµένες

•

Η διάδραση µεταξύ των στοιχείων είναι ιδιαίτερα οργανωµένη

•

Σαφώς καθορισµένοι νόµοι υπαγορεύουν τις συµπεριφορές

•

Το «σύστηµα» δεν εξελίσσεται µε το χρόνο

•

Τα υποσυστήµατα δεν επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους
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•

Το «σύστηµα» δεν επηρεάζεται από συµπεριφορικές επιδράσεις

•

Το «σύστηµα» είναι γενικά κλειστό στο περιβάλλον

Τα πολύπλοκα συστήµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
•

Μεγάλο αριθµό στοιχείων

•

Πολλές διαδράσεις µεταξύ των στοιχείων

•

Οι ιδιότητες των στοιχείων δεν είναι προκαθορισµένες

•

Η διάδραση µεταξύ των στοιχείων είναι χαλαρά οργανωµένη

•

Η συµπεριφορά τους είναι πιθανοτικής φύσης

•

Το «σύστηµα» εξελίσσεται µε το χρόνο

•

Τα «υποσυστήµατα» αναπτύσσουν σκοπιµότητες και γεννούν τους σκοπούς
τους

•

Το σύστηµα υπόκειται σε συµπεριφορικές επιρροές

•

Το «σύστηµα» είναι γενικά ανοιχτό στο περιβάλλον

Η διάσταση των συµµετεχόντων αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των
ανθρώπων µέσα στο σύστηµα που µελετάται. Είναι φανερό ότι οι συµµετέχοντες
µέσα σε έναν οργανισµό µπορεί να συµφωνούν ή να διαφωνούν πολύ συχνά για
ζητήµατα που τους αφορούν. Εποµένως, αναφερόµενοι στις σχέσεις των
συµµετεχόντων στα συστήµατα που εξετάζονται µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε ως
µοναπλά (utinary), πλουραλιστικά (pluralistic) ή εξαναγκαστικά (coercive). Στη
συνέχεια περιγράφονται οι σχέσεις αυτές αναφέροντας ορισµένα βασικά
χαρακτηριστικά τους.
Οι συµµετέχοντες µε µοναπλές σχέσεις:
•

Έχουν κοινά συµφέροντα

•

Οι αξίες και πεποιθήσεις τους είναι εξαιρετικά συµβατές

•

Συµφωνούν γενικά στα µέσα και τους σκοπούς

•

Συµµετέχουν όλοι στη λήψη αποφάσεων

•

∆ρουν βάσει συµφωνηµένων σκοπών

Οι συµµετέχοντες µε πλουραλιστικές σχέσεις
•

Έχουν βασική συµβατότητα συµφέροντος

•

Οι αξίες και πεποιθήσεις τους διαφέρουν ως ένα βαθµό

•

∆εν συµφωνούν απαραίτητα στα µέσα και τους σκοπούς αλλά ο
συµβιβασµός είναι εφικτός
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•

Συµµετέχουν όλοι στη λήψη αποφάσεων

•

∆ρουν βάσει συµφωνηµένων σκοπών

Οι συµµετέχοντες µε εξαναγκαστικές σχέσεις
•

∆εν έχουν κοινά συµφέροντα

•

Οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους τείνουν να συγκρούονται

•

∆εν συµφωνούν στα µέσα και τους σκοπούς και ο «γνήσιος» συµβιβασµός
είναι αδύνατος

•

Μερικοί εξαναγκάζουν άλλους να δεχτούν αποφάσεις

•

Καµία συµφωνία ως προς τους σκοπούς δεν είναι δυνατή µέσα στις
δεδοµένες συστηµικές διευθετήσεις

Ο συνδυασµός των δύο διαστάσεων που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, του
συστήµατος και των συµµετεχόντων, δίνει έξι πιθανές περιγραφές µιας
προβληµατικής κατάστασης. ∆ηλαδή, τα συστήµατα που µελετώνται µπορεί να
ανήκουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες.
•

Απλά – Μοναπλά

•

Απλά – Πλουραλιστικά

•

Απλά – Εξαναγκαστικά

•

Πολύπλοκα – Μοναπλά

•

Πολύπλοκά – Πλουραλιστικά

•

Πολύπλοκα – Εξαναγκαστικά

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 2) κάνει πιο εµφανή αυτήν την κατηγοριοποίηση.
Πίνακας 2: Οµαδοποίηση Προβληµατικών Πλαισίων (Flood και Jackson 1996)

Απλά

Πολύπλοκα

Μοναπλά

Πλουραλιστικά

Εξαναγκαστικά

Απλά

Απλά

Απλά

Μοναπλά

Πλουραλιστικά

Εξαναγκαστικά

Πολύπλοκα

Πολύπλοκα

Πολύπλοκα

Μοναπλά

Πλουραλιστικά

Εξαναγκαστικά

Σε αναλογία λοιπόν µε τις προβληµατικές καταστάσεις, οι συστηµικές µεθοδολογίες
κατατάσσονται και αυτές στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η ταξινόµησή τους όπως
εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς, γίνεται ανάλογα µε την ικανότητά τους να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα που ανήκουν στην κάθε κατηγορία.
Εποµένως, σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση η Μεθοδολογία Μαλακών
Συστηµάτων ανήκει στην πέµπτη κατηγορία, έχει την ικανότητα αντιµετώπισης
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πολύπλοκων – πλουραλιστικών προβληµατικών καταστάσεων, ενώ το Μοντέλο
Βιώσιµου Συστήµατος ανήκει στην τέταρτη κατηγορία, τα προβλήµατα τα οποία
µπορεί να αντιµετωπίσει εµφανίζονται µέσα σε πολύπλοκα – µοναπλά συστήµατα.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι µια βασική διαφοροποίηση των δύο
µεθοδολογιών δεν αφορά τη διάσταση του συστήµατος άλλα τη διάσταση των
συµµετεχόντων. Είναι σε θέση και οι δύο να αντιµετωπίσουν προβληµατικές
καταστάσεις σε συστήµατα όσο πολύπλοκα και αν είναι. Αντίθετα, το ΜΒΣ αδυνατεί
να αντιµετωπίσει καταστάσεις οπού οι σχέσεις των εµπλεκοµένων είναι
πλουραλιστικές. Από την άλλη µεριά όµως η ΜΜΣ δεν παρουσιάζει κανένα
πρόβληµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαφορά αυτή έγινε εµφανής και από την
ανάλυση των δύο µεθοδολογιών που παρουσιάστηκε προηγουµένως. Η ΜΜΣ
ασχολείται πολύ µε το ρόλο των συµµετεχόντων µέσα στο σύστηµα. Ενισχύει τη
συµµετοχή τους σε ολόκληρη τη διαδικασία, λαµβάνει υπόψη διαφορετικές απόψεις,
µελετάει το ρόλο του καθενός µέσα στην κατάσταση που αντιµετωπίζεται. Όλα αυτά
συντελούν στην οµαλή αποδοχή των αλλαγών από όλους, όσο διαφορετικές απόψεις
και αν εκφράζουν. Σε αντίθεση, το ΜΒΣ δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Θεωρεί ότι
οι αλλαγές που θα προτείνει θα υλοποιηθούν αυτοµάτως και αυτό µπορεί να γίνει
µόνο όταν υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στους συµµετέχοντες για το σκοπό των
αλλαγών αυτών. Με άλλα λόγια, µπορεί να γίνει µόνο όταν οι σχέσεις των
συµµετεχόντων είναι µοναπλές.

5.2 Αντιστοίχηση ΜΜΣ και ΜΒΣ µε Έννοιες της Συστηµικής
Θεωρίας – 2ος Τρόπος Σύγκρισης
Στο σηµείο αυτό γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου τρόπου σύγκρισης
των δύο µεθοδολογιών. Η βασική ιδέα είναι να χρησιµοποιηθούν οι έννοιες της
συστηµικής θεωρίας που αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας
ως σηµείο αναφοράς. Στόχος λοιπόν είναι να εντοπιστούν και επιπλέον να µελετηθεί
ο τρόπος που αυτές εφαρµόζονται µέσα σε κάθε µια από τις δύο µεθοδολογίες
ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα την έµµεση σύγκριση των
µεθοδολογιών αφού µε τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οµοιότητες και διαφορές στον
τρόπο που οι έννοιες της συστηµικής θεωρίας υλοποιούνται και συµβάλουν στην
εφαρµογή της κάθε µεθοδολογίας σε προβληµατικές καταστάσεις. Με το πλαίσιο
σύγκρισης που προτείνεται παρέχεται η δυνατότατα στον αναλυτή µιας
προβληµατικής κατάστασης που επιθυµεί να εφαρµόσει σε αυτήν µια συστηµική
µεθοδολογία να επιλέξει, ανάµεσα από το πλήθος που έχει στην διάθεση του, την
καταλληλότερη για της συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση. Επιπλέον, στοχεύει
στην καλύτερη κατανόηση των µεθοδολογιών αφού µε τον εντοπισµό των
συστηµικών εννοιών στην κάθε µία από αυτές εµβαθύνει στις αρχές και στους νόµους
στους οποίους στηρίζονται. Σηµαντική είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχει για
συνδυασµό δύο η περισσοτέρων µεθοδολογιών µεταξύ τους.
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Σε αντίθεση µε τον πρώτο τρόπο σύγκρισης που προτείνεται από τους Flood και
Jackson (1996) και βασίζεται στην καταλληλότητα της κάθε µεθοδολογίας µε βάση
δύο χαρακτηριστικά της εκάστοτε προβληµατικής κατάστασης, η προτεινόµενη εδώ
προσέγγιση χρησιµοποιεί ως «εργαλείο» σύγκρισης βασικές έννοιες της συστηµικής
θεωρίας. Εποµένως, εάν θέλουµε να αναζητήσουµε την βαθύτερη διαφορά ανάµεσα
στο Σύστηµα Συστηµικών Μεθοδολογιών των Flood και Jackson και στο πλαίσιο
συγκριτικής θεώρησης που παρουσιάζεται παρακάτω θα µπορούσαµε να πούµε ότι
βρίσκεται στην διαφορετική προέλευση και φύση των χαρακτηριστικών που
χρησιµοποιούνται ως µέσα σύγκρισης. Στην πρώτη περίπτωση οι διαστάσεις, του
συστήµατος και των συµµετεχόντων, αναφέρονται στην υπό µελέτη κατάσταση και
αποτελούν πιο συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, αντίθετα, στον δεύτερο τρόπο
σύγκρισης, οι συστηµικές έννοιες αναφέρονται στις αρχές και στους νόµους της
συστηµικής θεωρίας και είναι περισσότερο αφηρηµένες.
5.2.1 Πλαίσιο σύγκρισης
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, βασικό µέληµα του προτεινόµενου τρόπου
σύγκρισης είναι να αναγνωριστούν οι βασικές έννοιες της συστηµικής θεωρίας µέσα
σε κάθε µεθοδολογία και να µελετηθεί ο τρόπος που αυτές χρησιµοποιούνται. Οι
έννοιες που εξετάζονται είναι αυτές που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2 της
παρούσας εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα σηµείο αναφοράς και
κατασκευάζεται ένα πλαίσιο όπου οι συστηµικές µεθοδολογίες µπορούν να
ενταχθούν αναδεικνύοντας τυχούσες οµοιότητες και διαφορές.
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιαστήκαν οι εξής 10 βασικές έννοιες:
•

σύστηµα

•

ανοιχτά ή κλειστά συστήµατα

•

υπερσύστηµα και υποσύστηµα

•

ανάδυση

•

ποικιλία και περιορισµοί

•

κώδικας οργάνωσης

•

έλεγχος

•

πολυπλοκότητα

•

κατάσταση και δοµή

•

οργάνωση

Ορισµένες όµως από τις παραπάνω έννοιες δεν χρησιµοποιούνται ως µέσα σύγκρισης
στο προτεινόµενο πλαίσιο και άλλες πάλι συνδυάζονται µεταξύ τους. Οι λόγοι για
τους οποίους γίνεται αυτό παρουσιάζονται στην συνέχεια.
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Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι συστηµικές µεθοδολογίες εστιάζουν στη δοµή
και στην οργάνωση ενός συστήµατος. Μέσα από την εφαρµογή της, η κάθε
µεθοδολογία προσπαθεί να εντοπίσει τρόπους που θα επιτρέψουν στο σύστηµα να
αποκτήσει µια καλύτερη δοµή ή µια καλύτερη µορφή οργάνωσης. Στόχος της είναι η
µετάβαση του συστήµατος από την υπάρχουσα κατάσταση σε µια πιο επιθυµητή.
Παρατηρούµε λοιπόν πως η έννοιες της δοµής, της κατάστασης και της οργάνωσης
δεν εντοπίζονται σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο (τµήµα) των µεθοδολογιών αλλά
αντίθετα σε ολόκληρη την διαδικασία εφαρµογής τους. Εποµένως, λόγο των
παραπάνω, ο προτεινόµενος τρόπος σύγκρισης δεν µελετάει ξεχωριστά πως οι
παραπάνω έννοιες εφαρµόζονται σε κάθε µεθοδολογία και εποµένως δεν
συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν.
Επιπλέον, στην εφαρµογή του πλαισίου σύγκρισης στις δύο µεθοδολογίες που
αναλύθηκαν προηγουµένως οι δύο πρώτες έννοιες (σύστηµα και ανοιχτά ή κλειστά
συστήµατα) επειδή η δεύτερη αποτελεί χαρακτηριστικό της πρώτης εξετάζονται
παράλληλα. Το ίδιο συµβαίνει και για την τρίτη και τέταρτη έννοια (υπερσυστήµατα
– υποσυστήµατα και ανάδυση), καθώς οι αναδυόµενες ιδιότητες και συµπεριφορές,
όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2 είναι αυτές που εντοπίζονται σε ένα σύστηµα
(υπερσύστηµα) ενώ δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από τη µελέτη των επιµέρους
στοιχείων που το απαρτίζουν (υποσυστήµατα). Παρατηρούµε εποµένως πως οι δύο
αυτές έννοιες (υπερσύστηµα – υποσύστηµα και ανάδυση) είναι άρρηκτα
συνδεδεµένες. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί για ακόµα µια φόρα ότι η
διαδικασία του ελέγχου είναι µέρος του κώδικα οργάνωσης του συστήµατος. Στο
κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκε ξεχωριστά λόγω της σπουδαιότητάς της ώστε να
µπορέσει να γίνει καλύτερα κατανοητή. Για τη σύγκριση που επιχειρείται δεν τίθεται
αντίστοιχο θέµα και εποµένως οι δύο αυτές έννοιες µελετώνται παράλληλα.
Εκτός όµως από τα παραπάνω εξετάζεται και ο τρόπος που η κάθε µεθοδολογία
αντιµετωπίζει την υπό εξέταση προβληµατική κατάσταση µέσα από την κατασκευή
µοντέλων. Εποµένως συνολικά θα δούµε στη συνέχεια να χρησιµοποιούνται ως µέσα
σύγκρισης έξι διαφορετικά στοιχεία που προκύπτουν από έννοιες και αρχές της
συστηµικής θεωρίας.
Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 3) παρουσιάζει αναλυτικότερα τον τρόπο που κάθε µια
έννοια εξετάζεται ξεχωριστά.
Πίνακας 3: Πλαίσιο Συγκριτικής Θεώρησης
Συστ. Μεθ. 1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ

Συστ. Μεθ. 2

ΧΧΧΧ

Εξετάζεται:
τι είδους συστήµατα µελετάει γενικότερα η µεθοδολογία
τι είδους συστήµατα αναζητούνται στην προβληµατική
κατάσταση
Είναι τα συστήµατα αυτά κλειστά ως προς:
την οργάνωσή τους;
την πληροφορία τους;
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την ενέργειά τους;
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ
ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Εξετάζεται:
αν ελέγχονται υπερσυστήµατα και υποσυστήµατα
αν δίνεται έµφαση στις αναδυόµενες ιδιότητες
µε ποιόν τρόπο γίνονται τα παραπάνω

Εξετάζεται:
αν δίνεται έµφαση στη µεγιστοποίηση της ποικιλία του
ΠΟΙΚΙΛΙΑ
συστήµατος που µελετάται
αν αντιµετωπίζεται η αυξηµένη ποικιλία του περιβάλλοντος
µε ποιόν τρόπο γίνονται τα παραπάνω
Εξετάζεται:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
αν ελέγχονται οι περιορισµοί που θέτονται στο σύστηµα
µε ποιόν τρόπο
Εξετάζεται:
ΚΩ∆ΙΚΑΣ
πως η µεθοδολογία συµβάλει στον κώδικα οργάνωσης της
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
υπό µελέτη κατάστασης
αν πραγµατοποιείται έλεγχος των δραστηριοτήτων που
εκτελούνται στην κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ
αν πραγµατοποιείται έλεγχος της διαδικασίας εφαρµογής της
µεθοδολογίας
Εξετάζεται:
αν αντιµετωπίζονται προβληµατικές καταστάσεις αυξηµένης
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
πολυπλοκότητας
µε ποιόν τρόπο
Εξετάζεται:
πως µοντελοποιείται η προβληµατική κατάσταση
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
αν κατασκευάζονται µοντέλα
µε ποιόν τρόπο
;άλλες συστηµικές
έννοιες

Μπορεί να µελετηθεί πως εφαρµόζονται άλλες έννοιες της
συστηµικής θεωρίας στην κάθε µεθοδολογία

5.2.1.1 Χρησιµότητα του Προτεινόµενου Πλαισίου Σύγκρισης
Η συγκεκριµένη προσπάθεια για σύγκριση των µεθοδολογιών δεν παρέχει µόνο
την δυνατότητα στον αναλυτή για επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας προς
εφαρµογή της στην προβληµατική κατάσταση που µελετά, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
ένα χρήσιµο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση της ίδιας της µεθοδολογίας.
Μέσα από τον εντοπισµό του τρόπου που οι συστηµικές έννοιες υλοποιούνται –
εφαρµόζονται σε µία συγκεκριµένη µεθοδολογία ο αναλυτής εµβαθύνει αυτόµατα σε
αυτήν και µπορεί να αναγνωρίσει και την σηµασία και στην σπουδαιότητα των
ενεργειών του. Στόχος είναι να µην ακολουθεί µια «πρακτική»-µεθοδολογία από
εµπειρία ή από συνήθεια αλλά να γνωρίζει τον λόγο που χρησιµοποιεί – εφαρµόζει το
κάθε βήµα, το κάθε εργαλείο, την κάθε ενέργεια που προτείνεται ή επιβάλλεται από
την µεθοδολογία. Με τον τρόπο αυτό του παρέχεται η δυνατότητα να δώσει έµφαση
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σε σηµαντικές δραστηριότητες ή να παρακάµψει µερικές εφόσον το κρίνει
απαραίτητο. Η σπουδαιότητα βέβαια ή µη των δραστηριοτήτων µίας µεθοδολογίας
οφείλει να κρίνεται πάντα σε συνάρτηση µε την υπό εξέταση προβληµατική
κατάσταση.
Μία άλλη εξίσου σηµαντική προσφορά του προτεινόµενου πλαισίου σύγκρισης είναι
η δυνατότητα που παρέχεται στον αναλυτή διευρύνει την µεθοδολογία που
χρησιµοποιεί µε στοιχεία από άλλες µεθοδολογίες. Έτσι για παράδειγµα, εάν ένας
αναλυτής διαπιστώσει (είτε µέσα από το πλαίσιο σύγκρισης είτε από τα
αποτελέσµατα των εφαρµογών) ότι η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί υστέρει σε
ορισµένα σηµεία µπορεί πλέον εύκολα, µε την χρήση του πλαισίου, να αποµονώσει
και να εντάξει στην µεθοδολογία του χαρακτηριστικά και διαδικασίες από άλλες που
έχουν αναδειχτεί ως περισσότερο αποτελεσµατικές προς την κατεύθυνση που τον
ενδιαφέρει (για µια συγκεκριµένη πάντα προβληµατική κατάσταση).
5.2.2 Εφαρµογή Πλαισίου Σύγκρισης
Στη συνέχεια, εφαρµόζεται το πλαίσιο σύγκρισης στη ΜΜΣ και στο ΜΒΣ
εξετάζοντας ξεχωριστά την κάθε µια έννοια. Στο τέλος κάθε παραγράφου
συνοψίζονται σε πίνακα τα όσα περιγράφονται. Συγκεντρωτικός πίνακας παρατίθεται
στο τέλος του κεφαλαίου.
5.2.2.1 Σύστηµα, ανοικτά – κλειστά συστήµατα
Η έννοια που αποτελεί τη βάση για τη συστηµική θεωρία είναι αυτή του όρου
«σύστηµα». Από την εισαγωγή κιόλας της παρούσας εργασίας έγινε κατανοητό ότι η
συστηµική θεώρηση των πραγµάτων, στην προσπάθειά της να προσεγγίσει µια
κατάσταση που χρήζει µελέτης, εντοπίζει σε αυτήν συστήµατα που αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους σχηµατίζοντας µια ενιαία ολότητα. Αντίστοιχα λοιπόν, και οι
µεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν προηγουµένως απευθύνονται σε
συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας. Συστήµατα δηλαδή που η παρουσία του
ανθρώπινου παράγοντα είναι δεδοµένη και οι ενέργειές του αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο για ολόκληρη την κατάσταση που µελετάται.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα υπό µελέτη συστήµατα και στις
δύο µεθοδολογίες είναι συστήµατα ανοιχτά ως προς την ενέργεια και την πληροφορία
που διαθέτουν. Έρχονται σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον τους και ανταλλάσσουν
στοιχεία µε αυτό. Προµηθεύονται πρώτες ύλες και διοχετεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες
(ανταλλαγή ενέργειας). Ταυτόχρονα, ύστερα από συχνές µελέτες που
πραγµατοποιούν λαµβάνουν πληροφορίες π.χ. για τις γενικές τάσεις της αγοράς, το
αγοραστικό κοινό κ.τ.λ. Από την άλλη πλευρά όµως, πρόκειται για συστήµατα τα
οποία είναι κλειστά ως προς την οργάνωσή τους. Ο σχεδιασµός εποµένως της
οργάνωσής τους και οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται για την αλλαγή αυτής, είναι
µια εσωτερική διαδικασία του συστήµατος και δεν επιβάλλεται από εξωτερικά
στοιχεία. Θα µπορούσε κανείς βέβαια να ισχυριστεί, δεδοµένου ότι πολύ συχνά
παρατηρείται το φαινόµενο οργανισµοί και επιχειρήσεις να απευθύνονται σε άλλες
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εταιρίες για τη διασφάλιση µιας ορθότερης µορφής οργάνωσης, ότι µε τον τρόπο
αυτό η οργάνωσή τους µπορεί να επιβάλλεται από το περιβάλλον τους. Το επιχείρηµα
αυτό καταρρίπτεται για δύο λόγους. Αρχικά γιατί κάθε εξωτερικό στοιχείο οφείλει να
εισέλθει σε ένα σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας ώστε να µπορέσει να προτείνει
αλλαγές για την οργάνωσή του εξετάζοντάς το από το εσωτερικό του. Ο δεύτερος
λόγος, που είναι και ο πιο σηµαντικός, είναι ότι οι αλλαγές που θα προταθούν δεν
αποτελούν οργάνωση αλλά πληροφορία για µια πιθανότατα καλύτερη µορφή
οργάνωσης. Η υλοποίησή τους ή µη είναι αυτή που καταλήγει σε αναδιοργάνωση του
συστήµατος και πρόκειται για µια αποκλειστικά εσωτερική διεργασία του.
Ανεξάρτητα όµως από τη συνολική θεώρηση της κατάστασης ως ένα σύστηµα, στις
δύο µεθοδολογίες ο όρος σύστηµα εντοπίζεται και επαναλαµβάνεται σε πολλά σηµεία
τους. Εποµένως, στην πρώτη, στη ΜΜΣ κάνουν την εµφάνισή τους, στο τρίτο στάδιο
της µεθοδολογίας τα σχετικά συστήµατα. Συστήµατα δηλαδή που προκύπτουν
ύστερα από τη µελέτη της κατάστασης και σχετίζονται αποκλειστικά µε αυτήν.
Αντίθετα, στη δεύτερη µεθοδολογία που παρουσιάστηκε, στο ίδιο το µοντέλο,
εµφανίζονται ορισµένα συστήµατα (σύστηµα 1 έως 5) η ύπαρξη των οποίων
επιβάλλεται από το µοντέλο σε κάθε κατάσταση που µελετάται για τη διατήρηση της
βιωσιµότητάς της.
Εποµένως παρατηρείται ότι µία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο µεθοδολογίες
είναι ότι στη ΜΜΣ τα συστήµατα που προσδιορίζονται, που εξετάζονται και οι
αλλαγές που προτείνονται στην κατάσταση που µελετάται είναι µοναδικά και κατά
περίπτωση ορισµένα για τη συγκεκριµένη κατάσταση που εστιάζει η µεθοδολογία. Σε
αντίθεση, στο ΜΒΣ ο προσδιορισµός των συστηµάτων είναι προαποφασισµένος. Η
διαδικασία εφαρµογής του µοντέλου αφορά τη διερεύνηση για την ύπαρξη ή µη των
συγκεκριµένων συστηµάτων και την υλοποίησή τους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι για την εφαρµογή της ΜΜΣ είναι
απαραίτητο να προηγηθεί µια επιπλέον ενέργεια, ο καθορισµός των σχετικών
συστηµάτων, αφού για το ΜΒΣ αυτό έχει πραγµατοποιηθεί από την ίδια τη
µεθοδολογία. Η παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτουν ως αποτέλεσµα όχι µόνο από
την ανάλυση των µεθοδολογιών που πραγµατοποιήθηκε στα κεφάλαια 3 και 4 αλλά
επίσης και από τη µελέτη των εφαρµογών τους σε προβληµατικές καταστάσεις
(Arroyo, 2004), (Callo και Packham, 1999), (Herring, 1999).
Πίνακας 4: ∆ιαφορές και Οµοιότητες ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς τα Συστήµατα που Μελετούν
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

µελέτη συστηµάτων ανθρώπινης δραστηριότητας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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προσδιορισµός και αναζητητής
σχετικών συστηµάτων (µοναδικά
ορισµένα για την κατάσταση)

ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ

αναζήτηση συστηµάτων που
απαρτίζουν το µοντέλο
(συστήµατα 1-5,
προκαθορισµένα)

συστήµατα ανοιχτά ως προς την ενέργεια και την πληροφορία,
κλειστά ως προς την οργάνωση

5.2.2.2 Ιεράρχηση επιπέδων – Αναδυόµενες ιδιότητες
Όπως παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, στη συστηµική
προσέγγιση σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης µίας
κατάστασης. Τα συστήµατα που απαρτίζουν ένα σύνολο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Ο παρατηρητής τους όµως έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει το καθένα από αυτά
ξεχωριστά και να αναγνωρίσει στους κόλπους του επιµέρους συστήµατα που τα
ονοµάζει υποσυστήµατα. Τα υποσυστήµατα αυτά θα µπορούσαµε να πούµε ότι
κατατάσσονται σε ένα χαµηλότερο επίπεδο ή διαφορετικά, η εστίαση του
παρατηρητή αφορά ένα χαµηλότερο επίπεδο ανάλυσης. Αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση
του ευρύτερου συστήµατος µε άλλα που βρίσκονται στο περιβάλλον του δηµιουργούν
ένα υπερσύστηµα που επιτρέπει στον παρατηρητή να εστιάσει την προσοχή του σε
ένα υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης.
∆εδοµένης της ταξινόµησης αυτής των συστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα,
προκύπτει η ύπαρξη της ιδιότητας της ανάδυσης που είναι υπεύθυνη για τον
προσδιορισµό χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων σε ένα υψηλότερο επίπεδο που δεν
εµφανίζονται ως χαρακτηριστικά και ιδιότητες στην ανάλυση ενός κατώτερου
επιπέδου. Επιπλέον, µια ακόµα ιδιότητα που προκύπτει από την ιεράρχηση σε
επίπεδα είναι ότι, πολύ συχνά, η συµπεριφορά των συστηµάτων χαµηλότερου
επιπέδου επιβάλλεται από τους στόχους των συστηµάτων υψηλότερου επιπέδου.
Όπως είναι αναµενόµενο, σε µια συστηµική προσέγγιση µίας κατάστασης δεν θα
µπορούσε να παραλείπεται η εστίαση της προσοχής του αναλυτή στην ύπαρξη
διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης, καθώς επίσης και στις αναδυόµενες ιδιότητες.
Εποµένως, και στις δύο µεθοδολογίες που αναλύθηκαν, αφού πρόκειται για δύο
συστηµικές προσεγγίσεις, η ανάλυση της κατάστασης µε βάση αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι υπαρκτή.
Αναφερόµενοι στη ΜΜΣ µπορούµε να πούµε ότι ένα σηµείο στο οποίο µπορεί να
εµφανιστεί η ιεράρχηση των επιπέδων είναι η κατασκευή της πλούσιας εικόνας. Ο
αναλυτής έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την προβληµατική κατάσταση σε µία
πλούσια εικόνα καταγράφοντας επίσης και ορισµένα συστήµατα, υποσυστήµατα και
υπερσυστήµατα που την απαρτίζουν. Η ενέργεια αυτή όµως δεν επιβάλλεται από την
ίδια τη µεθοδολογία. Αφήνεται στην κρίση του παρατηρητή εάν θα επιλέξει µια
τέτοιου είδους παρουσίαση της κατάστασης. Με την εισαγωγή όµως της ανάλυσης
PQR η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης γίνεται πιο εµφανής. Όπως
καταγράφηκε προηγουµένως, σύµφωνα µε την προσθήκη αυτή της µεθοδολογίας, ο
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ριζικός ορισµός πρέπει να είναι του τύπου «να γίνει το P µέσω του Q για να επιτευχθεί
το R». Παρατηρούµε εποµένως ότι το σύστηµα που ενδιαφέρει τον παρατηρητή είναι
αυτό που καθορίζει το τι πρέπει να γίνει, δηλαδή το P. Κρίνεται όµως πλέον
απαραίτητο να έχει προσδιοριστεί και ο τρόπος υλοποίησής του, δηλαδή το Q, που
αφορά το σύστηµα του αµέσως χαµηλότερου επιπέδου, καθώς επίσης και ο λόγος που
πρέπει να γίνει, δηλαδή το R, που φανερώνει την ύπαρξη ανώτερου στόχου που
επιβάλει τις ενέργειες στο σύστηµα που τον ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν µε το R
οδηγούµαστε αυτοµάτως στο αµέσως υψηλότερο επίπεδο όπως προκύπτει και από τη
µελέτη των εφαρµογών (Lopes, 2001), (Arroyo, 2004).
Στο ΜΒΣ η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης γίνεται περισσότερο εµφανής
καθώς αποτελεί βασική αρχή για το ίδιο το µοντέλο. Στην ανάλυσή του
προηγουµένως, σηµειώθηκε ότι το σύστηµα 1, το σύστηµα δηλαδή που είναι
υπεύθυνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, εµπεριέχει άλλα συστήµατα που
µπορούν να αναλυθούν µε τη σειρά τους σύµφωνα µε το ΜΒΣ. Το καθένα από αυτά
έχει τα δικά του συστήµατα υλοποίησης, συντονισµού, ελέγχου, ευφυΐας και
πολιτικής. Τα ξεχωριστά αυτά µοντέλα περιγράφουν υποσυστήµατα του ευρύτερου
συστήµατος και εποµένως ανήκουν σε χαµηλότερο επίπεδο ανάλυσης. Αντίστοιχα, το
ίδιο συµβαίνει και µε το υπερσύστηµα στο οποίο ανήκει το υπό µελέτη σύστηµα
(Sergeyev και Moscardini, 2004), (Flood και Jackson, 1996), (Chujo και Kijima,
2006).
Η διαφορά που παρατηρείται στις δύο αυτές µεθοδολογίες αφορά τον καθορισµό του
επιπέδου στο οποίο θα εστιάσει την ανάλυσή του ο παρατηρητής. Στη ΜΜΣ αυτό
αφήνεται στην κρίση του ιδίου. Το υπό µελέτη σύστηµα για έναν παρατηρητή µπορεί
να αποτελεί υπερσύστηµα ενώ στην ανάλυση ενός άλλου για την προσέγγιση της
ίδιας προβληµατικής κατάστασης να αποτελεί υποσύστηµα. ∆εν συµβαίνει όµως το
ίδιο και στο ΜΒΣ. Από τη στιγµή που ο στόχος που καλείται να ενισχύσει το µοντέλο
είναι προκαθορισµένος, αυτοµάτως καθορίζεται και το επίπεδο εστίασης του
παρατηρητή. Για την εφαρµογή του ΜΒΣ σε µια συγκεκριµένη προβληµατική
κατάσταση, οποιοσδήποτε παρατηρητής θα αναγκαστεί να µελετήσει και να αναλύσει
το ίδιο σύστηµα, αυτό που έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το συγκεκριµένο,
προαποφασισµένο στόχο. Αντίστοιχα λοιπόν, είναι προκαθορισµένα και τα
συστήµατα που το απαρτίζουν καθώς και το υπερσύστηµα για το οποίο αποτελεί
συστατικό στοιχείο.
Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 5).
Πίνακας 5: ∆ιαφορές και Οµοιότητες ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς την Ιεράρχηση Συστηµάτων σε
∆ιαφορετικά Επιπέδων
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έµφαση στην ιεραρχία επιπέδων
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ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ

Οι αναδυόµενες ιδιότητες συνυπολογίζονται

ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ανάλυση PQR

επανεύρεση, στόχοι που
επιβάλλονται από ανώτερο
επίπεδο

υποκειµενικότητα στον
καθορισµό των συστηµάτων που
µελετώνται

προκαθορισµένη η εστίαση του
παρατηρητή λόγω
προκαθορισµένου στόχου

5.2.2.3 Ποικιλία – Περιορισµοί
Ο όρος ποικιλία είναι ένα άλλο βασικό συστατικό της συστηµικής προσέγγισης.
Κάθε σύστηµα οφείλει να διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα ποικιλίας ώστε να
αντιδρά επιτυχώς στις παρενοχλήσεις που δέχεται από το περιβάλλον του. Επιπλέον,
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, κάθε σύστηµα, και κυρίως τα συστήµατα ανθρώπινης
δραστηριότητας που είναι το κύριο θέµα της έρευνας της παρούσας εργασίας, να
προσπαθούν διαρκώς να αυξήσουν την ποσότητα της διαθέσιµης ποικιλίας τους.
Σύµφωνα µε το νόµο της αναγκαίας ποικιλίας του Ashby, κάθε σύστηµα για να
µπορέσει να εξασφαλίσει τη διατήρηση του στο χρόνο οφείλει να διαθέτει
µεγαλύτερη ποσότητα ποικιλίας από αυτήν του περιβάλλοντός του. ∆ιαπιστώνουµε
εποµένως ότι η σπουδαιότητα της έννοιας αυτής στη συστηµική προσέγγιση είναι
ιδιαίτερα σηµαντική.
Στο ΜΒΣ η έννοια της ποικιλίας και ιδιαίτερα ο νόµος της αναγκαίας ποικιλίας παίζει
καθοριστικό ρόλο. Θεωρείται απαραίτητος ένας µηχανισµός που θα επιτρέπει στο
σύστηµα να αυξάνει την ποικιλία του ώστε να αντιδρά επιτυχώς στις παρενοχλήσεις
που δέχεται. Το ρόλο αυτό αναλαµβάνει κυρίως το σύστηµα 4, το σύστηµα ευφυΐας.
Αυτό είναι υπεύθυνο, µέσα από την άµεση επαφή που έχει µε το περιβάλλον του
ευρύτερου συστήµατος, να αναγνωρίζει πιθανές απειλές ή ευκαιρίες και να τις
µεταβιβάζει στα υπόλοιπα µέρη του συστήµατος. Τα παραπάνω γίνονται φανερά και
από τη µελέτη εφαρµογών (Vidgen,1998), (Herring και Kaplan, 2000),
(Walker,1991).
Η ίδια έµφαση δεν παρατηρείται όµως και στη ΜΜΣ. Η ενίσχυση της ποικιλίας του
συστήµατος πραγµατοποιείται µέσα από ολόκληρη τη διαδικασία εφαρµογής της
µεθοδολογίας στην προβληµατική κατάσταση και δεν υπάρχει ξεχωριστή
δραστηριότητα που πρέπει να εκτελεστεί προς αυτήν την κατεύθυνση όπως
προκύπτει και από εφαρµογές (Mathiassen και Nielsen, 2000), (Carlsen, 1999),
(Bergvall-Kareborn, 2002b).
Η ποσότητα όµως της διαθέσιµης ποικιλίας περιορίζεται όπως σηµειώθηκε και στην
εισαγωγή λόγο της ύπαρξης περιορισµών. Όπως είναι αναµενόµενο, και οι δύο
µεθοδολογίες ασχολούνται µε τους περιορισµούς µέσα στο υπό µελέτη σύστηµα.
Προσπαθούν να προσδιορίσουν όσους καθορίζονται από το ανώτερο επίπεδο, αυτούς
που προκύπτουν λόγω του συντονισµού και της αλληλεπίδρασης των επιµέρους
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στοιχείων καθώς επίσης και όσους επιβάλλονται από το ευρύτερο περιβάλλον του
συστήµατος. Η ΜΜΣ όµως κάνει ένα επιπλέον βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση και
στοχεύει στον προσδιορισµό περιορισµών που προκύπτουν από πολιτισµικούς
παράγοντες. Αυτό το πραγµατοποιεί κυρίως µέσα από τις αναλύσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 6.
Πίνακας 6: ∆ιαφορές και Οµοιότητες ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς την Ποικιλία και τους Περιορισµούς
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

έµφαση στη µεγιστοποίηση της ποικιλίας

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
συµµετοχή των εµπλεκοµένων

σύστηµα 4

έµφαση σε περιορισµούς που καθορίζονται από ανώτερο επίπεδο,
από το περιβάλλον και από τη συνεργασία υποσυστηµάτων του ίδιου
επιπέδου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
περιορισµοί λόγω
πολιτικοκοινωνικών συνθηκών
Ανάλυση Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

5.2.2.4 Κώδικας Οργάνωσης - Έλεγχος
Στην εισαγωγή αναφέρθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου του κώδικα οργάνωσης
ενός συστήµατος, δηλαδή η επιλογή των στοιχείων που το απαρτίζουν, η µεταξύ τους
συσχέτιση και ο έλεγχος για το εάν και κατά πόσον η συσχέτιση αυτή ικανοποιεί το
σκοπό του συστήµατος. Στο σηµείο αυτό θα γίνει προσπάθεια να αναγνωριστεί ο
τρόπος που λαµβάνεται υπόψη ο κώδικας οργάνωσης ενός συστήµατος και κυρίως η
διαδικασία ελέγχου στις δύο µεθοδολογίες που αναλύθηκαν.
Για το ΜΒΣ ο κώδικας οργάνωσης υλοποιείται ως εξής: η επιλογή των στοιχείων
γίνεται µέσα από τον καθορισµό του συστήµατος υλοποίησης, η συσχέτιση αυτών
πραγµατοποιείται κυρίως από το σύστηµα συντονισµού και ο έλεγχος, όπως
φανερώνει και το όνοµά του, από το σύστηµα ελέγχου, µέσω των τριών καναλιών
επικοινωνίας. Όλη αυτή η διαδικασία αφορά τις δραστηριότητες που εκτελούνται ή
θα έπρεπε να εκτελούνται στην πραγµατική κατάσταση (Walker,1991), (Chen, 2005).
Για τη ΜΜΣ ο έλεγχος εµφανίζεται σε πολλά σηµεία της διαδικασίας εφαρµογής της.
Το πρώτο είναι η αξιολόγηση των εννοιολογικών µοντέλων. Όπως σηµειώθηκε
προηγουµένως, η αξιολόγηση αυτή αρχικά γινόταν µε τη βοήθεια του τυπικού
συστηµικού µοντέλου καθώς επίσης και µε οποιαδήποτε άλλη συστηµική προσέγγιση
είχε στη διάθεσή του ο αναλυτής. Στη συνέχεια όµως αυτό καταργήθηκε και τα
κριτήρια 3Ε έκαναν την εµφάνισή τους. Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο ελέγχου είναι ο
προσδιορισµός των αλλαγών. Κατά τη ΜΜΣ είναι απαραίτητο να εντοπιστούν τόσο
επιθυµητές όσο και εφικτές αλλαγές. Η διαδικασία αυτή αποτελεί από µόνη της µία
διαδικασία ελέγχου. Τέλος, το πιο σηµαντικό σηµείο ελέγχου στη µεθοδολογία είναι
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η επανάληψη της διαδικασίας εφαρµογής της. Μέσα από ορισµένες εφαρµογές τα
παραπάνω γίνονται περισσότερο εµφανή (Reid et al, 1999), (Carlsen, 1999).
Από τα όσα παρουσιάστηκαν προηγουµένως, γίνεται φανερό ότι οι δύο µεθοδολογίες
ακολουθούν µια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Το ΜΒΣ µελετά ως σύστηµα την
κατάσταση που χρειάζεται βελτίωση και σε αυτήν προσπαθεί να εφαρµόσει
διαδικασίες ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός δηλαδή αφορά το κατά πόσον οι διαδικασίες
που γίνονται στην πραγµατική κατάσταση εκτελούνται σωστά. Αντίθετα, η ΜΜΣ
αντιµετωπίζει την ίδια την εφαρµογή της µεθοδολογίας ως ένα σύστηµα που
προσπαθεί και έχει ως στόχο του τη βελτίωση της προβληµατικής κατάστασης. Ο
έλεγχος εδώ αφορά τη διαδικασία βελτίωσης της κατάστασης (σε συνδυασµό πάντα
µε την πραγµατικότητα) αλλά όχι αυτήν καθαυτή την προβληµατική κατάσταση.
Στον πίνακα 7 συνοψίζονται τα όσα παρουσιάστηκαν προηγουµένως.
Πίνακας 7: ∆ιαφορές και Οµοιότητες ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς τον Κώδικα Οργάνωσης και τη
διαδικασία Ελέγχου
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

επανάληψη ∆ιαδικασίας

ΕΛΕΓΧΟΣ

έλεγχος µοντέλου µε τυπικό
συστηµικό µοντέλο ή 3Ε

σύστηµα 3 (έλεγχος)
όχι έλεγχος εφαρµογής του
µοντέλου

προσδιορισµός αλλαγών

5.2.2.5 Πολυπλοκότητα
Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας, η ύπαρξη
πολύπλοκων συστηµάτων, όπως τα συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας, έδωσε
το έναυσµα για την εισαγωγή αλλά και την καθιέρωση της συστηµικής προσέγγισης
στον επιστηµονικό χώρο. Οι δύο µεθοδολογίες που αναλύθηκαν, όπως προκύπτει και
από τη µελέτη των εφαρµογών τους (Mathiassen και Nielsen, 2000), (Lopes, 2001),
(Sergeyev και Moscardini, 2004), (Vidgen,1998), (Walker,1991), είναι σε θέση να
προσεγγίσουν οποιαδήποτε προβληµατική κατάσταση ανεξαρτήτως του µεγέθους της
και του βαθµού πολυπλοκότητας που τη χαρακτηρίζει. Το παραπάνω υποστηρίχθηκε
και από την ταξινόµηση των µεθοδολογιών των Flood και Jackson που
παρουσιάστηκε προηγουµένως.
Θα τολµήσουµε όµως να πούµε ότι σύµφωνα µε αυτήν την παραδοχή, από αυτήν την
οπτική γωνία θεώρησης της πολυπλοκότητας, αποκόπτεται από το σύστηµα ο
παράγοντας των ανθρωπίνων σχέσεων. Οι σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων
θεωρείται εδώ ως µια επιπλέον διάσταση, που µαζί µε το σύστηµα, πολύπλοκο ή
απλό, συµβάλουν στην κατασκευή του συστήµατος συστηµικών µεθοδολογιών. ∆εν
θεωρούνται ως ένας επιπλέον παράγοντας που συντελεί δραµατικά στην αύξηση της
πολυπλοκότητας ολόκληρου του συστήµατος.
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Η ιεράρχηση των επιπέδων, όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως και για τις δύο
µεθοδολογίες συµβάλει στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας του συστήµατος.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να εντοπίζονται και να κατανοούνται οι σχέσεις που
συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα και καθορίζουν συµπεριφορές.
Όσον αφορά όµως στην αύξηση της πολυπλοκότητας λόγω της ύπαρξης µη
µοναπλών σχέσεων ανάµεσα στους συµµετέχοντες ενός συστήµατος, το ΜΒΣ
υστερεί. Η ΜΜΣ δίνει έµφαση στις σχέσεις αυτές και ιδιαίτερα µε τη συµµετοχή των
εµπλεκόµενων σε όλα τα στάδια εφαρµογής της µεθοδολογίας επιτρέπει σε έναν
αναλυτή να την εφαρµόζει και σε καταστάσεις όπου οι σχέσεις των συµµετεχόντων
δεν είναι πάντα αρµονικές.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 8) συνοψίζονται όλα όσα παρουσιάστηκαν και
αναλύθηκαν στην παρούσα παράγραφό.
Πίνακας 8: ∆ιαφορές και Οµοιότητες ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς τη διαχείριση Πολυπλοκότητας
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ανάλυση επιπέδων, έµφαση στις διαδικασίες και στην
αλληλεπίδραση συστηµάτων
συµβολή των εµπλεκοµένων

5.2.2.6 Μοντελοποίηση
Για την προσέγγιση µιας προβληµατικής κατάστασης κατασκευάζονται
ορισµένα µοντέλα. Όπως αναφέρθηκε, για τη συστηµική θεωρία τα µοντέλα αυτά δεν
αποτελούν πιστή αναπαράσταση της πραγµατικότητας άλλα αφαιρετική περιγραφή
της.
Στις δύο µεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν προηγουµένως δεν προτείνεται η
κατασκευή µοντέλων που θα περιγράψουν την πραγµατικότητα. Αντίθετα,
προτείνονται ιδεατά µοντέλα που θα βοηθήσουν στη βελτίωσή της.
Στη ΜΜΣ, όπως φανερώνεται από την ανάλυσή της (κεφάλαιο 3) αλλά και από τη
µελέτη των εφαρµογών της σε προβληµατικές καταστάσεις (Bergvall-Kareborn,
2002b), (Callo και Packham, 1999), (Reid et al, 1999), το ρόλο αυτό αναλαµβάνουν
τα εννοιολογικά µοντέλα η κατασκευή των οποίων αποτελεί ένα µέρος από την όλη
διαδικασία εφαρµογής της. Επιπλέον, τα εννοιολογικά µοντέλα δεν είναι ήδη
κατασκευασµένα από την ίδια τη µεθοδολογία αλλά αντίθετα ο παρατηρητής είναι
υπεύθυνος για αυτήν την ενέργεια.
∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για το ΜΒΣ το οποίο αποτελεί ολόκληρη τη µεθοδολογία
και παρουσιάζει τη µορφή που θα έπρεπε να έχει το υπό µελέτη σύστηµα για να
λειτουργεί σωστά. Άρα λοιπόν, και η µορφή του είναι προκαθορισµένη από την ίδια
τη µεθοδολογία. Ο ρόλος του αναλυτή περιορίζεται στην απλή εφαρµογή του
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µοντέλου στην προβληµατική κατάσταση όπως προκύπτει και από τη µελέτη των
εφαρµογών (Herring, 1999), (Herring και Kaplan, 2000), (Chen, 2005).
Μια άλλη σηµαντική διαφορά είναι ότι στόχος του ΜΒΣ είναι, όπως σηµειώθηκε, να
εφαρµοστεί στην προβληµατική κατάσταση. Ο παρατηρητής δηλαδή πρέπει να
προσπαθήσει να δηµιουργήσει στην προβληµατική κατάσταση τις δραστηριότητες
που περιγράφονται από το µοντέλο.
Αντίθετα, τα εννοιολογικά µοντέλα της ΜΜΣ δεν χρησιµεύουν σε κάτι αντίστοιχο.
Σύµφωνα µε τη ΜΜΣ η αντιγραφή των µοντέλων στην πραγµατικότητα θα µπορούσε
να αποδειχθεί καταστροφική. Ο παρατηρητής χρησιµοποιεί τα µοντέλα για να τα
συγκρίνει µε την πραγµατικότητα και µέσα από τη σύγκριση να προκύψουν πιθανές
αλλαγές που µπορούν να υλοποιηθούν. Στον πίνακα 9 συνοψίζονται οι διαφορές που
εµφανίζονται για την κατασκευή των µοντέλων στη µεθοδολογία Μαλακών
Συστηµάτων και στο Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος.
Πίνακας 9: ∆ιαφορές ΜΜΣ και ΜΒΣ ως προς τη διαδικασία Μοντελοποίησης

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εννοιολογικά µοντέλα (µη
αντιγραφή τους στην πραγµ,
µη προκαθορισµένα)

Μοντέλο Βιώσιµου συστήµατος
(αντιγραφή στην πραγµ,
προκαθορισµένο)

Για να µπορέσουµε να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα από τη σύγκριση των
δύο µεθοδολογιών κρίθηκε απαραίτητο οι πίνακες που παρουσιάστηκαν στις
προηγούµενες ενότητες να ενοποιηθούν στον παρακάτω (πίνακας 10).
Πίνακας 10: Αποτελέσµατα Σύγκρισης της Μεθοδολογίας Μαλακών Συστηµάτων και του Μοντέλου
Βιώσιµου Συστήµατος µε Βάση το Προτεινόµενο Πλαίσιο Σύγκρισης
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

µελέτη συστηµάτων ανθρώπινης δραστηριότητας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ

προσδιορισµός και αναζητητής
σχετικών συστηµάτων
(µοναδικά ορισµένα για την
κατάσταση)

αναζήτηση συστηµάτων που
απαρτίζουν το µοντέλο
(συστήµατα 1-5,
προκαθορισµένα)

συστήµατα ανοιχτά ως προς την ενέργεια και την πληροφορία,
κλειστά ως προς την οργάνωση
Έµφαση στην ιεραρχία επιπέδων
Οι αναδυόµενες ιδιότητες συνυπολογίζονται
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ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάλυση PQR

επανεύρεση, στόχοι που
επιβάλλονται από ανώτερο
επίπεδο

υποκειµενικότητα στον
καθορισµό των συστηµάτων
που µελετώνται

προκαθορισµένη η εστίαση
του παρατηρητή λόγω
προκαθορισµένου στόχου

έµφαση στη µεγιστοποίηση της ποικιλίας

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
συµµετοχή των εµπλεκοµένων

σύστηµα 4

έµφαση σε περιορισµούς που καθορίζονται από ανώτερο
επίπεδο, από το περιβάλλον και από τη συνεργασία
υποσυστηµάτων του ίδιου επιπέδου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
περιορισµοί λόγω
πολιτικοκοινωνικών συνθηκών
Ανάλυση Ι,ΙΙ και ΙΙΙ
επανάληψη διαδικασίας
σύστηµα 3 (έλεγχος)

ΕΛΕΓΧΟΣ

έλεγχος µοντέλου µε τυπικό
συστηµικό µοντέλο ή 3Ε

όχι έλεγχος εφαρµογής του
µοντέλου

προσδιορισµός αλλαγών

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ανάλυση επιπέδων, έµφαση στις διαδικασίες και στην
αλληλεπίδραση συστηµάτων
συµβολή των εµπλεκοµένων

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εννοιολογικά µοντέλα (µη
αντιγραφή τους στην πραγµ,
µη προκαθορισµένα)

Μοντέλο Βιώσιµου
συστήµατος (αντιγραφή στην
πραγµ, προκαθορισµένο)

5.3 Συµπεράσµατα, Παρατηρήσεις, Σχόλια
Πρωταρχικό µέληµα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, ήταν να
αποτελέσει ένα σηµείο εκκίνησης για τη µελέτη του συστηµικού τρόπου σκέψης. Η
παρουσίαση και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, η ανάλυση ορισµένων βασικών εννοιών
στο κεφάλαιο 2, δεν έχει µόνο ως στόχο την εισαγωγή του αναγνώστη στη συστηµική
θεωρία αλλά επίσης και να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω κατανόηση της
εργασίας. Ιδιαίτερα µέσα από τη χρήση αναλυτικών παραδειγµάτων και τη
χρησιµοποίηση απλής και κατανοητής γλώσσας παρέχει τη δυνατότητα τόσο σε
έµπειρούς µελετητές όσο και σε αναγνώστες που δεν έχουν εξειδικευµένες γνώσεις
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στον τοµέα της συστηµικής σκέψης να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τις έννοιες
που παρατίθενται αρχικά και στην συνέχεια ολόκληρη την εργασία.
Στα επόµενα κεφάλαια (κεφάλαια 3 και 4), µέσα από την αναλυτική παρουσίαση δύο
συστηµικών µεθοδολογιών, της Μεθοδολογίας Μαλακών Συστηµάτων και της
εφαρµογής του Μοντέλου Βιώσιµου Συστήµατος αντίστοιχα, η εργασία αποτελεί ένα
χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση τους. Για να µπορέσουµε όµως να
προσφέρουµε στον αναγνώστη µια σφαιρική εικόνα για τις δύο µεθοδολογίες κρίθηκε
απαραίτητη η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν µέσα από τη µελέτη
πραγµατικών εφαρµογών τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τρόπο που
συµβάλλουν στη βελτίωση µιας προβληµατικής κατάστασης. Τα δύο αυτά κεφάλαια
καταλήγουν σε γενικές παρατηρήσεις και σχόλια πάνω στις δύο µεθοδολογίες και
στον τρόπο εφαρµογής τους. Μέσα από αυτήν την παρουσίαση παρέχεται η
δυνατότητα στον αναγνώστη να σχηµατίσει µια περισσότερο ολοκληρωµένη άποψη
για τις δύο µεθοδολογίες αλλά και γενικότερα για τον τρόπο που η συστηµική θεωρία
αντιµετωπίσει ορισµένες προβληµατικές καταστάσεις.
Η εργασία συνεχίζεται στο επόµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5), µε µια προσπάθεια να
παρουσιαστούν δύο τρόποι σύγκρισης των συστηµικών µεθοδολογιών και να
εφαρµοστούν ενδεικτικά στην µεθοδολογίες που έχουν παρουσιαστεί και αναλύθει.
Έτσι λοιπόν, αρχικά παρουσιάζεται η ταξινόµηση που προτείνεται από τους Flood
και Jackson. Η ταξινόµηση αυτή µελετά την προβληµατική κατάσταση
χρησιµοποιώντας δύο παραµέτρους – διαστάσεις, τη διάσταση του συστήµατος και τη
διάσταση των συµµετεχόντων σε αυτό. Μέσα από αυτήν την παρουσίαση οι
αναγνώστες έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την ταξινόµηση των
µεθοδολογιών και να εντοπίσουν ορισµένες οµοιότητες και διαφορές που
παρατηρούνται ανάµεσά τους στη ΜΜΣ και στο ΜΒΣ.
Ο δεύτερος τρόπος σύγκρισης που προτείνεται στη συνέχεια του κεφαλαίου 5
αποτελεί ένα νέο πλαίσιο συγκριτικής θεώρησης που ξεπερνά την ταξινόµηση των
Flood και Jackson µε σκοπό τόσο την κατανόηση όσο και την επιλογή των
µεθοδολογιών για την εφαρµογή τους στην πράξη. Το πλαίσια αυτό χρησιµοποιεί ως
σηµείο αναφοράς τις βασικές έννοιες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2 της
παρούσας εργασίας. Στηρίζεται στην αναγνώριση ή µη των εννοιών αυτών καθώς
επίσης και στον τρόπο που αυτές κάνουν την εµφάνισή τους µέσα σε κάθε
µεθοδολογία ξεχωριστά. Εποµένως, πραγµατοποιείται µια έµµεση σύγκριση
χρησιµοποιώντας ως µέσο της βασικές έννοιες της συστηµικής θεωρίας. Εκτός όµως
από της σύγκριση των µεθοδολογιών, το πλαίσιο συγκριτικής θεώρησης που
προτείνεται παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέγουν συνειδητά τη
µεθοδολογία αλλά και τα τµήµατα αυτής που χρησιµοποιούν και ταυτόχρονα να
µπορούν να την εµπλουτίσουν ευκολότερα µε στοιχεία άλλων µεθοδολογιών. Για να
µπορέσει να γίνει περισσότερο κατανοητό το πλαίσιο αυτό συγκριτικής θεώρησης
εφαρµόζεται ενδεικτικά στις δύο µεθοδολογίες που αναλύθηκαν σε προηγούµενα
κεφάλαια. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει επίσης στην καλύτερη κατανόηση των δύο
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µεθοδολογιών και στη δυνατότητα επιλογής της καταλληλότερης από αυτές για την
εφαρµογή της σε πολύπλοκες προβληµατικές καταστάσεις.
Το πλαίσιο σύγκρισης που προτείνεται έχει τη δυνατότητα µελλοντικής εξέλιξης
καθώς θα παρουσίαζε ενδιαφέρων να εφαρµοστεί σε περισσότερες συστηµικές
µεθοδολογίες και µέσα από την αναγνώριση των βασικών εννοιών σε κάθε µια από
αυτές να αναδειχτούν πιθανές οµοιότητες αλλά και διαφορές µεταξύ τους. Επιπλέον
υπάρχει δυνατότητα να συµπεριλάβει περισσότερες έννοιες και να αποτελέσει ένα
περισσότερο ολοκληρωµένο εργαλείο σύγκρισης.
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Αλγιδονικό Σήµα: Ρυθµιστικό εργαλείο των λειτουργιών ενός συστήµατος µέσω
µιας διαδικασίας επιβράβευσης ή τιµωρίας. Ουσιαστικά στοχεύει στη µάθηση µέσω
αξιολόγησης του αποτελέσµατος.
Ανάδυση: Η ιδιότητα του συστήµατος να εµφανίζονται σε αυτό συµπεριφορές και
ιδιότητες που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από την ανάλυση και µελέτη των
επιµέρους στοιχείων που το απαρτίζουν.
Ανοιχτά – Κλειστά Συστήµατα: Στην συστηµική θεωρία τα συστήµατα
διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες άναλογα µε την ικανότητα τους ή µη να
ανταλάσουν στοιχεία µε το περιβάλλον τους. Στα ανοιχτά και τα κλειστά συστήµατα
αντίστοιχα. Τα στοιχεία που αντλάσουν µε το περιβάλλον τους µπορεί να είναι
ενέργεια, όργάνωση ή πληροφορία.
Γενική Θεωρία Συστηµάτων: Παρουσιάστηκε περίπου το 1940 από το βιολόγο
Ludwig von Bertalanffy. Αποτελεί µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός πλαισίου
επικοινωνίας που µε τη βοήθειά του µπορούν να έρθουν σε επαφή αρχές και νόµοι
προερχόµενοι από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία.
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∆οµή: Χαρακτηριστικό ενός συστήµατος που αναφέρετε στα στοιχεία του (δοµικά
στοιχεία) και από στις µεταξύ τους συσχετίσεις που τους επιτρέπουν τη συγκρότηση
µιας ενιαίας µονάδας, το ευρύτερο σύστηµα.
∆ύσκαµπτα συστήµατα: Χαρακτηρισµός συστήµατος αλλά και τρόπου θεώρησης
ενός συστήµατος που βασίζεται στην αντιµετώπιση µιας κατάστασης ως ένα
συµπλεγµα αλληλεπιδρόντων συστηµάτων και ο εκάστοτε παρατηρητή προσπαθεί να
επέµβει σε αυτή χρησιµοποιώντας αναλυτικές µεθόδους.
Έλεγχος: Λειτουργία του συστήµατος που του επιτρέπει την διατύρηση του σε µία
επιθυµητή κατάσταση, σε µια κατάσταση που θα του επιτρέψει την ικανοποίηση του
στόχου του.
Επανεύρεση: Ιδιότητα του συστήµατος να εµφανίζονται και να επαναλαµβάνονται
χαρακτηριστικά και συµπεριφορές του στα επιµέρους στοιχεία του (υποσυστήµατα).
Ευµετάβλητα συστήµατα: Χαρακτηρισµός συστήµατος αλλά και τρόπου θεώρησης
ενός συστήµατος που βασίζεται στην αντιµετώπιση µιας κατάστασης ως
προβληµατική. Ο τρόπος επέµβασης του εκάστοτε παρατηρητή σε αυτής διέπεται από
συστηµικές αρχές και νόµους.
Κατάσταση: Χαρακτηριστικό συστήµατος που επηρεάζει και διαφοροποιεί την
συµπεριφορά του δεδοµένης της παρενόχλησης που δέχεται.
Κυβερνητική: Κλάδος της συστηµικές σκέψης που ασχολήται µε θεωρία της
επικοινωνίας και του ελέγχου σε έµβια όντα και µηχανές.
Κώδικας Οργάνωσης: Πρωταρχική λειτουργία συστήµατος που συµπεριλαµβάνει:
την επιλογή των στοιχείων που ανήκουν στο εσωτερικό του, τη µεταξύ τους
συσχέτιση και τον έλεγχος για την ικανοποίηση των στόχων του.
Μοντελοποίηση: ∆ιαδικασία κατασκεύης µιας εικόνας, ενός µοντέλου για την υπο
παρατήρηση κατάσταση. Σύµφωνα µε την συστηµική θεωρία το µοντέλο δεν
αποτελεί πιστή αναπαράσταση της πραγµατικότητας.
Οργάνωση: Χαρακτηριστικό συστήµατος που αναφέρετε στην αλληλεπίδραση και
επικοινωνία των συστατικών του στοιχείων για την ικανοποίηση ένος στόχου.
Παρενόχληση: Ερέθισµα που δέχεται ένα σύστηµα από το περιβάλλον του και το
αναγκάζει να αλλάξει την κατάσταση και τη συµπεριφορά του.
Περιβάλλον Συστήµατος: Σύνολο στοιχείων που δεν ανοίκουν στο εσωτερικό του
συστήµατος. Συνήθως, αναφερόµενοι στο περιβάλλον ενός συστήµατος
ενδιαφερόµαστε για τα στοιχεία εκείνα που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν την
κατάσταση και την συµπεριφορά του συστήµατος.
Περιορισµοί: Χαρακτηριστικό συστήµατος που αντιπροσωπεύει την διαφορά της
πραγµατικής από την µέγιστης ποικιλίας
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Ποικιλία: Χαρακτηριστικό συστήµατος που αντιπροσωπεύει το µέγεθος – εύρος του
χώρου καταστάσεων.
Πολυπλοκότητα: Χαρακτηριστικό συστήµατος η ύπαρξη του οποίου οδηγεί σε
απρόβλεπτη και άρα ανεπιθήµητη συµπεριφορά. Εµφανίζεται όταν τα συστατικά του
στοιχεία είναι µεν διακριτά αλλά ταυτόχρονα και συνδεδεµενά µε τέτοιο τρόπο που
καθιστά τον διαχωρισµό τους αδύνατο.
Σύστηµα: Σύνολο στοιχείων που επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για
την ικανοποίση ενός στόχου αποτελόντας µια εννοιέα ολότητα.
Υπερσυστήµατα: Το υπό εξέταση – παρατήρηση σύστηµα µαζί µε στοιχεία του
περιβάλλοντός του που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για την ικανοποίηση ενός
ανώτερου στόχου.
Υποσυστήµατα: Στοιχεία ενός ευρύτερου συστήµατος που µεµονοµένα µπορούν να
χαρακτηριστούν ως συστήµατα.
Όριο Συστήµατος: Φυσικής ή εννοιολογικής υπόστασης σύνορο το οποίο διαχωρίζει
τα στοιχεία που ανοίκουν στο σύστηµα από αυτά του περιβάλλοντος του.

118

7 Αναφορές
Achterbergh J. και Vriens D. (2002), ‘Managing Viable Knowledge’, Systems
Practice and Action Research, no. 19, pp. 223-241.
Armson R. (2001), ‘A Quick Sprint through Soft Systems Methodology’.
Arroyo C. S. (2004), ‘Application of Soft Systems Methodology in Waiting Lines in
Public Hospitals of Brazil’, Engineering of Intelligent Systems.
Ashby, R. (1956), Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, London
Ashby, R, (1960), Design for a Brain.
Ashby, W. R. (1962), Principles of the Self-organizing System, in Foerster, Heinz
von. and Zopf, W. G. (ed.), Principles of Self-organization, New York.
Basden A, Wood-Harper A.T. (2006), ‘A Philosophical Discussion of the Root
Definition in Soft Systems Thinking: An Enrichment of CATWOE’. Systems
Research and Behavioral Science, no. 23, pp. 61 – 87.
Beer S. (1972), Brain of the Firm, Penguin Press, London.
Beer S. (1979), The Heart of Enterprise, John Wiley, Chichster, England.
Beer S. (1989), The Viable System Model: its provenance, development,
methodology and pathology, Edited by R. Esperjo and R. Harnden.
Bennetts P. D. C., Wood – Harper A. T. και Mills S. (2000), ‘An Holistic Approach
to the Management of Information Systems Development – A View Using a Soft
Systems Approach and Multiple Viewpoint’, Systems Practice and Action
Research, no. 13, pp. 189-205.
Bergvall-Kareborn B. (2002a), ‘Qualifying Function in SSM Modeling – A Case
Study’, Systems Practice and Action Research no. 15, pp. 309-330.
Bergvall-Kareborn B. (2002b), ‘Enrich the Model-Building Phase of Soft Systems
Methodology’, Systems Research and Behavioral Science, no. 19, pp. 27-48.
Bertalanffy Ludwig von, (1968) General Systems Theory.
Callo V. N. και Packham R. G. (1999), ‘The Use of Soft Systems Methodology in
Emancipatory Development’, Systems Research and Behavioral Science, no. 16,
pp. 311-319.
Carlsen J. (1999), ‘A systems Approach to Island Tourism Destination
Management’. Systems Research and Behavioral Science, no. 16, pp. 321-327.
Checkland P. (1981), Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, New
York.
Checkland P. (2000), ‘Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective’,
Systems Research and Behavioral Science, no. 17, pp. 11-58.
Checkland P. (2001). ‘Soft Systems Methodology’.
Checkland P. και Scholes J. (1990), Soft Systems Methodology in Action, Wiley,
Chichester.

119

Checkland P. και Tsouvalis C. (1997), ‘Reflection on SSM: The Link Between Root
Definitions and Conceptual Models’, Systems Research and Behavioral Science,
no. 14, pp.153-168.
Checkland P. και Wilson B. (1980), ‘‘primary task’ and ‘issue-based’ root
definitions in systems studies’, Journal of Applied Systems Analysis, no. 7, pp. 5154.
Chen C. H. (2005), ‘Case Study Application of VSM to Transfer Pricing’, Systems
Practice and Action Research, no. 18, pp. 379-394.
Christis J. (2005), ‘Theory and Practice of Soft Systems Methodology: A
Performative Contradiction?’,. Systems Research and Behavioral Science, no. 22,
pp.11-26.
Chujo H, Kijima K. (2006), ‘Soft Systems Approach to Project-Based Education
and its Practice in a Japanese University’. Systems Research and Behavioral
Science, no. 23, 89 – 105.
Churchman C. W. (1968), The Systems Approach, New York, Dell.
Darzentas J, Darzentas J.S. και Spyrou Τ. (1994), ‘Defining the Design "Decision
Space": rich pictures and relevant subsystems’, AMODEUS Project Document
TA/WP 21
Darzentas J, Spyrou Τ. (1993), ‘Information Systems for Primary Health Care: the
Case of the Aegean Islands’, European Journal of Information Systems, vol. 2, no.
2, pp. 117 – 127.
Devine S. (2005), ‘The Viable Systems Model Applied to a National System of
Innovation to Inform Policy Development’, Systems Practice and Action Research
no. 18, pp. 491-517.
Devine S. (2006), The link between human systems, the Viable Systems Model and
deterministic, Victoria University of Wellington, New Zealand.
Espejo R. (2003), ‘The viable System Model, A Briefing about Organizational
Structure’. Syncho Limited.
Espejo R. και Gill A. (2002), ‘The Viable System Model as a Framework for
Understanding Organizations’.
Esperjo R. (1980), ‘Cybernetics Praxis in Government: the Beer S. (1989). “The
Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology’,
Edited by R. Esperjo and R. Harnden.
Flood R. L. και Jackson M. C. (1988), ‘Cybernetics and Organizations Theory: A
Critical Review’. Cybernetics and Systems, no. 19, pp. 13-33.
Flood R. L. και Jackson M. C. (1996), ∆ηµιουργική Επίλυση Οργανωσιακών
Προβληµάτων. Εκδόσεις Παπαζήση, Μετάφραση: Κικής Τ., Επιµέλεια: Τσιβάκου
Ι.
Flood R. L. (2000), ‘A Brief Review of Peter B. Checkland’s Contribution to
Systemic Thinking’. Systems Practice and Action Research, no. 13, pp. 723-731.
Hall, A. D. and R. E. Fagan (1956). ‘Definition of System.’ General Systems
(Yearbook of the Society for the Advancement of General Systems Theory) no 1,
pp. 18-28.

120

Herring C. (1999), ‘The Pattern of the Viable System and its Language’, University
of Queensland, Australia.
Herring C. και Kaplan S. (2000), ‘Viable Systems: The Control Paradigm for
Software Architecture Revisited’. University of Queensland, Australia.
Hilder T. (1995), ‘The Viable System Model’, Covendish Software Ltd.
Hoos I. (1976), ‘Engineers as analysts of social systems: a critical enquiry’, Journal
of Systems Engineering no. 4 (2).
Houghton L. και Ledington P. (2004), ‘The Engagement Approach to Real-World
Problem Solving: Toward a Coherent Soft-Systems-Based Theoretical Platform
for Real-World Problem Solving’, Systems Practice and Action Research, no 17,
pp. 497-510.
Hutchinson B. και Warren M. (1999), ‘Information Warare: Using the Viable
System Model as a framework to attack organizations’, Deakin University,
Australia.
Jackson M. C. (1988) ‘An Appreciation of Stafford Beer’s “viable system”
viewpoint on management practice’, Journal of Management Studies, no. 25, pp.
557-573.
Jackson M. C. (1989) ‘Evaluating the Management Significance of the VSM’, in the
Viable System Model (eds. R. Espejo and R. Harnden), pp. 407-439, Wiley,
Chichester.
Klir, George (1991), Facets of Systems Science, Plenum Press.
Krippendorff, K. (1986). A Dictionary of Cybernetics. Norfolk VA: The American
Society
for
Cybernetics.
Available
at
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html
Ledington P. W. J. και Ledington J. (1999), “The Problem of Comparison In Soft
Systems Methodology”, Systems Research and Behavioral Science, no. 16,
pp.329-339.
Leonard A. (1999), ‘Consideration of Knowledge Management’, Journal of
Knowledge Management Practice.
Lopes M. E. (2001), ‘Soft Systems Methodology An Application to a Community
Based Association’, Proceedings Fielding Graduate Institute Action Research
Symposium.
Mathiassen L. και Nielsen P. A. (2000), ‘Interaction and Transformation in SSM’,
Systems Research and Behavioral Science, no. 17, pp. 243-253.
Mingers J. (2000), ‘An Idea Ahead of Its Time: The History and Development of
Soft Systems Methodology’, Systems Practice and Action Research, no. 13, pp.
733-755.
Reid J. I., Gray D. I., Kelly T. C. και Kemp E. A. (1999), ‘An Application of SSM
in the On-Farm Labour Situation in the New Zealand Daily Industry’. Systems
Research and Behavioral Science, no. 16, pp. 341-350.
Rosen, Robert, 1986, ‘Some Comments on Systems and System Theory’,
International Journal of General Systems, 13, 1, Gordon and Breach.

121

Schoderbek, P.P., Schoderbek, C.G., Kefalas, A.G. (1990), Management Systems:
Conceptual Considerations, Irwin, Boston, MA
Schwaninger M. (2004), ‘What Can Cybernetics Contribute to the Conscious
Evolution of Organizations and Society?’, Systems Research and Behavioral
Science, no. 21, pp. 515-527.
Sergeyev A. και Moscardini A. (2004), ‘Governance of Economics and Transitions:
A Case Study of Ukraine’, University of Sunderland, UK
Staker R. J. (1999), ‘An Application of Checkland’ s Soft Systems Methodology to
the Development of a Military Information Operations Capability for the
Australian Defence Force’, Information Technology Division Electronics and
Surveillance Research Laboratoty.
Stephens J. R. και Haslett T. (2005), ‘From Cybernetics and VSD to Management
and Action’, Systems Practice and Action Research, no. 18, pp. 395-407.
Taylor M.J., Moyniham E. P. και Wood – Harper A. T. (1998), ‘Soft Systems
Methodology and Systems Maintence’, Systems Practice and Action Research, no.
11, pp. 419-434.
Turchin, Valentine (1977), The Phenomenon of Science – A cybernetic approach to
human evolution, New York Columbia University Press, New York.
Vidgen R. (1998), ‘Cybernetics and Business Processes: Using the Viable System
Model to Develop an Enterprise Process Architecture’, Knowledge and Process
Management, no. 5, pp. 118-131.
von Bertalanffy, Ludwig (1968), General Systems Theory, Foundations,
Development, Applications, New York.
von Foerster, Heinz (1981), ‘Observing Systems, Intersystems’ Publications, CA,
USA.
von Foerster, Heinz (1995), ‘The Cybernetics of Cybernetics’ (2nd edition),
FutureSystems Inc., Minneapolis.
von Foerster, Heinz (2003), ‘Understanding Understanding. Essays on Cybernetics
and Cognition’, Springer-Verlag, New York.
Walker J. (1991), ‘The Viable Systems Model, a guide for co-operatives and
federations’.
Weinberg Gerald (2001), ‘An introduction to general systems thinking’, New York
:Dorset House
Wiener, N., (1945), ‘Cybernetics: Control and Communication in the Animal and
the Machine’, Cambridge, MA.
Williams B. (2005), ‘Soft Systems Methodology’, The Kellogg Foundation.
Williams M. C. (1999), ‘Rich Pictures on the Path Towards Systemic Being’,
Systems Research and Behavioral Science, no. 16, pp. 369-373.
Woodburn I. (1985), ‘Some developments in the building of conceptual models’,
Journal of Applied Systems Analysis, no. 12, pp. 101-106.

122

Αδαµαντιάδου Σµ, Γεωργάτου Μ, Παπιτζάκης Χ, Λάκκα Λ, Νοταράς ∆, Φλωρεντίν
Ν, Χατζηγεωργίου Γ, Χαντηκώντη Ολ. (2002), Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄
Ενιαίου Λυκείου, Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
Κιουντούζης Ε. (2002), Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών
Συστηµάτων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.
Σπύρου Θ. και Αρνέλλος Α. (2002), Εισαγωγή στη Συστηµική Θεωρία.

123

