
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Επιστηµολογικά προβλήµατα της έρευνας στη Λογιστική 
 
2.1.1 Γενικά 
 
Η καλή έρευνα σε λογιστική µελέτη περιπτώσεων σχετίζεται µε επεξήγηση και 
θεωρητική γενίκευση. Οι Ryan et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η µεθοδολογία 
της δεν είναι απαραίτητο να παρέχει άµεσες απαντήσεις στα τρέχοντα 
προβλήµατα της λογιστικής, αλλά θα µπορούσε να τα συσχετίσει µε βαθύτερη 
και πλουσιότερη κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο 
εµφανίζονται και να βελτιώσει την ενηµέρωση και τις πιθανότητες επίλυσης 
τους. Εποµένως, η µελέτη περίπτωσης (case study), ως παρέχουσα τρόπους 
σκέψης για παρόµοια προβλήµατα, είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την 
έρευνα στη λογιστική. 
 
 
2.1.2 Μελέτες περιπτώσεων 
 
Οι µελέτες περιπτώσεων (case studies) χαρακτηρίζονται από την έντονη 
εξέταση µιας µεµονωµένης περίπτωσης και τα δεδοµένα τους συχνά 
συλλέγονται από πολλαπλά µέσα. Αυτά περιλαµβάνουν για τον R. Kaplan 
(1986), ποιοτικές µεθόδους, όπως προσωπικές συνεντεύξεις, προσωπική 
παρατήρηση και ποιοτικές περιγραφές ενός οργανισµού. Όµως, οι πηγές 
ποσοτικών δεδοµένων, όπως είναι τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, θα  
‘πρεπε επίσης να είναι ενσωµατωµένες. 
 
Μια περίπτωση µελέτης είναι για τον Yin (1989, 1994, 2003) µια εµπειρική 
έρευνα, η οποία: 
• Εξετάζει ένα σύγχρονο φαινόµενο σε πραγµατικές συνθήκες, ιδιαίτερα 

όταν 
• Τα όρια µεταξύ φαινοµένου και πλαισίου πραγµατικότητας δεν είναι 

ξεκαθαρισµένα. 
 
Πρόκειται για δύο σηµαντικές διαπιστώσεις, µε τις οποίες συµφωνούν ο 
Spicer (1992) και οι Ferreira, Merchant (1992), ενώ οι Ryan et al. (2002) 
επισηµαίνουν τρία σηµεία (κριτήρια) που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για 
την έρευνα στις µελέτες περιπτώσεων: α) αυθεντικότητα, β) αληθοφάνεια και 
γ) ανάδειξη νέων ιδεών ή και προσθήκη στη θεωρία. 
 
Η µελέτη περιπτώσεων, όµως, θα έπρεπε, κατά τον R. Kaplan (1986), να 
περιγράφει επίσης το πλαίσιο εντός του οποίου ένα σύστηµα διοίκησης 
λειτουργεί και στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι αποφάσεις και οι ενέργειες των 
διοικούντων. Ωστόσο, γενικά καµία ερευνητική προσπάθεια δεν έγινε για το 
χειρισµό ή τον έλεγχο των ανεξαρτήτων µεταβλητών του οργανισµού. Έτσι, 
στο µεγαλύτερο µέρος τείνουν να χρησιµοποιούνται περισσότερο για 
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δηµιουργία υποθέσεων παρά για δοκιµή υποθέσεων. Η βασική ωφέλεια από 
µια παρόµοια µελέτη είναι να αναπτύξει σε βάθος την περιγραφή και την 
κατανόηση ενός εξειδικευµένου επιχειρηµατικού προβλήµατος. ∆εν είναι 
τυχαία, λοιπόν, η παρατήρηση του Yin (2003), σύµφωνα µε την οποία, η 
µελέτη περιπτώσεων χρησιµοποιείται, µεταξύ άλλων, και στην ανάπτυξη 
θεµάτων όπως: Έρευνα δηµόσιας διοίκησης, Οργανωτικές και διαχειριστικές 
µελέτες, Επιστήµη ∆ιοίκησης και ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων. 
 
Παρουσιάζονται, όµως, αδυναµίες και προβλήµατα στην έρευνα µελέτης 
περιπτώσεων, για την οποία οι Ryan et al. (2002) αναφέρουν ότι: α) θέτει όρια 
(περιορισµούς) στο εξεταζόµενο θέµα, β) δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ουδέτερη 
ανεξάρτητη παρατήρηση και γ) εµφανίζονται δεσµευτικά περιθώρια 
γνωστοποίησης – αξιοποίησης της εσωτερικής πληροφόρησης για τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το βασικό µειονέκτηµα που 
αναφέρει ο R. Kaplan (1986), είναι ότι τα συµπεράσµατα από την µελέτη 
περιπτώσεων µπορούν να υπόκεινται σε πολυάριθµες ερµηνείες λόγω της 
πιθανότητας συγκεχυµένων παραγόντων στην περίπτωση που µελετάται και 
στις µεθόδους µε τις οποίες συλλέγονται και αναλύονται τα δεδοµένα της. 
 
Αναφορικά µε τη στρατηγική της µελέτης περιπτώσεων και σε αντιστοιχία µε 
τα παραπάνω, ο Yin (2003) εντοπίζει τρεις παραδοσιακές προκαταλήψεις 
(παράπονα): 

1. Συχνά συγχέεται η διδασκαλία και η έρευνα στη µελέτη 
περιπτώσεων 

2. Παρέχει µικρή (στενή) βάση για επιστηµονική γενίκευση 
3. Χρειάζεται πολύ χρόνο και καταλήγει σε ογκώδεις, µη 

«ευανάγνωστες» αποδείξεις. 
 
Συµπληρώνει, όµως, ότι η µελέτη περιπτώσεων είναι η δεύτερη (µετά την 
εργαστηριακή/πειραµατική) µεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
κατηγορία εµπειρικών µελετών στα κύρια περιοδικά για τη δηµόσια 
διοίκηση. Γι’ αυτό καταλήγει ότι είναι απαραίτητη η χρήση της θεωρίας κατά 
τη µελέτη περιπτώσεων, όχι µόνο επειδή είναι µια τεράστια βοήθεια στον 
καθορισµό του κατάλληλου ερευνητικού σχεδιασµού και τη συλλογή 
δεδοµένων, αλλά και επειδή γίνεται κύριο όχηµα για τη γενίκευση των 
αποτελεσµάτων της µελέτης περιπτώσεων. 
 
Για τη διαφοροποίηση της έρευνας µελέτης περιπτώσεων, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, κατά τον Spicer (1992) τα παρακάτω στοιχεία: 
 
 

1. Είναι µόνο µια από τις ερευνητικές µεθόδους που µπορούν να 
εφαρµοσθούν σε ερευνητικά ερωτήµατα διοικητικής λογιστικής. Οι 
άλλες µέθοδοι περιλαµβάνουν εργαστηριακά πειράµατα, εξετάσεις, 
στατιστικές και ιστορικές αναλύσεις µε βάση τα δεδοµένα αρχείου. 
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2. Είναι µια κατάλληλη στρατηγική έρευνα, όταν ο ερευνητής δεν έχει 
τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήµατά του «πώς;» και «γιατί;», 
όπως έχει παρατηρήσει και ο Yin (1989, 1994, 2003). 

3. Μπορεί  να συσχετίσει απλές ή πολλαπλές οργανωτικές µονάδες. 
4. Η διάκριση µεταξύ έρευνας πεδίου και µελέτης περιπτώσεων είναι 

νεφελώδης, καθώς αυτοί οι όροι τείνουν να χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικά στην πρόσφατη βιβλιογραφία της διοικητικής 
λογιστικής. Όµως, δύο χρήσιµοι διαχωρισµοί µπορούν να γίνουν: 
α) στην έρευνα πεδίου καθορίζονται περισσότερο περιγραφικές 

θεωρήσεις επιχειρήσεων, ενώ εκείνες της µελέτης περιπτώσεων 
είναι περισσότερο λεπτοµερειακές, και 

β) στην περίπτωση εξέτασης των επιµέρους κέντρων ευθύνης µέσα 
στην επιχείρηση, η έρευνα πεδίου αναλύει τα δεδοµένα αυτών 
των κέντρων για όλες τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις, ενώ η 
µελέτη περιπτώσεων αναλύει τα σχετικά δεδοµένα για κάθε 
εξεταζόµενη επιχείρηση. 

 
Προφανώς, η διαφορά µεταξύ θεωρητικής και εµπειρικής έρευνας δεν είναι 
πάντοτε καθαρή, όπως σηµειώνουν και οι Ryan et al. (2002), καθώς θα 
προκύπτουν δυναµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ποικίλων επιπέδων κατά 
τη διαδικασία. Για τα περισσότερα άρθρα περιοδικών στην πειραµατική 
επιστήµη, ο Yin (2003) καταλήγει ότι εκφράζονται µε τον τύπο της γραµµικής 
– αναλυτικής δοµής, όπως κάνουν πολλές µελέτες περιπτώσεων. Πρόκειται 
για µια δοµή-σύνθεση ερευνητικών αναφορών σε προηγούµενη 
βιβλιογραφία, σε χρησιµοποιούµενες µεθόδους, σε ευρήµατα από τα 
δεδοµένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, σε συµπεράσµατα και 
εφαρµογές από τα ευρήµατα. Αυτός ο τύπος ανάλυσης είναι βολικός για τους 
περισσότερους ερευνητές και πιθανόν να πλεονεκτεί περισσότερο όταν το 
κύριο ακροατήριο για µια µελέτη περιπτώσεων αποτελείται από ερευνητές – 
συναδέλφους ή από επιτροπή εξέτασης µιας διατριβής. Αξίζει δε να 
σηµειωθεί, ότι µια τέτοια δοµή είναι κατάλληλη για επεξηγηµατικές, 
περιγραφικές ή διερευνητικές µελέτες. 
 
Άλλωστε, τα µαθηµατικά µοντέλα  µπορούν µόνο να µελετώνται θεωρητικά, 
όταν αντιπροσωπεύουν πραγµατικά φαινόµενα. Μοντέλα, όµως, που 
βασίζονται σε υποθέσεις που έγιναν για αναλυτική ευκολία, µάλλον, παρά 
επειδή αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα, για τον R. Kaplan (1986), µπορεί 
να είναι ωραία Μαθηµατικά, αλλά δεν είναι στην κυριολεξία «θεωρητικά», 
αφού δεν βοηθούν στο να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις ή τα εµπειρικά 
φαινόµενα. Η ανάλυση οποιουδήποτε µέρους ερευνητικής εργασίας σχετικά 
µε το αν είναι θεωρητική ή εµπειρική, συνεπάγεται, για τους Ryan et al. 
(2002), την εξέταση δύο διαδικασιών: α) της εσωτερικής συνέπειας 
(εγκυρότητας) και β) της ικανότητας γενίκευσης. Αναφέρονται, επίσης, και 
στον Lakatos (1970), που συµφωνεί ότι οποιαδήποτε καλά αναπτυγµένη 
θεωρία πρέπει να περιλαµβάνει έναν αριθµό υποθετικών προτάσεων όταν οι 
λοιποί παράγοντες παραµένουν σταθεροί, ώστε να προστατευθεί η θεωρία 
από την εµπειρική απόρριψη. 
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Οι Bento, Ferreira (1992) διερεύνησαν µια µελέτη πεδίου µέσω ενός 
Πανεπιστηµίου µε πλήρη εξέταση των αποτελεσµάτων ενός σχεδίου αµοιβών 
που είχε ως βάση την απόδοση, και εφαρµόσθηκε το 1987 για επαγγελµατίες 
(µη ακαδηµαϊκούς) – διευθυντικά στελέχη. Παρατήρησαν ότι οι ακαδηµαϊκοί 
και οι µη ακαδηµαϊκοί θα ‘πρεπε να έχουν τη συναίσθηση ότι οι θεωρίες δεν 
είναι υποκατάστατα, αλλά συµπληρωµατικά αγαθά. Προτείνουν ότι µε την 
υιοθεσία της προοπτικής της πνευµατικής (µορφωτικής) ανάπτυξης θα 
ενισχυόταν η αναλυτική, η αναµενόµενη και η πρακτική δύναµη των 
οικονοµικών και ψυχολογικών θεωριών στις αµοιβές µε βάση την απόδοση. 
Αντίθετα, πιστεύουν ότι αν αγνοηθούν οι υποθέσεις ανάπτυξης των 
ερευνητών, των αρµοδίων σχεδιασµού, των διοικούντων και των άµεσα 
συµµετεχόντων δε σηµαίνει ότι δε θα λειτουργήσουν, µάλλον σηµαίνει ότι 
κάθε µια από αυτές τις οµάδες µπορεί να επιρρίπτει στις άλλες τις δικές της 
υποθέσεις ανάπτυξης, µόνο που θα εκπλήσσεται, όταν αυτές δεν αποδίδουν 
στην πράξη. Τελικά, καταλήγουν ότι η ανακάλυψη και η κατάλληλη 
κατεύθυνση των διαφορών πνευµατικής (µορφωτικής) ανάπτυξης µπορεί 
πραγµατικά να είναι µια αναγκαία κατάσταση για την ευθυγράµµιση στα 
ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων µε τη βοήθεια του κινήτρου της αµοιβής. 
 
Σε µια µελέτη πεδίου, όπως η παραπάνω, υπερτερεί της εσωτερικής 
εγκυρότητάς της η αντίστοιχη εξωτερική εγκυρότητα, η οποία για τον Yin 
(2003) αποτελεί την εδραίωση του πεδίου στο οποίο τα ευρήµατα µιας µελέτης 
µπορούν να γενικευθούν. ∆ιαφορετικοί ερευνητές θα έχουν διαφορετικές 
προτεραιότητες µεταξύ των δύο τύπων εγκυρότητας. Οι Ryan et al. (2002) 
σηµειώνουν, όµως, ότι σε γενικές γραµµές, µπορεί να συµφωνηθεί ότι στη 
βασική έρευνα η εσωτερική εγκυρότητα είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας, 
ενώ στην εφαρµοσµένη έρευνα η εξωτερική εγκυρότητα είναι πιο σηµαντική. 
Τα προβλήµατα που µπορεί να απειλήσουν την εξωτερική εγκυρότητα µιας 
µελέτης οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: α) µέγεθος πληθυσµού, β) 
χρονική διάρκεια και γ) περιβάλλον και υποδοµές κατάλληλες για 
γενικευµένη θεώρηση. 
 
Η σύγκριση µεταξύ µεθόδων έρευνας µε υψηλή εσωτερική εγκυρότητα 
(συµπερασµατικά αναλυτικά µοντέλα και εργαστηριακές δοκιµές) και 
εκείνων µε υψηλή εξωτερική εγκυρότητα (µελέτες πεδίου και περιπτώσεων) 
αποκαλύπτει για τους Bruns, R. Kaplan (1987) την αντίθεση µεταξύ 
αυστηρότητας και συνάφειας. Πιστεύουν ότι υπάρχει µια φυσική τάση στον 
ακαδηµαϊκό χώρο να προτιµά αυστηρές µεθόδους έρευνας, που είναι πολύ 
αποτελεσµατικές όταν εφαρµόζονται σε πεδία, όπου τα φαινόµενα είναι 
ερµηνευµένα, καλά αποδεδειγµένα και γενικά είναι αποδεκτά από την 
ερευνητική κοινότητα. Σε τέτοια φαινόµενα οι αυστηρές µέθοδοι έρευνας 
µπορούν να παρέχουν µεγάλη κατανόηση και συχνά προτείνουν νέα 
πειράµατα για να δοκιµασθούν τα όρια της αναδυόµενης θεωρίας. Όµως, για 
πεδία όπου τα φαινόµενα είναι ανεπαρκώς τεκµηριωµένα ή όπου πρόσφατες 
αλλαγές στο περιβάλλον καθιστούν ύποπτη ακόµη και την καλά 
τεκµηριωµένη συµβατική σοφία, γίνεται σηµαντικό το να επιλέγονται για 
έρευνα µέθοδοι που συλλαµβάνουν πλήρως τα σχετικά φαινόµενα, αντί 
εκείνων που πετυχαίνουν υψηλή εσωτερική εγκυρότητα. 
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Σε πεδία υπό διαµόρφωση, η εξωτερική εγκυρότητα προσλαµβάνει 
µεγαλύτερη σπουδαιότητα για να κριθούν οι ερευνητικές µέθοδοι. ∆εν θα 
µπορούσε, όµως κάποιος να αναµένει από τους ερευνητές να µπορούν να 
χρησιµοποιούν αυστηρές ερευνητικές µεθόδους, όταν µελετούν, περιγράφουν 
και κατατάσσουν µικρής κατανόησης φαινόµενα. 
 
Σύµφωνα µε τον Keating (1995), οι διευκρινιστικές µελέτες περιπτώσεων 
χρησιµοποιούν εναλλακτικές θεωρητικές απόψεις για να τεκµηριώσουν 
προηγούµενες παραγνωρισµένες απόψεις στην πρακτική της διοικητικής 
λογιστικής. Για παράδειγµα, οι Colignon and Covaleski (1988) ισχυρίζονται 
ότι αυτές οι περιπτώσεις επιδεικνύουν το δυναµικό χαρακτήρα της 
διοικητικής λογιστικής, τεκµηριώνοντας το πώς νέα σχέδια οργάνωσης 
προβάλλονται και δηµιουργούνται όταν οι επικεφαλής της διοίκησης 
καθιερώνουν νέους λογιστικούς κανόνες και διαδικασίες. Η θεωρία της 
διευκρινιστικής µελέτης περιπτώσεων δεν ταιριάζει, όµως, για τον Keating 
(1995) µε τα τρία στάδια δοµής της θεωρίας διερεύνησης, της θεωρίας 
λεπτοµερούς διάκρισης και της πειραµατικής θεωρίας. Από τη µια πλευρά, η 
θεωρία της διευκρινιστικής µελέτης περιπτώσεων µπορεί να αντιµετωπισθεί 
ως αδύναµη θεωρία δοκιµών, αφού οι περιπτώσεις χρησιµοποιούνται για να 
επαληθεύσουν την ικανότητα µιας θεωρίας να εξηγήσει µια ιδιαίτερη 
λογιστική πρακτική. Τυπικά, όµως, ο σκοπός του ερευνητή δεν είναι να 
δοκιµάζει, ούτε η θεωρία γίνεται διευκρινιστική για να αναπτύσσεται 
επαρκώς ότι υπόκειται σε δοκιµή. Έτσι, η θεωρία της διευκρινιστικής µελέτης 
περιπτώσεων είναι πιο  κατάλληλη στην αντιµετώπιση περιπτώσεων που 
ταιριάζουν κάπου ανάµεσα στη διερεύνηση και στη δοκιµή ως αληθοφανώς 
προσδιορισµένη έρευνα. Γι’ αυτό έχει καταχωρηθεί και ως  ερευνητική θεωρία 
λεπτοµερούς διάκρισης. 
 
Οι οµοιότητες και οι διαφορές των ερευνητικών µελετών για τη Λογιστική 
ταξινοµούνται στον πίνακα 2.1.2 που ακολουθεί, µε βάση έξη κύριες 
βιβλιογραφικές αναφορές: 
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2.1.3 Το πρόβληµα της γενίκευσης 
 
Αν προσέξουµε την εµπειρική έρευνα στη λογιστική σήµερα, µπορούµε να 
διακρίνουµε, κατά τους Lukka, Kasanen (1995), δύο τελείως ξεκάθαρες 
βασικές εναλλακτικές λύσεις που αναδύονται. Από τη µια πλευρά, υπάρχουν 
οι στατιστικολόγοι, οι οποίοι ξαναπαρουσιάζουν το διεθνές κύριο ρεύµα και 
τυπικά είτε µε δοκιµαστικές υποθέσεις συµπεραίνουν βάσει ασφαλών 
θεωριών, ή αναπτύσσουν νέες υποθέσεις βάσει των σχέσεων που προέκυψαν 
από την ανάλυση των δεδοµένων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι 
ερευνητές στις µελέτες περιπτώσεων, εργαζόµενοι σε συγκεκριµένο τοµέα µε 
ένα πολύ περιορισµένο αριθµό ερευνητικών αντικειµένων, που τονίζουν 
χαρακτηριστικά τη σπουδαιότητα της ερµηνείας και το βάθος της κατανόησης 
και εµφανίζονται στις αντίστοιχες διεθνείς εκδόσεις και στα συνέδρια του 
τοµέα τους. Και τις δύο περιπτώσεις, σε µεγάλο βαθµό, τις αφορούν παρόµοια 
προβλήµατα γενίκευσης. Ο R. Kaplan (1986) και οι Bruns and R.Kaplan (1987) 
προβληµατίζονται µε τη διάκριση των εννοιών «έρευνα περιπτώσεων» και 
«µελέτες πεδίου», ενώ ο Pihlanto (1994) παρατηρεί ότι είναι πάντοτε δύσκολο, 
αν όχι αδύνατο, να διαχωριστούν οι έννοιες «case» και «field studies». 
 
Οι µελέτες περιπτώσεων, παρατηρούν οι Otley, Berry (1994), σύµφωνα µε τη 
θετικιστική παράδοση θα ‘πρεπε να έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη της 
θεωρίας και να χρησιµοποιούνται λεπτοµερώς εµπειρικές µέθοδοι. Αυτές θα 
ήταν ένα βήµα στη διαδροµή για την ανάπτυξη πιο γενικευµένης 
(µεγαλύτερος βαθµός εφαρµογής) θεωρίας. Πρόκειται για ένα θέµα υποθετικό 
ως προς το αν οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει προς αυτή την προσέγγιση και 
αν παραιτήθηκαν από την τυχόν θεωρητική ή εµπειρική αποτυχία ή αν οι 
ερευνητές δεν ήταν ικανοί να συγκεντρώσουν τους αναγκαίους φυσικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να κάνουν µελέτες µε επαρκείς ελέγχους. 
 
Έτσι, καθώς η έρευνα στις µελέτες περιπτώσεων αναπτύσσεται, ο Keating 
(1995) εκτιµά ότι έγιναν προσπάθειες να καταταγούν τα ερευνητικά ευρήµατα 
και προτείνονται τρόποι για την αύξηση της µεθοδολογικής αυστηρότητας 
(Birnberg et al. 1990, Spicer 1990, Young and Selto 1991, Ferreira and 
Marchant 1992). Ουσιαστικά, όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι µεγαλύτερη 
προσοχή απαιτείται για τη βελτίωση της παραγωγής και τη διεξοδική 
περιγραφή της έρευνας στις µελέτες περιπτώσεων (Bruns and R. Kaplan 1987). 
Στην κριτική τους για τις µελέτες πεδίων, οι Ferreira and Merchant (1992) 
συµφωνούν ότι ένα από τα ασθενέστερα στοιχεία σε αυτόν τον τύπο έρευνας 
είναι η αποτυχία να εξηγήσει τη θεωρητική συµβολή της µελέτης περιπτώσεων 
στη βιβλιογραφία. Όµως, χωρίς κάποιο προκαθορισµένο (συµφωνηµένο) 
πλαίσιο για την κατάταξη της θεωρητικής συµβολής των µελετών 
περιπτώσεων, οι ερευνητές δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη 
µεθοδολογική αυστηρότητα στην πειραµατική έρευνα. 
 
Οι Lukka, Kasanen (1995) πιστεύουν ότι στις µελέτες περιπτώσεων µια 
συνήθης προσπάθεια είναι να αντισταθµίσουν την αδυναµία εφαρµογής 
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στατιστικού συµπεράσµατος µε, για παράδειγµα, τη µεγάλη θεωρητική ή 
πρακτική συνάφεια του ερευνώµενου θέµατος, την πληρότητα της ανάλυσης 
και της ερµηνείας, αλλά και τις πολύπλευρες ερευνητικές µεθόδους (Yin 1984, 
Silverman 1985, Scapens 1990, Spicer 1992). Μια επιτυχηµένη µελέτη 
περιπτώσεως προκαλεί ενδιαφέρον για διάβασµα –προσφέροντας νέες 
απόψεις, παρατηρήσεις και λεπτοµερείς ερµηνείες ενός ή λίγων ερευνητικών 
αντικειµένων – αυξάνοντας έτσι την κατανόηση του πεδίου που µελετάται 
στην ερευνητική κοινότητα. Ένα από τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά µιας 
επιτυχηµένης µελέτης περιπτώσεως είναι ότι µπορεί να πείσει τον αναγνώστη 
για την εγκυρότητα της περίπτωσης που περιγράφει και αναλύει, όταν π.χ. 
του δηµιουργεί αξιοπιστία. Αν και ο αριθµός είναι περιορισµένος, στην 
πρόσφατη βιβλιογραφία για την έρευνα στη λογιστική αυξάνονται οι µελέτες 
που ικανοποιούν τα κριτήρια για επιτυχηµένες µελέτες περιπτώσεων, όπως 
είναι π.χ. του Hopwood (1987) και του Dent (1991), των οποίων τις απόψεις 
ενδεικτικά αναφέρουµε στην παράγραφο 2.1.1. Ο Keating (1995) αναφέρει, 
επίσης, δύο µελέτες περιπτώσεων (Dent 1987 and Maher 1987) που δείχνουν η 
κάθε µια χωριστά ότι µπορεί να παράγουν αποτελέσµατα µε περισσότερους 
από έναν τύπους ερευνητικής περίπτωσης. 
 
Οι Lukka, Kasanen (1995) ισχυρίζονται ακόµη, ότι όσοι υιοθετούν τη 
µετριοπαθή άποψη συµφωνούν ότι οι µελέτες περιπτώσεων υψηλής 
ποιότητας, ακόµη και οι ερµηνευτικές, µπορούν να παράγουν γενικευµένα 
ερευνητικά αποτελέσµατα. Αυτό ταιριάζει µε την αποδοχή ότι οι ισχυρισµοί 
περί µοναδικότητας των οργανισµών µπορεί να είναι σε µεγάλο ή µικρό 
βαθµό ένας µύθος: στην πραγµατικότητα, παρόµοια φαινόµενα φαίνονται να 
συµβαίνουν επαναλαµβανόµενα από τον ένα οργανισµό στον άλλο, µε 
µικρές µόνο παραλλαγές (Martin κ.α., 1983). Ακόµη, αυτή η γενίκευση στις 
µελέτες περιπτώσεων δεν θα βασιζόταν σε στατιστική επαγωγή ως 
χαρακτηριστικό νεωτερισµού, αλλά αντ’ αυτού θα ήταν µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο «θεωρητική ή αναλυτική» (Yin 1984, Scapens 1990, Eisenhardt 1991, 
Spicer 1992, Silverman 1993). Ωστόσο, παραµένει η ασάφεια σχετικά µε την 
πραγµατική έννοια του «νέου» τύπου γενίκευσης. 
 
Όµως, ο Scapens (1992) στην απάντησή του σε σχόλιο άρθρου του από τον 
Klewellyn (1992), διευκρινίζει το σηµείο που παρουσίασε σε προγενέστερο 
άρθρο του (1990): υπογραµµίζει την κατανόηση των διαδικασιών που είναι 
πίσω από τις θεωρίες γύρω από εµπειρικά φαινόµενα (σχέσεις κ.λπ.), και 
µπορεί να κερδηθεί µέσα από τις µελέτες περιπτώσεων. Η σηµασία της 
επανάληψης για επιβεβαίωση (replication) τονίζεται από την ιδέα ότι η 
δυνατότητα γενίκευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων µπορούσε να 
υποκατασταθεί από την ικανότητα µετάθεσής τους σε άλλες ανάλογες 
περιστάσεις (Lincoln and Guba 1985). Η ερµηνεία εµπειρικών ευρηµάτων 
συγκεκριµένης περίπτωσης µέσα, ή αντίθετα, από τις υπάρχουσες θεωρίες, 
καθώς και µια ακραία συστηµατική επαγωγή µέσα από µια συγκριτική 
ανάλυση περιπτώσεων έχουν αναφερθεί ως συγκεκριµένα µέσα µε τα οποία 
αποκτάται η γενίκευση στις µελέτες περιπτώσεων (Glaser and Strauss 1967, 
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Chua 1989, Eisenhardt 1989, Roslender 1990). Σύµφωνα µε την 
προαναφερθείσα µετριοπαθή άποψη, η γενίκευση σε λογική έκταση είναι 
πιθανή ως αποτέλεσµα µιας σωστής µελέτης περιπτώσεων. Η γενίκευση 
µπορεί να γίνεται αντιληπτή µε διαφορετικούς τρόπους. Μια καθιερωµένη 
και περισσότερο ειλικρινής δυνατότητα θα ήταν µια προσπάθεια να 
συµφωνηθεί ότι τα σηµαντικά αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης µελέτης 
ισχύουν ως αληθινά και για άλλες µελέτες. Πρόσθετες δυνατότητες θα ήταν, 
για παράδειγµα, η µετάθεση κάποιου είδους «δοµικής οµοιότητας» σε 
ορισµένες περιπτώσεις, εκτός εκείνων που µελετήθηκαν (Renvall 1965), η 
διαπίστωση ενός ευρέως έγκυρου τρόπου περιγραφής για έναν σίγουρο τύπο 
φαινοµένων (Kakkuri-Knuuttila 1992) ή η αναγνώριση των πραγµατικών 
µηχανισµών που λειτουργούν ως τάσεις στην παραγωγή του φαινοµένου 
(Whitley 1984). Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι να 
προσπαθήσει να ανεβάσει το επίπεδο της συζήτησης από «ακατέργαστες 
παρατηρήσεις» στο επίπεδο των «µετα-παρατηρήσεων», που περιλαµβάνουν 
µερικά γενικά στοιχεία, αληθινά ή σηµαντικά σε άλλες περιπτώσεις από 
εκείνες που µελετήθηκαν (Alasuutari 1993). 
 
Άλλωστε, υπάρχουν περιπτώσεις, είχε παρατηρήσει σχετικά η Eisenhardt 
(1989) στη µελέτη «Κτίσιµο θεωριών από έρευνες µε µελέτες περιπτώσεων», 
στις οποίες είναι λίγα γνωστά για ένα φαινόµενο, οι τρέχουσες απόψεις 
µοιάζουν ανεπαρκείς επειδή έχουν µικρή εµπειρική τεκµηρίωση ή 
αντιτίθενται µεταξύ τους ή µε την κοινή λογική. Ή, µερικές φορές τυχαία 
ευρήµατα σε µια µελέτη ελέγχου της θεωρίας  υποδεικνύουν την ανάγκη για 
µια νέα άποψη. Σε αυτές τις καταστάσεις, το κτίσιµο της θεωρίας από έρευνα 
µελέτης περιπτώσεων είναι ακριβώς κατάλληλο, επειδή ταιριάζει σε περιοχές 
νέας έρευνας και δεν βασίζεται σε προηγούµενη βιβλιογραφία ή σε 
προηγούµενη εµπειρική ένδειξη. 
 
∆ιαφορετική άποψη, όµως, διατυπώνουν οι Dyer, Wilkins (1991), που είχαν 
απαντήσει στα προηγούµενα µε το άρθρο τους «Καλύτερες ιστορίες, όχι 
καλύτερες κατασκευές για τη γενίκευση καλύτερης θεωρίας». Τονίζουν ότι οι 
ερευνητές ζηµιώνονται αν παραβλέπουν τα πλεονεκτήµατα µιας κλασικής 
µελέτης περιπτώσεων. Πιστεύουν ότι η µελέτη µιας µονής (απλής) περίπτωσης 
λεπτοµερώς ή των προτεινόµενων από την Eisenhardt πολλαπλών µελετών 
δεν εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσµα θα έχει πλούσια θεωρητική γνώση. 
Συµπεραίνουν, δε, ότι, αν οι ερευνητές εφαρµόσουν το παράδειγµα που 
αναπτύσσει η Eisenhardt µε τις δοκιµαστικές υποθέσεις σε εργασίες µελέτης 
περιπτώσεων, χωρίς να έχουν στόχο να αφηγηθούν καλές ιστορίες, µάλλον θα 
χάσουν και τη διάσταση και την ποσότητα της θεωρίας, που είναι αποτέλεσµα 
της αφήγησης κλασικών ιστοριών µέσα από τις µελέτες περιπτώσεων του 
παρελθόντος. 
 
Στα παραπάνω σχόλια απάντησε η Eisenhradt (1991) ότι είναι εσφαλµένη η 
διχοτόµηση µεταξύ των όρων «καλύτερες ιστορίες» και «καλύτερες 
κατασκευές». Επίσης, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τεκµηριωθεί ότι οι 
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κλασικές µελέτες περιπτώσεων που παραθέτονται είχαν µεγαλύτερη 
θεωρητική επίπτωση από τις πολλαπλές µελέτες περιπτώσεων, και, όπως έχει 
αποδείξει, οι οµοιότητες µεταξύ µονών και πολλαπλών περιπτώσεων έρευνας 
είναι σηµαντικά πιο σπουδαίες από τις διαφορές τους. Τέλος, κατέληξε ότι για 
να αφηγηθούµε καλές ιστορίες, εξασφαλίζουµε µεν ευχάριστες αναγνώσεις, 
που είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήµα, αλλά η καλή θεωρία προκύπτει 
θεµελιακά ως αποτέλεσµα της αυστηρής µεθοδολογίας και της συγκριτικής 
λογικής των πολλαπλών περιπτώσεων. 
 
Με τα εφαρµοσθέντα πρότυπα λογιστικής έρευνας, οι Lukka, Kasanen (1995) 
συµφωνούν ότι µελέτες περιπτώσεων υψηλής ποιότητας µπορούν να 
παραχθούν µε αξιόπιστα γενικευµένα αποτελέσµατα. Στις περιγραφικές 
µελέτες περιπτώσεων, η επιχειρηµατολογία για τη γενίκευση βάσει των 
συµφραζοµένων παρέχει ένα τρόπο µετακίνησης από τις αποµονωµένες 
παρατηρήσεις σε πιο γενικευµένα αποτελέσµατα. Εποµένως, ο ερευνητής 
πρέπει να κατανοεί και να επικοινωνεί µε το πραγµατικό περιβάλλον της 
επιχείρησης και να ανακαλύπτει τις βαθύτερες γενικές δοµικές σχέσεις. Η 
επιχειρηµατολογία για τη γενίκευση βάσει των συµφραζοµένων βασίζεται 
στον πειστικό σύνδεσµο του σχετικού ιστορικού, των Ιδρυµάτων και των 
αγορών µε την επιχειρηµατολογία της µελέτης. Για την επίλυση προβληµάτων 
στις µελέτες περιπτώσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιχειρηµατολογία για 
εποικοδοµητική γενίκευση. Αυτή βασίζεται στη ρεαλιστική επιστηµολογία και 
στηρίζει τις καινοτοµίες στην αγορά που σχετίζονται µε λύσεις σε διοικητικά 
προβλήµατα. Μια εποικοδοµητική περίπτωση έχει ήδη περάσει ένα ασθενές 
τεστ αγοράς, αν τουλάχιστον ένας διοικητικός υπεύθυνος είναι πρόθυµος να 
εφαρµόσει τα χρηµατοοικονοµικά της αποτελέσµατα για την επίλυση του 
προβλήµατός του. Μια κατάλληλη ανάλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος 
και οι συνδέσεις της ιδέας της επίλυσης µε την προηγούµενη βιβλιογραφία, 
διαµορφώνουν τη βάση για τη συµφωνία ότι µια επίλυση συγκεκριµένης 
περίπτωσης µπορεί να αξιοποιηθεί σε παρόµοιες καταστάσεις και για άλλες 
επιχειρήσεις. 
 
 
2.1.4 Έρευνα πεδίου 
 
Οποιοσδήποτε όρος χρησιµοποιείται (field study/research, direct research, 
clinical study/research, idiographic/ethnographic research), οι Ferreira, 
Merchant (1992) συµφωνούν ότι αυτός ο τύπος έρευνας θα απέφερε ως νέο 
αποτέλεσµα κάτι παραπάνω από µια απλή περιγραφή της πρακτικής. Ο 
συγγραφέας θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια να συνδέει σαφώς τις 
παρατηρήσεις µε την προϋπάρχουσα γνώση. Ορισµένα προγράµµατα που 
αρχίζουν µε το γράψιµο διδακτικών περιπτώσεων (teaching cases) 
ενσωµατώνονται αργότερα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, αλλά είναι µόνο στο 
στάδιο ενσωµάτωσης, που θα αποκαλούσαµε την εργασία πεδίου έρευνα. Για 
παράδειγµα, µια σειρά διδακτικών περιπτώσεων για την ABC από τους 
Cooper and R. Kaplan (1987) ενσωµατώνεται αργότερα ως έρευνα πεδίου. Οι 
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Bruns, R. Kaplan (1987) προτείνουν τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια για καλή 
έρευνα πεδίου: α) επιλογή θέµατος, β) σχεδιασµός έρευνας, γ) παρουσίαση 
δεδοµένων και δ) πρακτικές εφαρµογές. 
 
Στην έρευνα της ∆ιοικητικής Λογιστικής υπήρξαν για τον Young (1999) 
κάποιες αξιόλογες µελέτες πεδίου (Simon et al. 1954, Hopwood 1972), όµως, 
πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι µελέτες πεδίου ήταν λιγότερες 
από το 5% της δηµοσιευµένης έρευνας και αυξήθηκαν σηµαντικά την 
τελευταία εικοσαετία. Η έρευνα πεδίου διαφέρει σηµαντικά από τις άλλες 
ερευνητικές µεθόδους στο ότι διαπαιδαγωγεί τους ερευνητές να τεκµηριώνουν 
τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων σαν να ζουν και να εργάζονται σε φυσικό 
(πραγµατικό) περιβάλλον. 
 
Η επίδραση ενός περιβάλλοντος µε µικρή κατανόηση στην παρατηρούµενη 
συµπεριφορά είναι για τους Atkinson, Shaffir (1998) ένα δυσνόητο θέµα, που 
συχνά είτε αγνοείται, είτε τυγχάνει µικρής προσοχής από τους ερευνητές, που 
προτιµούν άλλες ερευνητικές µεθόδους. Η έρευνα πεδίου είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη όταν υφίσταται ισχυρός λόγος να πιστεύεις ότι η υπάρχουσα θεωρία 
δεν µπορεί να εξηγήσει τα φαινόµενα επειδή είτε τα αγνοεί, είτε παρουσιάζει 
µε κακό τρόπο το περιβάλλον στο οποίο η συγκεκριµένη συµπεριφορά 
παρατηρείται. Απόδειξη αυτού παρέχεται όταν η ευρέως εδραιωµένη 
πρακτική συγκρούεται µε την ευρέως αποδεκτή θεωρία, όπως είναι σύνηθες 
στη λογιστική. Ένα εξαιρετικό παράδειγµα αυτού στη διοικητική λογιστική 
είναι η επιµονή της κατανοµής κόστους στη λογιστική πρακτική, παρ΄ όλες τις 
παρατηρήσεις των οικονοµολόγων και των θεωρητικών της Λογιστικής ότι η 
σωστή λήψη αποφάσεων δεν αντικατοπτρίζει την παρατηρούµενη εµπειρία. 
Εφόσον η έρευνα πεδίου είναι ξεκάθαρη στην περιγραφή ή στην εξήγηση της 
συµπεριφοράς της επιχείρησης, η περιγραφική πιστότητα αποτελεί ένα ζωτικό 
θέµα στην έρευνα πεδίου. 
 
Όσον αφορά στις ανησυχίες των ασκούντων το επάγγελµα του λογιστή 
σχετικά µε τις κατευθύνσεις της έρευνας και της θεωρίας στη Λογιστική, ο 
Hopwood (1983, p. 293) υποστηρίζει, ότι τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
εξαρτώνται, επίσης, από την πρακτική ικανότητα των λογιστικών 
διαδικασιών να περικλείουν, να διεισδύουν και µετά να επηρεάζουν τη 
σύνθετη διάρθρωση των σύγχρονων οργανισµών µε τρόπους που 
διασταυρώνονται µε άλλες οργανωτικές πρακτικές και µε ευρύτερους 
στόχους, αλλά και µε  τις δράσεις και τις αντιδράσεις των συµµετεχόντων. 
 
Οι Ferreira, Merchant στην επισκόπησή τους (1984-1992) «Έρευνα πεδίου στη 
∆ιοικητική Λογιστική και στον Έλεγχο: Εξέταση και Αξιολόγηση» 
καταλήγουν ότι έχουµε µάθει πολλά από παρόµοιες µελέτες. Η γνώση αυτή 
µπορεί ήδη να εντοπισθεί σε πολλά εγχειρίδια και αίθουσες διδασκαλίας. 
Αναφέρουν την έβδοµη έκδοση του εγχειριδίου διοικητικής λογιστικής των 
Horngren and Foster (1991) που χρησιµοποιείται ευρέως στις αίθουσες 
διδασκαλίας των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών. Έχει αρκετές αναφορές 
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στην έρευνα πεδίου, όπως π.χ. ο κατάλογος της προτεινόµενης βιβλιογραφίας 
(pp. 928,9) που περιλαµβάνει και τις δύο πρώτες συλλογές έρευνας πεδίου 
(έκδοση 1987, 1990) του Harvard Business School (HBS). 
 
Όπως αναφέρουν και οι Atkinson, Shaffir (1998), ερευνητές όπως ο Yin (1994) 
συµφωνούν ότι είναι καταλληλότερο να χρησιµοποιείται η έρευνα πεδίου για 
να γίνουν σεβαστές και πιστευτές οι υποθέσεις εργασίας ή οι θεωρίες και µετά 
να χρησιµοποιούνται άλλα εργαλεία, όπως η έρευνα αρχείων, επιθεωρήσεις ή 
πειράµατα για να δοκιµάσουν αυτές τις κατασκευές. 
 
Τα πέντε χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την έρευνα πεδίου µελετών 
από τους άλλους τύπους έρευνας είναι για τους Ferreira, Merchant (1992): 

1. Ο ερευνητής έχει άµεση, εις βάθος επικοινωνία µε τους 
συµµετέχοντες στον οργανισµό, ιδιαίτερα µέσω των συνεντεύξεων 
και της άµεσης παρατήρησης των δραστηριοτήτων, όπου αυτές οι 
επαφές παρέχουν την πρωτογενή πηγή των δεδοµένων της έρευνας. 

2. Η µελέτη εµβαθύνει σε πραγµατικές εργασίες ή διαδικασίες και όχι 
σε καταστάσεις τεχνητά δηµιουργούµενες από τον ερευνητή 

3. Ο σχεδιασµός της έρευνας δεν είναι συνολικά δοµηµένος. 
Εξελίσσεται µαζί µε τις παρατηρήσεις στο ευρύτερο πεδίο. 

4. Η παρουσίαση των δεδοµένων περιλαµβάνει σχετικά πλούσιες 
(λεπτοµερείς) περιγραφές καταστάσεων και πρακτικών της 
επιχείρησης. 

5. Τα εκδοθέντα αποτελέσµατα είναι γραµµένα για την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα (ένα µέρος της βιβλιογραφίας της έρευνας πεδίου είναι 
επίσης εύκολο να διαβαστεί και να χρησιµοποιηθεί από τους 
πρακτικούς). 

 
Αναφέρουν, επίσης (p.6), και τα επτά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 
την «άµεση έρευνα» (Mintzberg, 1983), τα οποία παρουσιάζουν πολλές 
οµοιότητες µε τα προηγούµενα: 
α) Είναι κατά το δυνατόν καθαρά περιγραφική, 
β) βασίζεται σε απλές, όχι «κοµψές» µεθόδους (π.χ. παρατήρηση), 
γ) είναι κατά το δυνατόν καθαρά επαγωγική, 
δ) έχει συστηµατική µορφή, 
ε) αφορά µελέτη πραγµατικών οργανισµών, 
στ) έχει συστηµατική υποστήριξη δεδοµένων µε πρωτογενή στοιχεία, και  
ζ) δοκιµάζει να συνθέσει και να ενσωµατώσει διαφορετικά στοιχεία µε 

ιδανική ή καθαρή διαµόρφωση. 
 
Παράλληλα, οι Atkinson, Shaffir (1998) προτείνουν τέσσερις κοινές 
στρατηγικές για να ενισχύσουν την κατασκευή της εγκυρότητας και µια ή 
περισσότερες από αυτές θα ‘πρεπε να ακολουθείται σε κάθε έρευνα πεδίου: 
α) ο ερευνητής θα έπρεπε να προσδιορίζει σαφώς τις προκαταρκτικές 

υποθέσεις και το υπόβαθρο ή την εκπαίδευση που έχει ο ίδιος στη 
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συγκεκριµένη µελέτη. Αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να συµπεράνει ή 
να προβλέψει, τι πιθανές προκαταλήψεις µπορεί να έχουν εισαχθεί. 

β) ο ερευνητής θα έπρεπε να προσδιορίζει σαφώς τον τρόπο παρατήρησης. 
Αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να συµπεράνει ή να προβλέψει πώς ο 
παρατηρητής µπορεί να έχει επηρεαστεί από τη διαδικασία, είτε µέσα από 
τη δράση της παρατήρησης, είτε από τη συµµετοχή στη διαδικασία. 

γ) Ο ερευνητής θα έπρεπε να αναπτύξει εναλλακτικές µετρήσεις για το ίδιο 
φαινόµενο και να δείχνει και τις δύο σειρές δεδοµένων που συνεπάγονται 
τα ίδια συµπεράσµατα. 

δ) ο ερευνητής θα έπρεπε να παρουσιάσει απόδειξη ότι το αποτέλεσµα της 
παρατηρούµενης εξέτασης είναι ακριβές και εύλογο. 

 
Τέλος, για την καλύτερη διευκρίνιση των προηγουµένων, ο R. Kaplan (1986) 
αξιοποιεί τον παρακάτω πίνακα «επιχειρηµατικής γνώσης» του 
Roethlisberger (1977), όπου η ανάπτυξη της γνώσης ακολουθεί τη φορά από 
κάτω προς τα πάνω, ενώ η πρακτική της γνώσης ακολουθεί τη φορά από 
πάνω προς τα κάτω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4: Επιχειρηµατική γνώση 
 

Επίπεδα Χαρακτηριστικά 
εκθέσεων 
(θεωρίες) 

Μέθοδοι Αποτελέσµατα 

Γενικές 
προτάσεις 

∆ηµιουργικό & 
επαγωγικό άλµα 
φαντασίας 

Συµπερασµατικά 
συστήµατα 

Εµπειρικές 
προτάσεις 

Λειτουργικοί 
καθορισµοί, 
αυστηρή (ακριβής) 
µέτρηση 

Εκθέσεις του τύπου 
Χ µεταβάλλεται µε 
Υ κάτω από 
δεδοµένες 
συνθήκες 

Αναλυτική 
(επιστηµονική) 
γνώση 

Στοιχειώδεις 
έννοιες 

Καθορισµός 
εννοιών και 
µεταβλητών, 
στοιχειώδης 
µέτρηση 

Εκθέσεις του τύπου 
Χ µεταβάλλεται µε 
Υ 

Παρατήρηση και 
συνεντεύξεις 

Περιγραφή 
περιπτώσεων & 
συνδρόµων 

∆οκιµασµένη 
(εµπειρική) 
γνώση 

Εννοιολογικά 
σχήµατα 

Κατάταξη Ταξινοµήσεις 

Επιδεξιότης Γνώση γνώριµων 
δεδοµένων 

Πράξη και σκέψη Πώς να το κάνεις 
Εκθέσεις & 
αξιώµατα 

 Τα φαινόµενα 
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2.2 Μελέτες αποτελεσµατικότητας για τα Πανεπιστήµια 
 
 
2.2.1 Γενικά 
 
Η αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η σχέση µεταξύ του ποσοτικού 
αποτελέσµατος ενός οργανισµού (εκροή) και της ποσότητας των µέσων που 
διατέθηκαν για την πραγµατοποίησή του (εισροή). ∆ιακρίνεται σε: 
 
1. Τεχνική αποτελεσµατικότητα ή παραγωγικότητα, δηλαδή σχέση 

ανάµεσα στην ποσότητα παραγωγής και σε µέρος ή στο σύνολο των 
συντελεστών που διατέθηκαν γι’ αυτή. 

2. Οικονοµικότητα, που εκφράζει το βαθµό εφαρµογής της βασικής 
οικονοµικής αρχής, και  

3. Αποδοτικότητα, που αφορά τη σχέση ανάµεσα στα πραγµατοποιηθέντα 
οφέλη και τα διατιθέµενα κεφάλαια. 

 
Η απόδοση ορίζεται οικονοµικά ως η σχέση του αποτελέσµατος και του µέσου 
ή των µέσων που συµµετέχουν στην επίτευξή του. Είναι σχέση µεταξύ δύο 
αριθµούµενων γεγονότων, από τα οποία το ένα είναι αποτέλεσµα του άλλου 
και ως έννοια είναι στενότερη εκείνης της παραγωγικότητας. 
 
Σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα η γενική αποτελεσµατικότητα θα µπορούσε να 
διαχωριστεί (Ψαχαρόπουλος, 1999) σε εσωτερική (ποιότητα, κόστος-
αποτελεσµατικότητα, εκπαιδευτικές εισροές, κόστος, µάθηση)  και εξωτερική 
(κόστος – όφελος, συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη, κόστος, 
παραγωγικότητα αποφοίτων). 
 
Για τις προαναφερθείσες έννοιες ασκείται κριτική, για την οποία ο 
Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 88,89) σηµειώνει ότι επικεντρώνει τα βέλη της 
στην προοπτική να στοχεύει η εκπαίδευση στη βελτιστοποίηση του κέρδους ή 
του ποσοτικού µόνο αποτελέσµατος, όπως γίνεται και στη βιοµηχανία. Κατά 
συνέπεια, τίθεται σε αµφισβήτηση η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος ανεξαρτήτως ποιοτικού τιµήµατος. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά µια φράση του Lê Thành Khôi σχετικά µε την εφαρµογή στην 
εκπαίδευση του δείκτη παραγωγικότητας ή και άλλων παραγωγικών δεικτών 
λειτουργίας και απόδοσης της βιοµηχανίας, όπου το βασικότερο είναι ότι: «η 
παραγωγικότητα δεν πρόκειται να κάνει το σχολείο βιοµηχανία 
διπλωµατούχων, αλλά να προσελκύσει το καλύτερο µέρος των υπαρχουσών 
πηγών, µε στόχο να επιτύχει  µια παραγωγή, η οποία να είναι όχι µόνο η 
µεγαλύτερη δυνατή, αλλά ποιοτικά προσαρµοσµένη στις ανάγκες της 
κοινωνίας». 
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2.2.2 Μελέτες για τα Πανεπιστήµια 
 
Οικονοµικές µελέτες µε θέµα την ανώτατη εκπαίδευση ετοιµάσθηκαν για ένα 
σεµινάριο που διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο το 1971 και 
παρουσίασαν τα αποτελέσµατά τους µε κριτικές εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις 
των ευρηµάτων τους στον κοινωνικό και στον ιδιωτικό τοµέα. Αργότερα, 
αυτές οι µελέτες περιελήφθησαν στο τόµο «Επένδυση στην εκπαίδευση», που 
επιµελήθηκε ο Schultz (1972), και είναι ο συγγραφέας µιας εκ των µελετών µε 
τίτλο «Βέλτιστη επένδυση για εκπαίδευση στα κολέγια», στην οποία 
καταλήγει ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση στα Ανώτατα Ιδρύµατα γενικώς 
είναι αναποτελεσµατική και άδικη κοινωνικά. 
 
Σχολιάζοντας την προηγούµενη µελέτη η Krueger (1972) συµφωνεί µε τα 
συµπεράσµατά της και προτείνει η αξιολόγηση της εναλλακτικής πολιτικής 
να ξεκινήσει µε δύο θεµελιώδη ερωτήµατα: Πρώτον, ποιοι είναι οι 
κυβερνητικοί στόχοι για τους οποίους η εκπαίδευση αποτελεί ένα εργαλείο; 
∆εύτερον, ποιοι είναι οι περιορισµοί για τη βελτιστοποίηση του όρου «πρώτο-
καλύτερο» µε όρους πολιτικών επιλογών; 
 
Παράλληλα, στα βρετανικά Πανεπιστήµια που βασίζονται πολύ στην 
κυβερνητική χρηµατοδότηση ήταν και είναι εντεινόµενες οι πιέσεις στα 
ιδρύµατα να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα µε την οποία τα κεφάλαια 
χρησιµοποιούνται. Μια επιστολή στα Πανεπιστήµια από το Συµβούλιο 
Χρηµατοδότησης Πανεπιστηµίων το Φεβρουάριο του 1992 διατύπωνε το 
ζήτηµα ως ακολούθως: « Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει επίσης τονίσει ότι 
αναµένει από τα ιδρύµατα να πετύχουν πιο αποτελεσµατικά οφέλη 
συνεχίζοντας να αναπτύσσουν πιο ευπροσάρµοστες και κοστολογικά 
αποδοτικές παροχές διδασκαλίας». Αργότερα, το ∆εκέµβριο του 1992 το 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) διοργάνωσε ένα 
συνέδριο για τη διοικητική λογιστική στα Πανεπιστήµια. Από τις 
παρουσιασθείσες µελέτες, όσες αφορούσαν τη  δύσκολη περιοχή της 
λογιστικής για έλεγχο και αποφάσεις στα Πανεπιστήµια εκδόθηκαν σε ένα 
τόµο µε την επιµέλεια του R. Berry (1994). Μεταξύ άλλων, η µελέτη του Bourn 
είχε ως θέµα την επίδραση της αλλαγής του περιβάλλοντος στη στρατηγική, 
στη δοµή και στις διαδικασίες του Πανεπιστηµίου. Η περιγραφή του για την 
πορεία εργασιών στο Southampton University τονίζει το σχέδιο 
αποκέντρωσης ελέγχου πόρων που οι νέοι διάφανοι µηχανισµοί 
χρηµατοδότησης πιθανόν να δηµιουργήσουν και πραγµατικά εµφανίζεται να 
επιζητούν. Η µελέτη του κινείται από τη περιγραφή στη θεωρία σχετικά µε το 
έως πού αυτή η πορεία µπορεί να φθάσει στο Southampton University και σε 
άλλα Πανεπιστήµια. 
 
Στον ίδιο τόµο, η µελέτη του Jones  περιγράφει προσεκτικά την εµφάνιση των 
προαναφερθέντων εξωτερικών πιέσεων και εξηγεί πώς τρία διαφορετικά 
βρετανικά Πανεπιστήµια προσπάθησαν να προσαρµοσθούν σε αυτές. Ειδικά, 
περιγράφει τις αλλαγές που συνιστώνται στις οργανωτικές δοµές και στην 
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κατανοµή προτύπων και εξετάζει κάποιες τάσεις που φαίνονται να 
αναπτύσσονται µεταξύ θεωρίας και πρακτικής. Η πληροφόρηση προέρχεται  
από την έκθεση αποτελεσµατικότητας των σπουδών στο University College 
London και στο Edinburgh University, από επισκόπηση αρχείων του 
University of East Anglia και από συζητήσεις µε αντιπροσωπείες από αυτά τα 
τρία Πανεπιστήµια που είχαν επιλεγεί να παράσχουν πληροφόρηση και για 
την Έκθεση Jarratt (1985), η οποία αναφέρεται στο πέµπτο κεφάλαιο της 
παρούσας διατριβής. 
 
Παρόλα αυτά, οι Cropper and Drury (1996) επισηµαίνουν ότι η διοικητική 
λογιστική στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχει σηµαντικά αγνοηθεί από 
τους ερευνητές, παρά τις δραµατικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα σε αυτόν 
τον τοµέα. Ο Gillie (1999) συµφωνεί και υπενθυµίζει ότι, καθώς η ανώτατη 
εκπαίδευση επεκτείνεται, οι προτάσεις για µια αλλαγή από τον παραδοσιακό 
τρόπο εκπαίδευσης σε εκείνον που βασίζεται στους πόρους χρηµατοδότησης 
εκφράζουν τα θέµατα αποτελεσµατικότητας που τονίσθηκαν πάνω από µια 
δεκαετία στην Έκθεση Jarratt. 
 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουν υποστεί, 
όµως, µια ραγδαία και θεµελιακή αλλαγή στις βασικές τους αρχές και 
πρακτικές ως αποτέλεσµα της τάσης µαζικοποίησης του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Γι’ αυτό το CIMA επανέρχεται και προσπαθεί να συµβάλλει στην 
επίλυση του προβλήµατος. Απευθυνόµενο προς τα Ιδρύµατα εκδίδει έναν 
οδηγό «Costing and Pricing in Education: Are You Ready?» (2000), που 
αναπτύσσεται για να ενθαρρύνει την καλή εφαρµογή στην αποτελεσµατική 
κοστολόγηση και τιµολόγηση στα Πανεπιστήµια, τα οποία είναι ανεξάρτητα 
ιδρύµατα που προσελκύουν κεφάλαια από ποικίλες πηγές. Αυτός ο «οδηγός» 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα Πανεπιστήµια, ως εργαλείο για τον 
αυτοπροσδιορισµό οικονοµικών µεταβλητών  και/ή ως µια παρότρυνση για 
γενικότερο διάλογο. Έχει σχεδιασθεί για να επιτρέπει στα µέλη των 
κυβερνητικών σωµάτων, στους επικεφαλής των Πανεπιστηµίων, στους 
ανώτερους διοικούντες και στους λογιστές να µελετήσουν τις πρακτικότητες 
εισαγωγής συστηµάτων κοστολόγησης και τιµολόγησης. 
 
Παράλληλα, ο πανεπιστηµιακός τοµέας στην Ιταλία υπόκειται σε θεµελιακές 
αλλαγές, όπως παρατηρούν οι Cinquini  et al. (2000). Το σύστηµα γίνεται 
περισσότερο όµοιο µε τα άλλα ευρωπαϊκά συστήµατα και οι οργανωτικές 
δοµές αναπτύσσονται σύµφωνα µε τα νέα πρότυπα που εισάγονται µέσω των 
µεταρρυθµίσεων του ιταλικού δηµόσιου τοµέα τα τελευταία χρόνια. 
 
Το επιστηµονικό περιοδικό «Critical perspectives on accounting» αφιέρωσε 
µια ειδική έκδοση µε θέµα «Το Πανεπιστήµιο στο νέο επιχειρηµατικό κόσµο» 
(2002). Μεταξύ άλλων, παρουσιάσθηκαν και µελέτες των Saravanamuthu and 
Tinker, Dillard, Lawrence and Sharma, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά. 
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Οι Saravanamuthu and Tinker (2002) καταλήγουν ότι, οι µη µετρήσιµες 
δραστηριότητες, όπως συµβουλές – συζητήσεις µε τους φοιτητές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις δεν υπολογίζονται κατά προτεραιότητα. Αυτές οι 
δραστηριότητες, όµως, χαίρουν µεγάλης εκτίµησης, επειδή το Πανεπιστήµιο 
βασίζεται στην καλή φήµη του προσωπικού και στη δέσµευση παροχής 
υπηρεσιών ανωτέρου επιπέδου. Όσο η λογική της αποδοτικότητας συνεχίζει 
να λαµβάνεται υπόψη ως ο µόνος δρόµος προς τον εικοστό πρώτο αιώνα, η 
υπερβολική εµµονή στον έλεγχο µετρήσεων θα συνεχίσει να κρύβει την 
αξιοποίηση της ακαδηµαϊκής εργασίας και των φοιτητικών αναγκών. Επίσης, 
ο Willmott (1995) συµφωνεί ότι η εργασία των ακαδηµαϊκών είναι 
καθοριστική, αλλά όχι προσδιορισµένη, από τις προτεραιότητες της αγοράς 
και τα επιστηµονικά πεδία.  Σηµειώνουν, ακόµη, ότι αν και η προκύπτουσα 
εµπορευµατοποίηση της λογιστικής εκπαίδευσης οδηγεί συνήθως σε απάθεια 
και παραίτηση, ο Dillard συµφωνεί ότι είναι πιθανό (διαλεκτικά) να 
αντιστραφεί το κλίµα µε τη δύναµη του «διοικείν» και να ξανακερδηθεί το 
χαµένο έδαφος.  Αυτό µπορεί  να συµβεί επειδή η Λογιστική συνεχίζει να 
διαδραµατίζει το σχετικό της ρόλο στην πληροφόρηση µέσω της τεχνολογίας 
στην παγκόσµια οικονοµία. 
 
Για τον Dillard (2002) ο κόσµος έχει αλλάξει και κινείται µε έναν 
επιταχυνόµενο ρυθµό. Η λογιστική εκπαίδευση, ή οποιοσδήποτε σύγχρονος 
σχεδιασµός πρέπει να φροντίζει για όλο το φάσµα της γνώσης, ή τουλάχιστον 
να προγραµµατίζει µε διορατικότητα και διαφωτιστικά.  Οι σχολές διοίκησης 
επιχειρήσεων και λογιστικής µπορούν να διατυπώνουν και να µεταδίδουν 
κριτικές ερµηνείες και εποικοδοµητικές εναλλακτικές λύσεις. ∆ιαλεκτικά 
ενδεχόµενα, τα οποία ιστορικά έχουν προσφέρει βάση για υποστήριξη, 
διαφωνία και αντίρρηση ακόµα υπάρχουν για καινοτοµίες στη λογιστική 
εκπαίδευση. Όσο η πολιτική φύση της διδασκαλίας και της πρακτικής της 
λογιστικής είναι εµφανής, τα προγράµµατα µαθηµάτων µπορούν να 
σχεδιάζονται για να αναλύουν και να εκτιµούν κριτικά το πλήρες φάσµα των 
πρακτικών της επιχείρησης, αποκαλύπτοντας και στους φοιτητές και στο 
τµήµα την προνοµιούχο θέση του «διοικείν» και του κεφαλαίου. 
 
Μέχρι σήµερα, όµως, υπάρχουν λίγες εµπειρικές µελέτες, εκτιµούν οι 
Lawrence and Sharma (2002), που ασχολούνται µε τη σπουδαιότητα των 
διοικητικών τεχνικών από τον ιδιωτικό τοµέα στον δηµόσιο τοµέα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εξειδικευµένο πλαίσιο. Υπάρχουν αναφορές 
από συγγραφείς (Samuels and Oliga, 1982, Wallace, 1990) για περισσότερη 
έρευνα στο πλαίσιο των αναπτυσσόµενων χωρών. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 
αναφορές (Lapsey and Pettigrew, 1994) για περισσότερες µελέτες που να 
περιλαµβάνουν: α) το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι 
οργανισµοί (ιδρύµατα) λειτουργούν και β) τη δυναµική που προστίθεται στον 
περίπλοκο τοµέα από το ανεξέλεγκτο, προσανατολισµένο στην αγορά, 
περιβάλλον στο οποίο ο νέος τύπος δηµόσιου τοµέα συναγωνίζεται για να 
προσφέρει υπηρεσίες. 

 50



Είναι εµφανές ότι οι προαναφερθείσες αναζητήσεις διαρκώς πληθαίνουν είτε 
µε τις υποχρεώσεις απολογισµού του δηµόσιου τοµέα -  ανώτατης 
εκπαίδευσης-µέσω οικονοµικών εκθέσεων (Norverto - Laborda  et al., 2003), 
είτε µε τη µέτρηση της απόδοσης σε Ευρωπαϊκά και Αµερικάνικα 
Πανεπιστήµια (Wielemaker et al. 2003), είτε µε τη µελέτη των Hassall and 
Joyce (2003), που αναφέρεται στην εφαρµογή ποιοτικών προτύπων για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και εξετάζει τις επιπτώσεις τους για τη διδασκαλία 
της λογιστικής σε ένα πανεπιστηµιακό περιβάλλον. 
 
Οι Pettersen and Näsi (2004) περιγράφουν και συγκρίνουν τη φινλανδική και 
τη νορβηγική απόδοση µε βάση τα πρότυπα διοίκησης και χρηµατοδότησης 
των Πανεπιστηµίων, ενώ συγκρίνουν τη Λογιστική µε τα σχετικά συστήµατα 
πληροφόρησης για τα Πανεπιστήµια σε αυτές τις δύο χώρες. Μελετούν πώς το 
προσωπικό στα πανεπιστηµιακά Τµήµατα αποκτά και χρησιµοποιεί τη 
λογιστική πληροφόρηση για λήψη αποφάσεων και πώς αντιλαµβάνεται την 
ευθύνη της υποχρέωσης / ικανότητας να αποδίδει λογαριασµό µέσα στα νέα 
πλαίσια διακυβέρνησης και διοίκησης. Παράλληλα, ο Barnabe (2004) 
παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία ενός σύνθετου σχεδίου αξιολόγησης που 
αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της Siena στην Ιταλία. ∆είχνει ότι µια 
ανάλογη διαδικασία µπορεί να προκαλέσει θετικές και αρνητικές αλλαγές 
συµπεριφοράς και οργάνωσης, ενώ οι τελικοί στόχοι της αξιολόγησης δεν 
προσεγγίζονται πλήρως. 
 
Για την Demartini (2004) τα σχετικά θέµατα, όπως είναι ο εκµοντερνισµός των 
λογιστικών συστηµάτων, ο διοικητικός έλεγχος, η µέτρηση απόδοσης και οι 
εξωτερικές χρηµατοικονοµικές εκθέσεις των Πανεπιστηµίων γίνονται όλο και 
περισσότερο ενδιαφέροντα για τους ακαδηµαϊκούς και για όσους εφαρµόζουν 
τη Λογιστική. Προτείνει δε την εφαρµογή ενός συστήµατος διασφάλισης 
ποιότητας ως έναν τρόπο προσέγγισης της µέτρησης αποτελεσµατικότητας, 
χωρίς να αλλοιώνεται η αποστολή του Πανεπιστηµίου, που είναι η Ανώτατη 
Εκπαίδευση και η έρευνα. Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι Saravanamuthu, 
Filling (2004) επισηµαίνουν ότι, καθώς τα Πανεπιστήµια πειραµατίζονται µε 
διάφορες µορφές αντιπαράθεσης ανάµεσα στην αποτελεσµατικότητα και την 
υποχρέωση / ικανότητα για απόδοση λογαριασµού, είναι σηµαντικό να 
θυµάται κανείς ότι αν τα Πανεπιστήµια υποκύπτουν ανεπιφύλακτα στις  
επιταγές του επιχειρηµατικού κόσµου για την αποτελεσµατικότητα, 
διακυβεύουν την υπόληψή τους ως στυλοβάτες της δηµιουργίας και της 
διάδοσης της γνώσης. 
 
 
2.3 
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Μελέτες κοστολόγησης για τα Πανεπιστήµια 
 
2.3.1 Γενικά 

  
Ο Prowle (1999, p. 32,33) συµφωνεί ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
χρειάζονται ένα ευρύ πεδίο κοστολογικής πληροφόρησης για να ασχολείται 
µε µια ποικιλία διαφορετικών διοικητικών αποφάσεων. Μερικά 
παραδείγµατα σχετικά µε το πού η κοστολογική πληροφόρηση θα ήταν 
σχετική είναι: να υπολογίζει τη συνολική χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα 
διαφορετικών σειρών µαθηµάτων, να βοηθάει στην κατανοµή της 
χρηµατοδότησης µεταξύ των ακαδηµαϊκών τµηµάτων, να βοηθάει στις 
αποφάσεις που σχετίζονται µε τις πιθανές δραστηριότητες για την ανεύρεση 
πόρων και εκτός Πανεπιστηµίου. Για να αντιµετωπίσουν αυτά τα θέµατα, τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα χρειάζονται ένα εγκεκριµένο πλαίσιο 
κοστολόγησης. 
 
Για το Chartered Institute of Management Accountants του Ηνωµένου 
Βασιλείου (CIMA, 2000, εισαγωγή), η ακαδηµαϊκή παράδοση στην ανώτατη 
εκπαίδευση αποδέχεται ποικίλες δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, έρευνα, 
συµβουλευτική, ακαδηµαϊκά συνέδρια και µεταφορά τεχνολογίας. Χωρίς ένα 
αποτελεσµατικό κοστολογικό σύστηµα η ∆ιοίκηση θα είναι ανίκανη να 
εκτιµήσει συστηµατικά το πλήρες κόστος και τα έσοδα που δηµιουργούνται 
από ένα ανόµοιο σύνολο υπηρεσιών και να χρησιµοποιήσει αυτά τα 
δεδοµένα για να πληροφορήσει τις µελλοντικές στρατηγικές και τις εκτιµήσεις 
αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της. 
 
2.3.2 Μελέτες για τα πανεπιστήµια 
 
Στη Μεγάλη Βρετανία τα δύο Συµβούλια Χρηµατοδότησης της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, The Universities Funding Council (UFC) and the Polytechnics 
and Colleges Funding Counsil (PCFC), έχουν βρει νέες προσεγγίσεις για τη 
χρηµατοδότηση διδασκαλίας φοιτητών που είναι σχεδιασµένες για να 
ενθαρρύνουν µια πιο ανταγωνιστική βάση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (Port and Burke, 1989, p. 12). 
 
Ο R. Berry (1994, p. 2) στην εισαγωγή του τόµου «Management Accounting in 
Universities», που επιµελήθηκε, αναφέρεται στη µελέτη του Jones (University 
of East Anglia-UEA), που συνέκρινε το Πανεπιστήµιό του µε εκείνα του 
Εδιµβούργου και του University College London (UCL). Το συµπέρασµά του 
είναι ότι οι προσαρµογές θα αντανακλούσαν ιδανικά τις ιδιαίτερες συνθήκες 
των διαφορετικών Ιδρυµάτων, και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σωστά 
λιγότερες συµβατικές µέθοδοι παρουσίασης και ελέγχου, αλλά η ανάγκη να 
υποστηρίξουν µια ενιαία διαδικασία εξωτερικής παρουσίασης µπορεί πολύ 
πιθανά να εµφανισθεί στη διαδροµή. 
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Ο Jones (1994, p. 47) επισηµαίνει ότι γύρω στο 1990 και τα τρία προηγούµενα 
πανεπιστήµια ανέπτυξαν νέα πρότυπα σχεδιασµού, τα οποία αντανακλούσαν 
στον τύπο πληροφόρησης που ελάµβαναν από το UFC, περιγράφοντας µε 
λεπτοµέρεια τη συλλογή δεδοµένων για την επιχορήγηση. Προσπάθησαν να 
εξακριβώσουν το συνολικό κόστος κάθε λειτουργίας που δηµιουργεί 
εισόδηµα, αλλά  το UFC υιοθέτησε τελείως διαφορετικές βάσεις για την 
κατανοµή γενικών εξόδων. Παρόλη την αυθαίρετη κατανοµή των γενικών 
εξόδων, αυτός ήταν ο σκοπός που τα τµήµατα κατάφεραν να ισορροπήσουν 
τα παραπάνω δεδοµένα. Αυτό ενισχύθηκε πιο αυστηρά στο UEA και έγινε η 
βάση για το πλεονάζον προσωπικό στο Εδιµβούργο. 
 
Από το Πανεπιστήµιο του Bath, οι Tomkins and Mawditt (1994, p.25)  
αναφέρουν ότι το φθινόπωρο του 1990, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Πόρων – 
Resource Management Committee (RMC) εµβάθυνε περισσότερο στο 
πρόβληµα εφαρµογής της λογιστικής µε κέντρα κόστους και δηµιούργησε µια 
έκθεση (28/01/1991) ως υπόδειξη προς το Συµβούλιο Πολιτικής του 
Πανεπιστηµίου. Μετά από κάποιες τροποποιήσεις που συζητήθηκαν 
αργότερα, το Συµβούλιο Πολιτικής ενέκρινε την εφαρµογή αυτής της 
πρότασης για την έναρξη στην ακαδηµαϊκή χρονιά 1991/92 και µε ενός έτους 
εµπειρία το σύστηµα συνεχίζει να προσαρµόζεται και να µεταβάλλεται τόσο 
στις εσωτερικές οργανωτικές πιέσεις, όσο και στις εξωτερικές επιδράσεις που 
συµβαίνουν στον ευρύτερο χώρο. 
 
Παράλληλα, η µελέτη των Groves et al. (University of Wales, College of 
Cardiff) σκιαγραφεί (1994, p.77) τις µεθόδους που εξετάσθηκαν στο Cardiff 
για τον καθορισµό του πλήρους κόστους των ποικίλων δραστηριοτήτων που 
αναλήφθηκαν από το Πανεπιστήµιο. Αυτός ο τύπος πληροφόρησης είναι 
γενικά µη διαθέσιµος σε όλους. Όµως, υποστηρίζουν ότι, αν τα Πανεπιστήµια 
πρέπει να ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία µιας προοδευτικής διείσδυσης 
στην αγορά, τότε θα έπρεπε να αγωνισθούν για εκείνο τον τύπο 
πληροφόρησης που διαρκώς θα φαίνεται ως η ουσία για τους σκοπούς του 
σχεδιασµού, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο. 
 
Τέλος, οι Burnett et al. (Leeds Metropolitan University) ισχυρίζονται (1994, p. 
91) ότι η αλλαγή από ένα παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης σε ένα που 
αντανακλά στην πρόσφατη θεωρία, όχι µόνο θα ωφελήσει το σχολείο από τις 
πιο ακριβείς κοστολογήσεις, αλλά ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα θα αποκτηθεί, 
πριν από την εφαρµογή, καθώς εξετάζουν τη συνολικά αµφισβητούµενη 
περιοχή των γενικών εξόδων. 
 
Σχετικές είναι οι παρακάτω αναφορές των Cropper and Cook (2000, p. 61), 
που σηµειώνουν ότι: τα Ιδρύµατα πρέπει τώρα  να «κλείσουν» τα λογιστικά 
τους βιβλία (O’ Leary, 1999). Οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις στο Cardiff 
University στη δεκαετία του 1980 και στο Edinburgh και στο Lancaster στη 
δεκαετία του 1990 (Shattock, 1988; Cornish, 1994) είναι όλες πάρα πολύ 
πραγµατικές και τονίζουν την ανάγκη για τα Ιδρύµατα να παρουσιάσουν 
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«κοστολογική ανάκαµψη και καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα ή έλλειµµα σε 
όλα τα τµήµατα και τις δραστηριότητες» αν πρέπει να διαχειρισθούν επαρκώς 
τη δηµόσια χρηµατοδότηση (National Audit Office – NAO, 1998). 
 
Ο Mitchell σε άρθρο του περιγράφει (1996, p. 51) τα αποτελέσµατα µιας 
επισκόπησης της χρήσης της ABC στα Πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας 
το φθινόπωρο του 1994. Το ένα πέµπτο από όσους απάντησαν είχε 
χρησιµοποιήσει αυτή την κοστολογική µέθοδο και  εκφράσθηκε µε 
συντριπτικά θετικό τρόπο για τα πλεονεκτήµατά της, ιδιαίτερα για την αξία 
της στη βελτίωση της ενηµέρωσης σε θέµατα κοστολόγησης του οργανισµού. 
Ίσως το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσµα της επισκόπησης να ήταν ότι τα 
περισσότερα Ιδρύµατα εξέτασαν την ABC ως ένα εργαλείο για ορθολογική 
κατανοµή των κέντρων κόστους στα ακαδηµαϊκά τµήµατα, ενώ η συνήθης 
αιτιολογία για την ABC (εκτός Πανεπιστηµίων) είναι για την κοστολόγηση 
του προϊόντος. 
 
Στο ίδιο άρθρο, ο Mitchell επισηµαίνει (p. 57) ότι η αντίληψη του ρόλου της 
ABC να περιορίζεται για την κατανοµή κόστους στα σχολεία δεν είναι γενική 
και µερικά Πανεπιστήµια έχουν πράγµατι χρησιµοποιήσει την ABC  
προσανατολισµένα στον συνηθισµένο τρόπο κοστολόγησης προϊόντος. Όµως, 
η ίδια η διάρθρωση των πανεπιστηµίων ενεργεί αντίθετα σε αυτό, αφού οι 
περισσότερες αποφάσεις δε λαµβάνονται κεντρικά και οι περισσότερες 
κεντρικές χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες δεν έχουν παράδοση να 
ενδιαφέρονται για τον λεπτοµερή καθορισµό σε επίπεδο προϊόντος 
(υπηρεσίας). Ο αυξητικός ρυθµός αποκέντρωσης µοιάζει να ενισχύει όλα αυτά 
και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοστολόγησης σε σχολικό επίπεδο. Αυτό 
δυναµώνει την πρόκληση ανάπτυξης ειδίκευσης διαδικασιών και συστηµάτων 
πληροφόρησης σε σχολικό επίπεδο και πιθανώς απαιτεί από την κεντρική 
χρηµατοοικονοµική λειτουργία να διευκολύνει και να εναρµονισθεί µε αυτό. 
 
Για το προηγούµενο άρθρο, οι Goddard and Ooi (1998, p. 31) σχολιάζουν ότι 
σε µια περιεκτική επισκόπηση για τη χρήση της ABC στα Πανεπιστήµια, ο 
Mitchell (1996), βρήκε πέντε ιδρύµατα να κάνουν εκτενή χρήση της ανάλυσης 
βάσει δραστηριοτήτων µε λεπτοµερειακούς οδηγούς κόστους. Αυτό, 
συµπληρώνουν, είναι εκπληκτικό και  έδειξε ότι ο ρόλος των συστηµάτων 
διοικητικής λογιστικής στα Πανεπιστήµια έχει γίνει σε σηµαντικό βαθµό πιο 
σπουδαίος τα τελευταία χρόνια. 
 
Η ABC µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βελτιώσει το κόστος διοίκησης των 
Πανεπιστηµίων. Οι Acton and Cotton υποδεικνύουν (1997, p. 33) τον τρόπο: 
Πρώτον, οι άµεσες εκπαιδευτικές δαπάνες µιας ακαδηµαϊκής µονάδας (π.χ. 
µια σχολή διοίκησης, ένα κολέγιο ελευθέρων τεχνών ή ένα τµήµα φυσικής) 
µπορούν να κατανεµηθούν µεταξύ των ακαδηµαϊκών µονάδων που αυτή 
εξυπηρετεί. ∆εύτερον, η ABC µπορεί να εφαρµοσθεί σε υποστηρικτικές 
µονάδες του Πανεπιστηµίου (π.χ. τµήµα εγγραφών ή βιβλιοθήκη) για τους 
σκοπούς διαχείρισης του κόστους δραστηριοτήτων σε αυτές τις 
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υποστηρικτικές µονάδες και  να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε 
τις κατανοµές πόρων. Τελικά, αυτές οι δαπάνες µπορούν να κατανεµηθούν 
στο χρήστη των ακαδηµαϊκών µονάδων για να επανυπολογισθεί το 
περιθώριο συµβολής στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και να καθορίσει 
το καθαρό πλεόνασµα εσόδων πέραν των εξόδων για κάθε διαπιστωµένη ώρα 
που λαµβάνεται στην ακαδηµαϊκή µονάδα από τους εγγραφόµενους στο 
Πανεπιστήµιο. 
 
Στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης επικεντρώθηκε για λόγους πρακτικούς η 
µελέτη περίπτωσης των Goddard and Ooi (1998, p. 36), αλλά η εκτίµησή τους 
φαίνεται να είναι πολύτιµη και για πολλές άλλες κεντρικές υπηρεσίες. 
Υποστηρίζουν (p. 37) ότι ένα ABC σύστηµα βελτιώνει ενδεχοµένως την 
οργανωτική αποτελεσµατικότητα, επειδή οι κατανοµές του εκφράζουν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος ευκαιρίας. Συµφωνούν (p. 38) ότι το σύστηµα 
ABC βελτίωσε την αποτελεσµατικότητα της κατανοµής συγκριτικά µε τις 
αντίστοιχες παραδοσιακές προσεγγίσεις. 
 
Είναι προφανές ότι η ABC δεν αποτελεί πανάκεια για το πρόβληµα 
κατανοµής των γενικών εξόδων στα Πανεπιστήµια, αλλά έχει πολλά να 
προσφέρει στη βελτίωση της σχέσης τέτοιων κατανοµών για την πραγµατική 
χρήση των υπηρεσιών και, εποµένως, βελτιώνει και την αποτελεσµατικότητα 
των κατανοµών. Η τρέχουσα κατάσταση κοστολόγησης στον τοµέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης, εξετάζοντας την πρόσφατη δηµοσιευθείσα 
βιβλιογραφία και αναλύοντας την πρόοδο που έγινε από τα ιδρύµατα κατά 
την εφαρµογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) περιγράφεται 
από τους Cropper and Cook (2000). Σηµειώνουν (p. 61) ότι σκοπός του 
άρθρου τους είναι να αναλύσει τα δεδοµένα που προέρχονται από µια 
δεύτερη εθνική επισκόπηση και να συγκρίνει και να αντιπαραθέσει αυτά µε 
την πληροφόρηση που αποκτήθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα. Αναφέρονται (p. 
63) συγκεκριµένα στις µελέτες των Port and Burke (1989), Groves et al. (1994), 
Cropper and Drury (1996), Mitchell (1996), Acton and Cotton (1997), Newton 
(1997) και Goddard and Ooi (1998). Παρατηρούν ότι αυτές οι µελέτες 
παρέχουν µόνο µια γρήγορη µατιά σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο: 
καµιά δεν εξετάζει την τάση χρησιµοποίησης του ABC για µια περίοδο 
αρκετών ετών. Για να διορθωθεί αυτό, τα αποτελέσµατά τους έχουν αποκτηθεί 
από µια σχετική επισκόπηση στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες όλων των 
Πανεπιστηµίων του Ηνωµένου Βασιλείου από το φθινόπωρο του 1993 µέχρι 
και το χειµερινό εξάµηνο 1998-1999. Η επισκόπηση είχε παρόµοια 
χαρακτηριστικά µε τη µελέτη που έγινε πέντε χρόνια νωρίτερα από τους 
Cropper and Drury το φθινόπωρο του 1993, έτσι επιτρέπει τις άµεσες 
συγκρίσεις ανάµεσα στα δύο σύνολα δεδοµένων για µια εκτεταµένη χρονική 
περίοδο. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν (p. 61) ότι, ενώ η 
εφαρµογή των συστηµάτων ABC πάει αργά, θα µπορούσε να αλλάξει λόγω 
των πιέσεων που ασκούνται από τα όργανα χρηµατοδότησης και την 
κεντρική κυβέρνηση. Ο Wielemaker (2003, p. 7) αναφέρεται επίσης στις 
µελέτες των Mitchell (1996), Goddard and Ooi (1998), Crooper and Cook 
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(2000), οι οποίοι διερεύνησαν το ενδεχόµενο χρήσης της ABC στα βρετανικά 
Πανεπιστήµια και κατέληξαν ότι τα αποτελέσµατα ήταν απολύτως 
εποικοδοµητικά. Προβλέπει, δε, ότι η προσέγγιση µέσω της ABC θα βοηθήσει 
στη βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης, αλλά η εφαρµογή της θα είναι ένα 
πρόβληµα. 
 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα µιας εµπειρικής επισκόπησης που διεξήχθη 
σε ένα µεγάλο αριθµό ιταλικών Πανεπιστηµίων παρουσιάζουν οι Cinquini et 
al. (2000,p.1). Το πρώτο αντικείµενο της επισκόπησής τους ήταν να 
διερευνήσει τις πρωτοπόρες πρακτικές κόστους και διοικητικής λογιστικής 
στα ιταλικά δηµόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήµια. Το δεύτερο αντικείµενο 
αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες (µε όρους αριθµού 
φοιτητών, διαφορετικά επίπεδα κ.λπ.) που συνδέονταν µε τις επιλεγµένες 
λογιστικές προσεγγίσεις. 
 
Η έρευνα του Kinsella (2002, p.  37) αναφέρεται στις προαναφερθείσες 
µελέτες, οι οποίες προτείνουν ότι η χρήση της ABC στο δηµόσιο τοµέα 
προσφέρει στη διοίκηση σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την κατανόηση των 
δαπανών παράδοσης εξειδικευµένων υπηρεσιών και/ή προϊόντων και 
παρέχει µια ασφαλή βάση για τη δηµιουργία µετρήσεων οργανωτικής 
απόδοσης. Ακόµη και στην περίπτωση του Wooster, Ohio, στην οποία η ABC 
δεν ήταν πλήρως εφαρµοσµένη, η δηµοτική αρχή αποκόµισε µια βελτιωµένη 
κατανόηση των δαπανών της µέσω αυτής της διαδικασίας. Είναι αλήθεια ότι 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα δεν έχουν 
ενσωµατώσει την ABC στη µεθοδολογία του προϋπολογισµού τους. Όµως, η 
χρήση της ABC και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για να αναπτύξει τις 
εφαρµογές της ABC στη λήψη αποφάσεων θα προσφέρει στα ιδρύµατα το ίδιο 
είδος ωφελειών που αποκτήθηκε από τον ∆ήµο της Indianapolis, το 
Υπουργείο Άµυνας και την Φορολογική Υπηρεσία των Η.Π.Α., καθώς και το 
δηµόσιο Νοσοκοµείο στη Victoria Αυστραλίας. Παρόλο που η ABC 
δηµιουργήθηκε σε ένα περιβάλλον παραγωγής, ο αποτελεσµατικός της χώρος 
ανάπτυξης έχει σαφώς επεκταθεί για να περιλάβει τον κυβερνητικό τοµέα. 
 
Ο Modell (2003, p. 333) υιοθετεί µια µακροπρόθεσµη προοπτική 
επικεντρωµένη στις πρόσφατες αλλαγές για τη µέτρηση απόδοσης – 
Performance Measurement (PM), σχετικά µε τον κυβερνητικό έλεγχο των 
Σουηδικών Πανεπιστηµίων και Κολεγίων. Συµπεραίνει ότι µε τις 
καθιερωµένες προσεγγίσεις (αντί των καθοδηγητικών στόχων) εξηγείται 
καλύτερα η εξέλιξη ασαφών ζευγών, όπως µεταξύ επισήµως δηλωµένων 
στόχων και δεικτών απόδοσης, µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων PM από 
την άµεση παρατήρηση µέχρι την σύνθετη αλληλεπίδραση, µεταξύ 
εµπλεκοµένων συµφερόντων στην εξέλιξη πρακτικών για τους πόρους και τις 
κατανοµές κόστους, αλλά και για τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας. 
 
2.4 
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Μελέτες αποδοτικότητας για την εκπαίδευση 
 
2.4.1 Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων 

Data Envelopment Analysis (DEA) 
 
Οι ∆ονάτος κ.ά. (2002, σ. 137) αναφέρουν ότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι µέτρησης της αποτελεσµατικότητας, 
στηριζόµενες σε τεχνικές της Στατιστικής, της Οικονοµετρίας και της 
Επιχειρησιακής Έρευνας. Η παραδοσιακή µέθοδος εκτίµησης της 
αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης πόρων είναι η ανάπτυξη δεικτών, όπου 
καθένας τους περιορίζεται σε µια µόνο εισροή και  µια µόνο εκροή, και δεν 
µπορεί να συµπεριλάβει καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν περισσότερες 
εισροές και εκροές ταυτόχρονα και η χρησιµοποίησή τους εµφανίζει 
σηµαντικές αδυναµίες (Sherman and Gold 1985, Foster 1986). Τονίζουν ότι η 
αδυναµία αυτή επιτείνεται ακόµη περισσότερο όταν η σε βάθος ανάλυση µε 
βάση τους δείκτες είναι δύσκολη και δεν αντιµετωπίζει την υφιστάµενη 
αλληλοεξάρτηση µεταξύ των εισροών και των εκροών. Οι οικονοµετρικές 
µέθοδοι µε βάση τις οποίες εκτιµάται µια συνάρτηση παραγωγής ή 
συνάρτηση κόστους (Clark 1984, Ferrier and Lovell 1990, ∆ονάτος και 
Γκιώκας 1995, ∆ονάτος, Αθανασόπουλος  και Γκιώκας 1997), υπερτερούν της 
απλής εφαρµογής των δεικτών, κυρίως επειδή στο υπόδειγµα λαµβάνεται 
υπόψη η αλληλοεπίδραση των αριθµών των εισροών και των εκροών. Η 
εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας στηρίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει µια 
κοινή συνάρτηση παραγωγής (ή  κόστους). Ειδικότερα, εκτιµάται η σχετική 
αποτελεσµατικότητα κάθε εξεταζοµένου τµήµατος σε σύγκριση µε τη µέση 
αποτελεσµατικότητα που θα έπρεπε να επιτευχθεί, σύµφωνα µε τη συνάρτηση. 
Και εδώ, όµως, παρατηρούν, όπως στη χρήση δεικτών, ότι δεν καθορίζονται 
µε σαφήνεια οι αποκλίσεις της σχετικής αποτελεσµατικότητας  από τη µέση 
αποτελεσµατικότητα της εκτιµώµενης συνάρτησης, που καθιστούν το 
εξεταζόµενο τµήµα µη αποτελεσµατικό. 
 
Οι αδυναµίες που εµφανίζουν οι παραπάνω µέθοδοι, αντιµετωπίζονται µε 
µια τεχνική γραµµικού προγραµµατισµού (µη παραµετρική), τη µέθοδο 
Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων- Data Envelopment  Analysis (DEA), 
που αναπτύχθηκε µε βάση τη θεωρία της σχετικής αποδοτικότητας (Farrel 
1957, Charnes et al. 1978) και θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής τον 
καθορισµό εισροών και εκροών. 
 
Προκειµένου για Πανεπιστήµια, εξάγεται ένας δείκτης για κάθε µονάδα 
λήψης αποφάσεων (π.χ. ακαδηµαϊκό τµήµα), ώστε να συγκριθεί η δυνατότητά 
τους να µετατρέπουν τις εισροές σε εκροές και να υπολογισθεί η σχετική 
αποδοτικότητα κάθε τµήµατος, επιλύοντας κάθε φορά διαφορετικό πρόβληµα 
γραµµικού προγραµµατισµού. Μεγιστοποιείται έτσι ο βαθµός 
αποδοτικότητας ενός τµήµατος και προσδιορίζει αυτόν το βαθµό σχετικά µε 
τα τµήµατα  του δείγµατος που παρουσιάζουν οµοιογενείς συνδυασµούς 
εισροών-εκροών µε το τµήµα της συνάρτησης σκοπού. 
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Γενικότερα, η DEA αξιοποιείται κυρίως σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, 
όπου οι παραδοσιακές µέθοδοι της Λογιστικής δυσκολεύονται στην επίλυση 
σύνθετων προβληµάτων, ιδιαίτερα όταν οι επιλεγόµενες εισροές και εκροές 
δεν µπορούν να προσδιορισθούν µε τις ίδιες µονάδες µέτρησης. Συµπληρώνει 
τις προαναφερθείσες µεθόδους και στα Πανεπιστήµια µπορεί να βοηθήσει τη 
∆ιοίκηση (Υπουργεία, Πρυτανείες, Τµήµατα) να λάβει πιο εύστοχες 
αποφάσεις, αφού στη συνολική της αναφορά προσδιορίζει τα µη αποδοτικά 
τµήµατα και προτείνει τρόπους για να γίνουν αποδοτικά. Στην παρούσα 
διατριβή επιδιώκεται αυτή η προσέγγιση (αξιοποίηση) της ABC στο ΠΑ.ΠΕΙ. 
(τέταρτο κεφάλαιο), µέσω του συνδυασµού της DEA µε την κατάρτιση 
προϋπολογισµών βάσει δραστηριοτήτων (Activities Based Budgeting – ABB) 
και τη σύνταξη πίνακα εναρµόνισης δεικτών και στόχων (Balanced Score 
Card – BSC) που παρουσιάζονται στο πέµπτο κεφάλαιο. 
 
2.4.2 Μελέτες εφαρµογής της DEA στην εκπαίδευση 
 
Οι Tomkins and Green (1988) δοκίµασαν να χρησιµοποιήσουν την DEA για 
την αξιολόγηση των τµηµάτων Λογιστικής στα βρετανικά Πανεπιστήµια. 
Υποστήριξαν ότι για να είναι οι αξιολογητές αξιόπιστοι (p.162), πρέπει να 
είναι ικανοί να παρουσιάζουν λογικές µεθόδους για να αντιµετωπίσουν τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα του προβλήµατος της αξιολόγησης, τον οποίο τόσο 
καλά προβάλλει η DEA. 
 
Για τη µελέτη τους αξιοποίησαν έξη απόπειρες προσέγγισης (runs) της 
σχετικής αποδοτικότητας  των τµηµάτων, τις οποίες προσδιόρισαν ως εξής: 
 
DEA 1: ΕΚΡΟΕΣ: Προπτυχιακοί φοιτητές, Έρευνα µεταπτυχιακών 

φοιτητών, Αριθµός διδασκοµένων µεταπτυχιακών 
φοιτητών και συνολικό εισόδηµα. 

 ΕΙΣΡΟΕΣ: Αριθµός προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 
DEA 2: Όπως η DEA 1, µε επιπλέον εκροή τον αριθµό δηµοσιεύσεων. 
DEA 3: Όπως η DEA 2, µε επιπλέον εισροή διάφορες άλλες δαπάνες, όπως 

π.χ. για ταξίδια. 
DEA 4: Όπως η DEA 3, αλλά ο αριθµός του προσωπικού αντικαθίσταται µε 

τους µισθούς των διδασκόντων. 
DEA 5: Όπως η DEA 4, αλλά το εισόδηµα τώρα αναλύεται σε τρεις 

υποκατηγορίες, εισόδηµα ερευνητικών επιτροπών, 
εισόδηµα άλλης έρευνας και άλλο εισόδηµα. 

DEA 6: Όπως η DEA 5, αλλά µε ενσωµατωµένες τις δύο εισροές σε µία. 
 
Στη µεταπτυχιακή του διατριβή (M.Sc. Thesis) o Kwimbere (1987) αναφέρει 
τη µεθοδολογία της DEA ως ένα υπερέχον εργαλείο ανάλυσης για τους 
οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, όπου τα νοµισµατικά κέρδη δεν είναι ο 
πρωταρχικός σκοπός. Οι απόπειρες (δοκιµές) της διατριβής του 
συνοδεύονταν, χρησιµοποιώντας επιλεγµένες µεταβλητές, από τη λογική 
υπόθεση (p. 125) ότι τα ακαδηµαϊκά τµήµατα του Πανεπιστηµίου υφίστανται 

 58



έχοντας ως βασικούς τους στόχους τη διδασκαλία και την έρευνα και ότι οι 
περισσότεροι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν στα τµήµατα καταναλώνονται 
για την επίτευξη αυτών των στόχων. ∆ιευκρινίζει (p. 30) ότι η DEA είναι 
ουσιαστικά ένα εργαλείο για τη µέτρηση της λειτουργικής 
αποτελεσµατικότητας των µονάδων λήψης αποφάσεων (Decision Making 
Units – DMUs) και όχι ένα εργαλείο για τη µέτρηση της τιµής της 
αποτελεσµατικότητας. Συγκριτικά µε την προαναφερθείσα µελέτη των 
Tomkins and Green, η οποία πρωτοπαρουσιάσθηκε στο discussion paper No. 
72 για την Έρευνα Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου του Bath (1987), 
αναφέρει (p.31) ότι η ανάλυση που ακολουθεί έχει µια πιστή οµοιότητα προς 
εκείνη που έγινε από τους Tomkins and Green στο ότι ασχολείται µε τα 
τµήµατα Λογιστικής των Βρετανικών Πανεπιστηµίων για µια ακαδηµαϊκή 
χρονιά και µερικές µεταβλητές που επελέγησαν για τις δύο µελέτες είναι 
παρόµοιες. Επισηµαίνει, όµως, ως βασικές διαφορές ότι στη µελέτη του 
ασχολήθηκε α) µε τρία διαφορετικά τµήµατα (Χηµικών Μηχανικών, Φυσικής, 
Μαθηµατικών) των Βρετανικών Πανεπιστηµίων και β) τα δεδοµένα τους 
εξετάσθηκαν για δύο συνεχόµενες ακαδηµαϊκές χρονιές. 
 
Στην ιδέα της DEA βασίσθηκε και ο Beasley (1990) για να παρουσιάσει ένα 
ποσοτικό µοντέλο σύγκρισης πανεπιστηµιακών τµηµάτων του ίδιου 
επιστηµονικού πεδίου (Χηµείας, Φυσικής) στα βρετανικά Πανεπιστήµια. 
Όπως σηµειώνει (p.172) στόχος του δεν ήταν να παρουσιάσει ένα µοντέλο µε 
την τέλεια απάντηση στο πρόβληµα σύγκρισης πανεπιστηµιακών τµηµάτων, 
αλλά να παρουσιάσει ένα µοντέλο που θα ήταν βελτίωση στις προηγούµενες 
προσπάθειες. 
 
Σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής (Ph.D. thesis) έχουν παρουσιασθεί µελέτες 
εφαρµογής της DEA  στην εκπαίδευση, οι οποίες αναφέρονται µε τη 
χρονολογική σειρά που εκπονήθηκαν: 
 
Ο Rhodes (1978), εκ των σηµαντικοτέρων ερευνητών της DEA, στη Σχολή 
Αστικών και ∆ηµοσίων Θεµάτων του Carnegie-Mellon University ανέπτυξε 
µια βαθµωτή µέτρηση (scalar measure) για την αποδοτικότητα, που είναι 
κυρίως κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί από τους λαµβάνοντες αποφάσεις ως 
µια βάση αξιολόγησης και/ή ελέγχου των δραστηριοτήτων του δηµόσιου 
τοµέα. Η εφαρµογή της έγινε στο πειραµατικό πρόγραµµα συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης (Education Follow Through Project) για τη βελτίωση της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. 
 
Ο Desai (1986) στο University of Pennsylvania βασίσθηκε σε µια κεντρική 
ιδέα: τη µέτρηση της σχετικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Η 
εφαρµογή του αναπτύσσεται µε προσέγγιση σε θέµατα εκτέλεσης συµβατικών 
προγραµµάτων της στοιχειώδους εκπαίδευσης, η οποία µεθοδολογικά 
εστιάζεται σε µερικά θεωρητικά ζητήµατα που είχαν αναδυθεί  µέσω της 
χρήσης της DEA στη µέτρηση της σχετικής αποδοτικότητας. 
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Ο Ahn (1987) εκπόνησε τη διατριβή του στο University of Texas at Austin µε 
επιβλέποντες καθηγητές τους Abraham Charnes και William Cooper , τους 
κορυφαίους µελετητές για την ανάπτυξη της DEA. Χρησιµοποιεί και 
δοκιµάζει την ανάλυσή του µε διάφορες εισροές και εκροές που απαιτούνται 
για να αξιολογηθούν οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Σκοπός του ήταν να 
εξετάσει την DEA ως ένα πιθανό εργαλείο για χρήση στη διοικητική λογιστική 
συγκριτικά µε άλλες προσεγγίσεις για τη µέτρηση της αποδοτικότητας στα 
Ιδρύµατα Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως των Η.Π.Α. 
 
Ο Harrison (1988) στο University of North Carolina αξιολόγησε την απόδοση 
των 19 σχολών του κρατικού Πανεπιστηµίου της California µέσω της 
αποδοτικότητάς τους. Χρησιµοποίησε την DEA για να καθορίσει πώς το µέτρο 
της αποδοτικότητας επηρεάζεται όταν αξιολογούνται πανεπιστήµια, τα οποία 
χρηµατοδοτούνται µε βάση λεπτοµερειακούς µαθηµατικούς τύπους που 
έχουν σχεδιαστεί για να προαχθεί η ισοτιµία. Έτσι οι βαθµοί 
αποτελεσµατικότητας ήταν σχεδόν ίσοι, αλλά εµφανίστηκε αξιοσηµείωτο κενό 
στην εισροή που αφορά δαπάνες προσωπικού σε εκείνες τις σχολές που 
διαπιστώθηκαν ως µη αποδοτικές. 
 
Ο Berry (1991) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του University of Kentucky 
χρησιµοποίησε την DEA για να µετρήσει τη σχετική αποδοτικότητα µεταξύ 
των προγραµµάτων τροφοδοσίας σε 66 επιλεγµένες περιοχές σχολείων στο 
Kentucky. Στόχος του ήταν να προσδιορίσει αν τα προαναφερθέντα 
προγράµµατα που σχεδιάστηκαν για τις προβληµατικές περιοχές 
λειτούργησαν λιγότερο αποτελεσµατικά από εκείνα που σχεδιάστηκαν για τις 
µη προβληµατικές περιοχές. Βρήκε ότι η µεταξύ τους αποδοτικότητα δεν ήταν 
σηµαντικά διαφορετική, και, εποµένως, τα χαρακτηριστικά της φτώχειας 
(προβληµατικές περιοχές) ή του πλούτου (µη προβληµατικές περιοχές) δεν 
εµποδίζουν τις προβληµατικές περιοχές από τη βελτίωση της απόδοσής τους. 
 
Ο Bardhan (1995) στο University of Texas at Austin εκπόνησε τη µελέτη του  
µε δεδοµένο τη νοµοθετική εντολή να αναπτυχθούν βελτιωµένα συστήµατα 
υποχρέωσης και απόδοσης λογαριασµού (accountability), καθώς επίσης και 
µέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας για 
την εκπαίδευση σε δηµόσια σχολεία στο Texas. Η έρευνά του προσεγγίζει το 
πρόβληµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αξιοποιώντας την DEA, ώστε να 
χειριστεί τις πολλαπλές εισροές και εκροές που χαρακτηρίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αντί των παραδοσιακών προσεγγίσεων που 
χρησιµοποιούσαν µια και µοναδική µεταβλητή, όπως ήταν το κόστος ή το 
κόστος ανά φοιτητή. 
 
Ο Φωτόπουλος (2000) στο Οικονοµικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
σκόπευε να αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελούσε αρωγό 
στο να κατανοηθεί σε βάθος ο ιδιόµορφος τρόπος λειτουργίας, η αποστολή, 
καθώς και η επιχειρηµατική δραστηριότητα των µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών, κυρίως στο τοµέα της εκπαίδευσης και της υγείας. Όµως, αυτός ο 
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σκοπός δεν εκπληρώθηκε στο σύνολό του, καθώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή 
του ήταν πολύ περιορισµένα για την εκτεταµένη ανάλυση και αξιολόγηση της 
λειτουργίας τους. Στην εφαρµογή του προσπαθεί να απεικονίσει το συνολικό 
ποσοστό των δεσµευµένων πόρων στο κάθε ελληνικό ΑΕΙ έναντι του δείκτη 
αποτελεσµατικότητας από τη µέθοδο DEA. Η καµπύλη που προκύπτει, αν και δεν 
αποτελεί πιστό παράγωγο των προσδοκιών του (σ. 250), αποδεικνύει µερικώς την 
υπόθεση περί φθίνουσας κοινωνικής παραγωγής και αφήνει το περιθώριο για 
περαιτέρω έρευνα. 
 
Επίσης, οι Abbott and Doucouliagos (2003) χρησιµοποιούν σε άρθρο τους τεχνικές 
µη παραµετρικές για να εκτιµήσουν  την τεχνική και την αναλογικά συσχετιζόµενη 
αποδοτικότητα καθενός Πανεπιστηµίου στην Αυστραλία. Με ποικίλες µετρήσεις 
εισροών-εκροών τα αποτελέσµατά τους δείχνουν, ανεξάρτητα από τη σύνθεση  
εισροών-εκροών, αφού στο σύνολό τους τα Πανεπιστήµια στην Αυστραλία 
καταγράφουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας συσχετιζόµενα το ένα µε το άλλο. Οι 
Caballero et al. (2004),  παρέχουν σε άρθρο τους ένα µοντέλο για τη λήψη 
αποφάσεων, ώστε ο σχεδιασµός πολιτικής για το προσωπικό εντός του 
Πανεπιστηµίου να εγγυάται µια  ίση µεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών µονάδων, µεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανοµή των 
χρηµατοοικονοµικών πόρων, καθώς και ένα λογικό έλεγχο κατανοµών που έγινε για 
τις επιδράσεις τους στα επίπεδα αποδοτικότητας του Πανεπιστηµίου. Βασίζονται στη 
χρήση δύο ποσοτικών  τεχνικών, της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων (DEA) και 
των πολλαπλών κριτηρίων στη λήψη αποφάσεων (Multiple Criteria Decision Making 
– MCDM)  που συνδέονται µε έναν τρόπο που κάνει δυνατή τη µεταφορά 
πληροφόρησης από το ένα στο άλλο. 
 
Ακόµη, οι Brignall, Pierce-Brown (2004) περιγράφουν µέρος ενός ερευνητικού 
προγράµµατος για την αποτελεσµατικότητα των κεντρικών διοικήσεων στα 
βρετανικά Πανεπιστήµια που χρηµατοδοτήθηκε από το Συµβούλιο Χρηµατοδότησης 
της Εκπαίδευσης – Higher Education Funding Council for England and Whales 
(HEFCE) - για διάστηµα που ξεπέρασε τα τρία χρόνια. Η έρευνα διεξήχθη από δύο 
διαφορετικών προτύπων ερευνητικές οµάδες, αφού χρησιµοποίησαν δύο 
διαφορετικές µεθοδολογίες: την DEA και την επεξηγηµατική (ερµηνευτική) µελέτη 
περιπτώσεως (case study). Λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές αντιδράσεις των 
διοικούντων τα Πανεπιστήµια, κατέληξαν στη χρήση της DEA ως έναν εθνικό δείκτη 
απόδοσης. Αυτό θα επιτυγχανόταν µε σχεδιασµένη έρευνα που θα εξακρίβωνε τάσεις 
και θα επέτρεπε ευρεία ανάλυση στη µελέτη περιπτώσεων, γεγονός που, κατά τον Lee 
(1991), είναι σπάνιο στην πολυµεθοδολογική έρευνα. Ο Ruggiero (2006) πιστεύει ότι 
κατά την επίλυση εκπαιδευτικών προβληµάτων η DEA µπορεί να προκαλέσει µια 
επίδραση εξοµάλυνσης στη διαδικασία µέτρησης του λάθους και καταλήγει ότι οι 
αναλύσεις αποδοτικότητας είναι πλέον περισσότερο αξιόπιστες από ό,τι πίστευαν στο 
παρελθόν. Οι Giménez and Martinez (2006) παρατηρούν ότι το περιβάλλον 
λειτουργίας στα ισπανικά Πανεπιστήµια έχει αλλάξει σηµαντικά από το 2001. Η 
νοµοθεσία επέφερε µεταρρυθµίσεις και απαιτεί τη βελτιωµένη επίδοση των 
λειτουργικών µονάδων του Πανεπιστηµίου, όπου, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
είναι τα ακαδηµαϊκά Τµήµατα. Η  εµπειρική τους εφαρµογή σε 42 Τµήµατα του 
Autonomous University of Barcelona (UAB) που βασίσθηκε στη DEA 
ποσοτικοποιούσε τη διαφορά µεταξύ του παρατηρούµενου κόστους των Τµηµάτων 
και του κόστους που θα επετύγχαναν υποθέτοντας µακροχρόνια ελαχιστοποίηση 
κόστους και βελτιστοποίηση κλίµακας (βλ. σχετ. παρ. 5.1.3β). 
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Τέλος, η Johnes (2006), εξηγεί ότι η ευκολία µε την οποία η DEA µπορεί να χειριστεί 
πολλαπλές εισροές και πολλαπλές εκροές την µετατρέπει σε µια ελκυστική επιλογή 
τεχνικής για τη µέτρηση αποδοτικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρόλο που 
τα µειονεκτήµατά της δεν µπορούν  να αγνοηθούν. Για να υπερκαλύψει µερικά από 
τα µειονεκτήµατά της επεκτείνει τη µελέτη της µεθοδολογικά µε το test των Pastor et 
al. (2002) για τον προσδιορισµό της σχέσης εισροών  και/ή εκροών στη DEA, τη 
µέθοδο των Charnes et al. (1981) για την εξέταση σηµαντικών διαφορών στην 
αποδοτικότητα κατανοµής διαφορετικών υποοµάδων και τις αυτοτροφοδοτούµενες 
διαδικασίες των Simar and Wilson (1998, 1999) για να προκύψουν τα επίπεδα 
διαστηµάτων στη βαθµολόγηση αποδοτικότητας των επιµέρους µονάδων  - 
τµηµάτων (DMUs).  Μέσω πραγµατικών δεδοµένων από 100 βρετανικά 
Πανεπιστήµια δείχνει ότι είναι σηµαντική η διαφορά αποδοτικότητας των 
χειρότερων και των καλύτερων Ιδρυµάτων ως προς την εκπλήρωση των στόχων τους. 
Παρόλο, όµως, που η DEA δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα για να ξεχωρίσει 
µεταξύ τους τα µεσαίας αποδοτικότητας Ιδρύµατα, µπορεί να ξεχωρίσει µεταξύ τους 
τα υψηλότερης και χαµηλότερης αποδοτικότητας Ιδρύµατα. 
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