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Σύνοψη διπλωματικής εργασίας 

 
Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, το θέμα που μας απασχόλησε ήταν τα 

μαθηματικά μοντέλα και η χρήση τους στο σχεδιασμό των ανθρωπίνων πόρων, το 

λεγόμενο mathematical manpower planning.  

 

Ασχοληθήκαμε και παρουσιάζουμε την αγγλική θεώρηση πάνω στο manpower 

planning, με βασικό της εκπρόσωπο τον D.J. Bartholomew. Στο πρώτο κομμάτι της 

εργασίας, παρουσιάζονται τα βασικότερα μοντέλα που αφορούν το σχεδιασμό των 

ανθρωπίνων πόρων και γίνεται μία κατηγοριοποίηση με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Πέρα από τα πιο γνωστά μοντέλα, γίνεται αναφορά στη θεωρία 

ελέγχου, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή εφαρμογή και ανατροφοδότηση των 

στοιχείων και των όποιων αποτελεσμάτων των μοντέλων ενώ στο τέλος του πρώτου 

μέρους αναφέρονται και άλλα μαθηματικά μοντέλα.  

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία προσέγγιση των 

στρατηγικών και των πολιτικών που ακολουθούνται στον τομέα των ανθρωπίνων 

πόρων όπως επίσης αναφέρονται και οι τελευταίες τάσεις που φαίνεται να 

κυριαρχούν σε αυτόν. Στα τελευταία δύο κεφάλαια παρακολουθούμε και 

καταγράφουμε τις εξελίξεις πάνω σε θέματα που αφορούν τα μαθηματικά μοντέλα 

και το manpower planning γενικότερα. Τέλος, παρουσιάζεται μία ενδεικτική 

βιβλιογραφία, στην οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς προκειμένου να εμπλουτίσει τις 

γνώσεις του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Εισαγωγή 

 
Στη συγκεκριμένη εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα των μαθηματικών μοντέλων τα 

οποία σχετίζονται με το σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή με το 

λεγόμενο mathematical manpower planning. 

Το εν λόγω ζήτημα απασχόλησε έντονα αρκετούς ερευνητές κατά το δεύτερο μισό 

του προηγούμενου αιώνα και ιδιαίτερα τις δεκαετίες ΄50 έως ΄80. Στη συνέχεια 

παρατηρήθηκε μία κάμψη η οποία ίσως να οφείλονταν στο γεγονός ότι τα 

μαθηματικά που χρησιμοποιούνταν για τα εν λόγω μοντέλα ήταν μάλλον δυσνόητα 

από τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών επιστημόνων. Συγχρόνως η ραγδαία 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δυνατοτήτων που αυτοί 

προσέδιδαν στους χρήστες τους, μείωσε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη των 

μοντέλων, χωρίς αυτό να σηματοδοτεί τη μείωση της σημασίας και της χρησιμότητάς 

τους. 

 

Η αρχική μας γνωριμία με το συγκεκριμένο θέμα κατέδειξε και το πρόβλημα που 

φαίνεται ότι παρουσιάζουν τα μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων 

και αυτό δεν είναι άλλο από τα μαθηματικά και τους τύπους που χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν και κρίνονται 

απαραίτητα, τα συγκεκριμένα μαθηματικά δεν ελκύουν έναν απλό μελετητή να 

ασχοληθεί μαζί τους μολονότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παραπάνω από 

εντυπωσιακά. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού μίας 

μικρομεσαίας επιχείρησης (θεωρούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είτε δεν εφαρμόζουν 

σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων είτε αυτός γίνεται με μεθόδους που δεν απαιτούν 

μαθηματικά μοντέλα) τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται από ανθρώπους των 

οποίων η σχέση με τα μαθηματικά είναι επιδερμική και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του 

χρόνου προκειμένου να ασχοληθούν εκτενέστερα με αυτά. Παράλληλα, οι 

επιχειρήσεις περιμένουν αποτελέσματα και όχι θεωρίες, πρακτική η οποία οδηγεί 

στην υποβάθμιση του ρόλου του σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων. 

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, ενώ η 

δυνατότητα την οποία τα μοντέλα δίνουν σχετικά με την πρόβλεψη του μέλλοντος 

της επιχείρησης, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της, 



είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί και μπορεί να αποτελέσει ακόμη και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της.  

 

Η συγκεκριμένη εργασία αποφασίστηκε να έχει τη μορφή μίας εργασίας “survey”, 

δηλαδή να προσπαθήσει να αποτυπώσει σε αδρές και γενικές γραμμές την έννοια, τη 

σημασία, τη χρησιμότητα, τη λειτουργία και το πλήθος των μαθηματικών μοντέλων 

σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων μελετώντας την αγγλική σχολή. Παράλληλα 

προσπαθήσαμε να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο τα τελευταία χρόνια και να 

καταγράψουμε τις όποιες αλλαγές οι οποίες έχουν συμβεί. Σε αυτό το σημείο 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε όσο το δυνατόν 

λιγότερο με τα μαθηματικά και τους ποικίλους μαθηματικούς τύπους. Σκοπός μας, 

άλλωστε, είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο στηρίζονται 

και λειτουργούν τα εν λόγω μοντέλα και η εφαρμογή τους σε καθαρά πρακτικό 

επίπεδο από τις επιχειρήσεις. Η καθαρά μαθηματική πλευρά των πραγμάτων, όσο 

σημαντική και είναι, ξεφεύγει από τους σκοπούς του εν λόγω πονήματος. 

Με αυτό το σκεπτικό, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας αναφέρεται και ορίζει τις 

βασικές έννοιες του συγκεκριμένου θέματος, ενώ παράλληλα αναφέρουμε το 

συμβολισμό που θα ακολουθηθεί σε όλη την εργασία καθώς και την ορολογία, από τη 

στιγμή που ασχολούμαστε με μοντέλα και τύπους μαθηματικού περιεχομένου. Στη 

συνεχεία και αφού κάνουμε ένα βασικό διαχωρισμό στα υπό εξέταση μοντέλα, θα 

αφιερώσουμε λίγο χρόνο στα σημαντικότερα από αυτά. Έτσι, τα κεφάλαια από δύο 

έως και έξι ασχολούνται κατά σειρά με μοντέλα για κλειστά κοινωνικά συστήματα 

και με την έννοια της κινητικότητας, με μοντέλα για ανοιχτά κοινωνικά συστήματα, 

με μοντέλα συνεχούς χρόνου για κλειστά και κατόπιν για ανοιχτά κοινωνικά 

συστήματα, ενώ στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα μοντέλα διάρκειας, μεγέθους 

και ορισμένου μεγέθους τάξης. Στο έβδομο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις πολύ 

σημαντικές έννοιες τόσο της θεωρίας ελέγχου όσο και της ετερογένειας. Τέλος, στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε προς ποια 

κατεύθυνση οδεύουν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, ποιες αλλαγές έχουν γίνει και 

εάν το θέμα των μαθηματικών μοντέλων σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων εξελίσσεται 

ή παρουσιάζει στασιμότητα.  

 

 

 



Μέρος Ι 
 

Κεφάλαιο 1 :  Ορισμών βασικών εννοιών, ορολογία, συμβολισμός 

 

Ιστορικά, ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα των μαθηματικών στις 

κοινωνικές επιστήμες είναι ο Adolphe Quetelet στο βιβλίο του με τίτλο “Letters on 

the theory of probabilities as applied to the moral and political sciences” στις αρχές 

του 19ου αιώνα (Bartholomew, 1996). Το πρώτο βήμα για την κατασκευή 

στοχαστικών μοντέλων για κοινωνικές διαδικασίες ήταν η παραδοχή ότι υπάρχουν 

κανονικότητες και πρότυπα στη συμπεριφορά των ανθρώπινων κοινωνιών. Σκοπός 

λοιπόν, του κάθε μελετητή είναι να μπορέσει να κατασκευάσει ένα μοντέλο το οποίο 

θα έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει τα κύρια χαρακτηριστικά του πραγματικού 

συστήματος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει περίπλοκες διαδικασίες να 

απλοποιηθούν, έτσι ώστε τα μοντέλα να μπορέσουν μελλοντικά να επαληθευθούν.  

Σημαντικό στοιχείο που οφείλουμε επίσης να λάβουμε υπ’ όψιν, είναι το γεγονός ότι 

η ακρίβεια των εκάστοτε συμπερασμάτων είναι άμεσα εξαρτώμενη από την επιτυχία 

με την οποία το μοντέλο θα καταφέρει μέσω των μαθηματικών του τύπων να 

ενσωματώσει τη συμπεριφορά του πραγματικού συστήματος για το οποίο έχει 

εφαρμοστεί (Bartholomew, 1985). Επομένως, βασική είναι η αρχή της ισομορφίας.  

 

Στα υπό εξέταση κοινωνικά συστήματα, τα διάφορα κοινωνικά μέρη 

αλληλοσυνδέονται. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρξουν μεταβολές σε ένα 

χαρακτηριστικό, τότε θα υπάρξουν αλλαγές και στα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. 

Αν οι συγκεκριμένες αλλαγές και μεταβολές μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, τότε οι 

αλληλεξαρτήσεις των μερών του συστήματος μπορούν να περιγραφούν με 

μαθηματικές εξισώσεις. Το σύνολο των εξισώσεων που έχει σκοπό να περιγράψει τη 

συμπεριφορά ενός συστήματος αποτελεί ένα μαθηματικό μοντέλο (Bartholomew, 

1996). Τα εν λόγω μαθηματικά μοντέλα δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μία 

αντικατάσταση των πραγματικών σχέσεων με όμοιες σχέσεις μαθηματικών 

οντοτήτων. Η καταλληλότητα του κάθε μοντέλου κρίνεται και εξαρτάται από την 

επιτυχία με την οποία μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των μεταβολών στο 

εκάστοτε κοινωνικό σύστημα το οποίο και καλείται να περιγράψει και συγχρόνως εάν 

μπορεί να εξηγήσει τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. 



Ο πρώτος βασικός διαχωρισμός που οφείλουμε να κάνουμε σχετικά με τα μοντέλα 

που εξετάζουμε είναι αυτός ανάμεσα σε προσδιοριστικά και στοχαστικά 

(deterministic – stochastic). Η διαφορά μεταξύ τους έχει να κάνει με τα 

αποτελέσματα που δίνουν. Εάν το αποτέλεσμα κάποιας μεταβολής μπορεί να 

προβλεφθεί με βεβαιότητα, τότε το σύστημα είναι προσδιοριστικό. Στις κοινωνικές 

επιστήμες, οι οποίες και μας αφορούν, υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας, η οποία 

μπορεί να συμπεριληφθεί στο μοντέλο με την εισαγωγή κατανομών πιθανοτήτων 

προς αντικατάσταση των μαθηματικών μεταβλητών. Επομένως, οι εξισώσεις του 

μοντέλου θα περιλάβουν τυχαίες μεταβλητές. Το συγκεκριμένο μοντέλο λέγεται 

στοχαστικό.  

Δεύτερος διαχωρισμός που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, μεταξύ των 

στοχαστικών μοντέλων, είναι ανάμεσα στα ονομαζόμενα εξηγητικά μοντέλα 

(exploratory models) και αυτών που ονομάζονται ως μαύρα κουτιά (black boxes). Τα 

τελευταία αφορούν τη σχέση μεταξύ των εκροών και των εισροών ενός συστήματος 

(output – input). Τα μοντέλα μαύρα-κουτιά ενδείκνυται εάν επιθυμούμε να 

προβλέψουμε ή να θέσουμε υπό έλεγχο την εκροή, ελέγχοντας την εισροή. Αν αυτό 

που μας ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουμε τη λειτουργία του συστήματος, τότε θα 

χρειαστούμε ένα εξηγητικό μοντέλο το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες και διεργασίες εντός του συστήματος. Αναλυτική 

περιγραφή για την κατασκευή τέτοιων μοντέλων δίνουν οι Box και Jenkins (1971).  

 

Συνεχίζοντας την πρώτη μας επαφή με τα μοντέλα, πρέπει να αναφερθούμε σε 

τέσσερις βασικές λειτουργίες τους, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στη βαθύτερη και 

καλύτερη κατανόησή τους.  

Η πρώτη λειτουργία είναι η σύλληψη και η κατανόηση του υπό εξέταση φαινόμενου. 

Η συγκεκριμένη λειτουργία περιλαμβάνει τρία στάδια: το πρώτο είναι αυτό της 

κατασκευής ενός μοντέλου (model-building). Το δεύτερο είναι αυτό της επίλυσης του 

μοντέλου (model-solving) ενώ το τελευταίο στάδιο είναι αυτό του ελέγχου του 

μοντέλου (model-testing). Η επόμενη λειτουργία των μοντέλων είναι η χρήση τους 

για πρόβλεψη. Ο κάθε κοινωνικός επιστήμονας ή μάνατζερ θέλει να ξέρει τι θα 

επακολουθήσει μίας οποιασδήποτε εφαρμοζόμενης πολιτικής και τα μαθηματικά 

μοντέλα είναι ικανά να του παρέχουν απαντήσεις. Η τρίτη τους λειτουργία είναι ο 

σχεδιασμός των κοινωνικών συστημάτων καθώς και του τρόπου σύμφωνα με τον 

οποίο λειτουργούν. Τέλος, τέταρτη αλλά εξίσου σημαντική λειτουργία είναι η τέχνη 



της απλοποίησης (Coleman, 1964). Μέσα σ’ ένα όσο το δυνατόν απλούστερο 

μοντέλο, οφείλει να συμπυκνωθεί όσο το δυνατόν περισσότερη πραγματικότητα.   

 

Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ορολογία και το συμβολισμό, δυο χαρακτηριστικά 

απολύτως απαραίτητα για τη σωστή κατανόηση των μαθηματικών μοντέλων.  

Πρώτη θεμελιώδης έννοια στη θεωρία των στοχαστικών διαδικασιών είναι αυτή της 

κατάστασης (state). Ο όρος αναφέρεται είτε σ’ ένα άτομο είτε σε ένα ολόκληρο 

σύστημα. Θα λέμε ότι κάποιος είναι “στην κατάσταση i” υπό την έννοια ότι ανήκει 

στην κλάση που “συμβολίζεται με i”.  

Ένας πολύ σημαντικός διαχωρισμός ο οποίος θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια, 

είναι μεταξύ των κλειστών και ανοικτών συστημάτων. Ο αριθμός των μελών ενός 

κλειστού συστήματος δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου. Κανένα μέλος δεν 

αποχωρεί και κανένα μέλος δε γίνεται δεκτό. Αντίθετα, ένα ανοικτό σύστημα 

παρουσιάζει inputs και outputs κατά τη διάρκεια του χρόνου. Συστήματα με απώλειες 

αλλά χωρίς κέρδη θεωρούνται κλειστά.  

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και η έννοια του χρόνου σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, 

ο χρόνος θεωρείται είτε διακριτός (discrete) είτε συνεχής (continuous). Ο 

πραγματικός χρόνος θεωρείται συνεχής, όμως για τους σκοπούς της κατασκευής των 

μοντέλων υποθέτουμε ότι οι μεταβολές της κατάστασης μπορούν να γίνουν μόνο σε 

συγκεκριμένα διαστήματα – σημεία του χρόνου, τα οποία τα θεωρούμε “fixed”.  

Θεμελιώδους σημασίας είναι και η έννοια της Μαρκοβιανής ιδιότητας. Η 

συγκεκριμένη ιδιότητα απαιτεί ότι η γνώση της παρούσας κατάστασης του 

συστήματος εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να προβλέψουμε  το 

μέλλον χωρίς να χρειαστούμε καμία άλλη πληροφορία από το παρελθόν. Η 

συγκεκριμένη ιδιότητα συμπορεύεται με την τέχνη της κατασκευής των μοντέλων, η 

οποία σχετίζεται με τον ορισμό των διαφόρων καταστάσεων υπό τέτοιο τρόπο ώστε η 

προϊστορία της εκάστοτε διαδικασίας να εμπεριέχεται στον ορισμό της παρούσης 

κατάστασης. 

 

Ο συμβολισμός είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία όσον αφορά τον κλάδο των 

μαθηματικών, πόσο μάλλον όταν τα μαθηματικά είναι μία απεικόνιση της 

πραγματικότητας και θέλουν να προβλέψουν τι θα γίνει στο μέλλον έχοντας ως 

εφόδιο μόνο την παρούσα κατάσταση. 

Τα πιο κοινά από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 



   Τ, το οποίο συμβολίζει το χρόνο μετρούμενο από την αρχή της διαδικασίας 

ασχέτως εάν πρόκειται για συνεχή ή διακριτό 

   τ και t, οι οποίοι συμβολισμοί αναφέρονται και αυτοί στο χρόνο ο οποίος όμως 

είναι μετρούμενος από κάποια αρχή 

   η, όπου αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων. Ένας δείκτης της μορφής ηi ορίζει 

τον αριθμό των ατόμων σε μία δοθείσα κατάσταση 

   Ν, συμβολίζει το συνολικό αριθμό των ατόμων στο σύστημα 

   p και q, χρησιμοποιούνται κατά παρόμοιο τρόπο με το η εκφράζοντας, όμως, 

πιθανότητες ή αναλογίες.  

   k, είναι ο συνολικός αριθμός των καταστάσεων του συστήματος 

   g, h, j, m, r, s, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες που δείχνουν τις 

καταστάσεις του συστήματος 

   θ, συμβολίζει τις ιδιοτιμές (λανθάνουσες τιμές) ενός πίνακα 

   f(·), συμβολίζει μία συνάρτηση  πυκνότητας πιθανότητας 

   F(·), αναφέρεται στην αντίστοιχη συνάρτηση κατανομής 

   G(·)=1- F(·), ονομάζεται η συνάρτηση επιβίωσης 

   Για τους πίνακες και τα διανύσματα χρησιμοποιούμε ένα έντονο κεφαλαίο γράμμα 

για τους πρώτους και ένα μικρό για τα δεύτερα 

   Οι λογάριθμοι με βάση το e συμβολίζονται με “ln”, ενώ η ορίζουσα ενός πίνακα με 

“det” 

   Για τις κατανομές έχουμε Χ ~ Β(··), Poiss(·), N(·) προκειμένου να δείξουμε ότι η Χ 

ή οποιαδήποτε άλλη τυχαία μεταβλητή έχει αντίστοιχα μία διωνυμική, Poisson ή 

κανονική κατανομή με τις τιμές των παραμέτρων στη θέση όπου βρίσκονται οι 

τελείες. 

   Η αναμενόμενη τιμή συμβολίζεται με “E” μπροστά από τη μεταβλητή ή με μία 

παύλα  

   Το var(Χ) συμβολίζει την αναμενόμενη διασπορά της μεταβλητής Χ και cov(X,Y) 

τη συνδιασπορά των Χ και Υ.  

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2 : Μοντέλα για κλειστά κοινωνικά συστήματα - κινητικότητα 

 

Αφού, λοιπόν, εξαντλήσαμε την ορολογία και το συμβολισμό των μαθηματικών 

μοντέλων, μπορούμε με αργά βήματα να εμβαθύνουμε περισσότερο στη θεωρία τους, 

εξετάζοντας διάφορες περιπτώσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να τα κατανοήσουμε 

καλύτερα. 

 

Ο πιο στοιχειώδης τρόπος ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών των ανθρώπων 

είναι να κατατάξουμε τα μέλη τους με βάση κάποιο ατομικό χαρακτηριστικό. Ως 

παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ταξινόμηση ψηφοφόρων ανάλογα με το 

κόμμα το οποίο ψηφίζουν, εργαζομένων ανάλογα με το επάγγελμά τους και οπαδών 

ανάλογα με την αγαπημένη τους ομάδα. Επομένως, όταν κάποιος ξεκινάει να 

μελετήσει τη δυναμική των κοινωνικών διαδικασιών, παρατηρεί αρχικά 

παρατηρώντας τη μετακίνηση των ατόμων στις διάφορες κατηγορίες. Οι 

συγκεκριμένες, όμως, μετακινήσεις δε μπορούν να προβλεφθούν σε ατομικό επίπεδο. 

Αντίθετα, ένα μοντέλο είναι ικανό να περιγράψει το μηχανισμό μετακίνησης με 

όρους πιθανοτήτων.  

Αρχικά θα αναφερθούμε σε κλειστά συστήματα διακριτού χρόνου. Τα δύο βασικά 

σύνολα από τα οποία αποτελείται ένα τέτοιο σύστημα είναι τα αποθέματα (stocks) 

και οι ροές (flows). Τα πρώτα αναφέρονται σε αριθμούς ατόμων σε κάθε κατηγορία ή 

τάξη κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Οι ροές έχουν να κάνουν με αριθμό ατόμων, που 

αυτή τη φορά μετακινούνται μεταξύ των διάφορων κατηγοριών.  

 

Μία από τις σημαντικότερες και πιο παλαιές διαδικασίες οι οποίες μελετώνται από τα 

εξεταζόμενα μοντέλα είναι αυτή της κοινωνικής κινητικότητας. Το παλαιότερο άρθρο 

που αναφέρεται σε αυτήν είναι του Prais (1955). Μία διάκριση που οφείλουμε να 

κάνουμε είναι μεταξύ κινητικότητας γενεών και εντός των γενεών. Η πρώτη 

αναφέρεται σε αλλαγές της κοινωνικής τάξης από πατέρα σε γιο. Η δεύτερη 

αναφέρεται σε μεταβολές της κοινωνικής τάξης που πραγματοποιούνται στη διάρκεια 

ζωής ενός ατόμου. Μπορούμε να αναφερόμαστε σε κοινωνική κινητικότητα, 

επαγγελματική κινητικότητα ή κινητικότητα εργασίας.  

 

 



Για τη δημιουργία ενός σωστού μοντέλου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του κάθε μελετητή, η βασικότερη απαίτηση είναι ότι πρέπει να εξειδικεύει 

τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβολές στην κοινωνική τάξη. Οι 

μεταβολές αυτές διέπονται από πιθανότητες μετάβασης που είναι ανεξάρτητες από το 

χρόνο. Υποθέτοντας ότι το pij συμβολίζει την πιθανότητα της κινητικότητας όπου ο 

γιος ενός πατέρα που είναι στην τάξη i είναι στην τάξη j. Ισχύει ότι  

∑
=

k

j

p
1

ij = 1 

Τον πίνακα των πιθανοτήτων τον συμβολίζουμε με Ρ. Η ανάλυση η οποία μπορεί να 

γίνει (και η οποία παραλείπεται αφού όπως έχουμε αναφέρει και στην εισαγωγή τα 

μαθηματικά και η απόδειξη των όποιων τύπων ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

εργασίας μας), δείχνει ότι εάν το μοντέλο δίνει επαρκή περιγραφή των πραγματικών 

κοινωνιών, τότε η μελλοντική τους εξέλιξη εξαρτάται μόνο από την αρχική του δομή 

και τον πίνακα μετάβασης. Η αρχική κατανομή έχει, καθώς ο χρόνος περνά, 

φθίνουσα επιρροή. Επομένως, μακροχρόνια, η δομή της κοινωνίας καθορίζεται από 

τον πίνακα μετάβασης. Συνεπώς, η μελέτη της κινητικότητας πρέπει να επικεντρωθεί 

στις πιθανότητες μετάβασης.  

Στο παρελθόν έχουν δημοσιευτεί διάφορες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε των Glass και Hill (Glass, 1954), της Rogoff (1953) 

καθώς και του Svalagosta (1959).  

 

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο στο οποίο αξίζει να δώσουμε προσοχή είναι η 

μέτρηση της κινητικότητας. Στο παρελθόν έχουν επινοηθεί διάφορα περιγραφικά 

μέτρα κινητικότητας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τον Matras (1960), τον 

Boudon (1973) καθώς και τον Bibby (1975).  

Το πρόβλημα της μέτρησης της κινητικότητας έχει να κάνει με την απεικόνιση του 

συνόλου των πινάκων μετάβασης σε κάποιο κατάλληλο διάστημα ώστε να μπορούμε 

να τους κατατάξουμε σύμφωνα με το βαθμό κινητικότητας που αντιπροσωπεύουν. 

Βασική προϋπόθεση είναι ότι η κινητικότητα περιγράφεται επαρκώς από ένα 

Μαρκοβιανό μοντέλο. Οι θεωρητικές αναλύσεις του Shorrocks (1978) και των 

Sommers και Conlisk (1979) έχουν δώσει απαντήσεις και έχουν αποσαφηνίσει το 

ζήτημα. Σχετικά με την μέτρηση της κινητικότητας μπορούμε να αναφερθούμε σε 

δύο μέτρα. Τα πρώτα τα ονομάζουμε μέτρα εξάρτησης ενώ τη δεύτερη κατηγορία 

μέτρα μετακίνησης. 



Τα μέτρα εξάρτησης γενεών (η έκταση στην οποία η τάξη ενός γιου εξαρτάται από 

εκείνη του πατέρα) μπορούν να εξεταστούν μέσω της φασματικής παρουσίασης 

(spectral representation) του πίνακα μετάβασης. Εάν ο Ρ είναι στοχαστικός μπορεί να 

εκφραστεί με τη μορφή 

Ρ= ∑
=

k

r 1
θ r Ar  

όπου οι πίνακες {Αr} είναι γνωστοί ως το φασματικό σύνολο (spectral set) ενώ οι 

συντελεστές {θr} είναι οι ιδιοτιμές του Ρ Μέσω της μαθηματικής ανάλυσης 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Ρ, τόσο ισχυρότερη 

είναι η εξάρτηση της τάξης του γιου από την τάξη του πατέρα και επομένως τόσο 

μικρότερος είναι ο βαθμός της κοινωνικής κινητικότητας.  

 

Για τα μέτρα μετακίνησης το καταλληλότερο μέτρο για το μέγεθος των μετακινήσεων 

δεν είναι άλλο από την αναμενόμενη αναλογία των οικογενειακών γραμμών που 

αλλάζει τάξη από μία γενιά στην επόμενη. Για το διάστημα Τ έως Τ+1, η αναλογία 

είναι 

∑∑
= =

k

i

k

j

p
1 1

I (T) pij 

 

Σημαντικό στοιχείο προς εξέταση αποτελεί η χαλάρωση ορισμένων από τις υποθέσεις 

από τις οποίες εξαρτάται το μοντέλο που έχουμε προαναφέρει. Η χαλάρωση αυτών 

των βασικών προϋποθέσεων δημιουργεί νέα μοντέλα. Η πρώτη από αυτές είναι ότι οι 

πιθανότητες μετάβασης είναι χρονικά ομογενείς. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μοντέλα που δεν εξαρτώνται από το χρόνο. Εάν αναιρέσουμε την 

υπόθεση ότι κάθε πατέρας έχει ένα γιο (η οποία είναι και η λιγότερο ρεαλιστική) 

δημιουργούμε μοντέλα διαφορετικών ρυθμών γέννησης. Τρίτο μοντέλο που μπορεί 

να δημιουργηθεί και οφείλεται στον McGinnis (1968) είναι αυτό της αθροιστικής 

αδράνειας. Το εν λόγω μοντέλο περιγράφει την περίπτωση όπου η πιθανότητα ενός 

ατόμου να αλλάξει κατηγορία (τάξη), μειώνεται όσο αυξάνεται η χρονική διάρκειά 

του παραμονής στην κατηγορία.  

 

Σε αυτό το σημείο, θα αναφέρουμε και μία καινούργια έννοια, η οποία πλέον κρίνεται 

απαραίτητη και είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω ανάλυση της εργασίας μας. 

Η συγκεκριμένη έννοια ονομάζεται ετερογένεια. Το Μαρκοβιανό μοντέλο 



κινητικότητας, εμπεριέχει μία περιγραφή της εξέλιξης μίας μόνο οικογενειακής 

γραμμής, με πιθανοθεωρητικό χαρακτήρα. Αν όλες οι οικογενειακές γραμμές είχαν 

τις ίδιες πιθανότητες μετάβασης, τότε η θεωρία θα περίγραφε επακριβώς τη συνολική 

συμπεριφορά της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο, από τη στιγμή που οι 

οικογενειακές γραμμές θα έπρεπε να έχουν τους ίδιους πίνακες μετάβασης. Επομένως 

η συνολική συμπεριφορά του συστήματος θα επηρεαζόταν από τα αποτελέσματα των 

διαφόρων πινάκων μετάβασης, ενώ παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει και για την 

κινητικότητα εντός των γενεών. Πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα εργάστηκαν οι 

McFarland (1970) και Morrison (1971). Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι 

επιδράσεις της ετερογένειας είναι στη δομή των πινάκων μετάβασης Τ-βημάτων. Σ’ 

ένα ομογενή Μαρκοβιανό πληθυσμό αυτή θα είναι η Τ δύναμη του πίνακα ενός 

βήματος.  

Απλός και ασφαλής τρόπος για τη διάγνωση ή όχι της ετερογένειας δεν υπάρχει 

εξετάζοντας τον πίνακα Ρ² και τον πίνακα Ρ³. Μία, όμως, υπερβολική πιθανότητα στη 

διαγώνιο του πρώτου, δείχνει ισχυρή πιθανότητα εμφάνισης ετερογένειας μεταξύ του 

πληθυσμού.  

  

Συνεχίζοντας με την ανάλυσή μας, θα αναφερθούμε στα μοντέλα αλληλεπίδρασης 

της Μαρκοβιανής αλυσίδας. Το βασικό μοντέλο αφορά τη συμπεριφορά μίας απλής 

οντότητας. Εν συνεχεία, η συμπεριφορά του πληθυσμού συνάγεται με την υπόθεση 

ότι τα άτομα δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η εν λόγω υπόθεση έδωσε και τη 

δυνατότητα να ερμηνευτούν οι πιθανότητες ως αναμενόμενες αναλογίες. Στην 

πραγματικότητα, τα άτομα αλληλεπιδρούν παρατηρώντας το ένα τη συμπεριφορά του 

άλλου και επηρεαζόμενα από αυτά που βλέπουν. Η επίδραση των δημοσκοπήσεων 

στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων, η αγοραστική συμπεριφορά και η μόδα όπως 

επίσης και η διαμόρφωση των διαφόρων κοινωνικών τάσεων, φανερώνουν τέτοιες 

συμπεριφορές. Πρώτος ο Matras (1967) ασχολήθηκε με αυτή την κατηγορία 

μοντέλων. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι αυτό της έλξης-απώθησης (push-pull). Εδώ, η 

ελκυστικότητα μίας κατάστασης επιτρέπεται να εξαρτάται γραμμικά από το υπάρχον 

μέγεθός της, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ατόμων στην κατάσταση, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μετακίνησης προς εκείνη την κατάσταση παρά 

προς οπουδήποτε αλλού. Σε αυτό το μοντέλο, τα άτομα γνωρίζουν τους αριθμούς σε 

όλες τις τάξεις, ακόμη και στη δική τους. Αυτό δε συμβαίνει, όμως, πάντοτε. Σε 

πολλές περιστάσεις, το άτομο ανταποκρίνεται μόνο στο μέγεθος της δικής του τάξης. 



Το αυξανόμενο μέγεθος μπορεί να επιφέρει είτε καλυτέρευση των υπηρεσιών είτε 

υποβάθμιση αυτών. Και οι δύο περιπτώσεις καλύπτονται από το γραμμικό μοντέλο 

δυσαρέσκειας, που είναι ελαφρώς τροποποιημένο συγκριτικά με το προηγούμενο. 

Τρίτο και τελευταίο μοντέλο αλληλεπίδρασης είναι αυτό της εκλογικής 

συμπεριφοράς. Στις δύο περιπτώσεις οι οποίες και εξετάστηκαν δε βρέθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά από την απλή Μαρκοβιανή αλυσίδα, ενώ το σύστημα προσέγγισε 

μία κατάσταση ισορροπίας ανεξάρτητα από την αρχική δομή. Το εξεταζόμενο 

μοντέλο οφείλεται στον Conlisk (1976) και χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, ο 

ψηφοφόρος εξετάζει εάν θα επανεκτιμήσει τη στάση του, ενώ το δεύτερο στάδιο 

προκύπτει εάν αποφασιστεί αλλαγή και έχει να κάνει με την επιλογή του ατόμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3 : Μοντέλα για ανοιχτά κοινωνικά συστήματα 

  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με μοντέλα που αναφέρονται σε ανοιχτά 

συστήματα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράψαμε κλειστά συστήματα, τα οποία 

δεν είχαν κέρδη και απώλειες, κανένα μέλος δεν εισερχόταν εντός του συστήματος 

και κανένα δε μετακινούνταν έξω από αυτό. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 

μεταβαλλόμενη εσωτερική δομή του κάθε συστήματος. Τέτοια μοντέλα και 

συστήματα εμφανίζονται συνήθως στην κοινωνική ή επαγγελματική κινητικότητα. 

Αντίθετα, τα μοντέλα και συστήματα τα οποία θα εξετάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο 

έχουν ως απαραίτητα στοιχεία τόσο τα inputs όσο και τα outputs. Θα εξετάσουμε δύο 

γενικεύσεις του Μαρκοβιανού μοντέλου. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο μοντέλων είναι ο στοχαστικός μηχανισμός που 

διέπει τις απώλειες του συστήματος. Αυτόν τον χειριζόμαστε συνδέοντας μία χρονικά 

ομογενή πιθανότητα απώλειας σε κάθε βαθμίδα ή στρώμα. Από την άλλη πλευρά, η 

διαφορά τους βρίσκεται στις υποθέσεις που διέπουν την εισροή. Στο πρώτο μοντέλο, 

η εισροή κατά τη χρονική στιγμή Τ είναι είτε μία γνωστή ποσότητα είτε περίπτωση 

μίας γνωστής στοχαστικής διαδικασίας. Τα αποθέματα στις διάφορες βαθμίδες είναι 

τυχαίες μεταβλητές με κατανομές που προσδιορίζονται από τις στοχαστικές ιδιότητες 

των ροών. Εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου είχαμε από τον Gani (1963) στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας.  

 

Το δεύτερο μοντέλο βρίσκει εφαρμογές στο χώρο του προγραμματισμού ανθρωπίνων 

πόρων. Σε αυτή την περίπτωση, οι καταστάσεις του συστήματος δηλώνουν βαθμίδες 

ιεραρχίας, ομάδες ηλικιών ή άλλες ταξινομήσεις εργαζομένων σε μία επιχείρηση. Το 

συνολικό μέγεθος του συστήματος είναι ορισμένο, εν αντιθέσει με το συνολικό 

αριθμό των προσλήψεων. Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες για προσλήψεις 

καθορίζονται από τις απώλειες μαζί με όποια μεταβολή στο μέγεθος του συστήματος. 

Εάν αυτή η εκδοχή είναι ρεαλιστική θα πρέπει η προσφορά να ξεπερνάει τη ζήτηση. 

Η εκδοχή του μοντέλου με ορισμένο συνολικό μέγεθος οφείλεται στους Young και 

Almond (1961). Και στα δύο μοντέλα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στα αποθέματα 

των ατόμων στις διάφορες βαθμίδες. 

 

 



Σε αντίθεση με ότι είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σ’ ένα ανοιχτό σύστημα με 

δοθείσα εισροή ο βασικός μαθηματικός τύπος είναι ο ακόλουθος 

∑
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Η παραπάνω σχέση δικαιολογείται από το γεγονός ότι σ’ ένα ανοιχτό σύστημα είναι 

δυνατό να έχουμε μετακινήσεις έξω από το σύστημα. Παράλληλα, η πιθανότητα 

απώλειας από την i βαθμίδα σε χρόνο Τ συμβολίζεται με pi, k+1 και ισχύει 

Pi, k+1=1- p∑
=

k

j 1
ij 

Σημαντική επίσης παράμετρος για τη σωστή λειτουργία και κατανόηση του μοντέλου 

είναι η κατανομή των νέων μελών στις διάφορες βαθμίδες. Αν και σε πολλές 

εφαρμογές όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι τοποθετούνται στην πιο χαμηλή βαθμίδα, 

θα υποθέσουμε ότι μία αναλογία p0j των νέων μελών εισέρχεται στην βαθμίδα j και η 

σχέση που επικρατεί είναι η εξής 

∑
=

k

j 1
p0j=1 

Η εν λόγω κατανομή {p0j} ονομάζεται κατανομή προσλήψεων (recruitment 

distribution). Μία εναλλακτική υπόθεση που σχετίζεται με την είσοδο νέων μελών 

στο σύστημα  είναι ότι ένας νεοπροσλαμβανόμενος τοποθετείται στη βαθμίδα j με 

πιθανότητα p0j.  

 

Ακόμη μία σημαντική έννοια την οποία δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι αυτή της 

ομάδας κοορτίδας (cohort). Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε σε ένα σύνολο ατόμων 

το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό την ίδια χρονική στιγμή. Οι αριθμοί των 

αποθεμάτων σε χρόνο Τ δίνονται από την σχέση  

ñ(Τ)=n(0)ΡT 

και θα τείνουν στο μηδέν καθώς ο δείκτης Τ θα τείνει στο άπειρο. Εφαρμογή αυτής 

της περίπτωσης έχουμε στις ομάδες κοορτίδες. Μία μεταβλητή ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος, αλλά και πρακτικού συγχρόνως, είναι αυτή της αναμενόμενης 

αναλογίας της αρχικής ομάδας κοορτίδας που επιβιώνει στον οργανισμό σε διάφορες 

χρονικές περιόδους. Ο Young (1971), ανέπτυξε το συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης.  

 



Ένα δεύτερο μοντέλο το οποίο αναφέρεται στα ανοιχτά συστήματα τα οποία και 

εξετάζουμε στο εν λόγω κεφάλαιο, έχει να κάνει με επεκτεινόμενο σύστημα με δοθέν 

μέγεθος. Η διαφορά του με το προηγούμενο μοντέλο είναι ότι το συνολικό μέγεθος 

του οργανισμού είναι ορισμένο και όχι η εισροή. Με επεκτεινόμενους οργανισμούς 

ασχολήθηκαν οι Young και Almond (1961).  

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναφέρουμε τους τομείς στους οποίους τα μοντέλα 

που μας απασχολούν βρίσκουν πρακτική εφαρμογή. Αρχικά οφείλουμε να πούμε ότι 

η θεωρία των Μαρκοβιανών αλυσίδων διακριτού χρόνου δίνει το θεωρητικό 

υπόβαθρο σε όλα αυτά τα μοντέλα. Παραδείγματα βιβλίων που αναφέρονται 

αναλυτικότερα στη θεωρία αυτή είναι των Feller (1968), Moran (1968), Cox και 

Miller (1965), Karlin και Taylor (1975). 

   

Τα ανοιχτά και κλειστά Μαρκοβιανά μοντέλα έχουν βρει εφαρμογές σε όλους σχεδόν 

τους κλάδους της κοινωνικής επιστήμης. Εμείς θα αναφέρουμε τα 

χαρακτηριστικότερους και πιο σημαντικούς κλάδους εφαρμογής τους.  

Πρώτα θα αναφερθούμε στην εκπαίδευση και τον προγραμματισμό ανθρώπινου 

δυναμικού. Οι Bartholomew και Forbes (1979) έχουν αναλυτική βιβλιογραφία. Ο 

Bartholomew ασχολείται με προγραμματισμό εκπαίδευσης και προγραμματισμό 

ανθρώπινου δυναμικού σε εθνικό επίπεδο (1976). Άλλοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν 

ασχοληθεί με το αντικείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ενδεικτικά οι Gani 

(1968), Clough και McReynolds (1966), Kamat (1968), Thonstad (1969), Armitage 

και συνεργάτες (1969 και 1970), Menges και Elstermann (1971), Johnstone και Philip 

(1973) και Moore (1975). 

  

Άλλος τομέας όπου τα μαθηματικά μοντέλα βρήκαν σημαντική εφαρμογή είναι η 

δημογραφία. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τη χρησιμότητα της μακροχρόνιας 

πρόβλεψης ή ακόμη και της τάσης για αύξηση ή μείωση του πληθυσμού, του 

προσδόκιμου ζωής, της γήρανσης του πληθυσμού. Οι σωστές μαθηματικές 

προβλέψεις σε τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να προλάβουν καταστάσεις και να 

αντιμετωπίσουν έγκαιρα τυχόν μελλοντικά προβλήματα. Συγγραφείς που 

απασχολήθηκαν με το εν λόγω ζήτημα είναι οι Matras (1960 και 1967), Rogers 

(1968), Sykes (1969), Krishman (1977), Feeney (1973), Feichtinger (1972 και 1973), 

Rees και Wilson (1973), Joseph (1974), Salkin και συνεργάτες (1975). 



Στο χώρο της γεωγραφίας, η χωροθετική ανάλυση κατέχει εξέχουσα θέση στις 

σύγχρονες γεωγραφικές μελέτες. Η συγκεκριμένη ανάλυση αφορά τις μετακινήσεις 

του πληθυσμού, χρήσης γης και βιομηχανικής χωροθέτησης και μεγέθους. Οι Clark 

(1965), Tarver και Gurley (1965), Morrison (1967), Drewett (1969), Brown (1973), 

Long (1970), Bell (1974), Berry (1971), Collins (1973), Stafford (1977) έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα εκτενέστερα.  

 

Όσον αφορά τον κλάδο της οικονομίας, οι εφαρμογές είναι πολύ εκτεταμένες και 

καλύπτουν πράγματα όπως η κατανομή εισοδήματος, το μέγεθος των επιχειρήσεων, 

οι μεταπτώσεις των τιμών του χρηματιστηρίου, τα μερίδια αγοράς και άλλα. Μία 

χαρακτηριστική αναφορά των όσων ασχολήθηκαν με την εφαρμογή των 

μαθηματικών μοντέλων στην οικονομία είναι οι Hart και Prais (1956), Adelman 

(1958), Preston και Bell (1961), Collins και Preston (1961), Dent (1967), Dryden 

(1968), Fielitz και Bhargava (1973), Shorrocks (1976). 

 

Εφαρμογές των μοντέλων μπορούμε να σημειώσουμε και σε άλλους χώρους όπως για 

παράδειγμα στον προγραμματισμό των παροχών υγείας, στη συμπεριφορά των 

ψηφοφόρων, στη λογιστική, στην οδοντιατρική, στα συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ακόμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις! Η αναφορά και μόνο όλων 

αυτών των σημαντικότατων κλάδων μέσα στους οποίους τα μαθηματικά μοντέλα 

βρίσκουν εφαρμογή και αξιοποιούνται, δείχνει και τη σημαντικότητα την οποία 

έχουν. 

  

Παράλληλα, τα μαθηματικά μοντέλα ασχολούνται και με την έννοια της 

κινητικότητας, η οποία στις μέρες μας είναι ακόμη πιο σημαντική, αν αναλογιστεί 

κανείς τις δυνατότητες για μετακίνηση που δίνονται σε όλα τα επίπεδα της 

ανθρώπινης ζωής (επαγγελματικό, προσωπικό, κοινωνικό). Με την κοινωνική 

κινητικότητα ασχολήθηκε εκτενέστερα ο Boudon (1973) καθώς και ο Bibby (1975). 

O Shorrocks (1978), χειρίζεται τη μέτρηση της κινητικότητας καταγράφοντας ένα 

σύνολο ιδιοτήτων που φαίνονται επιθυμητές, ενώ στη συνέχεια ερευνά σε ποιο βαθμό 

είναι αμοιβαίως συνεπείς. Σχετικά με τη μέτρηση της κινητικότητας, έμφαση έχει 

δοθεί στο ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο ρεαλιστική είναι η Μαρκοβιανή 

υπόθεση. Σύμφωνα με τα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει, οι ροές προκαλούν 

μεταβολές στη δομή και όχι το αντίστροφο. Εάν οι μεταβολές προκαλούν τις ροές, 



τότε άλλοι συλλογισμοί μπορούν να γίνουν. Εδώ, οφείλουμε να κάνουμε μία 

διάκριση μεταξύ της δομικής (structural) και της καθαρής (pure) κινητικότητας. Η 

πρώτη αναφέρεται στον ελάχιστο όγκο της μετακίνησης που είναι απαραίτητος για να 

επιτευχθεί μία δοθείσα δομική μεταβολή. Η καθαρή κινητικότητα αναφέρεται στο 

τμήμα εκείνο της πραγματικής μετακίνησης που είναι πάνω από αυτό το ελάχιστο. 

Στο βαθμό όπου τα μέτρα μας σχετίζονται με ένα σύστημα σε ισορροπία (όταν εξ 

ορισμού δεν υπάρχει μεταβολή στη δομή), τότε αυτά είναι μέτρα καθαρής 

κινητικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4ο : Μοντέλα συνεχούς χρόνου για κλειστά κοινωνικά συστήματα 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο και συνεχίζοντας την κατηγοριοποίηση των μοντέλων την 

οποία έχουμε ξεκινήσει, θα ασχοληθούμε με μοντέλα συνεχούς χρόνου για κλειστά 

κοινωνικά συστήματα. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, αυτά τα μαθηματικά μοντέλα 

σχετίζονται άμεσα με αυτά τα οποία είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Η επιλογή μεταξύ 

διακριτού και συνεχούς χρόνου είναι εν μέρει υπόθεση ρεαλισμού και εν μέρει 

υπόθεση διευκόλυνσης. Η μαθηματική ανάλυση είναι, πάντως, ευκολότερη και πιο 

κατανοητή στα μοντέλα συνεχούς χρόνου. 

 

Στην Μαρκοβιανή αλυσίδα διακριτού χρόνου, οι μεταβολές της κατάστασης 

πραγματοποιούνται σε μονάδες χρονικών διαστημάτων. Για τη μετατροπή της 

διαδικασίας έτσι ώστε οι μεταβολές να γίνονται σε συνεχή χρόνο, υπάρχουν δύο 

τρόποι, τους και θα εξετάσουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι να επιτρέψουμε τη συνεχή 

σμίκρυνση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των μεταβάσεων. Αυτό από μόνο του 

δε φτάνει, επειδή η μοναδική του λειτουργία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας, 

μεταβάλλοντας την κλίμακα του χρόνου. Συγχρόνως, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι 

πιθανότητες μετάβασης αλλάζουν με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναμενόμενος αριθμός 

μεταβολών της κατάστασης στη μονάδα του χρόνου να παραμένει ο ίδιος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πιθανότητες μετάβασης από κάθε κατάσταση σε μία άλλη, οφείλουν 

να μειώνονται καθώς το χρονικό διάστημα μεταξύ των αλλαγών γίνεται όλο και 

μικρότερο.  

Ο δεύτερος τρόπος μετάβασης από διακριτό σε συνεχή χρόνο, έχει να κάνει με τα 

χρονικά διαστήματα. Αναλυτικότερα, στο μοντέλο διακριτού χρόνου οι μεταβολές 

της κατάστασης πραγματοποιούνται σε ορισμένα (fixed) χρονικά διαστήματα. 

Γενικεύοντας, θα μπορούσαμε να επιτρέπουμε τις μεταβολές να πραγματοποιούνται 

σε τυχαία χρονικά διαστήματα (random intervals of time). Σε αυτή την περίπτωση, η 

διαδικασία θα ορίζονταν με δύο στοχαστικές διαδικασίες. Η πρώτη θα ήταν μία 

Μαρκοβιανή αλυσίδα, η οποία και θα καθόριζε τις μεταβολές της κατάστασης (οι 

οποίες μεταβολές συμβαίνουν όταν έρθει ο χρόνος για να πραγματοποιηθούν). Η 

δεύτερη στοχαστική διαδικασία, θα ήταν μία σημειακή διαδικασία (point process), η 

οποία θα έδινε τις χρονικές στιγμές τις οποίες πραγματοποιούνται μεταβολές της 

κατάστασης. Αποτέλεσμα είναι η Μαρκοβιανή αλυσίδα να προκύπτει ως μία ειδική 



περίπτωση όταν η σημειακή διαδικασία εκφυλίζεται σ’ ένα σύνολο σημείων, σε 

ορισμένα διαστήματα.  

 

Οι δύο τρόποι τους οποίους και αναφέραμε παραπάνω, προκειμένου να φτάσουμε στο 

Μαρκοβιανό μοντέλο, είναι ισοδύναμοι. Παρά την ισοδυναμία τους, όμως, κάθε 

συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτεί την προτίμηση του ενός ή άλλου τρόπου. Η 

ειδοποιός διαφορά, η οποία και θα κρίνει ποιος τρόπος ενδείκνυται, σχετίζεται με το 

εάν έχει νόημα να μιλάμε ή όχι για μεταβολές της κατηγορίας μέσα σε μία 

κατάσταση. Στην επαγγελματική κινητικότητα, για παράδειγμα, οι καταστάσεις του 

συστήματος μπορούν να οριστούν κατά κλάδο. Ένα άτομο το οποίο αλλάζει την 

απασχόλησή του, χωρίς να αλλάξει κατάσταση μέσα στον ίδιο κλάδο, μπορεί να 

διακρίνει τη συμπεριφορά του έναντι αυτής κάποιου άλλου ατόμου το οποίο 

παραμένει στην ίδια απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει νόημα να μιλάμε 

για μετακινήσεις μέσα στην ίδια κατάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ορισμός της 

διαδικασίας σε σχέση με τους ρυθμούς μετάβασης είναι πιο φυσικός. Αν, όμως, το 

απαιτεί η περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί η επαναπαραμετροποίηση (reparametrize) 

του μοντέλου, ώστε να επικεντρωθούμε χωριστά στις δύο πλευρές, στις διάρκειες 

κάθε κατάστασης και στις μεταβολές της κατάστασης.  

 

Οι εφαρμογές των κλειστών Μαρκοβιανών μοντέλων σε συνεχή χρόνο είναι μάλλον 

ασυνήθιστες. Με αυτές ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Coleman (1964), ο οποίος 

προσάρμοσε ένα μοντέλο συνεχούς χρόνου στα δεδομένα κοινωνικής κινητικότητας 

των Glass και Hill, καθώς και του Svalagosta. Σύμφωνα με αυτόν, η βασική χρήση 

των Μαρκοβιανών μοντέλων συνεχούς χρόνου, ήταν για τη μελέτη της αλλαγής 

στάσης. Σε ορισμένη στιγμή, ένα δείγμα ατόμων τοποθετούνται σε κατηγορίες και 

στη συνέχεια καταγράφονται οι μεταβολές της κατηγορίας, που θα 

πραγματοποιηθούν στη συνέχεια. Το ιδανικό θα ήταν να παρατηρούμε τις χρονικές 

στιγμές στις οποίες γίνονται οι μεταβολές, πρακτικά, όμως, είναι ευκολότερο να 

παρατηρηθούν οι καινούργιες κατηγορίες σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο 

βασικός στόχος, πάντως, θα πρέπει να είναι η εκτίμηση των ρυθμών μετάβασης, γιατί 

αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα πρόβλεψης της κατανομής της 

μελλοντικής τάσης των χρόνων παραμονής.  

 

 



Συνεχίζοντας την ανάλυση μας, θα αναφερθούμε σε μία άλλη κατηγορία μοντέλων η 

οποία χαρακτηρίζει τα κλειστά συστήματα συνεχούς χρόνου. Στη συγκεκριμένη 

κατηγορία μοντέλων, η τάση για μετακίνηση εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής 

στην κατηγορία. 

Αρχικά, αναφερόμαστε στα ημι-μαρκοβιανά μοντέλα. Ο ορισμός της ημι-

μαρκοβιανής διαδικασίας μπορεί να προσεγγιστεί με δύο τρόπους, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε αυτούς που σημειώσαμε για τη Μαρκοβιανή διαδικασία. Ο πρώτος 

αναφερόταν στους ρυθμούς μετάβασης. Ο δεύτερος είχε μία διαδικασία για μεταβολή 

της κατάστασης μαζί με μία Μαρκοβιανή αλυσίδα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι 

δύο διαδικασίες είναι ισοδύναμες, σε κάθε, όμως, εφαρμογή ταιριάζει μία 

περισσότερη από την άλλη. Το ίδιο ισχύει και για τις ημι-μαρκοβιανές διαδικασίες. 

Τέτοιου είδους μοντέλα προκύπτουν συνήθως σε ασφαλιστικές μελέτες, στην 

ανάλυση πολλαπλής μείωσης και στη βιομετρία.  

Στο ημι-μαρκοβιανό μοντέλο, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που έχουν πρακτικό 

ενδιαφέρον. Δύο θέματα, όμως, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο έχει να κάνει 

με τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν μία 

διαδικασία μπορεί να παρατηρηθεί σε διακριτό χρόνο, χρειάζεται να γνωρίζουμε τι 

συμπέρασμα μπορούμε να εξάγουμε από τη διαδικασία. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο 

οφείλουμε να προσέξουμε αφορά την κατανομή της κατάστασης ισορροπίας.  

 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η χαλάρωση ορισμένων εκ των 

προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε μοντέλο, μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

γενικεύσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο συγκεκριμένες υποθέσεις τις 

οποίες θα μπορούσε κάποιος μελετητής να χαλαρώσει είναι η χρονική ομοιογένεια 

και η ανεξαρτησία των διαδοχικών χρόνων παραμονής. Με την προϋπόθεση ότι όλες 

οι γενικεύσεις διατηρούν το χαρακτηριστικό της εμφυτευμένης Μαρκοβιανής 

αλυσίδας, όλες οι ιδιότητες του συστήματος που θα προκύψουν από το 

χαρακτηριστικό αυτό θα παραμείνουν ανέπαφες. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

μετατραπούν σε πραγματικό χρόνο, το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα στον τρόπο 

αυτής της γενίκευσης αποτελεί το μεγάλο μέγεθος των λεπτομερών δεδομένων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή τέτοιων μοντέλων.  

 

 

 



Κεφάλαιο 5ο : Μοντέλα συνεχούς χρόνου για ανοιχτά κοινωνικά συστήματα 

 

Ακολουθώντας την ανάλυση πάνω στα μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού ανθρωπίνων 

πόρων, θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο με τα μοντέλα συνεχούς χρόνου για 

ανοιχτά κοινωνικά συστήματα. Η θεωρία αυτών δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 

άμεση συνέχεια της αντίστοιχης θεωρίας για τα κλειστά συστήματα που είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στα νέα χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν. 

Αρχικά, θεωρούμε ότι ένα σύστημα είναι ανοιχτό όταν συμβαίνουν απώλειες. 

Παράλληλα, θα εισαγάγουμε δύο κύριες κατηγορίες μοντέλων οι οποίες διαφέρουν 

μεταξύ τους στην υπόθεση σχετικά με τις εισροές.  

 

Το πρώτο παράδειγμα αφορά ένα σύστημα χωρίς εισροή στο οποίο υπάρχουν δύο 

καταστάσεις απορρόφησης, τις οποίες μπορούμε και να ονομάσουμε τελικές 

καταστάσεις. Το εν λόγω παράδειγμα αφορά την επιβίωση μετά από θεραπεία για 

καρκίνο. Οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία, μπορεί να βρεθούν σε μία 

κατάσταση μεταξύ ενός δυνατού αριθμού καταστάσεων. Για παράδειγμα , οι πιθανές 

καταστάσεις θα μπορούσαν να είναι «υποτροπή», «υγεία» και «θάνατος». Η ακριβής 

κατηγοριοποίηση εξαρτάται από το αντικείμενο της έρευνας. Οι Fix και Neyman 

(1951) ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο, το οποίο ανέλυσε με γενικότερους όρους 

ο Zahl (1955). Στο μοντέλο των προαναφερόμενων, υπήρχαν τέσσερις καταστάσεις. 

Βασικότερος στόχος της εφαρμογής τους σχετικά με τον καρκίνο ήταν η εκτίμηση 

των ρυθμών μετάβασης. Κατόπιν, οι ρυθμοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για να δοθούν 

τα μέτρα επιβίωσης. Ένα τέτοιο μέτρο είναι ο ρυθμός επιβίωσης για Τ χρόνια. Το 

μέτρο αυτό είναι η αναλογία εκείνων οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπευτική αγωγή και 

επιβιώνουν για τουλάχιστον Τ χρόνια. Όμως, η παρατηρούμενη τιμή του ρυθμού δεν 

εξαρτάται μόνο από τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, αλλά και από άλλους 

κινδύνους που δε σχετίζονται με αυτόν. Για το σωστότερο υπολογισμό των ρυθμών, 

συνηθίζεται να υπολογίζουμε καθαρούς ρυθμούς, οι οποίοι συνυπολογίζουν και 

αυτούς τους διαφορετικούς κινδύνους. Παρατηρώντας τις μεταβλητές nj(T) σ’ ένα ή 

περισσότερα σημεία, θα είναι δυνατό να εκτιμήσουμε τους ρυθμούς μετάβασης. Με 

αυτές τις εκτιμήσεις είναι δυνατό να προβλέψουμε τους αριθμούς στις διάφορες 

καταστάσεις για μελλοντικές χρονικές στιγμές. 



Δεύτερο μοντέλο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα είναι αυτό 

που αφορά ένα ιεραρχικό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού. Με τα μοντέλα συνεχούς 

χρόνου για ιεραρχικά συστήματα ασχολήθηκαν πρώτοι οι Seal (1945) και Vajda 

(1948). Το εν λόγω σύστημα έχει μία τελική κατάσταση, την οποία τη συμβολίζουμε 

με Sk+1 ενώ προαγωγές γίνονται μόνο από μία βαθμίδα στην αμέσως ανώτερη. 

Συγχρόνως, όλοι οι νεοεισερχόμενοι εντάσσονται στη βαθμίδα 1. Το περιγραφόμενο 

μοντέλο είναι γενικότερο από τη Μαρκοβιανή εκδοχή του Vajda (1948). Ο 

συγγραφέας υπέθεσε ότι ο ρυθμός εισροής στο σύστημα καθώς και ο ρυθμός 

απώλειας από αυτό είναι σταθερές ποσότητες. Ένα τέτοιο σύστημα με σταθερούς 

ρυθμούς προαγωγής, απωλειών και εισροής θα έτεινε σε μία γεωμετρική δομή. 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας για τα μοντέλα συνεχούς χρόνου σε ανοιχτά 

κοινωνικά συστήματα, θα αναφερθούμε στη θεωρία για μοντέλο με ορισμένο 

μέγεθος. Εάν το συνολικό μέγεθος του συστήματος είναι μία γνωστή συνάρτηση του 

Τ, οι αναμενόμενοι αριθμοί των αποθεμάτων μπορούν να βρεθούν με μία μέθοδο η 

οποία μοιάζει αυτή του μοντέλου διακριτού χρόνου.  

 

Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε υποθέσει ότι οι ρυθμοί μετάβασης είναι σταθεροί. 

Αυτή η υπόθεση φαίνεται να ισχύει στην εφαρμογή της περίπτωσης της επιβίωσης 

από καρκίνο, σίγουρα όμως δεν επαρκεί για να εφαρμοστεί σ’ ένα σύστημα 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι προαγωγές εξαρτώνται από την αρχαιότητα του ατόμου, 

ενώ η τάση αποχώρησης από το Τ, που είναι η διάρκεια υπηρεσίας. Θα χαλαρώσουμε 

την υπόθεση ότι ο ρυθμός απώλειας είναι σταθερός και θα δούμε τις συνέπειες. Μετά 

τη μαθηματική ανάλυση, παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα 

της κατανομής της διάρκειας υπηρεσίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 

ανώτατης βαθμίδας. Σε απόλυτες τιμές, η αλλαγή στην υψηλότερη βαθμίδα 

αντισταθμίζεται από εκείνη στη χαμηλότερη. Σε σχετικές, όμως, τιμές η ανώτατη 

βαθμίδα εξαρτάται από την υπόθεση του σταθερού ρυθμού απώλειας. Γενικότερα, 

κάθε παράγοντας που τείνει να αυξήσει τη μεταβλητότητα της διάρκειας υπηρεσίας 

είναι πιθανό να αυξάνει το μέγεθος των ανώτατων βαθμιδών εις βάρος των 

χαμηλότερων.  

 



Προκειμένου να γενικεύσουμε την κατάσταση όπου οι ρυθμοί προαγωγής θα 

εξαρτώνται από τη διάρκεια παραμονής, θα αναφερθούμε στα ημι-Μαρκοβιανά 

μοντέλα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην ειδικά 

περίπτωση μίας απλής ιεραρχίας και οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δώσουμε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 

 Η πρώτη προσέγγιση είναι μία άμεση προσέγγιση στη λύση των βασικών 

ολοκληρωτικών εξισώσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσπαθεί να ρίξει κάποιο 

φως στην επίδραση που έχουν οι ρυθμοί προαγωγής που εξαρτώνται από την 

αρχαιότητα. Στην προσέγγιση αυτή, οι μεταβάσεις διέπονται από ένα πίνακα 

πιθανοτήτων μετάβασης ενώ οι χρόνοι στους οποίους πραγματοποιούνται οι 

μεταβάσεις διέπονται από κατανομές πιθανοτήτων (μία για κάθε δυνατή μετάβαση). 

Μία διαδικασία όπως η ανωτέρω μπορεί να προσδιοριστεί  σε σχέση με τους ρυθμούς 

μετάβασης εκφρασμένων ως συναρτήσεις του χρόνου που δαπανάται σε μία δοθείσα 

κατάσταση. Τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε μετά από τη 

μαθηματική ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε είναι ότι κάνοντας τις πιθανότητες 

προαγωγής να αυξάνονται ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας, αυξάνουμε το 

αναμενόμενο μέγεθος της τελευταίας βαθμίδας. Εφόσον το συνολικό αναμενόμενο 

μέγεθος δεν εξαρτάται από τη μορφή της έντασης προαγωγής, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι θα αυξηθεί το σχετικό αναμενόμενο μέγεθος της χαμηλότερης 

βαθμίδας. Ακόμη, η υπόθεση για σταθερή ένταση προαγωγής δε φαίνεται να είναι 

κρίσιμη, τουλάχιστον για τη χαμηλότερη βαθμίδα.  

 

Η δεύτερη προσέγγιση έχει να κάνει με υποθετικές βαθμίδες. Έχει υιοθετηθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στις θεωρίες ουρών αναμονής. Ουσιαστικά, η μέθοδος περιλαμβάνει 

την αντικατάσταση του πραγματικού συστήματος μ’ ένα Μαρκοβιανό σύστημα, το 

οποίο είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Η ακολουθούμενη μέθοδος αφορά την 

αντικατάσταση κάθε βαθμίδας του πραγματικού συστήματος μ’ ένα κατάλληλο 

αριθμό “g” υποβαθμίδων. Οι ρυθμοί απώλειας οφείλουν να είναι οι ίδιοι για κάθε 

υποβαθμίδα μίας δοθείσας βαθμίδας. Τα αναμενόμενα μεγέθη των υποβαθμίδων 

καθορίζονται από τη θεωρία των Μαρκοβιανών διαδικασιών. Σε αυτή την περίπτωση, 

τα μεγέθη των πραγματικών βαθμίδων τα παίρνουμε με άθροιση των σχετιζόμενων 

υποβαθμίδων. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που αποκαλύπτεται από τα 

αποτελέσματα είναι ότι τα σχετικά αναμενόμενα μεγέθη των βαθμίδων, με την 



εξαίρεση της τελευταίας, σχηματίζουν μία γεωμετρική πρόοδο, ανεξαρτήτως της 

τιμής του “g”. Η σημασία της υπόθεσης σχετικά με τους ρυθμούς προαγωγής 

εξαρτάται από το εάν η προαγωγή είναι πολύ πιο πιθανή από την απώλεια (οπότε ο 

λόγος rk+1/r -όπου rk+1 ο ρυθμός απώλειας- είναι μικρός), επομένως η υπόθεση δεν 

είναι κρίσιμη. Εάν, από την άλλη πλευρά, η απώλεια είναι πολύ πιο πιθανή από την 

προαγωγή και ο λόγος rk+1/r μεγάλος, το είδος της υπόθεσης που κάνουμε είναι πολύ 

σημαντικό. Αποτέλεσμα του να κάνουμε τις εντάσεις προαγωγής αύξουσες 

συναρτήσεις της αρχαιότητας, είναι η αύξηση των σχετικών μεγεθών των 

χαμηλότερων ομάδων εις βάρος των υψηλότερων. Παρόμοιο αποτέλεσμα παίρνουμε 

όταν επιτρέπουμε στο ρυθμό απωλειών να εξαρτάται από τη συνολική διάρκεια 

υπηρεσίας. Μία άλλη ομοιότητα μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι το μέγεθος 

των υψηλότερων βαθμιδών εξαρτάται πιο κρίσιμα από τις υποθέσεις. Εάν γενικεύαμε, 

θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το Μαρκοβιανό μοντέλο υπερεκτιμά τα μεγέθη 

των υψηλότερων βαθμιδών και αντίστοιχα υποεκτιμά τα μεγέθη των χαμηλότερων.  

 

Η θεωρία των Μαρκοβιανών διαδικασιών συνεχούς χρόνου, περιγράφεται τις 

περισσότερες φορές περιληπτικά ενώ η ανάλυση τους περιορίζεται σε ειδικές  

περιπτώσεις, όπως γεννήσεων και θανάτου. Συγγραφείς στους οποίους μπορεί να 

ανατρέξει ο ενδιαφερόμενος και να ανασύρει πληροφορίες σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα είναι οι Cox και Miller (1965), Isaacson και Madsen (1976), o 

Bartlett (1955) και o Chung (1967), ο οποίος δίνει και την πληρέστερη ανάλυση πάνω 

στο θέμα.  

Ανάλογη αντιμετώπιση τυγχάνουν και οι θεωρίες που σχετίζονται με τις ημι-

Μαρκοβιανές διαδικασίες. Οι Cox και Miller (1965) παρουσιάζουν τα στοιχειώδη. 

Πρωτοπόρα θα χαρακτηρίζονταν τα έργα του Pyke (1961), όπως και του Cinlar 

(1975), το οποίο αποτελεί και την πιο χρήσιμη πηγή πληροφοριών επάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα. Σχετικά με τις κοινωνικές αναφορές, η καλύτερη πηγή είναι ο 

Ginsberg (1971).  

 

Οι εφαρμογές των μοντέλων συνεχούς χρόνου υστερούν σε σχέση με τις εφαρμογές 

των μοντέλων διακριτού χρόνου. Είδαμε την εργασία των Fix και Neyman (1951) 

σχετικά με την επιβίωση από τον καρκίνο. Τα κλειστά μοντέλα Μαρκοβιανής 

διαδικασίας έχουν προταθεί για τη δυναμική της δομής ομάδας και για τα κοινωνικά 



δίκτυα από τους Sorenson και Hallinan (1977) και τους Holland και Leinhardt (1977). 

Ο Yamaguchi (1980) πρότεινε ένα διαφορετικό είδος μοντέλου επιλογής φιλίας 

βασιζόμενο στη διαδικασία γεννήσεως και θανάτου. Σχετικά με την πορεία των 

κατηγορουμένων μέσα από ένα σύστημα δικαιοσύνης ασχολήθηκαν οι Slivka και 

Cannavale (1973). Οι Yang και Hursch (1973) πέρασαν τα παραδοσιακά πεδία 

ανταγωνισμού και ασχολήθηκαν με υποδείγματα ύπνου. Ο Kao (1974) ασχολήθηκε 

με τη μεταφορά σθενών που έπασχαν από στεφανιαία νόσο. Η McClean (1980) 

πρότεινε ημι-Μαρκοβιανό μοντέλο για πληθυσμούς πολλαπλών βαθμιδών με εισροή 

Poisson. Οι Valliant και Milkovich (1977) συγκρίνουν Μαρκοβιανά και ημι-

Μαρκοβιανά μοντέλα σε άσκηση πρόβλεψης προσωπικού. Για την κινητικότητα της 

εργασίας στη Σκανδιναβία αναφέρεται ο Ginsberg (1978, 1979). Επίσης αξίζει να 

αναφέρουμε τους Thompson (1980), Chiang (1968), Singer και Spilerman (1977), 

Bartholomew (1977) και τέλος τον Tuma και συνεργάτες (1979). 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 6ο : Λοιπά μοντέλα : διάρκειας, μεγέθους, ορισμένου μεγέθους τάξης, 

επιδημικά 

 

Στη συνέχεια της εργασίας μας, θα αναφερθούμε σε μοντέλα τα οποία αναφέρονται 

στη διάρκεια και το μέγεθος, σε κοινωνικά συστήματα με ορισμένο μέγεθος τάξεων 

ενώ θα δούμε και το απλό αλλά και το γενικό επιδημικό μοντέλο για τη διάδοση των 

ειδήσεων, των φημών και των ιδεών.  

 

Ξεκινώντας από το πρώτο, αρχικά σημειώνουμε τη βαρύνουσα σημασία την οποία 

έχει η διάρκεια κάποιας δραστηριότητας ή το μέγεθος κάποιας ποσότητας σε πολλά 

κοινωνικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε το προσδόκιμο ζωής, την 

ηλικία γάμου τα οποία για ένα δημογράφο έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο χρόνος 

επιβίωσης ενός αρρώστου έπειτα από θεραπεία για καρκίνο αποτελεί ένα δείγμα 

αποτελεσματικότητας ενώ το μέγεθος του πλούτου, ο βαθμός ανεργίας ή το μέγεθος 

των επιχειρήσεων και των πόλεων αποτελούν άλλα παραδείγματα. Όλες αυτές οι 

διαφορετικές ποσότητες έχουν δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά κοινά. Το πρώτο 

εξ αυτών είναι το γεγονός ότι όλες υπόκεινται σε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας, κάτι 

που σημαίνει ότι ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με βάση τη θεωρία των 

πιθανοτήτων. Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό των ποσοτήτων αυτών είναι ότι, 

βάσει εμπειρίας, οι κατανομές των συχνοτήτων πολλών εξ αυτών των μεταβλητών 

μπορούν να παρασταθούν με απλές καμπύλες των οποίων η σταθερότητα σε βάθος 

χρόνου είναι αξιοσημείωτη.  

 

Η μελέτη σχετικά με τη διάρκεια, έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλους χώρους εκτός 

των κοινωνικών επιστημών. Η παρουσίαση που θα κάνουμε θα βασιστεί σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό στη μοντελοποίηση της διάρκειας του χρόνου όπου ένα άτομο 

απασχολείται σε μία εργασία (συμπληρωμένη διάρκεια υπηρεσίας ή για συντομία 

ΣΔΥ), χωρίς να παραλείπονται και άλλες εφαρμογές.  

Εάν υποθέσουμε ότι με Τ συμβολίζεται η διάρκεια της μεταβλητής που μας 

ενδιαφέρει, τότε η κατανομή της είναι επί της ουσίας το αντικείμενο του 

ενδιαφέροντός μας. Η κατανομή μπορεί να εκφραστεί με τρεις τρόπους:  

Α) Με τη συνάρτηση επιβίωσης, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την πιθανότητα 

ώστε ένα άτομο να επιβιώσει για μία χρονική διάρκεια Τ. Συμβολίζεται με G(T). 



Β) Με τη συνάρτηση πυκνότητας της συμπληρωμένης διάρκειας υπηρεσίας (ΣΔΥ). 

Αυτή συνδέεται με τη συνάρτηση κατανομής F(T), ενώ σχετίζεται με τη G(T) μέσω 

της σχέσης  

f(T)= -dG(T)/dT 

Γ) Με την ένταση ή το ρυθμό απώλειας, ο οποίος συμβολίζεται με λ(Τ) και ορίζεται 

ως εξής 

Pr {απώλεια στο διάστημα Τ, Τ + δΤ / επιβίωση στο Τ} = λ(Τ)δΤ 

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας σχετικά με την κατασκευή μοντέλων 

επικεντρώνεται στην f(T) και στην G(T), όμως η εξήγηση του μοντέλου γίνεται 

καλύτερα με την λ(Τ).  

 

Μοντέλα για τη διάρκεια αποτελούν διάφορες εκθετικές και μικτές εκθετικές 

κατανομές, διάφορα μοντέλα δικτύων όπως επίσης και μοντέλα τυχαίου περιπάτου. 

Παράλληλα υπάρχει και λογαριθμικό μοντέλο για τη διάρκεια και το μέγεθος.  

Σχετικά με τις εκθετικές και μικτές εκθετικές κατανομές ασχολήθηκαν έντονα οι Rice 

και συνεργάτες (1950) όπως επίσης και ο Silcock (1954). Η εκθετική κατανομή 

προσφέρει πραγματικά μία ελέγξιμη υπόθεση σχετικά με τη διαδικασία αποχώρησης 

και ανοίγει το δρόμο για επαρκή μοντέλα. Ο Silcock την προσάρμοσε σε διάφορες 

κατανομές συμπληρωμένης διάρκειας υπηρεσίας, με φτωχά αποτελέσματα. Αντίθετα, 

τα μικτά μοντέλα τα οποία πρότεινε ο ίδιος επιστήμονας κάποια χρόνια αργότερα 

(1954) εμφανίζουν κάποια καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς να προσφέρουν μία σωστή 

εξήγηση της διαδικασίας αποχώρησης.  

Μία ενδιαφέρουσα κατηγορία μοντέλων για τη διαδικασία αποχώρησης μπορεί να 

αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μία Μαρκοβιανή αλυσίδα για να παρουσιάσει τις 

μετακινήσεις μεταξύ εσωτερικών καταστάσεων (τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας) 

και από τις οποίες περνάει ένα άτομο προτού αποχωρήσει. Την προσέγγιση αυτή 

παρουσίασε πρώτος ο Herbst (1963), ονομάζοντάς την μοντέλο διαδικασίας 

απόφασης, για να συνεχίσουν οι Hoem (1971), Feichtinger (1971), Young (1971). Ο 

Herbst υποστήριξε ότι οι καταστάσεις στο μοντέλο του αντιστοιχούν σε πραγματικά 

γεγονότα, αλλά η ύπαρξή τους μπορεί να συναχθεί μόνο έμμεσα από το σχήμα της 

παρατηρούμενης κατανομής της ΣΔΥ.  

Ένας τρίτος τύπος μοντέλου τον οποίο θα δούμε, προκύπτει από τη μελέτη του 

χρόνου που χρειάζεται ένας τυχαίος περίπατος για να φθάσει σ’ ένα φράγμα 

απορρόφησης. Η ιδέα ανήκει στον Lancaster (1972), ως βάση για μοντέλο για τη 



διάρκεια μίας απεργίας. Οι απεργίες προκύπτουν ως πράξη ανάγκης όταν τα δύο μέρη 

διαφωνούν και δε μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν υποθέσουμε ότι κατά τη    

διάρκεια της απεργίας τα δύο διαφωνούντα μέρη χωρίζονται από μία απόσταση “d”, 

το μοντέλο του Lancaster είναι μία στοχαστική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

αυτό το χάσμα μπορεί να κλείσει.  

Η λογαριθμική κατανομή από την άλλη πλευρά, έχει προσαρμοστεί με επιτυχία σε 

πολλά είδη κατανομών τόσο διάρκειας, όσο και μεγέθους. Η λογαριθμοκανονικότητα 

προσφέρει επί της ουσίας στατιστικά πλεονεκτήματα αφού, εργαζόμενοι με το 

λογάριθμο της μεταβλητής, έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρο το εύρος των μεθόδων 

της «κανονικής θεωρίας». Συνεπώς, έχει μεγάλη πρακτική σημασία να 

ανακαλύψουμε τι είδους διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν στη λογαριθμική 

κατανομή. Πλήρης ανάλυση της κατανομής εφαρμόστηκε από τους Aitchison και 

Brown (1957).  Οι Lane και Andrew (1955) ανακάλυψαν ότι οι κατανομές της ΣΔΥ 

μπορούν να περιγραφούν επιτυχώς με λογαριθμικές κατανομές.  

 

Κατόπιν, θα αναφερθούμε στα μοντέλα που σχετίζονται με το μέγεθος. Μία μεγάλη 

κατηγορία διαδικασιών οδηγεί σε κατανομές που έχουν τη μορφή Pareto και στην 

ανάλυση μας για μοντέλα σχετικά με το μέγεθος θα περιγράψουμε κάποιες από αυτές. 

Τα μοντέλα αυτά καθώς και οι διάφορες διαδικασίες περιγράφουν, με όρους 

πιθανοτήτων, πώς το μέγεθος μεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου.  

 

Το πρώτο μοντέλο σχετικά με το μέγεθος ονομάζεται μοντέλο του Shorrocks. Η βάση 

του είναι μία Μαρκοβιανή διαδικασία συνεχούς χρόνου. Το μοντέλο αυτό αναφέρεται 

σε ένα κλειστό πληθυσμό, όμως έχει εφαρμογή και σε ανοιχτό πληθυσμό εάν 

αναλογιστούμε ότι οποιοσδήποτε φεύγει, αντικαθίσταται από ένα νέο πρόσωπο.  

Το δεύτερο μοντέλο είναι αυτό των Yule-Simon, το οποίο με τη σειρά είναι και αυτό 

Μαρκοβιανό, έχοντας, όμως, διαφορετικούς ρυθμούς συγκριτικά με το προηγούμενο 

μοντέλο του Shorrocks. Είναι σχεδιασμένο να περιγράψει ένα ανοιχτό σύστημα 

ορισμένου μεγέθους, όπου οι απώλειες αντικαθίστανται από νέα μέλη που 

εισέρχονται στο χαμηλότερο επίπεδο. Η επιλογή ενός σταθερού ρυθμού απώλειας (μ), 

συνεπάγεται τον ίδιο κίνδυνο απώλειας σε όλα τα επίπεδα.  

 

 

 



Στη συνέχεια, θα περάσουμε σε μοντέλα τα οποία αναφέρονται σε κοινωνικά 

συστήματα με ορισμένο μέγεθος τάξεων.  Θα μελετήσουμε τη δυναμική των 

κοινωνικών συστημάτων τα μέλη των οποίων μετακινούνται ανάμεσα σ’ ένα σύνολο 

τάξεων κάποιου είδους, με δεδομένο ότι τα μεγέθη των τάξεων έχουν δοθεί. 

Αντίθετα, οι αριθμοί των ροών είναι τυχαίες μεταβλητές, για τις οποίες και 

ενδιαφερόμαστε. Το στοχαστικό μοντέλο σε αυτές τις διαδικασίες προκύπτει από το 

μηχανισμό των απωλειών και έχει να κάνει με άτομα που φεύγουν ή μετακινούνται τα 

οποία και δημιουργούν κενά που με τη σειρά τους προκαλούν σειρά εσωτερικών 

μετακινήσεων. Ο κλάδος της στοχαστικής θεωρίας από την οποίο εξαρτώνται τα εν 

λόγω μοντέλα ονομάζεται θεωρία ανανέωσης. Οι πρόσφατες και κυριότερες 

εφαρμογές της είναι στο πλαίσιο της βιομηχανικής αντικατάστασης και της θεωρίας 

της αξιοπιστίας. Η τυχαία μεταβλητή κλειδί σε όλες τις περιπτώσεις είναι η διάρκεια 

του χρόνου στον οποίο μία οντότητα παραμένει ενεργητική.  

 

Ο απλούστερος τρόπος συστήματος ανανέωσης είναι αυτός όπου δεν υπάρχει 

εσωτερική διαφοροποίηση σε κατηγορίες (τάξεις). Το μοντέλο θα μας δείξει με ποιο 

τρόπο η εισροή, εκροή και η κατανομή της ηλικίας εξαρτώνται από την κατανομή 

ζωής, η οποία υποθέτουμε ότι είναι δοσμένη. Μία συνάρτηση κλειδί, από την οποία 

εξαρτώνται σχεδόν όλα, είναι η συνάρτηση ανανέωσης, η οποία συμβολίζεται με 

Η(Τ) και εκφράζει τον αναμενόμενο αριθμό των ανανεώσεων στο διάστημα (0,Τ). Η 

παράγωγος της συνάρτησης ανανέωσης h(T) είναι γνωστή ως πυκνότητα ανανέωσης. 

Μετά από ανάλυση πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο, μπορούμε να πούμε ότι ο 

αρχικά μεγάλος αριθμός των απωλειών μπορεί να μειωθεί με προσεκτική επιλογή των 

απασχολούμενων με στόχο την απόρριψη εκείνων που έχουν βραχυπρόθεσμες 

προοπτικές παραμονής στην υπηρεσία. Μία μεταβολή, όμως, στο ρυθμό απώλειας 

δεν υποδεικνύει αναγκαστικά μεταβολή στους παράγοντες εκείνους που προκαλούν 

την αποχώρηση. Μπορεί απλώς να αντανακλά μία μεταβολή στη δομή της διάρκειας 

υπηρεσίας.  

Άλλη χρησιμότητα την οποία παρουσιάζουν τα μοντέλα που σχετίζονται με ορισμένο 

μέγεθος τάξεων, είναι η μέτρηση της κίνησης του εργατικού δυναμικού. Η κίνηση 

του εργατικού δυναμικού αναφέρεται στη ροή των ατόμων μέσα σ’ έναν οργανισμό 

αλλά και έξω από αυτόν. Στο πλαίσιο των μοντέλων ανανέωσης, η κίνηση ισοδυναμεί 

με την απώλεια, εφόσον δεχθούμε ότι η εισροή απλώς συνδέεται με την εκροή. Η εν 

λόγω κίνηση εξυπηρετεί βασικά δύο σκοπούς. Αρχικά, αποτελεί σημαντικό 



συστατικό των μοντέλων ανθρωπίνου δυναμικού. Δευτερευόντως, χρησιμεύει ως 

δείκτης ηθικού ή αποδοτικότητας. Μία υψηλή κίνηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί 

να θεωρηθεί ως σημάδι χαμηλού ηθικού που οδηγεί σε αναποτελεσματική 

δραστηριότητα. Σχετικές είναι οι εργασίες των Bowey (1969), Bibby (1970), Hyman 

(1970), Forbes (1971), Van der Merwe και Miller (1971), Clowes (1972). Ένα από τα 

πιο σημαντικά και χρησιμοποιούμενα μέτρα κίνησης είναι το ποσοστό απωλειών, το 

οποίο ορίζεται από τη σχέση 

Ι= {αριθμός απωλειών στη διάρκεια ενός δοθέντος χρονικού διαστήματος / μέσος 

αριθμός απασχολούμενων στη διάρκεια του ίδιου διαστήματος }×100 

 

Από την άλλη, σ’ ένα σύστημα με πολλές βαθμίδες, τα κενά που δημιουργούνται, δε 

χρειάζεται να συμπληρωθούν με άμεση πρόσληψη. Αντίθετα, ένα κενό μπορεί να 

συμπληρωθεί με τη μεταφορά ενός μέλους κάποιας άλλης βαθμίδας, οπότε θα 

δημιουργηθεί εκεί ένα κενό κ.ο.κ. Η ακολουθία των αντικαταστάσεων θα σταματήσει 

όταν τα κενά φτάσουν στη χαμηλότερη βαθμίδα, όπου και πρέπει να συμπληρωθούν 

με πρόσληψη.  

Η σταθερότητα των βαθμιδών επιβάλλει περιορισμούς στις εισροές. Θα ορίσουμε τις 

τυχαίες μεταβλητές συμβολίζοντας τις ροές με τον ακόλουθο τρόπο: 

Ri = αριθμός προσλήψεων στη βαθμίδα i 

Wi = αριθμός αποχωρήσεων από τη βαθμίδα i 

Pi = αριθμός προαχθέντων από τη βαθμίδα i 

Επειδή το μέγεθος κάθε βαθμίδας είναι ορισμένο, η συνολική εισροή πρέπει να 

εξισορροπεί με τη συνολική εκροή, οπότε θα ισχύει  

Pi-1 + Ri = Pi + Wi 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάθε μοντέλο πρέπει να προσδιορίζει δύο πράγματα: 

το πρώτο είναι ο μηχανισμός απωλειών και το δεύτερο ο τρόπος αναπλήρωσης των 

όποιων κενών. Ένα πρώτο μοντέλο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι αυτό που έχει 

ορισμένους ρυθμούς απώλειας. Στο συγκεκριμένο μοντέλο κάθε άτομο έχει μία 

σταθερή τάση αποχώρησης, η οποία εξαρτάται μόνο από τη βαθμίδα. Όταν συμβαίνει 

μία απώλεια στη βαθμίδα i, υποθέτουμε ότι το κενό πληρώνεται με προαγωγή από 

την αμέσως κατώτερη βαθμίδα με πιθανότητα Si, διαφορετικά αναπληρώνεται με 

πρόσληψη.  



Δεύτερο μοντέλο είναι αυτό που αναφέρεται στη διάρκεια παραμονής τόσο στις 

ατομικές βαθμίδες, όσο και στο σύστημα συνολικά. Ένα άτομο που βρίσκεται στη 

βαθμίδα i υπόκειται σε δύο δυνάμεις μείωσης. Η μία είναι ο σταθερός ρυθμός 

απώλειας λi, ενώ η δεύτερη οφείλεται στην προαγωγή. Το εν λόγω μοντέλο εξετάζει 

πώς μπορεί να βρεθεί η συνάρτηση επιβίωσης για ένα άτομο που μπαίνει στη βαθμίδα 

i εάν υπόκειται μόνο σε μία από τις προαναφερθείσες δυνάμεις. Επίσης, όπως και με 

το σύστημα της μίας βαθμίδας, έτσι και με αυτά που περιέχουν πολλές βαθμίδες, 

μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατανομή της ηλικίας των μελών του συστήματος 

για κάθε χρονική στιγμή. Η συγκεκριμένη κατανομή θα εξαρτάται από το χρόνο, 

αλλά θα προσεγγίσει σε μία κατάσταση ισορροπίας όταν μπορεί να εκφραστεί εύκολα 

σε σχέση με την κατανομή της συμπληρωμένης διάρκειας υπηρεσίας που έχει ήδη 

βρεθεί.  

 

Στην τελευταία ενότητα την οποία και αναλύσαμε, οι ρυθμοί των απωλειών 

μπορούσαν να εξαρτώνται από τη βαθμίδα αλλά όχι από την ηλικία ή την αρχαιότητα 

εντός αυτής. Για αναλυτικότερα αποτελέσματα πρέπει να στηριχθούμε όλο και 

περισσότερο στην κατάσταση ισορροπίας ή σε προσεγγίσεις «βαθμιδών μεγάλου 

μεγέθους».  

 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας σχετικά με τα μοντέλα για κοινωνικά συστήματα με 

ορισμένο μέγεθος τάξεων, θα αναφερθούμε στις αλυσίδες κενών, τις οποίες 

πρωτοεισήγαγε ο White (1970). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, 

μοντελοποιούνται οι ροές των κενών και όχι των ατόμων. Η συγκεκριμένη πρόταση 

εμπεριείχε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο και αποδοτικό τρόπο μελέτης της κινητικότητας 

των συστημάτων με ορισμένα τα μεγέθη των βαθμιδών. Σύμφωνα με τον White, όταν 

ένα άτομο μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β, τότε ένα κενό μετακινείται 

από το Β στο Α. Επομένως τα αποτελέσματα ενός είδους μετακίνησης μετατρέπονται 

εύκολα στο άλλο. Η έννοια του κενού δεν έχει νόημα σ’ ένα μοντέλο Μαρκοβιανής 

αλυσίδας όπου τα μεγέθη των βαθμιδών δεν είναι ορισμένα. Μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι ένα κενό ανακύπτει μόνο όταν μία μετακίνηση το δημιουργήσει και 

έπειτα πρέπει να συμπληρωθεί. Μία απώλεια από το σύστημα εισάγει κάποιο κενό τη 

διαδρομή του οποίου μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέχρι να παύσει να υπάρχει. Ο όρος 

αλυσίδα κενού χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στο σύνολο των 

μετακινήσεων που ξεκίνησαν με την απώλεια ενός ατόμου και τελείωσαν με την 



είσοδο ενός άλλου. Στα συστήματα ανθρωπίνου δυναμικού, όπου η προαγωγή είναι 

ένα βήμα κάθε φορά ενώ οι προσλήψεις είναι περιορισμένες σε λίγες βαθμίδες, το 

μήκος της αλυσίδας είναι η διαφορά μεταξύ των επιπέδων των βαθμιδών στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι αποχωρήσεις και οι προσλήψεις.  

 

Τα μοντέλα ανανέωσης έχουν πολλές εφαρμογές στον προγραμματισμό του 

ανθρώπινου δυναμικού. Συχνά εκφράζονται ως αλγόριθμοι για έναν υπολογιστή και 

στη συνέχεια αναλύονται αριθμητικά. Τέτοια μοντέλα είναι γνωστά ως μοντέλα 

ΚΕΝΤ, ενώ περιγραφές αυτών δίνονται από τον Hopes στον Bartholomew (1967) και 

από τον Wishart στον Smith (1976).  

 

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα απλά και γενικά επιδημικά 

μοντέλα για τη διάδοση των ειδήσεων, των φημών και των ιδεών.  

Η διάδοση των πληροφοριών σε μία κοινωνική ομάδα αποτελεί ένα φαινόμενο 

ειδικού ενδιαφέροντος και σημασίας. Και σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνεται η 

κατασκευή στοχαστικών μοντέλων. Μία βασική περιγραφή του συστήματος είναι η 

ακόλουθη. Θεωρούμε πληθυσμό Ν μονάδων ο οποίος αναφέρεται σε πληθυσμό 

ανθρώπων ή και σε ομάδες. Η πληροφορία μεταδίδεται στα μέλη της ομάδας από την 

πηγή είτε σε μία αρχική χρονική στιγμή είτε συνεχώς. Τα άτομα που λαμβάνουν αυτή 

την πληροφορία μπορεί να γίνουν τα ίδια διαδότες μεταδίδοντας την εν λόγω 

πληροφορία σε άλλα άτομα. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να 

ακούσουν όλοι την είδηση ή να σταματήσει η μετάδοσή της. Η πρόοδος της διάδοσης 

της πληροφορίας μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Το μεγαλύτερο μέρος 

της εμπειρικής και θεωρητικής εργασίας επικεντρώνεται στην αύξηση του αριθμού 

των ατόμων που έχουν ακούσει την πληροφορία σε κάποια χρονική στιγμή. Οι 

τυχαίες μεταβλητές οι οποίες τίθενται προς μελέτη είναι ο αριθμός των ακροατών σε 

χρόνο Τ  και ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου ώστε να ακούσουν n άτομα την 

είδηση. Δεύτερη κατηγορία μεταβλητών, η οποία θεωρείται απαραίτητη, σχετίζεται 

με τον αριθμό των αυτών οι οποίοι μεσολαβούν μεταξύ της αρχικής πηγής 

πληροφόρησης και του ακροατή. Τα μοντέλα διάδοσης πληροφοριών μπορούν να 

ταξινομηθούν με βάσει το εάν περιλαμβάνουν ή όχι κάποιο μηχανισμό για το 

σταμάτημα της πράξης της διάδοσης της πληροφορίας. Εάν ο καθένας που παίρνει 

την πληροφορία συνεχίζει να τη διαδίδει επ’ αόριστον, τότε ολόκληρος ο πληθυσμός 

παίρνει την πληροφορία. Τέτοια μοντέλα, τα οποία ακολουθούν το συνήθη τρόπο της 



επιδημικής θεωρίας, ονομάζονται απλά επιδημικά μοντέλα (simple epidemic models). 

Πρακτικά, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι διαδότες της 

πληροφορίας μπορεί να σταματήσουν τη διάδοσή της. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

πολύ πιθανό να εξαλειφθεί η διαδικασία πριν η πληροφορία να φθάσει σε ολόκληρο 

τον πληθυσμό. Τα μοντέλα που ενσωματώνουν αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζονται 

γενικά επιδημικά μοντέλα (general epidemic models). Εάν η μελέτη αφορά τη 

διάδοση στο χώρο, θεωρούμε ένα γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο οι ακροατές 

τοποθετούνται σε σημεία σ’ ένα επίπεδο δύο διαστάσεων.  

Και για τις δύο προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα, ακόμη και 

προσδιοριστικά, των οποίων η ανάλυση ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας 

μας. Τα περισσότερα βασίζονται στις Μαρκοβιανές διαδικασίες. Βασικό 

χαρακτηριστικό το οποίο και τα διακρίνει είναι ότι οι ρυθμοί μετάβασης είναι 

τετραγωνικές συναρτήσεις των αριθμών στις καταστάσεις, κάτι που κάνει την 

μαθηματική τους ανάλυση ακόμη πιο δύσκολη.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 7ο : Θεωρία ελέγχου                       

 

Στα προηγούμενα κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τα διάφορα μοντέλα τα οποία 

κατηγοριοποιήσαμε και αναλύσαμε άλλα διεξοδικά και άλλα όχι. Στο μεγαλύτερο 

μέρος μας απασχόλησε η επίδραση των σταθερών πιθανοτήτων μετάβασης στη 

μεταβαλλόμενη ταξική δομή. Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε με 

ποιο τρόπο η συνολική συμπεριφορά του συστήματος εξαρτώταν από τις τάσεις των 

μελών για μετακίνηση. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια του 

ελέγχου που οφείλει να υπάρχει σε κάθε μοντέλο που κατασκευάζουμε. Σημαντική 

είναι η έννοια της τάσης, η οποία σχετίζεται με την αδράνεια που υπάρχει σε 

ορισμένα ανθρώπινα συστήματα, και σύμφωνα με αυτήν οι ρυθμοί παραγωγής που 

έχουν αυξηθεί στη διάρκεια της επέκτασης  τείνουν να διατηρηθούν και μετά από 

αυτήν. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια μορφή πρόβλεψης σχετικά με 

το τι θα συμβεί εάν οι τάσεις συνεχιστούν. Οι προβλεπόμενες δομές σπάνια θα 

συμπέσουν με τις επιθυμητές και με αυτό τον τρόπο προκύπτει η ανάγκη για μία 

θεωρία ελέγχου. Ο τρόπος με τον οποίο προχωράμε είναι αντίθετος σε σχέση με 

αυτόν που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Στα προηγούμενα κεφάλαια οι πιθανότητες 

μετάβασης είχαν δοθεί και θέλαμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν τα μελλοντικά μεγέθη 

των αποθεμάτων. Τώρα δίνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και εμείς θα 

προσπαθούμε να βρούμε τους απαιτούμενους αριθμούς ροής για να πετύχουμε αυτά 

τα αποθέματα. Σε πρακτικό επίπεδο, μόνο κάποιες ροές μπορούν να ελεγχθούν αλλά 

ακόμη και σε αυτές υπάρχει ένα όριο στο βαθμό ή στο ποσοστό ελέγχου.  

 

Η θεωρία ελέγχου έχει αναπτυχθεί περισσότερο για μοντέλα διακριτού χρόνου και γι’ 

αυτό το λόγο θα ασχοληθούμε μα το ανοιχτό μοντέλο διακριτού χρόνου. Για το 

χειρισμό της θεωρίας θα υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια επιθυμητή δομή ή 

ακολουθία δομών που επιθυμούμε να φτάσουμε (to attain) ή να διατηρήσουμε (to 

maintain). Πρακτικά, ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια και θα 

είμαστε ικανοποιημένοι εάν η πραγματική δομή (actual structure) είναι κοντά στην 

ιδανική (ideal). Πιο ορθολογική άποψη θα ήταν ο ορισμός ενός συνόλου αποδεκτών 

δομών (acceptable structures). Σε ότι αφορά τα μέσα ελέγχου, ο έλεγχος μπορεί να 

ασκηθεί μέσω των ροών των ατόμων, τις οποίες κατηγοριοποιούμε με τον ακόλουθο 

τρόπο: 



Α) Προαγωγές (promotions), όπου συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις και οι 

υποβιβασμοί 

Β) Απώλειες (wastages)  

Γ) Προσλήψεις (recruitments), όπου έχουμε δύο μέρη: το συνολικό αριθμό 

προσλήψεων {R(t)} και την κατανομή τους στις βαθμίδες r = po   

Επειδή ισχύει η σχέση  

∑
=

k

j 1
pij + wi = 1 

κάθε αλλαγή στα wi ή στα pij απαιτεί αντισταθμιστικές αλλαγές σε μία ή 

περισσότερες από τις υπόλοιπες παραμέτρους προκειμένου να διατηρηθεί η ισότητα 

Η ροή των απωλειών μπορεί να ελεγχθεί σε κάποια έκταση, όμως πιο ακριβής 

έλεγχος μπορεί να ασκηθεί στις ροές προαγωγής από τη στιγμή που αυτές 

προκύπτουν από τις αποφάσεις του μάνατζμεντ. Από την άλλη, οι ροές των 

προσλήψεων προσφέρουν τα πιο ελκυστικά μέσα ελέγχου από τη στιγμή που οι 

αποφάσεις για πρόσληψη μπορούν να παρθούν χωρίς άμεση επίπτωση σε αυτούς που 

ήδη υπηρετούν.  

 

Ο έλεγχος έχει δύο πλευρές τις οποίες ονομάζουμε επιτευξιμότητα (attainability) και 

διατηρησιμότητα (maintainability). Η πρώτη έννοια αφορά στη δυνατότητα να 

επιτευχθεί ή όχι ένας στόχος και εάν μπορεί να επιτευχθεί, με ποιο τρόπο θα γίνει 

αυτό. Η διατηρησιμότητα έχει να κάνει με τη συνέχιση της παραμονής στη δομή-

στόχο από τη στιγμή που η δομή έχει επιτευχθεί. Η επίλυση στο πρόβλημα της 

δεύτερης, λύνει, μερικώς, και το πρόβλημα της επιτευξιμότητας.  

Η επόμενη διάκριση την οποία πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο, είναι αυτή 

ανάμεσα σε προσδιοριστικό και στοχαστικό περιβάλλον (deterministic-stochastic 

environment). Μιλάμε, ουσιαστικά, για την ίδια διάκριση όπως και αυτή που έγινε 

μεταξύ στοχαστικών και προσδιοριστικών μοντέλων. Εδώ, αναφερόμαστε στο εάν οι 

μη ελεγχόμενες ροές είναι τυχαίες μεταβλητές. Η διαδικασία ανάλυσης, την οποία και 

θα ακολουθήσουμε, θα ασχοληθεί με τον έλεγχο πρώτα σε προσδιοριστικό και έπειτα 

σε στοχαστικό περιβάλλον. Βέβαια, το πραγματικό περιβάλλον είναι συνήθως 

στοχαστικό, όμως η ανάλυση που προσφέρει το προσδιοριστικό περιβάλλον παρέχει 

μία θεμελίωση πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η πληρέστερη στοχαστική 

εξέταση και ανάλυση. 



Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας αναλύοντας την έννοια της διατηρησιμότητας σε 

ντετερμινιστικό περιβάλλον. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου προσλήψεων και 

του ελέγχου προαγωγών (recruitment – promotion control).  

 

Ο έλεγχος μέσω προσλήψεων προκύπτει όταν το Ρ και το w είναι δοσμένα και το r 

πρέπει να προσδιοριστεί. Εάν η διατηρήσιμη δομή είναι η n*  πρέπει να υπάρχουν 

τιμές των Ρ,w και r ώστε να ισχύει η σχέση 

n* = n* Ρ + n* w’ r 

Οι λόγοι για τους οποίους θα θέλαμε να διατηρήσουμε μία δοθείσα δομή για μία 

χρονική περίοδο μπορούν να ποικίλλουν και να αναφέρονται σε μέρος άσκησης 

προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού όταν υπάρχει δομή βαθμιδών και θέλουμε 

να γνωρίζουμε ποιες πολιτικές προαγωγών και προσλήψεων συμβαδίζουν με αυτή τη 

δομή. Επίσης, η δομή μπορεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη τάση συγκέντρωσης 

στην κορυφή της ιεραρχίας και δε θέλουμε την κατάσταση να χειροτερέψει κι άλλο. 

Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το σύνολο των δομών 

που μπορούν να διατηρηθούν όταν το  Ρ και το w έχουν δοθεί.  
Συνεχίζοντας με τον έλεγχο μέσω προσλήψεων, θα εξετάσουμε πώς η κατάσταση 

περιπλέκεται όταν το σύστημα αναπτύσσεται (αυξάνει) ή περιστέλλεται. Η εξέταση 

μπορεί να γίνει από δύο πλευρές. Η επέκταση ή η περιστολή μπορεί να θεωρηθεί ως 

μία επιπλέον παράμετρος ελέγχου μέσω της οποίας το σύνολο των διατηρήσιμων 

δομών μπορεί να μεταβάλλεται ή ως κάτι που επιβάλλεται από έξω και το οποίο δε 

μπορούμε να ελέγξουμε. Από την άλλη, δε μπορούμε να διατηρήσουμε μία δομή εάν 

το σύστημα αλλάζει μέγεθος επειδή τα μεγέθη των βαθμιδών, τουλάχιστον 

ορισμένων, θα έπρεπε να αλλάζουν.  

Σε διαφορετικές, όμως, καταστάσεις το διάνυσμα των προσλήψεων δεν υπόκειται σε 

έλεγχο, π.χ. όταν συνδέεται με την προσφορά του εργατικού δυναμικού. Σε τέτοιες 

καταστάσεις, θα ήταν καλό εάν γνωρίζαμε το βαθμό ελέγχου που μπορεί να ασκηθεί 

μέσω των ρυθμών προαγωγής ή υποβιβασμού. Για ένα τυχαίο οργανισμό με ορισμένο 

μέγεθος, το πρόβλημα έγκειται στην εξεύρεση πίνακα Ρ ο οποίος να ικανοποιεί τη 

σχέση  

q = qP + qw’r 

Προκειμένου να περιγραφεί η διατηρήσιμη περιοχή, πρέπει να προσδιοριστεί το 

σύνολο των q για τα οποία υπάρχει ένας αποδεκτός πίνακας Ρ. 



Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την ανάλυση της θεωρίας ελέγχου με την 

επιτευξιμότητα σε προσδιοριστικό περιβάλλον. Η επιτευξιμότητα είναι αρκετά πιο 

πολύπλοκη έννοια συγκριτικά με τη διατηρησιμότητα. Μία δομή η οποία είναι 

επιτεύξιμη από ένα αρχικό σημείο μπορεί να μην είναι επιτεύξιμη από κάποιο άλλο. 

Ο αριθμός των βημάτων που απαιτούνται για την αλλαγή καθώς και η διαδρομή που 

ακολουθείται μπορεί να μεταβάλλονται ενώ μπορεί να επιθυμούμε ή όχι τη 

διατήρηση σταθερού του συνολικού μεγέθους των ενδιάμεσων σταδίων. Παράλληλα, 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εάν εξισώσουμε το «επιτεύξιμο» με το «φτάνω 

αυθαίρετα», τότε κάθε διατηρήσιμο q* μπορεί να επιτευχθεί από οποιαδήποτε αρχική 

δομή. Το αποτέλεσμα θα ισχύει εάν το συνολικό μέγεθος διατηρείται σταθερό ή 

ορισμένο. Η στρατηγική που υπάρχει μας λέει να προσλαμβάνουμε με τις ίδιες 

σταθερές ή ορισμένες αναλογίες σαν να ήμασταν ήδη στο στόχο μας και επιδιώκαμε 

να παραμείνουμε εκεί. Μπορούμε όμως να κάνουμε και κάτι καλύτερο, εάν 

αναφερθούμε σε κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση  μπορεί να 

οριστεί σε σχέση με το χρόνο ή το κόστος. Σχετικά με αυτό το πρόβλημα θα 

αναφερθούμε σε δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη ονομάζεται έλεγχος ελεύθερου χρόνου 

και στοχεύει να προσδιορίσει το μικρότερο αριθμό βημάτων στα οποία μπορεί να 

επιτευχθεί ένας στόχος ενώ στη συνέχεια επιλέγει μεταξύ των δυνατών στρατηγικών 

με βάση κάποιο είδος κόστους. Η δεύτερη προσέγγιση στοχεύει να φθάσει όσο το 

δυνατόν περισσότερο κοντά στο στόχο σ’ ένα προαποφασισμένο αριθμό βημάτων.  

Ο πρώτος έλεγχος γίνεται μέσω των προσλήψεων και είναι ελεύθερος χρόνου. Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι ο συλλογισμός για την περίπτωση ελέγχου μέσω προσλήψεων 

είναι αντίστοιχος και για τον έλεγχο μέσω προαγωγών. Στη δεύτερη περίπτωση, το 

πρόβλημα έγκειται στην εξεύρεση μίας ακολουθίας πινάκων Ρ(Τ) η οποία σε 

συνδυασμό με ένα δοθέν δίανυσμα προσλήψεων r θα μετατοπίσει το σύστημα από το 

n(0) στο n* στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

αποδεκτοί τρόποι μεταβολής της δομής με έλεγχο μέσω προαγωγής είναι μάλλον 

απίθανο να είναι είτε φθηνότεροι είτε ταχύτεροι. Πρακτικά, η δομή-στόχος μπορεί να 

μην είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί ακριβώς αλλά μάλλον μία ένδειξη της 

κατεύθυνσης προς την οποία θα έπρεπε να στοχεύουμε. Επομένως, αυτό που 

απαιτείται είναι να πλησιάσουμε κάπου κοντά στο στόχο σε λογικά σύντομο χρονικό 

διάστημα, ενώ μπορεί να υπάρχει ένας ορισμένος χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να 

κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αναφέρεται τόσο σε 

προαγωγές όσο και σε προσλήψεις αλλά σε ορισμένο χρόνο.  



Περνώντας στο στοχαστικό περιβάλλον, θα δούμε κάποιες διαφορές συγκριτικά με το 

προσδιοριστικό περιβάλλον που αναλύσαμε ανωτέρω. Σ’ ένα στοχαστικό περιβάλλον 

είναι δυνατό να διατηρήσουμε οποιαδήποτε δομή εάν επαρκής αριθμός ατόμων 

αποχωρήσει. Κάποιες δομές, φυσικά, μπορούν να διατηρηθούν ευκολότερα από 

κάποιες άλλες. Πρέπει, όμως, να εισαγάγουμε την έννοια της πιθανότητας που θα 

αντιστοιχεί στο ενδεχόμενο ότι μία δομή μπορεί να διατηρηθεί. Η τιμή αυτής της 

πιθανότητας θα εξαρτηθεί από το χρόνο στον οποίο πρέπει να πάρουμε την απόφαση 

σχετικά με τις προσλήψεις. Εάν έχουν υπάρξει μη ελεγχόμενες ροές θα έχουμε 

μεγαλύτερη πληροφόρηση και επομένως θα μπορούμε πιο εύκολα να διατηρήσουμε 

τη δομή. Μία άλλη διαφορά που προκύπτει είναι ότι στο ντετερμινιστικό περιβάλλον 

μία δομή θα μπορούσε να διατηρηθεί επ’ αόριστον. Στο στοχαστικό περιβάλλον 

ελάχιστες είναι αυτές οι δομές και χρήζει εξέτασης πώς θα μείνουμε πιο κοντά στο 

στόχο για μία χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα της 

διατηρησιμότητας και της επιτευξιμότητας συνδέονται και επομένως δε γίνεται να 

ασχοληθεί κάποιος με τα πρώτα δίχως την εισαγωγή των δευτέρων.  

Ξεκινώντας από τη διατηρησιμότητα, θα δούμε την πιθανότητα διατήρησης της 

δομής μέσω των προσλήψεων ή μέσω των προαγωγών. Μία δομή μπορεί να 

διατηρηθεί μέσω προσλήψεων εάν και μόνο εάν για κάθε βαθμίδα το άθροισμα των 

ροών στη βαθμίδα (πριν από τις προσλήψεις) δεν υπερβαίνει το μέγεθος-στόχος. 

Επομένως, εάν n είναι η δομή που πρόκειται να διατηρηθεί θα πρέπει να ισχύει 

nj ≥ ∑ n
=

k

i 1
ij   (j = 1, 2, 3, …,k) 

ενώ μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα που αντιστοιχεί στο ενδεχόμενο ότι 

θα είναι δυνατό να διατηρήσουμε τη δομή.  

Όσον αφορά την πιθανότητα διατήρησης μίας δομής μέσω προαγωγών, θεωρούμε ότι 

οι βαθμίδες σχηματίζουν μία ιεραρχία όπου οι προαγωγές γίνονται μόνο προς την 

επόμενη υψηλότερη βαθμίδα.  

 

Σχετικά με το θέμα της επιτευξιμότητας σε στοχαστικό περιβάλλον, οι στρατηγικές 

που μπορούν να ακολουθηθούν και αφορούν τη διατήρηση της δομής είτε μέσω των 

προαγωγών είτε μέσω των προσλήψεων, ουσιαστικά δίνουν απάντηση στο πρόβλημα 

της επιτευξιμότητας. Εάν οι απώλειες είναι γνωστές προτού αποφασιστούν οι 

προσλήψεις, μπορούμε να διατηρήσουμε σταθερό το συνολικό μέγεθος και να 

κατανείμουμε τις προσλήψεις με τις ίδιες αναλογίες. Φανερή αδυναμία των 



ορισμένων ή σταθερών στρατηγικών είναι ότι δεν παίρνουν υπ’ όψιν την υπάρχουσα 

δομή. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις ο στόχος θα μπορούσε να διατηρηθεί αλλά η 

σταθερή στρατηγική δεν το κατορθώνει. Μία δεύτερη προσέγγιση προχωρά 

στοχεύοντας με κάθε βήμα να φτάσει πιο κοντά στο στόχο. Το μειονέκτημα αυτής της 

στρατηγικής είναι ότι το αποτέλεσμά της είναι, συνήθως, το συνολικό μέγεθος να 

είναι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο και ποτέ μικρότερο.  

 

Η θεωρία ελέγχου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα όσον αφορά τα 

μαθηματικά μοντέλα και την αποτελεσματικότητά τους. Δύο γενικές πηγές αναφοράς 

για το στοχαστικό έλεγχο είναι οι εργασίες του Kushner (1967, 1971). Ο Canon και οι 

συνεργάτες του (1970) επεκτείνανε τη θεωρία σ’ ένα γενικότερο επίπεδο. Στις 

κοινωνικές επιστήμες, οι Tinter και Sengupta (1972) ανέλυσαν κάποια προβλήματα 

ελέγχου στο πλαίσιο της στοχαστικής οικονομικής. Η χρήση του μαθηματικού 

προγραμματισμού στον έλεγχο των Μαρκοβιανών αλυσίδων αναλύεται από τους 

Kushner και Kleinman (1971). Η εξέταση του θέματος του ελέγχου συστημάτων με 

βαθμίδες αναπτύχθηκε από τους Forbes (1971), Davies (1973), Vajda (1975). Η 

εργασία σχετικά με τον έλεγχο σε ντετερμινιστικό περιβάλλον έχει επεκταθεί σε 

διάφορες κατευθύνσεις. Ο Davies (1975) συνέχισε τη μελέτη της διατηρησιμότητας 

των n-βημάτων. Μία δομή είναι διατηρήσιμη σε n-βήματα εάν μπορεί να βρεθεί μία 

ακολουθία τιμών για τις παραμέτρους ελέγχου τέτοια ώστε η δομή να επανέρχεται 

στο στόχο σε n-βήματα. Η διατηρησιμότητα, όπως την αναλύσαμε εδώ, είναι 

ουσιαστικά η διατηρησιμότητα ενός βήματος. Τα δύο πεδία της θεωρίας ελέγχου, 

δηλαδή τη διατηρησιμότητα και την επιτευξιμότητα, ανέλυσαν οι Grinold και 

Marshall (1977), ενώ ο Vajda (1975, 1978), είχε δώσει μία πληρέστατη ανάλυση των 

επεκτάσεων του προβλήματος. Οι Bartholomew και Forbes (1979), δίνουν μία 

στοιχειώδη αριθμητική ανάλυση της θεωρίας ελέγχου στο πλαίσιο του πρακτικού 

προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Από την άλλη, η διατηρησιμότητα σε 

συνεχή χρόνο βασίζεται στον Hassani (1980). Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

μεγάλη έκταση μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού προκειμένου να βρεθούν οι 

άριστες στρατηγικές στην εκπαίδευση και στον προγραμματισμό του ανθρώπινου 

δυναμικού. Εάν οι ροές είναι ανάλογες των αποθεμάτων από τα οποία προέρχονται, 

το πρόβλημα ανάγεται στην στη ντετερμινιστική διατύπωση που έχουμε δει. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη δομή του κόστους και στις 

υπολογιστικές πλευρές απ’ ότι στον τρόπο ανάπτυξης. Ο Rowe και οι συνεργάτες του 



διατύπωσαν το πρόβλημα ελέγχου με όρους που απαιτούν την ελαχιστοποίηση μίας 

συνάρτησης προεξοφλημένου κόστους για ένα καθορισμένο ορίζοντα 

προγραμματισμού. Τέλος, οι Charnes, Cooper, Niehaus και άλλοι έχουν αναπτύξει 

μία εκτεταμένη θεωρία βασισμένη σε τεχνικές προγραμματισμού του στόχου με την 

εμφύτευση μίας Μαρκοβιανής αλυσίδας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος Ι Ι 

 
Εισαγωγή 

 

Έχοντας μελετήσει στα προηγούμενα κεφάλαια το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο κινούνται τα μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων, στο 

δεύτερο κομμάτι της εργασίας μας θα ασχοληθούμε με τις τελευταίες εξελίξεις που 

βρήκαμε στον τομέα ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε σε 

μεγαλύτερο βαθμό τη θεωρία αυτών με την πρακτική και τη χρησιμότητα του 

παράγοντα που ονομάζεται ανθρώπινοι πόροι. Θα ασχοληθούμε με τη στρατηγική και 

τη σημασία του εν λόγω παράγοντα μέσα στα γενικότερα πλαίσια του «επιχειρείν» 

και της εύρυθμης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.  

 

Γενικότερα, στο δεύτερο μέρος του πονήματός μας, θα ενδιαφερθούμε περισσότερο 

για τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος άλλωστε μας ενδιαφέρει και περισσότερο. 

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μαθηματικά μοντέλα δεν αποτελούν τίποτε άλλο 

παρά ένα εκ των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ένας άνθρωπος που ασχολείται 

με το εν λόγω αντικείμενο και του οποίου το ενδιαφέρον θα έπρεπε να εστιάζεται 

στον άνθρωπο και στον υπάλληλο της επιχείρησης παρά σε οποιοδήποτε από τα 

εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας του ιδίου αλλά και των υφισταμένων του.  

 

Η δομή του δευτέρου μέρους της εργασίας μας θα ξεκινήσει με κάποιες αναφορές στο 

όγδοο κεφάλαιο στις στρατηγικές και πολιτικές που θεωρούνται απαραίτητες για τη 

σωστή κατανόηση του ρόλου του παράγοντα των ανθρωπίνων πόρων εντός μίας 

επιχείρησης. Θα αναφερθούμε στις πολιτικές αυτού, στα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν και θα εξηγήσουμε την έννοια της στρατηγικής εντός του παράγοντα 

των ανθρώπινων πόρων. Στο ένατο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις τελευταίες τάσεις 

που φαίνεται να επικρατούν στο χώρο των ανθρωπίνων πόρων.  

Στη συνέχεια θα δούμε τι εξελίξεις έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια στον τομέα 

των μαθηματικών μοντέλων, όχι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο 

εφαρμογών στην καθημερινότητα και πάντα μέσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ή 

ακόμη και του κράτους (π. χ. πρόβλεψη κινδύνων στο Πολεμικό Ναυτικό ή πρόβλεψη 



των τάσεων της αγοράς εργασίας). Επίσης, στο ενδέκατο κεφάλαιο θα αναφερθούμε 

και σε διαφοροποιήσεις  που έχουν συμβεί πάνω σε βασικές έννοιες της θεωρίας των 

μαθηματικών μοντέλων σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων, όπως για παράδειγμα στην 

έννοια της ετερογένειας, των μη-ομογενοποιημένων συστημάτων καθώς και στη 

θεωρία ελέγχου.  

 

Μέσω των παραπάνω εξελίξεων, θα αναδείξουμε τη σημασία των μαθηματικών 

μοντέλων στο σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων τονίζοντας συγχρόνως την αξία του 

ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος αποτελεί και τον καθοριστικότερο, πλέον, 

παράγοντα στην προσπάθεια μίας επιχείρησης για άνοδο, εξέλιξη και επιτυχία. Όσο 

άριστα και αν έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός 

που θα κρίνει την επιτυχία του ή όχι. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι σε θέση να 

αποτελέσουν τον καθοριστικότερο παράγοντα στην έννοια του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος που προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 8ο : Στρατηγική προσέγγιση ανθρωπίνων πόρων 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, θα ασχοληθούμε με τη στρατηγική και τις 

πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων. Θα 

παρακολουθήσουμε τα βήματα που χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να 

εφαρμόσουμε ένα σωστό πρόγραμμα ανθρωπίνων πόρων και να φθάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Ξεκινώντας, θα δούμε κάποια συγκεκριμένα βήματα που προτείνονται από τη 

βιβλιογραφία, προκειμένου να υπάρξει μία σωστή προσέγγιση επάνω στη διαδικασία 

που ονομάζεται σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων.  

Τα πρώτα βήματα αυτού του σχεδιασμού, έχουν να κάνουν με τον καθορισμό 

στόχων, τόσο σε μακροχρόνιο όσο και σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Αυτοί οι στόχοι 

οφείλουν να γίνουν έχοντας υπ’ όψιν τις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν στο 

εξωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι φορές που η σωστή ή 

λανθασμένη εκτίμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των αλλαγών του έχουν 

οδηγήσει τις επιχειρήσεις είτε στην απογείωσή τους είτε στον αφανισμό τους. 

Παράλληλα με το σχεδιασμό των στόχων, κρίνεται απαραίτητος και ο σχεδιασμός 

των αναγκών του τμήματος των ανθρώπινων πόρων σε συνάρτηση με την εκτίμηση 

και αποτίμηση των παρόντων ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, την εκτίμηση της 

αγοράς εργασίας στο άμεσο μέλλον όπως επίσης και του αναμενόμενου ρυθμού 

αλλαγής του προσωπικού λόγω συντάξεων, παραιτήσεων, ασθενειών, ατυχημάτων 

και θανάτων. Τα μαθηματικά μοντέλα είναι σε θέση να παίξουν σημαντικό ρόλο στον 

εν λόγω τομέα, βοηθώντας στη σωστότερη εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων 

παραγόντων. 

 

Στη συνέχεια, μία ανάλυση τόσο των όρων στρατολόγησης και προσλήψεων όσο και 

των πρακτικών που σχετίζονται με την επιλογή του προσωπικού, θεωρείται 

απαραίτητη. Η συγκεκριμένη ανάλυση είναι σε θέση να δώσει κρίσιμες απαντήσεις 

όσον αφορά την ίδια την επιχείρηση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αντιλαμβάνεται 

το προσωπικό της, τις ικανότητες που απαιτούνται από αυτό αλλά και τα κριτήρια 

στρατολόγησης και πρόσληψης νέων υπαλλήλων στους κόλπους της. Η εισαγωγή και 

η ομαλή ένταξη ενός νέου υπαλλήλου στο χώρο της επιχείρησης ξεκινά άμεσα, με 



την πρόσληψή του και συνεχίζεται μέχρι να εξοικειωθεί και να νιώσει άνετα τόσο με 

το χώρο εργασίας του, όσο και με τους νέους του συναδέλφους.  

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους 

υπαλλήλους μίας επιχείρησης. Η εκπαίδευση αυτών, όχι μόνο των νεοεισελθόντων 

αλλά και των ήδη υπαρχόντων,  κρίνεται ότι οφείλει να είναι συνεχής και σύμφωνη 

με τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Η λεγόμενη «δια βίου» εκπαίδευση 

αποτελεί λυδία λίθο για την επιβίωση της κάθε επιχείρησης και τη σωστή αξιοποίηση 

των εργαζομένων σε αυτήν.  

 

Τα επόμενα βήματα για μία σωστή προσέγγιση πάνω στο κεφάλαιο των ανθρώπινων 

πόρων, έχουν να κάνουν με τις παροχές που δίνονται από κάθε επιχείρηση στους 

υπαλλήλους της. Οι παροχές προγραμμάτων ασφαλείας, η βελτίωση των συντάξεων, 

η ανάπτυξη αναγνωρίσεων και προαγωγών βοηθούν τους εργαζομένους να κινηθούν 

πιο άνετα εντός της επιχείρησης και συγχρόνως να βελτιώσουν και την 

αποδοτικότητά τους. Ακόμη και σε αυτό τον παράγοντα, τα μαθηματικά μοντέλα 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, θέτοντας τα πλαίσια μέσα στα οποία 

μπορεί να κινηθεί η επιχείρηση και μέχρι ποιού σημείου μπορούν να φθάσουν οι 

παροχές της.  

 

Για το τέλος αφήσαμε την υιοθέτηση από πλευράς της επιχείρησης στάσεων αλλά και 

τάσεων υπέρ των υπαλλήλων καθώς και πολιτικών που οφείλουν να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και τα πιστεύω των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση. Η έννοια της 

εταιρικής κουλτούρας αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική και διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή όχι μίας εταιρείας. Η επιλογή των προσώπων που 

στελεχώνουν μία επιχείρηση αποτελεί και τον καθρέφτη της ίδιας στην κοινωνία. Οι 

αξίες και τα πιστεύω της οφείλουν να συμβαδίζουν με αυτά των υπαλλήλων της, οι 

οποίοι οφείλουν να τα αποδέχονται και να τα ενστερνίζονται. Στο συγκεκριμένο 

τομέα, κανένα μαθηματικό μοντέλο δε θα δώσει απαντήσεις. Είναι στην ευχέρεια και 

την ικανότητα του κάθε μάνατζερ να μπορέσει να κρίνει και να αξιολογήσει σωστά 

τον κάθε υποψήφιο, προκειμένου η επιλογή του να αποτελεί και την καλύτερη. 

Συγχρόνως, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι κανένα πρόγραμμα δεν είναι τέλειο. Η 

αναπροσαρμογή τους οφείλει να αποτελεί καθημερινή εργασία ενός σύγχρονου 

μάνατζερ και αυτό διότι από τέτοιου είδους προγράμματα συχνά καθορίζεται και η 

μοίρα μίας επιχείρησης.  



Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ξεκαθαριστεί, είναι η στρατηγική 

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, ενώ οφείλει να 

γίνει και μία αποσαφήνιση του όρου αυτού.  

Ο όρος στρατηγική έχει πολλές και διάφορες έννοιες. Για κάποιους αποτελεί μία 

τυπική διαδικασία που διαρθρώνεται σε λογικές σειρές βημάτων, στις οποίες οι 

μάνατζερ προσκολλώνται με σκοπό το σχηματισμό του μέλλοντος της οργάνωσης ή 

της επιχείρησης. Από μία άλλη οπτική, η στρατηγική θεωρείται ως ένα τελείως 

θεωρητικό κίνημα. Αυτή η άποψη έχει προκύψει από τη εργασία του Henry 

Mintzberg. Ο τελευταίος βλέπει τη στρατηγική όχι σαν αποτέλεσμα κάποιας λογικής 

ή «μανατζερίστικης» συμπεριφοράς. Αντίθετα, τη θεωρεί ως μία προοδευτική και 

επαναστατική διαδικασία την οποία οι μάνατζερ υπομένουν προκειμένου να είναι σε 

θέση να διαχειριστούν τα σύνθετα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Ο Johnson 

δίνει περισσότερες πληροφορίες επάνω στη συγκεκριμένη οπτική.  

 

Πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος οφείλει να λαμβάνεται υπ’ όψιν αποτελεί το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές. Οι 

πιο σημαντικοί παράγοντες αλλαγής είναι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η 

τεχνολογία, νομικοί παράγοντες, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, κοινωνικοί 

παράγοντες καθώς και δομικές αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

των επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν βασικές συνέπειες για τον 

επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών συνόρων και του 

επιπέδου των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του προσωπικού. Η βελτίωση του 

μάνατζμεντ και του σχεδιασμού καριέρας μπορεί να δημιουργήσει έντονο 

οργανωτικό ενδιαφέρον, κάτι το οποίο αποτελεί και βασικό στόχο ενός μάνατζερ 

ανθρωπίνων πόρων. Η σωστή και μεθοδική ανάπτυξη της στρατηγικής των 

ανθρωπίνων πόρων μπορεί να μετακινήσει τα θέματα του τομέα ή του τμήματος στο 

επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής. Η επικέντρωση και η ενοποίηση αποτελούν δύο 

λέξεις συνώνυμες της επιχειρηματικής στρατηγικής.  

 

Για αυτήν τη διαδικασία, η οποία αποτελεί και κίνητρο για τον μάνατζερ των 

ανθρωπίνων πόρων, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα βασικά βήματα, τα οποία θα 

αναφέρουμε χωρίς να τα αναλύσουμε διεξοδικά. Πρώτο βήμα αποτελεί το πλαίσιο 

(framework). Η λογική της διαμόρφωσης αυτού του πλαισίου μπορεί να υιοθετηθεί 

μέσω της απάντησης σε τρία από τα βασικότερα ερωτήματα μίας επιχείρησης ή ενός 



τμήματος αυτής. Αυτά είναι το πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και πώς θα 

βρεθούμε εκεί. Οι περιοχές της στρατηγικής υπευθυνότητας του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων που χρειάζονται αποσαφήνιση, μπορούν να χωριστούν σε 

τέσσερις διαστάσεις : κουλτούρα, οργάνωση, άνθρωποι και συστήματα. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, η στρατηγική των ανθρώπινων πόρων μπορεί να οριστεί ως ένα καλά 

οργανωμένο σύστημα δράσεων, που στοχεύει στην ενοποίηση της οργανωτικής 

κουλτούρας, του ίδιου του οργανισμού ή της επιχείρησης, των ανθρώπων και των 

συστημάτων.  

Σχετικά με το δεύτερο βήμα, ο παράγοντας-τομέας των ανθρώπινων πόρων οφείλει 

να αναλογιστεί προς τα πού οδεύει η επιχείρηση ή ο οργανισμός και έπειτα να 

αναλογιστεί για την εφαρμογή των δικών του δραστηριοτήτων. Η ομάδα των 

ανθρωπίνων πόρων οφείλει να αναπτύξει μαζί με το μάνατζμεντ γραμμής ένα όραμα 

και μία δήλωση στόχων.  

Για την ανάλυση, θα χρειαστεί μία ανάλυση δυνάμεων-αδυναμιών και ευκαιριών-

απειλών (SWOT analysis), η οποία και θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση κάθε 

παράγοντα εντός της επιχείρησης, όπως και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η 

ανάγκη για την εκτίμηση των μελλοντικών απαντήσεων όσον αφορά το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την ίδια της την επιβίωση. 

Συγχρόνως, οφείλει να υπάρχει και εσωτερική ανάλυση, προκειμένου να εντοπίζονται 

και να διορθώνονται τυχόν προβλήματα, τα οποία είναι σε θέση να 

αποπροσανατολίσουν την επιχείρηση από τους στόχους της.  

Για το σχεδιασμό, η ανάγκη για τη δημιουργία στρατηγικών επιλογών στον τομέα 

των ανθρώπινων πόρων και κατόπιν η επιλογή τους αποτελεί το λογική διαδικασία 

που μπορεί να ακολουθηθεί. Ο στόχος της ανάπτυξης στρατηγικής του τμήματος των 

ανθρωπίνων πόρων είναι να βάλουν τα θέματά τους στην καθημερινή ατζέντα της 

επιχείρησης.  

 

Στην ερώτηση πώς γνωρίζουμε ότι οι στόχοι και οι αποφάσεις μας είναι στρατηγικές, 

ο Ordiorne έχει καταγράψει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαντούν στο 

συγκεκριμένο ερώτημα. Μερικά από αυτά είναι ότι χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο 

για να εφαρμοστούν, πρέπει να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση και παρουσιάζονται 

λεπτομερέστατα σε κάθε φάση εφαρμογής τους.  

Σε τελική ανάλυση, οποιαδήποτε στρατηγική θα πρέπει να συμβάλλει σε κάποιο είδος 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην περίπτωση της στρατηγικής των ανθρωπίνων 



πόρων, η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία του καθορίζεται από τη συνοχή και τη 

συνέπειά του κάθε μοντέλου στρατηγικής και τη σχέση του με την εταιρική 

στρατηγική. 

 

Εξίσου σημαντική με τη στρατηγική που εφαρμόζεται στον τομέα των ανθρωπίνων 

πόρων, είναι και η προσέγγιση της πολιτικής στο σχεδιασμό του τομέα.  

Μέχρι πρόσφατα, ο σχεδιασμός των ανθρωπίνων πόρων κυριαρχούνταν από 

προγράμματα σχεδιασμού τα οποία χρησιμοποιούνταν για να αναδείξουν τις 

ελλείψεις δεξιοτήτων και να επηρεάσουν τις δημόσιες επενδύσεις στον εκπαιδευτικό 

τομέα. Όμως τα συμβατικά προγράμματα σχεδιασμού δεν είναι τόσο έμπιστα και 

συγχρόνως δεν μπορούν να τους δείξουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σύνθετα, 

απαιτούν τεράστιες ποσότητες στοιχείων, ενώ τα συμπεράσματά τους δεν είναι και τα 

πλέον ακριβή. Η όλη διαδικασία θεωρείται πολύ μηχανική και όχι αρκετά ευέλικτη 

για να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Συγχρόνως, ο 

σχεδιασμός αυτός δεν μπορούσε να παράγει διοικητικούς ή ανώτερους υπαλλήλους, 

ίσως επειδή οι εν λόγω θέσεις δε μπορούν να περιγραφούν εύκολα (Psacharopoulos, 

1983).  

Αρχικά, ο προγραμματισμός σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων, όπου εμπλέκονται 

άμεσα και τα μαθηματικά μοντέλα που έχουμε σε θεωρητικό βαθμό αναλύσει στο 

πρώτο μέρος της εργασίας μας, θεωρήθηκε ως μία δύναμη για οικονομική ανάπτυξη. 

Αναφερόταν, όμως, σε μία μικρή μόνο μερίδα του εργατικού συνόλου, τους 

ειδικευμένους εργάτες. Παράλληλα, αδυνατούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως 

η ανεργία, η μετανάστευση και η γυναικεία εργασία. Αντίθετα, η σύγχρονη τάση έχει 

να κάνει με την προσέγγιση του σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων μέσω των 

σημείων της αγοράς εργασίας (Amjad 1987, Psacharopoulos 1991, Richter 1986). Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση, γνωστή ως Labour Market Analysis (LMA), δείχνει 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αγορές και λιγότερη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, 

ακολουθώντας τα νέο-φιλελεύθερα πρότυπα (Mugtada-Hildeman 1993). Η μετάβαση 

από το ένα σύστημα στο άλλο περιλαμβάνει πολλές αλλαγές : μέτρηση μισθών, 

έμφαση στα νοικοκυριά, έμφαση στο εκπαιδευτικό προφίλ, στον ανεπίσημο τομέα 

καθώς και στη γενικότερη εκπαίδευση όπως και στην ενθάρρυνση δημιουργίας 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 



Το LMA, είναι πολύ πιο υπεύθυνο και ευέλικτο σύστημα. Το εν λόγω σύστημα δεν 

έχει κατά νου μόνο τους μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και τους 

βραχυπρόθεσμους. Παρόλα αυτά, το εν λόγω σύστημα δεν δίνει τα «κατάλληλα 

σημάδια» στους σχεδιαστές του, όπως υποστηρίζει και ο  Mugtada (1993). Τα 

κρίσιμα ερωτήματα που οφείλουν να απαντηθούν είναι ποιος αποφασίζει, πώς γίνεται 

ο σχεδιασμός, και ποιες αλλαγές στις επιχειρήσεις οφείλουν να γίνουν.  

 

Αρχικά, αυτό που οφείλει να γίνει είναι η αποσαφήνιση του όρου σχεδιασμός. Ο 

μακροχρόνιος σχεδιασμός έχει να κάνει με μία συνολική και ολιστική προσέγγιση και 

υποθέτει εφαρμογή από μία κεντρική εξουσία. Ο νεοφιλελευθερισμός τείνει να 

αποθαρρύνει το δραστικό ρόλο του κράτους στην οικονομία και στη συνέχεια 

αυτόματα δημιουργείται μία μετατόπιση από τον οικονομικό σχεδιασμό στην 

ανάλυση μακροοικονομικών θεμάτων. Μία πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν 

η επικέντρωση σε πολιτικές, ενώ η ανάλυση θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σαν 

εργαλείο των διάφορων πολιτικών. Μία εκ των σημαντικότερων εργασιών που έχει 

να κάνει ένας αναλυτής ή διευθυντής στο τμήμα των ανθρωπίνων πόρων, είναι η 

ανακάλυψη και η ανάλυση προβλημάτων για τους σκοπούς κάποιας σχεδιαζόμενης ή 

προτεινόμενης πολιτικής.  

Η προσέγγιση οφείλει να στοχεύει, όπως υποστηρίζει ο Lamb (1987), στη βελτίωση 

της αποδοτικότητας των σημαντικότερων διαδικασιών των αποφάσεων της 

οικονομικής πολιτικής και των εφαρμογών της και όχι μόνο στην ενδυνάμωση μερών 

που ασχολούνται μόνο με ένα τμήμα ενός ιδιαίτερου προβλήματος μίας 

συγκεκριμένης πολιτικής. Επομένως, ο αναλυτής ενός τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

οφείλει να ανιχνεύει τις διαδικασίες των όποιων πολιτικών μέσω της κυβερνητικής 

δομής. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίζει εάν τα αδύνατα σημεία στις κυριότερες 

ανάγκες και συγχρόνως να έχει κατά νου το καταλληλότερο σχέδιο δράσης.  

Σημαντική είναι και η έννοια του συστήματος, το οποίο σύστημα είναι κάτι 

παραπάνω από μία απλή δομή (της κάθε επιχείρησης) και από μία απλή άθροιση των 

μερών. Το σύστημα αποτελεί το συνδυασμό όλων των παραπάνω. Είναι ο τρόπος με 

τον οποίο τα μέρη επηρεάζουν το ένα το άλλο. Επομένως, ένα αποδοτικό σύστημα 

σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων απαιτεί όχι μόνο υγιή ενδογενή στοιχεία, αλλά και 

άριστες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.  

 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο λεγόμενος ως κύκλος της πολιτικής και α 

στάδια από τα οποία αποτελείται ή θα έπρεπε να αποτελείται μία σωστή πολιτική ή 

μία οποιαδήποτε απόφαση.  

Πρώτο στάδιο αποτελεί η ταυτοποίηση και η αναγνώριση του όποιου προβλήματος. 

Δεύτερο στάδιο είναι η συλλογή στοιχείων, η οποία θεωρείται προαπαιτούμενη. 

Επόμενο στάδιο είναι η ανάλυση των στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Πέμπτο στάδιο αποτελεί η διαμόρφωση της όποιας πολιτικής, ενώ 

στη συνέχεια έχουμε τη διασπορά και διάδοση των προτάσεων προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια έχουμε τη λήψη απόφασης ενώ προτελευταίο στάδιο 

αποτελεί η εφαρμογή της όποιας πολιτικής. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό 

στάδιο μετά την εφαρμογή της πολιτικής, είναι αυτό της αποτίμησης και εκτίμησης 

της κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής και συγχρόνως η ανατροφοδότησή της.  

Το ίδιο το σύστημα δείχνει και αναδεικνύει το ρόλο του τμήματος των ανθρώπινων 

πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 9ο : Νέες τάσεις, εποχικές ανάγκες και συστήματα διαδοχής 

 

Στη συνέχεια του δεύτερου μέρους της εργασίας μας, θα αναφερθούμε σε κάποιες 

τάσεις που φαίνεται να επικρατούν στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων ενώ 

παράλληλα θα εξετάσουμε άλλα δύο φαινόμενα με τα οποία το τμήμα των 

ανθρώπινων πόρων έρχεται αντιμέτωπο και αυτά είναι το μάνατζμεντ διαδοχής και οι 

εποχικές ανάγκες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει.  

 

Ξεκινώντας από τις τελευταίες τάσεις, θα απαριθμήσουμε αρκετούς παράγοντες οι 

οποίοι τα τελευταία χρόνια δείχνουν να επηρεάζουν τη διοίκηση και τη λειτουργία 

του τμήματος των ανθρωπίνων πόρων. Αρχικά, θα ονομάσουμε τη διάρκεια των 

σχέσεων που αφορά τις συμβάσεις εργασίας (συμβόλαια αορίστου και ορισμένου 

χρόνου). Συγχρόνως, ο αυξανόμενος ρόλος των γυναικών και η αύξηση της ανεργίας 

έχουν επηρεάσει τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Σημαντικό επίσης ρόλο 

διαδραματίζουν η αύξηση των μεταναστών (αναφερόμαστε σε αυτούς που αποτελούν 

εν δυνάμει εργατικό προσωπικό) όπως επίσης και η αύξηση του αριθμού των ενεργών 

επιχειρήσεων. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία είχαν άμεσο αντίκτυπο στη χρηστή 

διοίκηση και σωστή λειτουργία του τμήματος των ανθρωπίνων πόρων και ανάγκασαν 

τους μάνατζερ να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους. 

 

Στο βωμό του εκσυγχρονισμού, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πραγματοποίησαν 

μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να αναβαθμίσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες. 

Εφάρμοσαν δομικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα για την οργανωτική τους ανάπτυξη. 

Παρόλα αυτά, ο τομέας των ανθρώπινων πόρων βρίσκεται αρκετά πίσω από τους 

υπόλοιπους όσον αφορά την υιοθέτηση νέων μοντέλων στο πεδίο του μάνατζμεντ. 

Μπορούμε να δούμε τις αναδυόμενες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο των ανθρώπινων 

πόρων εάν προσεγγίσουμε συγκεκριμένα θέματα του εν λόγω τμήματος.  

Ξεκινώντας από το επίπεδο εκπαίδευσης του υπεύθυνου του τμήματος των 

ανθρωπίνων πόρων, η εμπειρία θεωρείται πολύ πιο σημαντικός παράγοντας από την 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Συνεχίζοντας με την θέση του τμήματος στην ιεραρχία της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, είναι καθολικά αποδεκτό ότι η θέση του τμήματος 

στην εταιρεία και στην οργανωτική της δομή, αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει 

στο ίδιο το τμήμα η ηγεσία του οργανισμού ή της επιχείρησης. Γενικότερα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι τα τμήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων δεν έχουν 



επιτύχει την ανεξαρτησία που θα ήθελαν ούτε τυγχάνουν της καθολικής αποδοχής και 

αναγνώρισης των υπόλοιπων τμημάτων μίας επιχείρησης.  

 

Η εμπλοκή των λεγόμενων ως senior executive του τμήματος στο σχεδιασμό της 

εταιρικής πολιτικής είναι ένα ακόμη στοιχείο που οφείλει να ληφθεί σοβαρά υπ’ 

όψιν. Η ανάγκη για τη συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων στο σχεδιασμό της 

στρατηγικής είναι αυταπόδεικτη. Η γνώση του μάνατζμεντ έχει αρχίσει να θεωρείται 

βασική για την αποτελεσματική ανάπτυξη της λειτουργίας του μάνατζμεντ των 

ανθρώπινων πόρων. Παράλληλα, και αναφορικά με τις αλλαγές στη διάρκεια των 

συμβολαίων και συμβάσεων, επήλθαν διαφοροποιήσεις και στις πηγές 

στρατολόγησης. Οι συμβάσεις εργασίας δείχνουν να μετακινούνται από αορίστου 

χρόνου σε μία περισσότερο προσωρινή διάρκεια και φύση. Το «ψυχολογικό 

συμβόλαιο» που υπήρχε μεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης έχει αλλάξει και αυτό με 

τη σειρά του. Επικρατεί μία τάση για εξωτερική πρόσληψη, όμως, παρόλα αυτά, και 

ιδιαίτερα για θέσεις υψηλόβαθμες, η πολιτική για κάλυψή τους εκ των έσω δείχνει 

ακόμη να επικρατεί. Ιδιαίτερος αποδεικνύεται και εδώ ο ρόλος της κατάλληλης 

εκπαίδευσης προκειμένου ο εργαζόμενος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

αυξημένες υποχρεώσεις του. Συγχρόνως, διαπιστώνεται μία τάση για εκπαίδευση σε 

ομάδες ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ευελιξία και τις πολλαπλές ικανότητες 

των υπαλλήλων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε περισσότερες 

από μία θέσεις εντός της επιχείρησης. Αυτό που οφείλει να διορθωθεί είναι η άποψη 

ότι η εκπαίδευση είναι μέσο για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.  

 

Όσον αφορά το σχεδιασμό καριέρας, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν σημαντικές 

αλλαγές. Η παραδοσιακή μορφή της καριέρας («σκαρφάλωμα» σιγά-σιγά στη σκάλα 

της ιεραρχίας) φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από περισσότερο «οριζόντιες» 

μορφές. Επιπλέον, διαπιστώνεται μία τάση στις επιχειρήσεις να θεωρούν ως 

καθοριστικότερο κριτήριο για την ανάδειξη καριέρας τις ικανότητες και δεξιότητες 

των εργαζομένων εντός αυτής.  

Συνεχίζοντας, θα αναφερθούμε στη διαχείριση αποζημιώσεων και συντάξεων. Ο 

σχεδιασμός των προαναφερόμενων στέλνει μήνυμα στους εργαζομένους όσον αφορά 

τις λειτουργίες, τις ικανότητες και τα επίπεδα απόδοσης που θεωρούνται σημαντικά 

από την επιχείρηση και συγχρόνως αναγνωρίζονται από αυτήν. Η σύγχρονη τάση στη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι η αποζημίωση και αμοιβή με βάση τις ικανότητες  



και δεξιότητες των εργαζομένων και η παράλληλη ενδυνάμωση των ποικίλλων μερών 

της συνολικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπάλληλοι. Στον τομέα της εταιρικής 

στρατηγικής και του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, σημαντικό είναι το ερώτημα εάν 

κάθε τύπος στρατηγικής απαιτεί και διαφορετική διαμόρφωση πρακτικών και 

πολιτικών εντός του τμήματος. Οι απόψεις και τα στοιχεία φαίνεται να μην οδηγούν 

σε απόλυτα σωστή απάντηση.  

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι αναδυόμενες τάσεις στη 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, αποτελούν μία ανάμειξη αυτών που επικρατούν 

στην κοινωνία και την οικονομία γενικότερα. Στον ευρωπαϊκό χώρο, υπάρχει ακόμη 

πολύς δρόμος που πρέπει να διανυθεί προκειμένου να μπορέσουμε να μιλήσουμε για 

«ομογενοποιημένες» πρακτικές μάνατζμεντ στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το 

βέβαιο είναι ότι υπάρχει μία τάση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

 

Περνώντας στις εποχικές ανάγκες και εργασίες, που και αυτές αποτελούν ένα 

σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

ανθρώπινοι πόροι μίας επιχείρησης, πρωτίστως θα αναφέρουμε ότι οι ανάγκες τους 

σε όρους ανθρωπίνου δυναμικού είναι ποικίλες. Η κάθε οργάνωση ή επιχείρηση για 

να διατηρήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της οφείλει να 

συνδυάσει τις ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους με αυτούς που έχει διαθέσιμους κάθε 

χρονική περίοδο.  

 

Οι τρόποι αντιμετώπισης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στην 

εποχικότητα και την αυξημένη ζήτηση σε διαφορετικές περιόδους, διαφέρουν από 

περίπτωση σε περίπτωση. Θα αναφέρουμε τους συνηθέστερους από αυτούς.  

Ένας από τους βασικότερους τρόπους αντιμετώπισης των εποχικών και αυξημένων 

εργασιών, είναι η εισαγωγή του συστήματος των ετήσιων ωρών εργασίας. Σύμφωνα 

με αυτόν, οι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση είναι υποχρεωμένοι να 

εργάζονται συγκεκριμένο αριθμό ωρών ανά έτος. Ένα ενδεικτικό μέγεθος αποτελούν 

περίπου οι 1800 ώρες ετησίως. ‘Όταν ο φόρτος εργασίας είναι μικρότερος του 

κανονικού, οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να εργασθούν λιγότερες ώρες. Αντίθετα, 

σε περιόδους υψηλής εποχικότητας και ιδιαίτερου φόρτου εργασίας οι υπάλληλοι 

εργάζονται περισσότερες ώρες από το κανονικό, αναπληρώνοντας τις προηγούμενες 

ώρες και φθάνοντας τις 1800 ώρες ετησίως, όπως αρχικά έχει υπολογισθεί. Με τη 



συγκεκριμένη μέθοδο, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης δε βγαίνουν 

ζημιωμένοι, από τη στιγμή που και το εισόδημά τους παραμένει ετησίως σταθερό και 

συγχρόνως δε φοβούνται για τυχόν απολύσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.  

 

Μία δεύτερη μέθοδος αντιμετώπισης της εποχικότητας αποτελεί το λεγόμενο 

«μοίρασμα» ή «δανεισμός» των υπαλλήλων. Με αυτή τη μέθοδο, οι υπάλληλοι σε 

νεκρές περιόδους πηγαίνουν σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση. Για 

να εφαρμοστεί μία τέτοια μέθοδος, χρειάζεται η συμφωνία μεταξύ δύο επιχειρήσεων 

των οποίων οι εποχικότητα να διαφέρει. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι έχουν 

μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα, ενώ ένα επιπλέον όφελος αποτελεί το γεγονός 

ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να μάθουν συμπληρωματικές και επιπρόσθετες ικανότητες 

ή δεξιότητες από την παραμονή τους στην δεύτερη επιχείρηση.  

 

Τρίτη μέθοδος αντιμετώπισης που μπορεί να εφαρμοστεί σε συνθήκες αυξημένης 

ζήτησης είναι η δημιουργία προσωρινών σχεδίων, των λεγόμενων και ως «projects», 

για τους περισσότερους από τους εργαζόμενους σε νεκρές περιόδους. 

Χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως τέτοια σχέδια τη δημιουργία 

συστατικών που δίνονται για εξαγωγή, το λεγόμενο «outsourcing», τη μετατροπή 

υποπροϊόντων σε χρήσιμα και ικανά προς πώληση προϊόντα όπως επίσης και την 

εκπαίδευση των νέων και άπειρων εργαζομένων ή υπαλλήλων.  

 

Ακόμη μία στρατηγική για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων είναι η 

εξαγωγή του προϊόντος σε νεκρή περίοδο. Η συγκεκριμένη έχει απήχηση σε προϊόντα 

που επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες, όπου τα προϊόντα μίας 

επιχείρησης μπορούν κατά τη νεκρή περίοδο να πωληθούν σε περιοχές όπου η 

περίοδος θα χαρακτηρίζονταν κάθε άλλο παρά νεκρή (π.χ. μία επιχείρηση του νότιου 

ημισφαιρίου κατά τη χειμερινή σαιζόν μπορεί να εξάγει στο βόρειο ημισφαίριο, όπου 

επικρατεί καλοκαιρία). Με αυτό τον τρόπο, η όποια απώλεια του παραγωγού θα είναι 

πολύ μικρότερη σε έκταση από ότι εάν δεν εφαρμοζόταν ένα τέτοιο σύστημα 

αντιμετώπισης της εποχικότητας.  

 

Στη συνέχεια του ενάτου κεφαλαίου, θα αναφερθούμε ακροθιγώς στο ζήτημα της 

επιτυχούς διαδοχής εντός μίας επιχείρησης και των αποτελεσμάτων επάνω στο τμήμα 

των ανθρωπίνων πόρων.  



Το μάνατζμεντ διαδοχής έχει να κάνει με την επιλογή εκείνων των υποψηφίων οι 

οποίοι ταιριάζουν καλύτερα στην κουλτούρα και το προφίλ της επιχείρησης, 

προκειμένου να στελεχώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υψηλές θέσεις 

μάνατζμεντ εντός μίας επιχείρησης. Πρώτο βήμα στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 

ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των χαμηλόβαθμων 

στελεχών, όπου τα μαθηματικά μοντέλα παίζουν καταλυτικό ρόλο στη σωστή 

πρόβλεψη των αναγκών της επιχείρησης. Εν συνεχεία, εκτιμάται από την κορυφή της 

ιεραρχίας της επιχείρησης, ποια από τα ανερχόμενα στελέχη μπορούν να καλύψουν 

με τον πλέον επιτυχή τρόπο τις θέσεις που θα ανοιχθούν. Τελευταίο στάδιο στην εν 

λόγω διαδικασία αποτελεί η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλάνου για τη 

διασφάλιση ότι οι πιθανοί διάδοχοι θα αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

που χρειάζεται προκειμένου να αναβαθμιστούν τα στρατηγικά συμφέροντα και 

ενδιαφέροντα της επιχείρησης (Carretta, 1992). Το επιτυχημένο μάνατζμεντ διαδοχής 

μπορεί να μειώσει τη φυγή των υπαλλήλων, να βελτιώσει το ηθικό τους και πάνω απ’ 

όλα να τοποθετήσει τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση (Johnson et al, 1994). 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν τα πιο σύνθετα συστήματα διαδοχής παράγουν 

πιο επιθυμητά αποτελέσματα συγκριτικά αποτελέσματα με τα λιγότερο σύνθετα 

συστήματα (McConell, 1996).  

 

Παράδειγμα σύνθετου και εν μέρει «σοφιστικέ» συστήματος διαδοχής είναι αυτό του 

Sahl, με πέντε επίπεδα. Ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να εμπεριέχει κάποια 

συγκεκριμένα συστατικά. Απαραίτητα θεωρούνται μία δήλωση στρατηγικού 

ενδιαφέροντος, μία βάση δεδομένων σχεδιασμού, ανοιχτά και πρόσφορα κανάλια 

επικοινωνίας, υποστήριξη από το προσωπικό, αναγνώριση των υπαλλήλων και των 

μάνατζερ που προωθούν τα συμφέροντα της επιχείρησης αλλά και τα κατάλληλα 

στελέχη όπως επίσης και η συμμετοχή, ή δράση και η ανατροφοδότηση εντός της 

επιχείρησης. Οι απόψεις των Payne και Friedman και η δική τους αντίληψη πάνω στο 

θέμα δε διαφέρει πολύ από την προαναφερόμενη άποψη και το σύστημα του Sahl. Η 

διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο Payne αναφέρεται σε πέντε βήματα ενώ ο 

Friedman σε επτά διαστάσεις.  

 

Υπάρχουν άφθονα στοιχεία ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν ένα τυπικό 

σύστημα διαδοχής, απολαμβάνουν έναν υψηλότερο δείκτη Return on Investment 

(ROI), από αυτές οι οποίες δε χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα διαδοχής. Ακόμη και 



το απλούστερο των συστημάτων διαδοχής, βοηθά τα μέγιστα στη 

συγκεκριμενοποίηση των λειτουργιών του μάνατζμεντ, διασφαλίζει τη συνέχεια στις 

πρακτικές του ίδιου του συστήματος, αναγνωρίζει τους άξιους υπαλλήλους ενώ 

παράλληλα δείχνει να ικανοποιεί και τις φιλοδοξίες των υπαλλήλων και εργαζομένων 

εντός της επιχείρησης (Pattan, 1986). Το συμπέρασμα είναι ότι τα συστήματα 

διαδοχής μπορεί να χτίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Walker, 1998). Τα 

ευρήματα υπονοούν μία θετική σχέση-συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό 

πολυπλοκότητας του συστήματος και τις οργανωτικής απόδοσης.  

 

Περνώντας από το θεωρητικό στο πρακτικό μέρος, μέσω των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις της Κίνας, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Ταϊβάν, προσπαθεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα και να 

καθοριστεί το εάν οι διάφορες τοπικές επιχειρήσεις που έχουν ένα πιο σύνθετο 

σύστημα διαδοχής έχουν επιτύχει πιο επιθυμητά αποτελέσματα στον τομέα των 

ανθρώπινων πόρων συγκριτικά με αυτές που έχουν λιγότερο σύνθετα συστήματα. Για 

τη μέτρηση της συνθετότητας και πολυπλοκότητας των συστημάτων διαδοχής, 

υπάρχει ανάλυση δέκα σημείων, την οποία θα παραλείψουμε. Για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων, γίνεται σύγκριση της απόδοσης των επιχειρήσεων με 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με ειδικούς και συγκεκριμένους δείκτες 

αποτελεσμάτων των ανθρωπίνων πόρων.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 65% των επιχειρήσεων είχε ένα σύστημα 

διαδοχής, ακόμη και υποτυπώδες. Σχετικά με τις επιχειρήσεις από την Ταϊβάν, δε 

φαίνεται ότι αυτές που υιοθετούν συστήματα διαδοχής έχουν και καλύτερα 

αποτελέσματα έναντι αυτών χωρίς σύστημα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

υιοθέτησαν το σύστημα χωρίς να το γνωρίσουν και χωρίς να εμπεδώσουν τη 

φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω του, με αποτέλεσμα η εφαρμογή του συστήματος 

να μην γίνει με τον κατάλληλο και σωστότερο τρόπο. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι 

υπάρχει μία στενή σχέση μεταξύ του βαθμού συνθετότητας-πολυπλοκότητας του 

εκάστοτε συστήματος και της αποτελεσματικότητάς του. Προκειμένου, όμως, να 

επιτύχει το σύστημα απαραίτητη κρίνεται η προσεκτική και με μικρά βήματα 

εφαρμογή του, πάντα με την αμέριστη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη της 

κορυφής της ιεραρχίας και του top management της επιχείρησης. Εάν το σύστημα 

διαδοχής εφαρμοστεί με διαφορετικά κριτήρια και με μοναδικό σκοπό την απλή και 



μόνο αναφορά του εντός της επιχείρησης, τότε η αποτυχία του θεωρείται βέβαιη και 

τα αποτελέσματά τους μηδενικά.  

 

Σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική εφαρμογή και επιτυχία των συστημάτων 

διαδοχής διαδραματίζουν και τα στελέχη γραμμής, των οποίων η θέση στην ιεραρχία 

της επιχείρησης βρίσκεται κάπου στη μέση. Τα στελέχη γραμμής θα πρέπει να 

αναλάβουν το ρόλο των μάνατζερ στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, 

αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την προώθηση και βελτίωση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των κατωτέρων τους αλλά και των νεοεισερχόμενων 

εργαζομένων εντός της επιχείρησης. Επίσης, όσο η επιλογή ελαχιστοποιείται και 

ανεξαρτητοποιείται από πολιτικά και γενικότερα εξωγενή κριτήρια, τόσο καλύτερα 

φαίνεται ότι είναι τα αποτελέσματα στο κομμάτι των ανθρωπίνων πόρων. Η πίστη 

που δείχνει το προσωπικό καθώς και οι μάνατζερ στο πρόγραμμα, είναι ικανή να 

φέρει τα επιθυμητά  αποτελέσματα. Μαζί με αυτήν, χρειάζονται και άλλα στοιχεία 

προκειμένου ένα πρόγραμμα διαδοχής να χαρακτηριστεί επιτυχημένο και των οποίων 

η σύνδεση με το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι άμεση. Αυτά είναι η συχνότητα της 

επανάληψης, ο βαθμός και η έκταση των συλλεγόμενων στοιχείων καθώς και η 

τυποποίηση και επεξεργασία των κανονισμών εντός της επιχείρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 10ο : Νέα συστήματα και μοντέλα ανθρωπίνων πόρων 

 

Στα δύο τελευταία κεφάλαια του δευτέρου μέρους της εργασίας μας, θα ασχοληθούμε 

περισσότερο με τις εξελίξεις όχι τόσο στο κομμάτι των ανθρώπινων πόρων, αλλά με 

αυτές που αφορούν τα μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων. Πιο 

συγκεκριμένα, θα δούμε κάποια μοντέλα σχετικά με τη βελτιστοποίηση συντήρησης, 

θα παρουσιασθεί ένα μοντέλο προσομοίωσης για στρατηγικό σχεδιασμό ανθρωπίνου 

δυναμικού, θα αναφέρουμε ένα γενικότερο μοντέλο σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων 

ενώ θα αναλύσουμε και ένα προτεινόμενο πλαίσιο ενοποίησης των πρακτικών του 

σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων. Επίσης, θα ασχοληθούμε με τις τελευταίες 

εξελίξεις στα μη-ομογενοποιημένα συστήματα, τη θεωρία ελέγχου και την 

ετερογένεια.  

 

Ξεκινώντας με την ανάλυσή μας, θα αναφερθούμε σ’ ένα μοντέλο για τη διατήρηση 

και συντήρηση των επιχειρήσεων και του σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων καθώς 

και άλλων διαδικασιών σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ο κυριότερος 

σκοπός της διατήρησης και του σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων είναι να υπάρχει 

ο σωστός αριθμός εργατών με τις πρέπουσες ικανότητες και δεξιότητες στις 

κατάλληλες περιοχές συντήρησης ή διατήρησης.  

 

Ένα σύστημα συντήρησης και διατήρησης αποτελεί ένα στοιχείο ολοκληρωμένου 

συστήματος παραγωγής και σχετίζεται άμεσα με την κερδοφορία μέσω της εκροής 

εξοπλισμού και του τρέχοντος κόστους αυτού. Η επιχείρηση οφείλει από την αρχή να 

καθορίσει το εύρος των ευθυνών, τη λειτουργία όπως επίσης και την αξία του 

εργατικού δυναμικού που έχει υπό την κατοχή της. Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου 

δυναμικού, το λεγόμενο manpower planning, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μία 

προσπάθεια για να υπάρξει ταύτιση και ταίριασμα της προσφοράς του ανθρώπινου 

δυναμικού με τις πρόσφορες θέσεις εργασίας. Βασική του ασχολία είναι ο σωστός 

αριθμός εργαζομένων στις κατάλληλες θέσεις αλλά και στο σωστό χρονικό σημείο.  

 

Η χρήση των μαθηματικών μοντέλων για το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων 

ανιχνεύεται από το 1779 (McClean 1991). Σήμερα θεωρούνται απαραίτητα για την 

αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων καθώς και για τη μείωση 

του κόστους, η οποία και αποτελεί και εκ των βασικότερων στόχων μίας επιχείρησης. 



Ο σχεδιασμός των ανθρώπινων πόρων μπορεί, πλέον, να χωριστεί σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη χωρίζεται σε μοντέλα προσφοράς, τα οποία και αναλύουν 

αποθέματα ανθρωπίνων πόρων καθώς και των μελλοντικών τους ροών και μοντέλα 

ζήτησης, τα οποία καθορίζουν μελλοντικές ανάγκες ανθρώπινων πόρων για 

δεδομένη, όμως, ζήτηση εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται και διαιρείται σε 

μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο αντιστοίχως (Zanakis-Maret 1981). Ο στόχος του 

αναπτυσσόμενου μοντέλου προσομοίωσης είναι να προσπαθήσει να εκτιμήσει το 

βέλτιστο μέγεθος ενός «πληρώματος» συντήρησης ή διατήρησης σε μία 

επιχειρηματική μονάδα.  

 

Σ’ ένα οργανισμό διατήρησης-συντήρησης, ο σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων μπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί σε περιοχές (τεχνικές ή γεωγραφικές), τεχνικούς τύπους, 

επίπεδα εκπαίδευσης, υπεργολαβίες όπως επίσης και σε υπαλλήλους εκτός 

επιχείρησης. Για τη σωστή εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου οφείλουν να ληφθούν 

υπ’ όψιν συγκεκριμένα σημεία. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά έναντι των 

αποκεντρωμένων τμημάτων, το επίπεδο και η ανάμειξη υπεργολαβιών και 

εσωτερικών υπαλλήλων σε κάθε τομέα της επιχείρησης, η ανάγκη για τη διατήρηση 

ειδικών σε συγκεκριμένους τομείς όπως επίσης και το εάν οι υπάλληλοι θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε ειδικές περιοχές του φορτίου εργασίας. Ο απώτερος στόχος και 

σκοπός του μοντέλου είναι η μείωση του κόστους των χρησιμοποιούμενων πηγών 

στο τμήμα συντήρησης και διατήρησης. Προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι 

θεωρούμε πως η οργανωτική δομή είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει 

τη ζήτηση εργασίας στο κομμάτι της συντήρησης και διατήρησης. Συγχρόνως, 

μπορούμε να καθορίσουμε την παραγωγικότητα ως το ποσοστό του συνολικού 

χρόνου που ο κάθε εργαζόμενος ξοδεύει σε κάποια παραγωγική διαδικασία ή εργασία 

(Mann 1983). Η οργανωτική δομή, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω και της 

οποίας τη σημασία έχουμε ήδη αναδείξει, εξαρτάται από τους κάτωθι παράγοντες : 

φόρτος εργασίας, ο οποίος βοηθά στην εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού 

εργαζομένων, επίπεδο υπαλλήλων υπεργολαβίας, το οποίο εξαρτάται από το επίπεδο 

των εσωτερικών υπαλλήλων και το μέγιστο στη ζήτηση εργασίας και τέλος το 

συγκεντρωτισμό ή την αποκέντρωση, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το 

μέγεθος της επιχειρηματικής μονάδας.  

Οι υποθέσεις εργασίας του μοντέλου, ο συμβολισμός, οι κύριες μεταβλητές, το 

μοντέλο, η εφαρμογή του και η εγκυρότητά του δε διαφέρουν από τα μαθηματικά 



μοντέλα που αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εργασίας. Η εκροή του μοντέλου 

βελτιστοποίησης δίνει την ιεραρχική κατανομή του σχεδιασμού των ανθρωπίνων 

πόρων για δεδομένη ζήτηση εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η εκροή του μοντέλου 

προσομοίωσης δίνει τη χρήση των πηγών και τα μήκη των ουρών αναμονής.  

Συμπερασματικά, ο λειτουργικός σκοπός του μοντέλου, ο οποίος έχει να κάνει με το 

κόστος του manpower planning, βελτιώνεται όταν έχουμε τη βέλτιστη κατανομή. Η 

μείωση του κόστους του manpower planning οφείλεται στη χρήση λιγότερων 

τεχνιτών προς ικανοποίηση της ζήτησης εργασίας, κάτι που δείχνει την 

ορθολογικότερη και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πηγών.  

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σ’ ένα σύστημα ενοποίησης των πρακτικών του τομέα 

των ανθρώπινων πόρων. Θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός των 

ανθρωπίνων πόρων εξετάζει το κενό μεταξύ των «διαθεσιμοτήτων» των υπαλλήλων, 

είτε αναφερόμαστε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς, και των απαιτήσεων εκ 

μέρους της επιχείρησης προς αυτούς προκειμένου να αποδώσουν εντός αυτής.  

 

Ο παράγοντας του μάνατζμεντ και της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί 

ένα απαραίτητο υποστηρικτικό στοιχείο για τη σωστή διοίκηση οποιασδήποτε 

επιχείρησης. Το τμήμα των ανθρώπινων πόρων είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι 

οι σωστοί άνθρωποι είναι διαθέσιμοι και καταλαμβάνουν τις κατάλληλες θέσεις 

προκείμενου να εκτελέσουν τα εταιρικά σχέδια με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. 

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η κατανόηση των διαφορετικών προοπτικών 

του σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων. Με το χαρακτηρισμό προοπτικές 

αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη άποψη-θεώρηση μίας οποιασδήποτε 

πληροφορίας, η οποία οδηγεί σε μία συγκεκριμένη δέσμη αποφάσεων πάνω στη 

δοθείσα πληροφορία. Οι κυριότερες προοπτικές του manpower planning 

περιλαμβάνουν την καθιέρωση του πλάνου των απαιτήσεων, το σχεδιασμό της 

καριέρας, τη μετακίνηση του προσωπικού, το σχεδιασμό διαδοχής (στον οποίο 

αναφερθήκαμε εκτενέστερα σε προηγούμενο κεφάλαιο), τη στρατολόγηση 

υπαλλήλων, τις προαγωγές και την εκπαίδευση. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων 

αυτών των προοπτικών είναι σημαντικότατες και καθοριστικές για το μέλλον μίας 

επιχείρησης. Η συνηθέστερη μορφή αλληλεπιδράσεων όλων των ανωτέρω είναι με τη 

μορφή ανατροφοδότησης και αποφάσεων. Οι κυριότερες προοπτικές του σχεδιασμού 

ανθρωπίνων πόρων έχουν να κάνουν με ποικίλα προγράμματα. Ενδεικτικά θα 



αναφέρουμε το ERP, το CPP, το SMP, το Personnel Assignment, το Posting 

Projection, το Succession Planning και διάφορα παρεμφερή προγράμματα. Οι 

αλληλεπιδράσεις όλων των ανωτέρω μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.  

 

Οι μέχρι πρότινος αναλύσεις των προοπτικών του σχεδιασμού των ανθρωπίνων 

πόρων είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την ανομοιομορφία. Αντίθετα το προτεινόμενο 

πλαίσιο, αποτελεί ένα πιο συγκεκριμένο βήμα προς την ενοποίηση και την 

ομοιομορφία των πρακτικών και των προοπτικών του manpower planning και των 

προγραμμάτων του. Το κύριο στοιχείο, που συγχρόνως αποτελεί και κίνητρο, το 

οποίο βρίσκεται μέσα στο προτεινόμενο πλαίσιο είναι η ενοποίηση των 

αλληλεπιδρώμενων πρακτικών που έχουν ήδη αναφερθεί. Το συγκεκριμένο πλαίσιο 

είναι οργανωμένο σε έξι επίπεδα ή στρώματα απόφασης: το πρώτο είναι η 

περιγραφική ανάλυση, η οποία δίνει υποστήριξη στο στρατηγικό σχεδιασμό μέσω 

ανάλυσης τάσεων, έπειτα έχουμε το στρατηγικό σχεδιασμό, τον τακτικό σχεδιασμό, 

το λειτουργικό σχεδιασμό και τέλος την εκτέλεση. Κάθε ένα από αυτά τα έξι 

διαφορετικά επίπεδα έχει και διαφορετικό ρόλο, ο οποίος διαφαίνεται και από την 

ονομασία του κάθε επιπέδου. Παράλληλα, το εν λόγω πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ποικίλους δείκτες απόδοσης ενός 

μοντέλου σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τους εξής 

δείκτες απόδοσης σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων : κενά μεταξύ πλάνων διαδοχής 

και πραγματικών τοποθετήσεων, δείκτες αποδοτικότητας, δείκτες ικανοτήτων και 

δείκτες απόδοσης. Ακολουθώντας παράλληλα και την εξέλιξη στον τομέα κυρίως της 

τεχνολογίας, οφείλουμε να εντάξουμε στο πλαίσιο του συστήματος που 

επεξεργαζόμαστε τη λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

γενικότερα την τεχνολογία.  

 

Η μεθοδολογία υποδεικνύει ότι η εφαρμογή του μοντέλου θα πρέπει να γίνει με 

συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, οφείλει να γίνει μία μελέτη της δομής του 

οργανισμού και των στόχων αυτού. Στη συνέχεια οφείλουν να αναλυθούν και να 

μελετηθούν τόσο οι φυσικές διαδικασίες όπως επίσης και οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Κατόπιν, έχουμε ανάλυση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

εφικτότητας, συνολικού κόστους-ωφέλειας καθώς και προτάσεων για την 

παρακολούθηση του συστήματος. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω βημάτων και 



προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και σωστά το εν λόγω σύστημα, πρέπει να 

μελετηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Πρωτίστως, χρειάζεται να καθιερωθούν 

αρχές για το σχεδιασμό των διαδικασιών καριέρας, όπως επίσης και για το σωστό 

επίπεδο των επεξεργαζόμενων από το σύστημα στοιχείων και το επίπεδο εκπαίδευσης 

και εξήγησης που δίνεται από αυτό. Απαραίτητη θεωρείται επίσης και η ανάπτυξη 

των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού καθώς επίσης και η κεφαλαιοποίηση 

και ο έλεγχος των παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα.  

Επιπλέον, χρειάζεται να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί μία δέσμη κανόνων 

προκειμένου να καταγραφούν οι κάθετες και οριζόντιες σχέσεις των υπαλλήλων και 

των συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων αυτών. Οι κανόνες αυτοί 

εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για παράδειγμα την περιγραφή της 

σχετικής σημασίας των ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για μία θέση, τη 

συσχέτιση των δεξιοτήτων όπως επίσης και αυτών που απαιτούνται επιπλέον για 

κάποιες συγκεκριμένες θέσεις.  

 

Συνεχίζοντας, αναφερόμαστε σ’ ένα μοντέλο προσομοίωσης για στρατηγικό 

σχεδιασμό ενός προγράμματος ανθρωπίνων πόρων.  Το συγκεκριμένο μοντέλο αφορά 

την αεροπορική εταιρεία Continental Airlines και πιο συγκεκριμένα τις επιδόσεις της 

στο αεροδρόμιο του Newark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το μοντέλο 

δίνει σαφείς οδηγίες για την ανάπτυξη ενός βελτιωμένου μοντέλου για το υπαλληλικό 

προσωπικό ενώ, συγχρόνως, προσφέρει καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων 

πηγών που χρειάζονται καθημερινά. Το μοντέλο προσομοίωσης μπορεί να 

υποστηρίξει τη διοίκηση προκειμένου αυτή να επιλύσει διάφορα θέματα τα οποία 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τις ποικίλες ανάγκες του σχεδιασμού των 

ανθρωπίνων πόρων.  

 

Οι διαδικασίες συντήρησης και διατήρησης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μίας 

επιτυχημένης και συγχρόνως κερδοφόρας αεροπορικής εταιρείας. Στην αεροπορική 

βιομηχανία, ο ρόλος της συντήρησης είναι να παρέχει ασφάλεια, συνέπεια χρόνου 

(όσον αφορά τις πτήσεις και τη διάρκεια τους), και αξία σε κάθε πτήση αντιληπτή 

από τους πελάτες. Τα μαθηματικά μοντέλα και οι τεχνικές τους έχουν χρησιμοποιηθεί 

στο συγκεκριμένο τομέα (Dijkstra et al 1991), με άριστα αποτελέσματα. Υπάρχουν 

πολλοί επιστήμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν ενδελεχώς με το εν λόγω πρόβλημα και 

δημιούργησαν αξιόπιστα συστήματα τα οποία υιοθέτησαν οι αεροπορικές 



βιομηχανίες με σπουδαία αποτελέσματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τον Dijkstra, ο 

οποίος πρότεινε και το σύστημα DSS (Decision Support System), τον Clarke, ο 

οποίος και το αναθεώρησε, τους Rushmeier και Kontogiorgis, τον Barnhart, τον 

Talluri και τους Sachon και Pate-Cornell. Τα τελευταία χρόνια είναι προφανές ότι 

είναι απαραίτητα ακόμη πιο βελτιωμένα και τελειοποιημένα εργαλεία λήψης 

απόφασης στον τομέα της συντήρησης-διατήρησης και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο 

της αεροπορικής βιομηχανίας. Η στοχαστική προσομοίωση (για περισσότερα 

στοιχεία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αναφέρουμε τους Law και Kelton, 

2000), η οποία και χρησιμοποιείται είναι η διαδικασία αντιπροσώπευσης ενός 

συστήματος στον υπολογιστή, όπου με τα κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία και 

πειράματα δύναται να εκτιμηθεί η απόδοση του συστήματος. Ένα στοχαστικό 

μοντέλο περιέχει ένα ή και περισσότερα τυχαία σετ από δεδομένα-εισροές, τα οποία 

θα δώσουν και κάποιο τυχαίο αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να 

εφαρμοστεί εκτενώς σε παραγωγικά συστήματα.  

 

Το βέλτιστο σενάριο για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων μπορεί να ευρεθεί 

μετά από πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, θα βελτιώσει όμως κατακόρυφα την 

αποδοτικότητα της εταιρείας, την αξιοπιστία της, την κερδοφορία της (μέσω της 

μείωσης των κερδών) ενώ σημαντικά θα είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά τη 

παραγωγικότητα των εργαζομένων της.  

 

Ένα ακόμη μαθηματικό μοντέλο σχεδιασμού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έχει 

να κάνει με τη μελέτη k-βαθμίδων ενός ιεραρχικού συστήματος, όπου η ζήτηση 

εργασίας ικανοποιείται μέσω της εσωτερικής κινητικότητας-μετακίνησης καθώς και 

της στρατολόγησης (έννοιες στις οποίες αναφερθήκαμε εκτενέστερα στο πρώτο 

μέρος της εργασίας μας). Στο νέο αυτό μοντέλο καθιερώνεται μία νέα τάξη-βαθμίδα, 

την οποία θα αφήσουμε με την αγγλική ορολογία “training/stand-by”, της οποίας η 

συμπεριφορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία δεξαμενή-αποθήκη ανθρώπινων πόρων 

για τις μελλοντικές προσλήψεις ή στρατολογήσεις της επιχείρησης.  

 

Μία από τις θεμέλιους λίθους στην ανάπτυξη οποιουδήποτε μοντέλου έχει να κάνει 

με την κατηγοριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ομογενείς υπό-ομάδες. 

Σύμφωνα πάντα με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές συνεισφορές. Οι περισσότερες 

προσεγγίσεις που αφορούν τη μοντελοποίηση έχουν βασιστεί στο σενάριο (concept), 



των αποκαλούμενων ροών “push-pull”. Στην πρώτη εκ των δύο περιπτώσεων, στη 

ροή “push”, οι προαγωγές και οι προσλήψεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να 

συμπληρώσουν ήδη διαμορφωμένα κενά, όταν αυτό θεωρηθεί και κριθεί απαραίτητο. 

Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, στη ροή “pull”, η πίεση ασκείται στην πηγή 

(source) και γενικότερα στις χαμηλότερες βαθμίδες συγκριτικά με τις υψηλότερες. 

Έχει εμφανιστεί και μία υβριδική προσέγγιση “push-pull”, υπό την έννοια ότι το 

μοντέλο δεν είναι μόνο διερευνητικό ως προς τη δυναμική του συστήματος, αλλά 

περιέχει και μία πρότυπη (normative) πλευρά.  

Μετά την μαθηματική ανάπτυξη του μοντέλου, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κάθε 

λύση που προέρχεται από την επίλυση ενός ποσοτικού μοντέλου, πρέπει να θεωρείται 

ως μία μορφή γενικής οδηγίας για τις συνολικότερες αποφάσεις του μάνατζμεντ και 

της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Τα μοντέλα παρέχουν προβλέψεις των 

συνεπειών των διάφορων πράξεων. Οι στρατηγικές, όμως, αποφάσεις οφείλουν να 

είναι το γινόμενο ενός ευρύτερου πεδίου ποσοτικών αλλά και ποιοτικών παραγόντων.  

 

Στη σημερινή εποχή χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των προαναφερόμενων 

μοντέλων αποτελούν οι ένοπλες δυνάμεις μίας χώρας. Στο συγκεκριμένο χώρο, ο 

οποίος αριθμητικά είναι πολύ μεγάλος, η βέλτιστη χρησιμοποίηση τόσο των 

ανθρώπινων πόρων όσο και των εξοπλισμών που αυτοί διαθέτουν, αποτελεί στόχο 

των υψηλόβαθμων στελεχών και του υπουργείου αμύνης κάθε χώρας.  

Χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Πολεμικού Ναυτικού 

του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται έντονες προσπάθειες 

για την πρόβλεψη κινδύνων και τη βέλτιστη ανάπτυξη και χρησιμότητα των 

ανθρώπινων πόρων που διαθέτει, με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων. 

Αναλογιζόμενοι το μέγεθος ενός τέτοιου εγχειρήματος (ο αριθμός των 

απασχολούμενων ατόμων στις υπηρεσίες του ναυτικού αγγίζει το 2005 τις 37.000), 

μπορούμε να κατανοήσουμε τόσο τη δυσκολία του όσο και τη συστηματική 

προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για την επίτευξη ενός αποδεκτού αποτελέσματος. 

Συγχρόνως γίνεται κατανοητό ότι τα επίπεδα και ποσοστά λάθους οφείλουν να είναι 

μηδενικά. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι σε μία σύγκριση που 

πραγματοποιήθηκε το 2005 (Jaffry, Capon 2005), μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθόδων σχετικά με την πρόβλεψη κινδύνων στο σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων στο 

βρετανικό πολεμικό ναυτικό, αποδείχθηκε ότι οι ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης 

κινδύνων ταιριάζουν καλύτερα και προβλέπουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα σενάρια 



επάνω στα οποία πρέπει να προετοιμαστεί το πολεμικό ναυτικό. Το σημαντικότερο 

πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ποσοτικές μέθοδοι είναι η μη 

διαθεσιμότητα ιστορικών στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, η ποσοτική προσέγγιση 

αναγνωρίζει τους σημαντικότερους παράγοντες στην πρόβλεψη κινδύνων.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του βρετανικού πολεμικού ναυτικού, αυτό που 

προτείνεται είναι η δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί μία έμπιστη 

πρόβλεψη σχετικά με τους κινδύνους στο σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 11ο : Εξελίξεις στην ετερογένεια, στη θεωρία ελέγχου και στα μη 

ομογενοποιημένα συστήματα 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας, θα ασχοληθούμε με κάποιες εξελίξεις οι 

οποίες σημειώθηκαν και αφορούν σημαντικά κομμάτια των μαθηματικών μοντέλων 

σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων.  

 

Θα ξεκινήσουμε με την ετερογένεια μέσα σ’ ένα τέτοιο μαθηματικό μοντέλο. Μέχρι 

στιγμής, δύο στρατηγικές φαίνεται να έχουν επικρατήσει. Η πρώτη έχει να κάνει με 

τη χρήση των πηγών της ετερογένειας που μπορούν να παρατηρηθούν καθώς 

επηρεάζουν τις απώλειες ενώ η δεύτερη αναφέρεται στις αφανείς (λανθάνουσες ή 

κρυμμένες) πηγές που δεν μπορούν να αναγνωριστούν αλλά γίνεται κατανοητό ότι 

επηρεάζουν τους σημαντικότερους παράγοντες των μαθηματικών μοντέλων. 

Σύμφωνα με τον Bartholomew, οι απώλειες-διαρροές αποτελούν το σημαντικότερο 

παράγοντα στο σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων, από τη στιγμή που αυτές δημιουργούν 

τα κενά και τις ευκαιρίες για προαγωγές και στρατολόγηση.  

 

Η πιο γνωστή μέθοδος αντιμετώπισης της ετερογένειας εντός μίας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού, είναι η από-ομαδοποίηση (disaggregation). Ο Bartholomew έδειξε, 

επίσης, πώς η κατανομή του συμπληρωμένου χρόνου εργασίας μπορεί να μας 

αποκαλύψει πώς η τάση του να φύγει κάποιος εξαρτάται από το χρόνο που εργάζεται, 

δίνοντας έμφαση ότι θα ήταν ένας σημαντικότατος παράγοντας για την πρόβλεψη 

απωλειών υπό την παρουσία της ετερογένειας.  

Ένας ετερογενής πληθυσμός αποτελείται από πολλούς ομογενείς υπο-πληθυσμούς. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πηγές της ετερογένειας χωρίζονται σε 

εμφανείς και μη με τις πρώτες να περιλαμβάνουν το χρόνο της εργασίας, την 

οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, το φύλο τους, το επίπεδο εργασίας και 

άλλους παράγοντες. Στη δεύτερη ομάδα ετερογένειας έχουμε τα ατομικά 

χαρακτηριστικά και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

 

Η μοντελοποίηση των παρατηρήσιμων πηγών ετερογένειας μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις. Αναφερόμαστε στην ημι-Μαρκοβιανή 

σχηματοποίηση, η οποία προσφέρει μία αντιμετώπιση του θέματος μέσω βαθμών 

ενός ιεραρχικού συστήματος σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων και της ποικίλης 



διάρκειας παραμονής σε μία βαθμίδα προ της αποχωρήσεως. Δεύτερη προσέγγιση 

είναι αυτή των αναλογικών μοντέλων κινδύνου, η οποία αποτελεί και τον 

απλούστερο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της ετερογένειας στη 

μοντελοποίηση απωλειών. Η εν λόγω προσέγγιση απλά ενσωματώνει τις πηγές της 

ετερογένειας ως επεξηγηματικές μεταβλητές στο μοντέλο. Τρίτος τρόπος είναι τα μη-

χρονικά ομογενή μοντέλα.  

 

Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει και για τις μη εμφανείς πηγές ετερογένειας. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τη μοντελοποίηση ετερογένειας για πεπερασμένο 

ρυθμό επιβίωσης, όπου η ετερογένεια μπορεί να παρουσιαστεί ως μεταβλητότητα σε 

πιθανότητες επιβίωσης μεταξύ ατόμων σ’ ένα σύστημα σχεδιασμού ανθρωπίνων 

πόρων. Άλλη προσέγγιση αποτελεί το μοντέλο “mover-stayer”, όπου το πρόβλημα 

δείχνει να αντιμετωπίζεται με τη διαίρεση του συστήματος σε περισσότερα ομογενή 

υποσυστήματα. Αυτό που οφείλουμε να θυμόμαστε είναι ότι ο επιτυχημένος 

σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων εξαρτάται εν πολλοίς από την ικανότητα των 

υπευθύνων να περιγράφουν και να προβλέπουν τα πρότυπα των απωλειών.  

 

Η θεωρία ελέγχου αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα του οποίου τις εξελίξεις 

τα τελευταία χρόνια οφείλουμε να αναλύσουμε προκειμένου να έχουμε μία 

πληρέστερη άποψη γύρω από το θέμα που μας απασχολεί. Πιο συγκεκριμένα θα 

εξετάσουμε τη θεωρία ελέγχου σε σχέση με τα αναλογικά Μαρκοβιανά συστήματα 

σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων. Οι αναλογικές πολιτικές είναι αυτές οι οποίες 

περιορίζουν τη στρατολόγηση σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας (εκτός από τα χαμηλότερα ή 

βασικά επίπεδα) και τις αναγκάζουν να είναι σε αυστηρή αναλογία με τις προαγωγές 

σε αυτό το επίπεδο. Επομένως, οι αναλογικές πολιτικές δρουν σαν εναλλακτικός και 

πιο πρακτικά εφαρμόσιμος τρόπος ελέγχου.   

 

Το Μαρκοβιανό μοντέλο σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων ουσιαστικά περιγράφει τη 

σχέση μεταξύ αποθεμάτων και ροών σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού και 

αναζητά να περιγράψει την ποικιλία τους σε βάθος χρόνου. Σχετικά με τη θεωρία 

ελέγχου στα συστήματα που μόλις αναφέραμε, ο έλεγχος τέτοιων συστημάτων 

αντιμετωπίζει τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται ή διατηρείται μία 

επιθυμητή δομή η οποία προέρχεται από μία αρχική δομή πεπερασμένου αριθμού 

μεταβάσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται επιτευξιμότητα. Επίσης, η 



θεωρία ελέγχου έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της διατηρησιμότητας, δηλαδή 

της διατήρησης μίας δομής για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα 

προαναφερθέντα προβλήματα της θεωρίας ελέγχου μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μέσω του σωστού ελέγχου πάνω στις προαγωγές και τις προσλήψεις.  

 

Οι δύο βασικότεροι παράμετροι ενός συστήματος σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων 

είναι οι ροές που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή οι ροές των προαγωγών και των 

προσλήψεων. Οι πολιτικές στις οποίες αναφερθήκαμε και ανωτέρω και τις 

ονομάσαμε αναλογικές, προκειμένου να εφαρμοστούν χρειάζονται ένα μοντέλο που 

να τις καθιστά υλοποιήσιμες. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία αντιπροσωπεύουν τέτοιου 

είδους περιορισμούς που τίθενται στις προσλήψεις και στις προαγωγές. Το αναλογικό 

μοντέλο έχει γίνει εφαρμόσιμο μέσω της επιβολής ενός επιπρόσθετου σετ 

περιορισμών στο προϋπάρχων γενικό Μαρκοβιανό μοντέλο για το σχεδιασμό των 

ανθρωπίνων πόρων. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με τον αριθμό των 

προσληφθέντων και αυτών που προάγονται για ένα συγκεκριμένο, μεταβατικό, 

χρονικό διάστημα και υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των στρατολογήσεων σε 

οποιοδήποτε μεταβατικό διάστημα θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ μίας καθορισμένης 

αναλογίας του αριθμού των προσληφθέντων που προάγονται εντός της επιχείρησης ή 

του οργανισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η διατηρησιμότητα τίθεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα 

της διατήρησης της δομής σταθερής κατά τη διάρκεια μίας μετάβασης του 

συστήματος στο επόμενο. Η εν λόγω έννοια μπορεί να χωριστεί στην αυστηρή 

διατηρησιμότητα (strict maintainability), όπου δομή και μεγέθη βαθμίδων 

παραμένουν σταθερά και την λιγότερο αυστηρή (quasi maintainability), όπου η δομή 

του συστήματος μπορεί να παραμένει σταθερή, τα ατομικά, όμως, μεγέθη βαθμίδων 

ποικίλουν ανάλογα με το χρόνο. Παράλληλα, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο έλεγχος 

της δομής ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης έχει δύο «πυλώνες», τον μακροχρόνιο 

έλεγχο και το βραχυχρόνιο. Ο δεύτερος μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα 

επιτευξιμότητας και ασχολείται με τον καθορισμό στρατηγικών που θα οδηγήσουν 

την οργανωτική δομή σ’ ένα επιθυμητό στόχο δομής, σε όρους αριθμού προσώπων 

και βαθμίδων του συστήματος. Αντίθετα, ο μακροχρόνιος αποτελεί πρόβλημα 

διατηρησιμότητας και έχει να κάνει με τη διατήρηση της οργανωτικής δομής σε 

συγκεκριμένα επίπεδα.  



Η επιτευξιμότητα με τη σειρά της ασχολείται και αναλύει το εάν μία επιθυμητή δομή 

μπορεί να επιτευχθεί από μία δοθείσα αρχική δομή εντός συγκεκριμένου αριθμού 

μεταβάσεων κάτω από συγκεκριμένες παραμέτρους. Μία συνηθισμένη και πρακτική 

μέθοδος σχετικά με τον έλεγχο εάν μία επιθυμητή δομή μπορεί να επιτευχθεί από 

δοθείσα αρχική δομή, είναι η χρησιμοποίηση γραμμικού προγραμματισμού (linear 

programming). Η ανάλυση έχει δείξει ότι όλες οι δομές δεν είναι επιτεύξιμες από μία 

δοθείσα δομή μέσα σε πεπερασμένο αριθμό μεταβάσεων.  

 

Ένα ακόμη θέμα που οφείλουμε να θίξουμε και το οποίο έχει παρουσιάσει κάποιες 

εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό των μη-ομογενών Μαρκοβιανών 

συστημάτων. Η θεωρία των μη-ομογενών Μαρκοβιανών συστημάτων έχει τις ρίζες 

της στη χρήση των Μαρκοβιανών μοντέλων σε συστήματα σχεδιασμού ανθρωπίνων 

πόρων, η οποία ξεκίνησε έχοντας ως πρωτεργάτες τους Young, Almond και τον 

Bartholomew. Η γενικότερη ιδέα των μη-ομογενών Μαρκοβιανών συστημάτων 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τον Vassiliou με το κίνητρο για αυτή την εμφάνιση 

να βρίσκεται στην προσπάθεια να υπάρξει ένα πιο γενικό πλαίσιο εργασίας για έναν 

αριθμό μη-ομογενών Μαρκοβιανών αλυσίδων σε συστήματα σχεδιασμού 

ανθρωπίνων πόρων. Μετά τη ραγδαία ανάπτυξη των στοχαστικών μοντέλων, τα 

οποία και επικράτησαν κατά τη δεκαετία του ’70 λόγω κυρίως του γεγονότος ότι οι  

κοινωνικές και συμπεριφορικές διαδικασίες αποτελούν και αυτές στοχαστικές 

διαδικασίες, τα μη-ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν τόσο στο 

σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων, όσο και στην περιγραφή ποικίλων οικολογικών 

διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή ροή στα οικοσυστήματα και άλλων. 

Επίσης χρήση τέτοιων συστημάτων είχαμε και σε διαδικασίες κοινωνικής 

κινητικότητας.  

Το σημείο που δείχνει να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στη θεωρία των 

συστημάτων που εξετάζουμε, όπως επίσης και στη θεωρία των ομογενών 

συστημάτων, είναι η ασυμπτωτική συμπεριφορά τους. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί 

το όριο καθώς το t της αναμενόμενης πληθυσμιακής δομής Ν(t) τείνει στο άπειρο, 

του σχετικού πληθυσμού της δομής q(t) όπως επίσης και των δεικτών μ(t) των μέσων, 

των διαστάσεων και των συνδιαστάσεων .  

 

 

 



Επίλογος-Συμπεράσματα 

 
Στη συγκεκριμένη εργασία, ασχοληθήκαμε με τα μαθηματικά μοντέλα για το 

σχεδιασμό των ανθρωπίνων πόρων. Στο πρώτο κομμάτι αυτής, είδαμε και 

αποσαφηνίσαμε τις βασικές έννοιες, την ορολογία και το συμβολισμό. Κατόπιν, 

περάσαμε στην ανάπτυξη και ανάλυση διαφόρων μοντέλων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν συγκεκριμένα συστήματα , με ποικίλα και 

διαφορετικά, όμως, χαρακτηριστικά. Αναφερθήκαμε στη θεωρία ελέγχου και έτσι 

κλείσαμε το πρώτο μέρος της εργασίας. Στο δεύτερο κομμάτι αυτής δείξαμε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και λιγότερο στο 

μαθηματικό μέρος. Ξεκινήσαμε βλέποντας στρατηγικές για πολιτικές προσέγγισης 

για τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Συνεχίσαμε αναλύοντας τις τελευταίες 

τάσεις, τα συστήματα διαδοχής και τις εποχικές ανάγκες που μπορεί να υπάρξουν 

στον τομέα των ανθρώπινων ενώ αναφέραμε και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Έπειτα, είδαμε κάποια νέα μοντέλα και τεχνικές σχετικά με το μαθηματικό σχεδιασμό 

των ανθρωπίνων πόρων, μη ξεχνώντας να αναφέρουμε συγχρόνως, κάποια 

παραδείγματα όπου η χρήση αυτών των μοντέλων και τεχνικών είχε σημαντικά 

αποτελέσματα. Τέλος, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις σε κάποια κρίσιμα ζητήματα 

του θέματός μας. 

 

Συγκεντρωτικά-συμπερασματικά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη 

σημασία που παίζουν τα μαθηματικά μοντέλα στο σωστό σχεδιασμό των ανθρώπινων 

πόρων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα μοντέλα αυτά αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία, τα οποία στα χέρια ενός έμπειρου μελετητή μπορούν να τον βοηθήσουν 

στην εφαρμογή ενός πολύ ικανοποιητικού συστήματος σχεδιασμού αναγκών και 

απαιτήσεων σ’ ένα σύνολο εργαζομένων. Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών και οι 

όλο και αυξανόμενες δυνατότητες που αυτοί δίνουν στους κατόχους τους, βοηθά 

ακόμη περισσότερο στην εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων και στην πρόβλεψη 

όλων των παραμέτρων που μπορεί να τα επηρεάσουν, μειώνοντας σημαντικά τα 

περιθώρια λάθους. Έννοιες όπως η προαγωγή, η πρόσληψη, η συνταξιοδότηση ή 

ακόμη και η αποχώρηση μπορούν μέχρι ενός σημείου είτε να προβλεφθούν είτε να 

είναι έτοιμη η διάδοχή τους κατάσταση, ώστε να μην υπάρχει η έννοια του 

αιφνιδιασμού και η πίεση για την πλήρωση μίας κενής θέσης.  



Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανθρώπινοι πόροι, όπως άλλωστε 

προδίδει και το όνομά τους, έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Πολλές φορές ο 

ανθρώπινος παράγοντας ξεφεύγει από όλα τα μαθηματικά μοντέλα, έχοντας 

συμπεριφορές μη προβλέψιμες. Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι τα 

μαθηματικά μοντέλα δεν αποτελούν πανάκεια. Η κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση 

των ανθρώπινων πόρων μίας επιχείρησης σε τάξεις ή βαθμίδες δε σημαίνει ότι η 

συμπεριφορά των ατόμων που ανήκουν στην ίδια τάξη ή βαθμίδα θα είναι και η ίδια. 

Απλώς, υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά τα συγκεκριμένα άτομα να αντιδράσουν και 

να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο σε παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει όμως 

σοβαρό ενδεχόμενο οι συμπεριφορές ατόμων της ίδιας τάξης-βαθμίδας να είναι 

τελείως διαφορετικές. Αυτό που οφείλουμε να θυμόμαστε είναι ότι πέρα από τα 

μοντέλα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό ενός ικανοποιητικού 

συστήματος ανθρωπίνων πόρων, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός σωστού συστήματος 

ανθρώπινων πόρων. Αυτοί οι παράγοντες έχουν να κάνουν με το κλίμα της 

επιχείρησης, την κουλτούρα της, τους ανθρώπους που επιλέγει για να στελεχώσουν 

τις κενές θέσεις εργασίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δε μπορούν να εισαχθούν σε 

κανένα μαθηματικό μοντέλο, όμως, η σημασία τους τεράστια. Επομένως οφείλουν να 

προσεχθούν και να τους δοθεί η δέουσα σημασία και προσοχή. Ένας συγκερασμός 

μαθηματικών μοντέλων και έμφασης στον ανθρώπινο παράγοντα με την παράλληλη 

κατανόηση ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό 

προκειμένου οι ανθρώπινοι πόροι μίας επιχείρησης να αποτελέσουν και το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, κάτι που στο μέλλον θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο 

στον επιχειρηματικό στίβο.     
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