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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μία αυτονόητη τοποθέτηση σήμερα, είναι ο ευρέως αποδεκτός 
χαρακτηρισμός της εποχής μας ως "εποχής των Η/Υ" που χαρακτηρίζεται 
από την πληροφορική "επανάσταση", κατ' αντιστοιχία με τη βιομηχανική 
επανάσταση των αρχών του αιώνα μας. Αφού λοιπόν είναι κοινώς παραδεκτή 
η καθοριστική επίδραση των Η/Υ, όχι μόνο στην εργασία, αλλά και στις 
κοινωνικές δραστηριότητες και στη ψυχολογία του ατόμου, είναι έκδηλο ότι 
νέες παράμετροι πλέον υπεισέρχονται στον εργασιακό χώρο, οι οποίες 
εισάγουν νέα εργασιακά πρότυπα, λύνουν πολλά προβλήματα και διευκολύ
νουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες του ανθρώπου. Από την άλλη μεριά 
όμως εισάγουν νέα, πολυσύνθετα προβλήματα, τα οποία έχουν αρχίσει τα 
τελευταία χρόνια ευρέως να καταγράφονται, ν' αναλύονται και να προτεί
νονται μέθοδοι αντιμετωπίσεως τους. Είναι γεγονός, ότι ως μέθοδοι 
αντιμετωπίσεως των νέων αυτών προβλημάτων μπορούν να εφαρμοστούν 
αρκετές από τις κλασικές μεθόδους, αλλά οπωσδήποτε οι νέες παράμετροι 
επιβάλλουν και νέες επιλυτικές προσεγγίσεις. Προσεγγίσεις οι οποίες είναι 
δυνατόν να ενοχλούν, και να προκαλέσουν ίσως και την αμφισβήτηση της 
κλασικής αντίληψης, ή την αντίδραση της ακαμπτικής και απαίδευτης 
σκέψης η οποία δεν είχε το χρόνο ή τη δυνατότητα αντίστοιχα ν' αφομοιώσει 
τα καταιγιστικά συντελούμενα στο χώρο της πληροφορικής. Η καταγραφή 
των προβλημάτων αυτών και η ανάλυση των επιπτώσεων τους, προσφέρει το 
μέτρο της επιδράσεως της πληροφορικής, στον εργασιακό τομέα. Από τις 
γνωστές και προτεινόμενες λύσεις υπάρχουν πολλές φορές και αντιφατικές 
απόψεις σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο. Η καθημερινή πρακτική στα 
επόμενα χρόνια θα παίξει το ρόλο του αντικειμενικού κριτή ο οποίος θα 
δικαιώσει, ή θ' απορρίψει, ή θα προσφέρει νέες αντιληπτικές διαστάσεις. 

Το γενικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η παρούσα διατριβή είναι η 
"επίδραση της πληροφορικής στη διοίκηση". Η επίδραση που έχει υποστεί 
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και υφίσταται η διοίκηση από την πληροφορική είναι προδήλως τεράστια, και 

αναμφισβήτητα λιγότερη από την επίδραση που προβλέπεται για το μέλλον, 

ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε τμήμα του 

παραπάνω πλαισίου το οποίο σχετίζεται με την επίλυση κλασικών προβλημάτων 

της διοικήσεως χρησιμοποιώντας τις αρχές, τις μεθόδους και τα μέσα της 

πληροφορικής και κυρίως το βαθμό προσαρμοσιμότητας του προσωπικού. Στο 

παγκόσμιο σκηνικό είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη η θετική επίδραση της 

σωστής εφαρμογής της πληροφορικής στις επιχειρησιακές δραστηριότητες 

γενικότερα, αλλά και στη διοίκηση ειδικότερα. Είναι φανερό ότι η επιτυχής 

εφαρμογή της πληροφορικής στη διοίκηση επηρεάζεται από πολλούς παρά

γοντες, πολλοί από τους οποίους είναι τελείως ιδιαίτεροι και έχουν σχέση με το 

είδος της επιχείρησης, τη δομή της οργάνωσης της, αλλά κυρίως βέβαια με την 

ποιότητα των προσόντων και την αποτελεσματικότητα των υπευθύνων της 

μηχανοργάνωσης. Τα ποσοστά επιτυχίας εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν από 

επιχείρηση σ' επιχείρηση, γιατί είναι συνακόλουθα των πολλών παραγόντων οι 

οποίοι καθορίζουν το μέγεθος της επιτυχίας εφαρμογής της πληροφορικής στον 

τομέα αυτόν. 

Στη διατριβή αυτή αντιμετωπίζονται προβλήματα τοποθέτησης προσωπι

κού σε ομάδες εργασίας (ειδικά των συστημάτων μηχανογράφησης), με σκοπό 

τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού, και μέσω αυτής τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά 

τις έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων και τους παράγοντες που επηρε

άζουν το περιβάλλον τους. Παρατίθενται σχετικές εφαρμογές κλασικών 

απόψείΰν της πληροφορικής, οι τεχνολογικές διαστάσεις τους, και η καταγραφή 

και ανάλυση των προβλημάτων τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά 

τις κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους του προσωπικού των πληροφο

ριακών συστημάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και καταγραφή 

και ανάλυση των συναφών προβλημάτων. 

Η αναλυτική παρουσίαση των βιβλιογραφικών δεδομένων του πρώτου και 

δευτέρου κεφαλαίου θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω ελλείψεως παρόμοιας 

ανασκοπικής μελέτης η οποία να καλύπτει το θέμα γενικά, αναλυτικά και 

διεξοδικά. Στο διεθνή χώρο υπάρχουν τμηματικές ανασκοπήσεις σε επιμέρους 

θέματα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μία κωδικοποίηση των δεδομένων, 

καταγραφή των τάσεων και παρουσίαση των προβλημάτων του χώρου αυτού. 

Ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η αναλυτική αυτή ταυτόχρονη 

παράθεση, είναι ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται πρέπει να είναι γνωστά στο 

χρήστη των λύσεων που προτείνονται στο ειδικό μέρος της διατριβής. Η γνώση 
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των στοιχείων αυτών άλλωστε θεωρείται προϋπόθεση για να είναι δυνατή η 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση των επιλυτικών μεθόδων. Η συσχέτηση των 

προβλημάτων αυτών με την ελληνική πραγματικότητα μελετήθηκε σε μία 

έρευνα-οδηγό που έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Διαπιστώθηκε πράγματι ότι τα προβλήματα αυτά υφίστανται σε πολλαπλάσιο 

βαθμό από τα αναφερόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής αναπτύσσονται βασικές έννοιες της 

θεωρίας των γραφημάτων και από τη θεωρία αυτή αναλύονται τα στοιχεία τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν στις προτεινόμενες επιλύσεις. 

Το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αποτελούν την κύρια συμβολή της 

εργασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η αύξηση της αποδοτικότητας του 

συνολικού συστήματος συναρτούμενης με τον τρόπο τοποθέτησης των υπευθύ

νων σε κάθε ομάδα. Ετσι, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που επηρεάζουν 

την αποδοτικότητα ενός συστήματος, προτείνεται μία μέθοδος επιλύσεως του 

προβλήματος της βέλτιστης τοποθέτησης "a" υπευθύνων σε "η" θέσεις. Στη 

διαδικασία επίλυσης η αποδοτικότητα του υπεύθυνου μιας ομάδας, και κατ' 

επέκταση όλης της ομάδας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

τοποθέτησης των άλλων υπευθύνων στις υπόλοιπες ομάδες όπως αναφέρθηκε 

στο πρώτο κεφάλαιο και δεύτερο κεφάλαιο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

στο κεφάλαιο αυτό είναι έννοιες της θεωρίας γραφημάτων που αναλύθηκαν στο 

τρίτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό τελειώνει με την παρουσίαση παραδειγμάτων 

αριθμητικών εφαρμογών της προτεινόμενης μεθόδου. 

Η περίπτωση της καλύτερης τοποθέτησης ενός μόνο ατόμου σε μία από 

τις "η" υποψήφιες θέσεις είναι το θέμα που διερευνάται στο πέμπτο κεφάλαιο. 

Εδώ, όπως και στο προηγούμενο, χρησιμοποιούνται έννοιες που αναφέρθηκαν 

στα τρία πρώτα κεφάλαια. Παρουσιάζεται μία επιλυτική μέθοδος για την 

καλύτερη τοποθέτηση ενός ατόμου σε μία από "η" υποψήφιες θέσεις, παίρνοντας 

υπόψη το βαθμό που η κάθε ομάδα επηρεάζεται από τη λειτουργική απόδοση των 

υπολοίπων ομάδων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή βελτίωση της απόδοσης του 

συνολικού συστήματος. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση για τις προτεινόμενες μεθόδους 

επιλύσεως των προβλημάτων, σε σχέση με τις επιλύσεις που εφαρμόζονται στην 

καθημερινή πρακτική. Εντοπίζονται τα αδύνατα σημεία των μεθόδων και 

επισημαίνονται αντίστοιχα οι προϋποθέσεις με τις οποίες ελαχιστοποιούνται ή 

εξαφανίζονται τα μειονεκτήματα των προτεινομένων λύσεων. Τελικά, μετά από 

τη συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των προτεινομένων μεθόδων και της 

πρακτικής εξάγονται γενικά και ειδικά συμπεράσματα. 

Για το συνειδητά εργαζόμενο, η διαμόρφωση θέσεως απέναντι σε κάποιο 
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επιστημονικό πρόβλημα μετά την επιλυτική προσέγγιση του, είναι μια εμπειρία 

με καταλυτικές διαστάσεις στη ζωή του. Στην προσπάθεια αυτή δέχεται 

επιδράσεις οι οποίες σφραγίζουν με την παρουσία τους τόσο τις χρονικές 

στιγμές όσο και το διαμορφούμενο αποτέλεσμα. Θα ήταν μικρόψυχο να σταθώ 

στις αρνητικές επιδράσεις με τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες τους, από τις 

οποίες σίγουρα απουσιάζει η επιστημονική ανησυχία και σκέψη. Από την άλλη 

μεριά όμως νιώθω αυθόρμητα αναβλύζουσα υποχρέωση να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους οι οποίοι με θετικό πνεύμα, με επιστημο

νική ανησυχία, και με βαθύ προβληματισμό, επέδρασαν και έκαναν δυνατή την 

επιλυτική διαμόρφωση και "τη θέση" που παρουσιάζεται με την εργασία αυτή. 

Κατ' αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του νέου τμήματος της 

εφαρμοσμένης πληροφορικής για την κεφαλαιώδους σημασίας ηθική υποστή

ριξη και για τη δημιουργική κριτική παρέμβαση κατά την εξέλιξη της εργασίας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Τσούρο για τις 

αποφασιστικής σημασίας του υποδείξεις και παρεμβάσεις, την αποτελεσματική 

κριτική που δεν έπαψε ποτέ να ασκεί, για την εποικοδομητική σκέψη και την 

καθοριστική βοήθεια χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η εξέλιξη και 

ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τον καθηγητή κ. Α. Κάτο για το ενδιαφέρον που έδειξε σ' όλη την πορεία 

της εργασίας και για την αμέριστη συμπαράσταση σ' όλες τις ευαίσθητες φάσεις 

της. Τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Πέκο για τις χρησιμότατες υποδείξεις του 

στην ανεύρεση της βιβλιογραφίας την εποικοδομητική κριτική καθώς και την 

τεραστίας σημασίας ηθική στήριξη. Τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Πάγκαλο 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. διότι με τις εύστοχες υποδείξεις του 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εργασίας. 

Τη λέκτορα κ. Χ. Κωνσταντοπούλου για τον πολύτιμο χρόνο της που 

ανιδιοτελώς μου αφιέρωσε, κάνοντας κριτική ανάλυση και βοηθώντας στην 

διαμόρφωση απόψεων και σκέψεων. 

Την κ. Α. Τσακιρίδου για τη βοήθεια της στην επιμέλεια των σχηματικών 

παραστάσεων του κειμένου. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσω την ανεξάντλητη υπομονή και πηγαία 

συμπαράσταση του συζύγου μου σ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτών, και 

ιδιαίτερα το καθοριστικής σημασίας αυθόρμητο στέρξιμό του. Χωρίς αυτά η 

ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα έχανε κάθε νόημα. Ακόμη τον 

ευχαριστώ για την ουσιαστική του βοήθεια στην άρθρωση του κειμένου και 

στη γραμματική και συντακτική επεξεργασία του. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 

οφείλω να ευχαριστήσω τα παιδιά μου και τους γονείς μου για τη μεγάλη 

κατανόηση που έδειξαν καθώς και για την ποικιλότροπη έμμεση βοήθεια που 

μου προσέφεραν τα χρόνια αυτά. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Η/Υ: Μια νέα εργασιακή και κοινωνική παράμετρος 

Η τεχνολογία των υπολογιστών άρχισε να εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις 

στην αρχή της δεκαετίας του 1950, όταν μερικές εταιρίες άρχισαν ν' αποκτούν 

την πρώτη γενιά των υπολογιστών. Ο προγραμματισμός και η λειτουργία των 

μηχανημάτων αυτών γίνονταν από επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνταν από 

προσωπικό που είχε ειδικές γνώσεις στα μηχανήματα ηλεκτρονικής λογιστικής 

και στις μεθόδους επεξεργασίας με καρτέλες [125]. Η διοίκηση και οι τελικοί 

χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων έρχονταν σε επαφή με τους ειδικούς 

αυτούς, που ήταν τοποθετημένοι στο τμήμα επεξεργασίας δεδομένων. 

Στη δεκαετία του 1960 άρχισε να εμφανίζεται μία απογοητευτική διάθεση 

για την τεχνολογία αυτή με τάση βαθμιαίας αύξησης. Ούτε οι διευθυντές, αλλά 

ούτε και οι σχεδιαστές των συστημάτων γνώριζαν τι είδους πληροφορία 

χρειαζόταν τα διευθυντικά στελέχη και τον τρόπο να την προμηθευτούν από 

τους υπολογιστές, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις [60]. Η χρησιμοποίηση 

των υπολογιστών αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 

περιόδου, αλλά η έμφαση δόθηκε κυρίως στην επεξεργασία των συναλλαγών και 

στα συστήματα ελέγχου διοίκησης. 

Πρόοδοι, όπως οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα on-line, τα οποία 

είχαν εισαχθεί το 1969, ήκμασαν στην δεκαετία του 1970, με αποτέλεσμα να 

φέρουν τους χρήστες σε κοντινότερη επαφή με τους υπολογιστές, που επηρέαζαν 

τη σχεδίαση του συστήματος, ενώ άλλοτε δεν είχαν καμμία συμμετοχή σ' αυτήν 

[46]. 

Με την είσοδο της δεκαετίας του 1980, ανέκυψαν καινούργια προβλήματα 

επεξεργασίας δεδομένων στις διάφορες επιχειρήσεις. Το τμήμα πληροφοριακών 
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υπηρεσιών, όταν λειτουργούσε στην καλύτερη δυνατή μορφή του, δεν έδινε 

ικανοποιητικές απαντήσεις στους χρήστες, ενώ όταν βρισκόταν στη χειρότερη 

μορφή του οι απαντήσεις ήταν τελείως ακατάλληλες [30]. Η έλλειψη 

ανταπόκρισης στις ανάγκες δεν περιοριζόταν μόνο σε θέματα νέων εφαρμο

γών, αλλά και στις απαιτήσεις για συντήρηση και εμπλουτισμό των συστημάτων 

που υπάρχουν. 

Στη σημερινή τους μορφή, οι υπολογιστές και τα πληροφοριακά 

συστήματα, έχουν βελτιωθεί όχι μόνο στην ποσότητα και στην ποιότητα της 

εξυπηρέτησης που προσφέρουν, αλλά ακόμη και στο ύφος της ζωής μας, σε 

τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε οι περισσότεροι να θεωρούν τον υπολογιστή ως 

εξοπλισμό εκ των "ων ουκ άνευ." Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι λάθος, αλλά θα 

πρέπει πλέον να γίνει σαφές και αποδεκτό, ότι η σύγχρονη κοινωνία 

παρουσιάζει σημεία εξαρτήσεως από τους υπολογιστές, και ότι σίγουρα έχει 

πλέον διαβεί το σημείο μη επιστροφής. Η καθοριστική εξάρτηση της 

βιομηχανίας, αλλά και των κυβερνήσεων, από τους υπολογιστές είναι γεγονός 

που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Εάν σταματήσει η τεχνολογία αυτή οι 

περισσότερες από τις μηχανοργανωμένες και ανταγωνιστικές εταιρίες θα 

σταματήσουν να λειτουργούν. 

Στη σημερινή εποχή διατυπώνονται απόψεις ότι οι υπολογιστές χρησι

μοποιούνται περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε, ότι γίνεται άτοπη χρήση και ότι 

γενικά είναι καταστρεπτικοί για την κοινωνία [123]. Υποστηρίζεται ότι ο 

υπολογιστής δεν διαθέτει συναίσθημα, και ότι σιγά-σιγά πιέζει την κοινωνία σ' 

ένα πρότυπο μαζικής ομοιομορφίας. Σίγουρα η "επανάσταση των υπολογιστών" 

δημιουργεί στην κοινωνία δύσκολα και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία όμως 

είναι δυνατόν να ξεπεραστούν. Οι φόβοι που διατυπώνονται, αν έχουν κάποια 

βάση, οφείλονται όχι στην τεχνολογία καθεαυτή, όσο στη χρήση της από τον 

άνθρωπο. Αυτό όμως ισχύει για οποιασδήποτε μορφής νέα τεχνολογία που έχει 

μέχρι τώρα εφαρμόσει ο άνθρωπος. 

Στην κοινωνία των επιχειρήσεων ο σκληρός ανταγωνισμός απαιτεί την 

συνεχιζόμενη και αυξανόμενη χρησιμοποίηση των υπολογιστών [75,92]. 

Η εξάρτηση δεν είναι απαραίτητα κακή όταν διατηρείται σε ισορροπία. 

Είναι υποχρέωση των εργαζομένων να μαθαίνουν να κατανοούν τους υπολο

γιστές για να μπορούν καλύτερα να κατευθύνουν τις εφαρμογές τους, ώστε τελικά 

να ωφελείται η κοινωνία [4]. 

Οι υπολογιστές είναι γρήγοροι, ακριβείς και αξιόπιστοι. Δεν ξεχνούν 

τίποτα και δεν παραπονιούνται. Λάθη συμβαίνουν σε πληροφοριακά συστήματα 

βασισμένα στους υπολογιστές, αλλά πολύ λίγα είναι αυτά που αποδίδονται στο 

σύστημα του υπολογιστή. Η πλειονότητα τους βρίσκεται σε λάθος της λογικής 

του προγράμματος, ή σ' ένα λάθος της διαδικασίας, ή σε λανθασμένα δεδομένα. 
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Φυσικά όλα αυτά είναι ανθρώπινα λάθη [4]. 

1.2 Συστήματα υπολογιστών 

Υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία συστημάτων υπολογιστών, σε σχέση 

με το μέγεθος, και την πολυπλοκότητα τους. Κάθε υπολογιστικό σύστημα, 

άσχετα με το μέγεθος του, συμπεριλαμβάνει επαρκές λογισμικό και υλικό, ώστε 

να εκτελεί τις λειτουργίες επεξεργασίας [56]. 

Οι υπολογιστές έχουν γίνει ένα σημαντικό μέρος της πληροφοριακής 

διαδικασίας της επιχειρήσεως, λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων της τεχνολογίας 

και του μεγέθους των δεδομένων που πρέπει να διεκπεραιώνονται. Σήμερα, η 

επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι θέμα ρουτίνας. Η 

σύγχρονη πρόκληση στη διεκπεραίωση της πληροφορίας, είναι η κατά το 

δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των υπολογιστών, ώστε να 

υποστηρίζεται η επεξεργασία των γνώσεων, στην οποία και στηρίζονται οι 

διοικητικές δραστηριότητες και η λήψη αποφάσεων [129]. 

Οι υπολογιστές είναι μοναδικοί λόγω της αποκλειστικότητας τους να 

χρησιμοποιούνται στην αύξηση και στην επέκταση των ικανοτήτων του 

ανθρώπου, στις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων και στη δημιουργία 

της πληροφορίας. Οι υπολογιστές σχεδιάζονται και προγραμματίζονται για ν' 

αναλύουν, να συνθέτουν, να αναδιοργανώνουν και να εκτυπώνουν ποικιλόμορφα 

έντυπα δεδομένων, τα οποία είτε μπορεί να είναι αδύνατο να γίνουν προσπελά

σιμα ή μπορεί ν' απαιτούν τεράστια χρονικά διαστήματα για τη δημιουργία τους 

ή για την επεξεργασία τους [150]. 

Οι υπολογιστές, όταν αναπτύσσονται ως τμήματα των επικοινωνιακών 

συστημάτων, είναι μέρος μιας εξελικτικής σειράς επικοινωνιακής τεχνολογίας 

που εμπεριέχει στοιχεία λογισμικού (γλώσσα, σχέδιο και συμπεριφορά) και 

στοιχεία υλικού (μέσα και συσκευές). Κατ' ακολουθία οι υπολογιστές είναι 

εργαλεία. Εργαλεία τα οποία έχουν αρχίσει ν' αλλάζουν τις ανθρώπινες 

δυνατότητες και τις προοπτικές επικοινωνίας [209], για καλό ή για κακό, 

ανάλογα με το αποτέλεσμα της μεθόδου χρησιμοποιήσεως τους στα επικοινω

νιακά συστήματα. 

Ο συνδυασμός του υλικού, του λογισμικού, των ανθρώπων, και της 

πληροφορίας δημιουργεί ένα πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ). Πληροφοριακό 

σύστημα είναι ένα σύνολο από οργανωμένες διαδικασίες οι οποίες όταν 

εκτελεστούν μας δίνουν πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στη λήψη αποφάσεων 

ή στον έλεγχο της επιχειρήσεως [53]. Το πληροφοριακό σύστημα που βασίζεται 

στους υπολογιστές, παρέχει στα τμήματα δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων, 

και στους υπεύθυνους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν καλύτερες 
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και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ενα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

παρέχει στους υπεύθυνους λήψεως αποφάσεων, άμεσες αναφορές και ερευνητι

κές δυνανότητες, καθώς επίσης και περιοδικές αναφορές ρουτίνας. Επειδή ένα 

πληροφοριακό σύστημα βοηθά τη διεύθυνση στη λήψη αποφάσεων, ονομάζεται 

πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (ΠΣΔ) (Management Information System) 

[42]. Ως ΠΣΔ θα μπορούσε να ορισθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη-

μηχανής που προσφέρει πληροφορίες με σκοπό την υποστήριξη των λει

τουργιών της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων, σε μία επιχείρηση. Το 

σύστημα χρησιμοποιεί το υλικό και το λογισμικό των υπολογιστών, τις 

χειροκίνητες διαδικασίες, μοντέλα για ανάλυση, σχεδίαση, έλεγχο και λήψη 

αποφάσεων, καθώς και βάση δεδομένων [29]. 

Το σχεδιάγραμμα (Σχ. 1.1) δείχνει την πληροφοριακή ροή σ' ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα, για την παροχή διοικητικής πληροφορίας. Οι 

αποφάσεις από το κάθε τμήμα κατευθύνονται στο ΠΣΔ όπου παράγονται 

αναφορές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους. Ετσι προκύπτει μία συνεχής 

αμφίπλευρος ροή πληροφορίας. Συμπληρωματικές αναφορές ρέουν συνεχώς 

μεταξύ των τμημάτων και των υποομάδων [140]. 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑ 1.1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΣΔ 

ΠΗΓΗ: Martino, R.L (140) 
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Το ΠΣΔ μπορεί να υπάρχει χωρίς τους υπολογιστές, αλλά είναι η δύναμη 

των υπολογιστών που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του [125]. Η έννοια 

"χρήστη-μηχανή" στο σύστημα, σημαίνει ότι ορισμένα καθήκοντα γίνονται 

καλύτερα από τους ανθρώπους, ενώ άλλα γίνονται καλύτερα από τη μηχανή. Ο 

χρήστης ενός ΠΣΔ είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή 

δεδομένων, για να δίνει εντολές στο σύστημα ή για να χρησιμοποιεί τ' 

αποτελέσματα του συστήματος [208]. Για πολλά προβλήματα ο χρήστης και ο 

υπολογιστής σχηματίζουν ένα συνδυασμένο σύστημα, με αποτελέσματα που 

παράγονται δια μέσου ενός συνόλου αλληλεπιδράσεων μεταξύ του υπολογιστή 

και του χρήστη. Για τις εφαρμογές του ΠΣ, δεν θα πρέπει ν' απαιτείται 

εξειδίκευση των χρηστών στους υπολογιστές [58]. Οι χρήστες όμως θα πρέπει να 

μπορούν να ορίζουν λεπτομερώς τις απαιτήσεις της πληροφόρησης τους [79,86]. 

Σ' αυτό το καθήκον τους χρήστες βοηθούν η κατανόηση της λειτουργίας των 

υπολογιστών, η φύση της πληροφορίας καθώς και η χρήση της πληροφορίας 

στις διάφορες λειτουργίες της διοίκησης. 

Η ανάγκη για σωστή και αποτελεσματική επεξεργασία της επιχειρησια

κής πληροφορίας είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη επέκταση της εισαγωγής 

ΠΣ βασισμένων στους υπολογιστές. Αυτά τα ΠΣ έχουν ενθαρρύνει τη συλλογή 

περισσότερης πληροφορίας, την ανάγκη για αύξηση των δυνατοτήτων, και την 

ανάπτυξη πιο περιεκτικών ΠΣ [76]. Αλλά η υιοθέτηση αυτών των ΠΣ δεν είχε 

παράλληλα και αύξηση της αποτελεσματικότητας. Η τελειότητα στον τεχνικό 

σχεδιασμό μόνη της, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία του συστήματος. Σημαντική 

προσπάθεια κατευθύνεται στις εφαρμογές ΠΣ, τις οποίες οι χρήστες αποδέχονται 

απόλυτα, και για τις οποίες δηλώνουν ανεπιφύλακτα την ικανοποίηση τους [16]. 

Η ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος κρίνεται από την απόδοση 

του. Ενα σύστημα το οποίο δίνει πολυσέλιδες φλύαρες αναφορές σ' όλα τα 

επίπεδα, ανατρέπει το σκοπό του. Οι πληροφοριακές ανάγκες σε διαφορετικά 

επίπεδα δραστηριοτήτων, είναι πολύ διαφορετικές [80]. 

Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν σχέση με τους υπολογιστές είναι 

πολύπλοκα, και συχνά φαίνεται ότι είναι άκαμπτα και πολύ δύσκολο να 

μεταβληθούν. Πολλές φορές η παρουσία της τεχνολογίας των υπολογιστών, 

φοβίζει τους χρήστες [83]. Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα με βάση 

τους υπολογιστές, υπάρχουν σε οργανωμένες εργασιακές ομάδες. Μέλη της 

οργανώσεως αυτής είναι και οι χρήστες της πληροφόρησης, η οποία παράγεται 

από το σύστημα. 

1.3 Κλασικές έννοιες ΠΣ 

Το πεδίο της ανάλυσης και η σχεδίαση του πληροφοριακού συστήματος 
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στηρίζονται στη γενική θεωρία των συστημάτων. Η γενική θεωρία των 

συστημάτων δίνει έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα μέρη ενός 

συστήματος, γιατί πολλές φορές ο αναλυτής εστιάζει σε ένα μόνο συστατικό του 

[191]. Ετσι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, επειδή δεν προσμετρήθηκαν 

άλλα σημαντικά συστατικά. Εκτός από την εστίαση σ' όλα τα επί μέρους 

τμήματα, η γενική θεωρία των συστημάτων βοηθάει την επικοινωνία των ειδικών 

σε διαφορετικά πεδία. Ενας επιστημονικός κλάδος ο οποίος συσχετίζεται στενά 

με την γενική θεωρία των συστημάτων, είναι η κυβερνητική, η οποία αποτελεί 

την επιστήμη της επικοινωνίας και του ελέγχου στα συστήματα ανθρώπου -

μηχανής [7, 18, 219]. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

υπολογιστών. Η κυβερνητική αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό των πεδίων της 

φυσικής, βιολογίας, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ.λ.π. Στην ανάλυση και στη 

σχεδίαση των συστημάτων θα πρέπει ακόμη να εφαρμοσθούν γνώσεις από 

διαφορετικά πεδία. Ενα πληροφοριακό σύστημα εμπλέκει ανθρώπους από 

διαφορετικά επίπεδα μιας επιχείρησης, υπολογιστές, και προγράμματα. 

Το ΠΣΔ (MIS) είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις διοικητικές λειτουργίες 

όπως ορίζεται στο κυβερνητικό μοντέλο της επιχείρησης: "Το ΠΣΔ μιας 

επιχείρησης είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου-μηχανής το οποίο 

χορηγεί τα δεδομένα, και συνεπικουρεί στις διαδικασίες υποστήριξης, στην 

διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων" [42]. 

Το κυβερνητικό μοντέλο της επιχείρησης ήταν, και ακόμη είναι, ο 

συνδετικός κρίκος που ενώνει τις δύο αντιμαχόμενες σχολές της οργανωτικής 

θεωρίας: 

α. Η επιχείρηση-μηχανή είναι διάδοχος της Σχολής Επιστημονικής 

Διοίκησης (Scientific Management School) του F. Taylor και H. Faylol [178] 

β. Η επιχείρηση-οργανισμός είναι έννοια προερχόμενη από την δουλειά 

του Ε. Mayo και N.N. Roetlishberger, της Σχολής Ανθρωπίνων Σχέσεων (Human 

Relations School) [178, 191]. 

Ο Wiener [219] όρισε την κυβερνητική ως τη μελέτη του ελέγχου και της 

επικοινωνίας, στα φυσικά και στα τεχνητά συστήματα. 

Για να είναι αποτελεσματικό το κυβερνητικό πρότυπο, θα πρέπει να 

διευκρινίζει τους τρόπους παραγωγής και μετάδοσης των εισαγομένων στοι

χείων π.χ. η πληροφορία να επιτρέπει τη σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ του 

συστήματος ελέγχου και του περιβάλλοντος του. Η ανάδραση είναι ζωτική για 

την ευρυθμιστικότητα. 

Η κυβερνητική προσέφερε μία θεωρητική δομή, η οποία συνέδεσε το 

σύστημα ελέγχου με το ελεγχόμενο συστατικό ολόκληρης της επιχείρησης. Ο 

λειτουργικός προσδιορισμός των πολλών μηχανισμών ανάδρασης και η επιλογή 

του σωστού, με τη χρησιμοποίηση τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας, είναι ο 
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κυριότερος παράγοντας κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της ανάπτυξης του 

ΠΣΔ, χρησιμοποιώντας τα μέσα του συστήματος πληροφοριακής επεξεργασίας. 

Ενα ΠΣΔ απαιτεί θεωρητική βάση για επικοινωνία και οργάνωση 

(μάρκετινγκ, παραγωγή, διοίκηση, χρηματο-οικονομική, προσωπικό και επε

ξεργασία δεδομένων) [150]. 

1.4 Η πρόκληση της διοίκησης 

Η διοίκηση, σε κάθε περιοχή εργασιακής προσπάθειας, καλείται ν' 

αυξήσει την παραγωγή και συνακόλουθα τα κέρδη. Στο παρελθόν η διοίκηση 

βασίστηκε σε τεχνικές απλοποίησης της εργασίας και στην παροχή κινήτρων 

προς τους υπαλλήλους, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτές 

οι προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί πετυχημένες, αλλά μόνο αυτές δεν είναι 

αρκετές για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρίας σε μικρές ή 

μεγάλες αγορές, και πολύ περισσότερο στην παγκόσμια αγορά. Τα διοικητικά 

στελέχη στην προσπάθεια ν' ανταποκριθούν στην πρόκληση της παραγωγικό

τητας, ερευνούν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα πληροφοριακά μέσα στο 

μέγιστο δυνατόν [129]. 

Παντού η επιχειρησιακή διεύθυνση υιοθετεί μία καινούργια αντίληψη και 

εργασιακή συμπεριφορά, η οποία ονομάζεται διοίκηση πληροφοριακών μέσων 

(Information Resource Management) [26]. Η διοίκηση πληροφοριακών μέσων 

έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της εφαρμοζόμενης πρακτικής, θεωρώντας την 

πληροφορία ως ένα πολύτιμο μέσο το οποίο θα πρέπει να διοικείται ανάλογα, 

όπως τα χρήματα, τα υλικά και οι άνθρωποι [209]. Η πληροφορία είναι το 

αποτέλεσμα ή το προϊόν μιας διαδικασίας. Στον όρο πληροφορία ενυπάρχει και 

η έννοια της ροής. Η πληροφορία κινείται από το ένα άτομο στο άλλο, μέσα και 

έξω από την επιχείρηση. Δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι είναι 

στατική. Καθώς κινείται, δημιουργεί μία συνεχή ανάγκη για αποφάσεις, οι 

οποίες καθεαυτές την εκπροσωπούν και είναι προϊόντα της. Η πληροφορία είναι 

το πρώτο ακατέργαστο υλικό για τη σκέψη, την απόφαση, τη λύση προβλημά

των, τη δημιουργία συμπεριφοράς, τη μάθηση, και για όλες τις ειδικές 

ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ψυχολογική λειτουργικότη

τα και τα πρότυπα συμπεριφοράς [209]. Τα δεδομένα αποτελούν το ακατέργαστο 

υλικό από το οποίο προέρχεται η πληροφορία, και τα οποία έχουν συγκεντρωθεί 

και έχουν υποστεί επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μορφοποιούνται σ' 

ένα κατανοητό σχήμα. 

Η έννοια της διοίκησης πληροφοριακών μέσων έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον κάθε υπεύθυνου για περισσότερη και καλύτερης ποιότητας πληρο

φορία [199]. Συνέπεια αυτού ήταν το ιδιαίτερο τεχνογνωστικό ενδιαφέρον για τα 
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εργαλεία της πληροφορίας, τους υπολογιστές. 

Η πληροφοριακή διεκπεραίωση είναι μία μεγάλη ανθρώπινη και ευρύτερη 

κοινωνική δραστηριότητα. Ενα σημαντικό μέρος του προσωπικού και του 

εργασιακού χρόνου του ανθρώπου αναλώνεται στην έρευνα, στην καταγραφή, 

και στην απορρόφηση-αξιοποίηση των πληροφοριών [175]. 

1.4,1 Πληροφοριακά συστήματα ανεπτυγμένα από τους χρήστες. 

Τελικός χρήστης είναι το μέλος της επιχείρησης που αλληλοεπιδρά με τα 

συστήματα των υπολογιστών, αλλά ο οποίος δεν είναι προγραμματιστής ή 

αναλυτής [227]. Ενας βασικός στόχος στον σχεδιασμό των ΠΣ είναι η 

ικανοποίηση του χρήστη, γιατί ένας ικανοποιημένος χρήστης θα είναι ένας 

παραγωγικός υπάλληλος. 

Ο σημερινός διευθυντής των ΠΣ είναι αντιμέτωπος με ένα φαινόμενο 

τεράστιας ανάπτυξης των τελικών χρηστών, που αποτελούνται μάλιστα από 

υπαλλήλους με μικρή ή και μερικές φορές καθόλου υποδομή στην επεξεργασία 

δεδομένων [227]. Οι περισσότερες έρευνες, που σχετίζονται με" το χρήστη 

καταλήγουν και θεωρούν ως δεδομένο ότι η ενεργώς και αυθόρμητη ανάμειξη 

του στο σύστημα επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχημένη ή όχι εφαρμογή ενός 

ΠΣ σε μία επιχείρηση. Σε μικρό αριθμό ερευνών δεν υπάρχουν σαφή 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα σε έρευνες από τον Alter [4, 5], και Swanson 

[207] βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα από την ανάμειξη του χρήστη στην 

επιτυχία του συστήματος. Οι Ives και Olson [86] σε μία εκτεταμένη ανασκόπηση 

22 εργασιών σχετικά με την επιρροή της ανάμιξης του χρήστη στην επιτυχία του 

συστήματος, ανέφεραν ότι στις οκτώ εργασίες βρέθηκε θετική σχέση, σε επτά 

βρέθηκαν αντικρουόμενα αποτελέσματα, ενώ στις υπόλοιπες επτά, αρνητικά ή 

ασήμαντα αποτελέσματα. 

Ο Tait και Vessey [208] χρησιμοποίησαν την ενδεχομενική θεωρία για να 

μελετήσουν την επίδραση της ανάμειξης του χρήστη στην επιτυχία του 

συστήματος. Βρέθηκε ότι η πολυπλοκότητα του συστήματος και οι περιορισμοί 

των μέσων (χρόνος και χρήμα) επηρεάζουν την επιτυχία του συστήματος άμεσα 

ή έμμεσα, καθώς και δια μέσου της επιδράσεως από την ανάμειξη του χρήστη. 

Μία μελέτη που έγινε από την Baronas και Louis, [16], έδειξε ότι η ειδική 

εκπαίδευση μειώνει την αίσθηση κινδύνου που δημιουργείται στους χρήστες, 

αυξάνοντας έτσι την ικανοποίησ;η τους από το καινούργιο σύστημα. 

Οι πληροφοριακές απαιτήσεις σε μία τυπική επιχείρηση είναι σχεδόν 

χωρίς τέλος. Λέγεται και πιστεύεται ότι ο "χρόνος είναι χρήμα", αλλά είναι 

επίσης αλήθεια ότι και η "πληροφορία είναι χρήμα" [213]. Οι χρήστες πολλές 

φορές δεν έχουν περιθώρια αναμονής. Ετσι πολλοί απ' αυτούς παίρνουν 

πρωτοβουλίες. Με τη βοήθεια οικείων λογισμικών πακέτων, αναπτύσσουν τα 
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δικά τους πληροφοριακά συστήματα. 

Υπολογίζεται ότι στις αρχές του 1990 ο μέσος υπάλληλος γραφείου θα 

ξοδεύει 50% της εργάσιμης ημέρας του αλληλεπιδρώντας με ένα σύστημα 

υπολογιστή. Πολλοί υπάλληλοι γραφείου θα ξοδεύουν μέχρι και 100% της 

ημέρας τους αλληλεπιδρώντας με κάποιο σύστημα που βασίζεται σε υπολογιστές 

[33, 56]. 

Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη πραγματικότητα της πληροφοριακής 

κοινωνίας, όλο και περισσότεροι χρήστες εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για 

τους υπολογιστές, και εκπαιδεύονται έτσι ώστε να μπορούν να γράψουν τα δικά 

τους προγράμματα και να αισθάνονται άνετα μ' ένα φιλικό λογισμικό [208]. Οι 

χρήστες πρέπει να έχουν τα εργαλεία και τις γνώσεις ν' αντιμετωπίσουν τις δικές 

τους πληροφοριακές ανάγκες. Στην πράξη ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των 

αυξανόμενων πληροφοριακών αναγκών της επιχειρήσεως, αντιμετωπίζεται με 

μικρή ή χωρίς καμιά ανάμιξη των επαγγελματιών προγραμματιστών του 

τμήματος των πληροφοριακών υπηρεσιών [228]. 

Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από χρήστες είναι 

περιορισμένα σε έκταση και εξειδίκευση και βασίζονται στις ανάγκες τους. Σε 

αντίθεση τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από την 

πληροφοριακή υπηρεσία, είναι συνήθως ολοκληρωμένα και σχεδιασμένα να 

υποστηρίζουν περισσότερα τμήματα, ή ολόκληρη την επιχείρηση [227]. 

1.4.2 Λειτουργία των ΠΣΑ 

Επειδή τα ΠΣΔ είναι ένα σύστημα υποστήριξης για οργανωτικές 

λειτουργίες, χρησιμοποιεί έννοιες οργανώσεως, οργανωτικής συμπεριφοράς, 

διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Τα πεδία της διοίκησης (ή οργανωτικής 

συμπεριφοράς) και οργανωτικής θεωρίας προσφέρουν αρκετές σημαντικές 

έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της λειτουργίας της 

διοίκησης πληροφοριακών μέσων σε μία επιχείρηση [140]. Μερικές απ' αυτές τις 

έννοιες είναι: 

α. Θεωρία οργανωτικής συμπεριφοράς και ατομικής λήψης αποφάσεων. 

β. Κίνητρα. 

γ. Διαδικασίες ομάδας και ομαδική λήψη αποφάσεων. 

δ. Τεχνικές της ηγεσίας. 

ε. Διαδικασίες οργανωτικής αλλαγής. 

στ. Οργανωτική δομή και σχεδίαση. 



24 

1.5 Αλληλεπιδράσεις ΠΣ και επιχειρήσεως 

1.5.1 Γενική προβληματική 

Σύστημα είναι ένα οργανωμένο αλληλοεπιδρούμενο, αλληλοεξαρτούμενο 

και ολοκληρωμένο σύνολο από συστατικά ή στοιχεία [55]. Ενα σύστημα έχει 

σκοπούς, που πολλές φορές είναι δύσκολο να καθορισθούν επακριβώς. Το 

περιβάλλον είναι έξω από το σύστημα. Περιλαμβάνει ο,τιδήποτε είναι έξω από 

τον έλεγχο του. Το περιβάλλον πολλές φορές προσδιορίζει με ποικίλους 

τρόπους τη λειτουργία και την απόδοση του συστήματος. Ετσι το σύστημα και 

το περιβάλλον του είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτούμενα. Σε αντίθεση με 

το περιβάλλον, οι πηγές (resources) βρίσκονται μέσα σ' ένα σύστημα, υπό τον 

έλεγχο του. Τα πληροφοριακά συστήματα περιέχονται σε μία επιχείρηση. Δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρη ή και με μερική ανεξαρτησία, διότι η 

επιχείρηση δημιουργεί και καθορίζει το περιβάλλον τους [217]. Ετσι οι χρήστες 

του πληροφοριακού συστήματος, είναι μέλη της επιχείρησης, και ο τρόπος της 

συμπεριφοράς τους μεταφέρεται ανάλογα και στο πληροφοριακό σύστημα [199]. 

Συστήματα, πάρα πολύ καλά από τεχνικής απόψεως, έχουν αποτύχει γιατί η 

πλημμελής συνεισφορά των χρηστών στη σχεδίαση δεν βοήθησε να γίνουν 

κατανοητές οι ανάγκες [187,208]. 

1.5.2 Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων 

Ο μάνατζερ μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα επίσημο πληροφοριακό 

σύστημα για να προωθήσει δεδομένα και να ετοιμάσει διάφορες οικονομικές 

αναφορές για το προσωπικό της επιχείρησης ή για τους μετόχους. Ως επίσημος 

αντιπρόσωπος της επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα από 

ένα χρηματοδοτικό σύστημα για να προμηθεύσει πληροφόρηση προς εξωτερική 

κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ΠΣ για να κερδίσουν 

ανταγωνιστικά, προσφέροντας καινούργιες ή καλύτερες υπηρεσίες [13]. Υπάρ

χουν επιχειρήσεις που ο σκοπός τους είναι να δίνουν πληροφορίες, χρησιμο

ποιώντας τους υπολογιστές για την επεξεργασία και την παρουσίαση δεδομένων 

σε πελάτες. Οταν σχεδιάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να υπολογί

ζεται πολύ προσεκτικά ο ρόλος του μάνατζερ που χρησιμοποιεί πληροφόρηση, 

και το είδος του προβλήματος. Επίσης πρέπει να προσμετράται το είδος των 

αποφάσεων που θα υποστηριχθούν [187]. Πολλά ΠΣ έχουν αποτύχει επειδή δεν 

πήραν υπόψη τους το είδος των αποφάσεων που στήριζαν. 

1.5.3 Η επίδραση των υπολογιστών 

Πάρα το γεγονός ότι η εμπορική χρησιμοποίηση των υπολογιστών είναι 

τριάντα ετών, πολλά από τα συστήματα τα οποία εφαρμόζονται μπορεί να 
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θεωρηθούν ως αποτυχημένα. Πολλές εφαρμογές συστημάτων, ακόμα και στη 

δεκαετία του 1980, ξεφεύγουν πολύ από τον προϋπολογισμό, μερικές φορές 

διακόπτονται ή αποδίδουν πολύ λιγότερο απ' ότι αναμενόταν [203]. Αλλες 

εφαρμογές απαιτούν σημαντικές και δαπανηρές τροποποιήσεις πριν γίνουν 

αποδεκτές από τους χρήστες. 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την επιτυχία 

της ανάπτυξης και εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων. 

Διοικητική δύναμη- αβεβαιότητα- εξειδίκεΌση, 

Τα ΠΣ επηρεάζουν την κατανομή της δύναμης σε μία επιχείρηση [137]. Ως 

"δύναμη" νοείται η δυνατότητα να επηρεάζονται οι άλλοι ώστε να ενεργούν 

σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιθυμίες των "δυνατών". Στις επιχειρήσεις, 

διαφορετικά τμήματα έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνάμεως. Ενας παράγοντας 

δύναμης και επιρροής είναι ο βαθμός στον οποίο ένα τμήμα υποστηρίζει τα άλλα 

τμήματα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σωστά σε αστάθμητους 

παράγοντες. Αβεβαιότητα είναι η έλλειψη πληροφόρησης για -μελλοντικά 

γεγονότα, των οποίων οι συνέπειες γίνονται έτσι λιγότερο προβλέψιμες [137]. Το 

τμήμα των υπολογιστών επιφορτίζεται με την εξάλειψη ενός μεγάλου ποσού 

αβεβαιότητας, για να εξυπηρετούνται τα άλλα τμήματα της επιχειρήσεως. 

Δηλαδή, το τμήμα των υπολογιστών έχει ως βασικό συστατικό της δουλειάς του 

να προμηθεύει ένα προϊόν, το οποίο να μειώνει την αβεβαιότητα. 

Κατά τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων καθεαυτών, 

δημιουργούνται πολλές αβεβαιότητες, όπως π.χ. αν θα τελειώσει κάποια 

εργασία στο συγκεκριμένο χρόνο, αν η παραγωγή είναι ικανοποιητική, αν θα 

δυσλειτουργήσει το σύστημα των υπολογιστών, αν θα υπάρξει τεχνικό 

πρόβλημα [136]. 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών αβεβαιότητες. Οι τεχνικές, δηλαδή το αν κάτι 

λειτουργήσει ή όχι, η αβεβαιότητα της αγοράς, και η αβεβαιότητα για το 

προσωπικό. 

Κριτήριο ύπαρξης υψηλής δυνάμεως είναι η εύκολη ή δύσκολη 

δυνατότητα αντικαταστάσεως του τμήματος. Για τα τμήματα των υπολογιστών 

δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις υποκατάστασης τους. Μία διοίκηση 

δυσαρεστημένη με το τμήμα, θα μπορούσε να προσλάβει τελείως καινούργιο 

προσωπικό, αλλά η πιο πιθανή συνέπεια θα ήταν να δημιουργηθεί χάος κατά τη 

διάρκεια της αντικατάστασης αλλά και μετά από αυτή [49]. Ακόμη, θα μπορούσε 

να υποκαταστήσει το τμήμα μία από τις ειδικές εταιρείες πληροφορικής, αλλά 

και πάλι θα ήταν πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα δαπανηρό να γίνουν οι μετατροπές 

στις τρέχουσες εφαρμογές. 

Μία εναλλακτική λύση για το τμήμα των υπολογιστών, προτεινόμενη από 
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τη βιβλιογραφία, είναι η διευθέτηση των ειδικών διοικητικών προβλημάτων από 

συμβούλους, οι οποίοι συμβάλλονται για να διοικήσουν ειδικά το τμήμα των 

υπολογιστών [49,203]. Η λύση αυτή συναντά μεγάλη αντίσταση από τη 

διοίκηση, η οποία, όπως είναι φυσικό, δεν αισθάνεται άνετα όταν κάποια άλλη 

εταιρεία είναι υπεύθυνη για ένα τμήμα το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες, οι 

οποίες είναι τόσο ζωτικές για την επιχείρηση. Ετσι, για ένα λειτουργικά ώριμο 

τμήμα υπολογιστών, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ολοκληρωτική ή 

ακόμη και για μερική αντικατάσταση του προσωπικού του. 

Ενας τρίτος παράγοντας μεγάλης δυνάμεως ενός τμήματος, εκτός από την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της δυνατότητας αντικαταστάσεως του, έχει 

σχέση με τον αριθμό των διασυνδέσεων του τμήματος με τα άλλα τμήματα. Οσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των διασυνδέσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

δύναμη του [25]. Το γεγονός αυτό αποτελεί την περίπτωση κατά την οποία το 

τμήμα των υπολογιστών έχει τις δυνατότητες να γίνει πανίσχυρο. Ενα τμήμα 

υπολογιστών μπορεί να δεχθεί εισαγωγή δεδομένων μέχρι και από το 90% 

περίπου των τμημάτων μίας επιχείρησης, για να προσφέρει στη συνέχεια 

υπηρεσία κάποιου είδους. [143] 

Στην εκτίμηση του ύψους δύναμης που αποκτά το τμήμα εκτός από τον 

αριθμό των συνδέσεων, έχει σημασία και η σπουδαιότητα της κάθε σύνδεσης 

[223]. Εάν διακοπεί μία σύνδεση για πόσο χρόνο θα δυσλειτουργήσει ή ακόμη 

και θα σταματήσει η επιχείρηση; Για το τμήμα των υπολογιστών, ο αριθμός των 

συνδέσεων και η σπουδαιότητα του αποτελέσματος εξαρτάται από τον τύπο των 

εφαρμογών που αναπτύσσονται. Οσο περισσότερα είναι τα διεκπεραιωτικά 

συστήματα και τα συστήματα λειτουργικού ελέγχου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

δύναμη του τμήματος, αφού τα συστήματα αυτά, σε μία εταιρεία, έχουν την πιο 

άμεση επίδραση στη ροή της εργασίας. Το τμήμα των υπολογιστών κατά την 

σχεδίαση ενός συστήματος εξαρτάται από τους χρήστες, οι οποίοι θα του 

προμηθεύσουν την πληροφορία. Ο χρήστης είναι αμοιβαία εξαρτούμενος από το 

τμήμα των υπολογιστών για τις τεχνικές πλευρές της σχεδιάσεως, αλλά και για 

να διαπιστώσει αν το σύστημα εφαρμόζεται στην πράξη. Κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας ο χρήστης πρέπει να προμηθεύσει τα εισερχόμενα δεδομένα και να 

βοηθήσει στη διατήρηση τους [229]. Ακόμη, ο χρήστης εξαρτάται από το τμήμα 

των υπολογιστών στην παροχή διεκπεραιωτικών υπηρεσιών. 

Σ' όλες αυτές τις συνθήκες για την ύπαρξη ή όχι δύναμης στην εταιρεία, 

το τμήμα υπολογιστών έχει πολύ υψηλούς βαθμούς, ιδιαίτερα στην αντιμετώ

πιση της αβεβαιότητας, θι ενδείξεις φανερώνουν ότι η ανάπτυξη συστημάτων 

για τη σωστή αντιμετώπιση της αβεβαιότητας είναι η πιο ισχυρή παράμετρος 

υψηλής δύναμης [137]. Καθώς το τμήμα των υπολογιστών αναπτύσσει συστή

ματα για διαφορετικά τμήματα, γίνεται όλο και περισσότερο ισχυρό μέσα σε μία 
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επιχείρηση. Ομως το αποτέλεσμα αυτό, τις περισσότερες φορές, δεν συνειδη

τοποιείται, επειδή το τμήμα των Η/Υ θεωρείται ως κάτι το ανεξάρτητο και 

αυθύπαρκτο. 

Οταν υπάρξει σημαντική αλλαγή στην κατανομή της δύναμης μέσα σε μία 

επιχείρηση, οι χρήστες μπορεί να γίνουν μνησίκακοι εξαιτίας της εξάρτησης 

τους από το τμήμα των υπολογιστών, πολλές φορές χωρίς και οι ίδιοι να 

αντιλαμβάνονται την πραγματική αιτία της δυσαρέσκειας τους [144]. Αυτό έχει 

ως συνέπεια τη διακοπή της σωστής εκμεταλλεύσεως του συστήματος από τους 

χρήστες ή και την πλήρη διακοπή της αντλήσεως συμπληρωματικών πληροφο

ριών από τον υπολογιστή, παρόλο που αυτό θα αποτελούσε μεγάλη βοήθεια γι' 

αυτούς. Η δυσαρέσκεια από την αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμεως, μπορεί 

ακόμη να οδηγήσει και σε έντονες προσωπικές συγκρούσεις. Για το λόγο αυτό, 

όταν σχεδιάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα με βάση τους υπολογιστές, πρέπει 

πάντοτε να μειώνεται αυτή η μεταφορά της δυνάμεως από τους χρήστες στο 

τμήμα των υπολογιστών [130,137]. 

Η εξειδίκευση είναι παράγοντας που επηρεάζει. Δηλαδή το κατά πόσο 

χρειάζονται εξειδικευμένα προσόντα για να εκτελεσθούν ορισμένες εργασίες με 

επάρκεια. Οταν η εξειδίκευση είναι απαραίτητη, ένα ιδιαίτερο καθήκον της 

διοίκησης είναι να συντονίζει τις διάφορες ειδικότητες, με τρόπο ώστε οι σκοποί 

της οργάνωσης να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο [158]. Σημαντικό 

ρόλο βεβαίως παίζει και η συνεργασία. 

Αντιδράσεις χρηστών 

Πολλές από τις πρόσφατες μελέτες για την επίπτωση των συστημάτων των 

υπολογιστών εστιάστηκαν στην αντίδραση των χρηστών. Μερικές απ' τις 

έρευνες αυτές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις αντιδράσεις των εργαζομένων και 

άλλες έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στις συνολικές επιπτώσεις που επήλθαν στο 

επίπεδο του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων [186]. Αν και εμφανίστηκαν 

μεμονωμένες αλλαγές στην απασχόληση, όπως για παράδειγμα η μείωση 

προσωπικού σε ένα τμήμα, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μια 

ενιαία γενική τάση [224]. Μπορεί όμως με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι η 

επίδραση των υπολογιστών στην απασχόληση, δεν ήταν μεγαλύτερη από την 

επίδραση άλλων τεχνολογικών αλλαγών [187]. Αυτή η έλλειψη της παρε-

νεργειακής επίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν ληφθεί υπόψη το μικρό 

χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την εποχή που εμφανίστηκαν οι 

υπολογιστές και η ταχεία εξέλιξη των συστημάτων των υπολογιστών. 

Επίδραση στην εργασία. 

Εκτός από τα επίπεδα απασχόλησης, οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για την 
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επίδραση των συστημάτων στην εργασία και στο περιεχόμενο της εργασίας. 

Διαφαινόταν η τάση και εκδηλώνονταν απόψεις ότι οι υπολογιστές θ' 

αναλάμβαναν τις περισσότερες αρμοδιότητες των πρωτοβουλιακών δραστηριο

τήτων στην κορυφή της διοίκησης, που τελικά θα οδηγούσε σε μία διοικητική 

"ελίτ". Ομως, οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, δεν επιβεβαίωσαν αυτές τις 

προβλέψεις [125]. Σε γενικές γραμμές αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι το 

υπαλληλικό προσωπικό, κατά περίπτωση, έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα 

υπολογιστών [163]. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ίδιος αριθμός εργαζομένων 

παράγει περισσότερη δουλειά, η οποία δεν θα μπορούσε να υλοποιείται χωρίς τη 

βοήθεια του συστήματος των υπολογιστών [147]. 

1.6 Γενική θεώρηση συνεπειών Π.Σ. 

Οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, όπως είναι οι υπολογιστές και οι τεχνολο

γίες της επικοινωνίας, δεν έχει εγγενείς θετικές ή αρνητικές συνέπειες στους 

ανθρώπους. Τα προβλήματα δημιουργούνται από τον τρόπο χρησιμοποιήσεως 

της, ο οποίος προσδιορίζει ποιοτικά και ποσοτικά τις συνέπειες που θα 

υπάρξουν [163]. 

Οι όροι "εργονομία", "ποιότητα εργασιακής ζωής", και "ανθρώπινοι 

παράγοντες" αναφέρονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό στα πληροφοριακά 

συστήματα αυτοματοποίησης, ειδικά και γενικά [103]. Μεταξύ των εργαζομένων 

σε γραφεία, στις συνδικαλιστικές ομάδες ή και στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει 

η εντύπωση, και ίσως μια αυξανόμενη ανησυχία, ότι τα συστήματα γραφείων δεν 

έχουν ακόμη αρχίσει να σχεδιάζονται με συνεκτίμηση των αναγκών των 

ανθρώπων [202]. Ασχετα με την πρόθεση της διοίκησης γι''αυτά τα συστήματα, 

ανάλογα με τις αντιλήψεις της, δημιουργείται στους εργαζόμενους η εντύπωση 

ότι η αυτοματοποίηση γραφείου είναι μία συνέχεια της αυτοματοποίησης των 

εργοστασίων [159]. Δημιουργείται ιδιαίτερη ανησυχία για τους κινδύνους της 

υγείας, σωματικής και ψυχικής, και για την λογικότητα της εργασίας [141,124]. 

Σ' ένα τυπικό περιβάλλον γραφείου, υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων, οι 

οποίοι αποτελούν πιθανούς κινδύνους υγείας όταν γίνεται η εισαγωγή των 

υπολογιστών [141]. Παρόλο που έχει βρεθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 

ραδιενέργειας από την οθόνη, η τακτική χρησιμοποίηση των υπολογιστών 

μπορεί να δημιουργήσει κούραση στα μάτια, πονοκεφάλους, εμετούς, πόνους 

στη μέση και άγχος. 

Η αυτοματοποίηση γραφείου έχει ως προϋπόθεση και συνέπεια την 

"συνεργασία" του υπαλλήλου με τον υπολογιστή [33]. Γενικώς όμως οι άνθρωποι 

θέλουν να εργάζονται με άλλους ανθρώπους και όχι με τους υπολογιστές. Εάν η 

σχεδίαση της αυτοματοποίησης γραφείου δεν προσμετρήσει αυτή την παρά-
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μέτρο, είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν προβλήματα. 

Οι επιχειρήσεις μπορεί να αποκομίσουν θετικά οφέλη από τους 

υπολογιστές εάν δημιουργήσουν συνθήκες που συμπεριλαμβάνουν ποιότητα 

εργασιακής ζωής, επιτρέψουν την εταιρεία ν' αντιδράσει πιο γρήγορα στο 

μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο, και εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα των 

δυνατοτήτων των υπολογιστών [92, 110]. Αυτό μπορεί να συντελεστεί μόνο αν 

αναγνωρισθεί η βελτίωση της εργασίας ως ένας από τους στόχους των 

καινούργιων συστημάτων. Τα πληροφοριακά συστήματα δίνουν την δυνατότη

τα βελτιώσεως των εργασιακών συνθηκών με πέντε τρόπους: 

-Μειώνουν τις ενοχλήσεις κατά την εργασία. 

-Δημιουργούν προϋποθέσεις για ελάττωση του εργασιακού άγχους. 

-Αυξάνουν και κάνουν περισσότερο αποτελεσματική την επικοινωνία με 

τους άλλους. 

-Το εργασιακό αποτέλεσμα είναι περισσότερο ουσιαστικό και ολοκλη

ρωμένο. 

-Βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται ευκολότερα και καλύτερα 

στις εργασιακές μεταβολές. 

Οι ενοχλήσεις ή οι δυσανασχετήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι 

διαφορετικών ειδών στους διάφορους ανθρώπους. Αλλοι ενοχλούνται απο τη 

διεκπεραίωση του ταχυδρομείου, άλλοι από τα εργασιακά ταξίδια, άλλοι από τη 

διακοπή της εργασίας τους με τηλεφωνήματα κλπ [34]. Τα νέα συστήματα 

γραφείων, εάν είναι καλά σχεδιασμένα, μπορούν να μειώνουν τις ενοχλήσεις 

αυτές. Για παράδειγμα, καλά οργανωμένα συστήματα μεταδόσεως μηνυμάτων 

μπορούν να μειώνουν τον αριθμό των τηλεφωνημάτων, που με τη σειρά τους 

ελαττώνουν το ποσό της εισερχόμενης αλληλογραφίας, και έτσι τελικά 

αυξάνεται η ευκολία και η ταχύτητα απαντήσεων στους ενδιαφερόμενους [56]. 

Το άγχος, μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες. Μία κύρια αιτία είναι 

ότι το εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζει ενοχλητικά χαρακτηριστικά όπως 

π.χ. τα υψηλά επίπεδα θορύβου, ή ο στατικός ηλεκτρισμός ή η χρησιμοποίηση 

αναξιόπιστων μηχανημάτων. Αγχος μπορεί να προέλθει από εργασιακές πιέσεις, 

από την έλλειψη πληροφόρησης για σημαντικά γεγονότα, από αδυναμία ταχείας 

πρόσβασης σε απαραίτητη πληροφορία και από μη τακτή επικοινωνία με τους 

άλλους [124]. 

Ο συνδυασμός των υπολογιστών και των επικοινωνιών προσφέρει 

πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις. Το σύστημα των υπολογιστών επιτρέπει στους 

αποστολείς να καταγράφουν μηνύματα τη στιγμή που τα σκέφτονται και 

επιτρέπει στους παραλήπτες να τα διαβάζουν όταν διευκολύνονται [33]. 

Ενα σύστημα υπολογιστών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

προμηθεύοντας πληροφορίες και δημιουργώντας διαδικασίες οι οποίες βοηθούν 
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τους υπαλλήλους να εκτελέσουν δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 

Δημιουργώντας ένα καινούργιο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον, 

μπορεί να μεγιστοποιηθούν οι θετικές συνέπειες των νέων συστημάτων με 

υπολογιστές, και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές τους συνέπειες [44]. 

Επίδραση στον ανθρώπινο παράγοντα 

Υπάρχουν αντιφατικά συμπεράσματα από διάφορες έρευνες για την 

επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στο χρήστη. Μερικές έρευνες 

καταλήγουν ότι η εισαγωγή των ΠΣ έχει ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια και 

μια σημαντική αύξηση στα παράπονα των εργαζομένων [128]. Αλλοι ερευνητές 

αναφέρουν ότι η συνολική ικανοποίηση στην εταιρεία αυξάνεται μετά την 

εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήματος. 

Οι Atewell και Rule [9], ορίζουν δύο ακραίες καταστάσεις που έχουν 

σχέση με τη χρησιμοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας, την "απεμπει-

ροποίηση" (deskilling) και την αναβάθμιση. Η απεμπειροποίηση είναι ένας όρος 

ο οποίος αποδίδει ένα γεγονός, ότι δηλαδή η αυτοματοποίηση στις εξειδικευ

μένες εργασίες στερεί από τους εργαζόμενους την ψυχική ικανοποίηση. 

Οι Attewell και Rule υποστηρίζουν ότι τα πιθανότερα θύματα της 

απεμπειροποίησης είναι υπάλληλοι χαμηλότερων βαθμίδων οι οποίοι δεν 

έχουν επαρκή εφόδια για να αντιμετωπίσουν κατάλληλα πολύπλοκες καταστά

σεις. 

Από το άλλο άκρο, άλλοι υποστηρίζουν ότι η νέα τεχνολογία απομακρύ

νει την πλήξη από την εργασία ρουτίνας, και απελευθερώνει τα άτομα ώστε να 

είναι διαθέσιμα για πιο δύσκολες εργασιακές προκλήσεις και δραστηριότητες 

[139]. Ο όρος αναβάθμιση στη συγκεκριμένη περίπτωση, υποδηλώνει αύξηση 

των προσόντων και ένα επίπεδο ψυχικής ικανοποίησης, που δημιουργείται από 

συνεχείς μετεκπαιδευτικές προσπάθειες, έχοντας φυσικά θετικά αποτελέσματα. 

Ορισμένες μελέτες θεωρούν την ενθάρρυνση και την παροχή κινήτρων ως 

το κλειδί για την επιτυχία του ΠΣΔ. Αλλοι θεωρούν απόλυτα βασική τη θετική 

συμπεριφορά του χρήστη για την επιτυχημένη χρησιμοποίηση των ΠΣ [75,183]. 

Αλλοι παρατηρούν ότι η εκπαίδευση των χρηστών είναι σημαντική και ότι 

διαφορετικοί τύποι χρηστών χρειάζονται διαφορετικού είδους εκπαίδευση. 

Οργανωτικοί και εργασιακοί παράγοντες 

Η δομή μιας επιχείρησης ουσιαστικά δημιουργείται και επιβάλλεται από 

την φύση της τεχνολογίας που διαθέτει [109]. Η κατανομή του φόρτου εργασίας 

και η φύση της εργασίας διαφοροποιούνται σημαντικά λόγω της καινούργιας 

τεχνολογίας των υπολογιστών. Ο θετικός ή αρνητικός αντίκτυπος των αλλαγών 

αυτών εξαρτάται από το αν έχουν χρησιμοποιηθεί προσαρμοστικοί μηχανισμοί 
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κατά τη διαδικασία της λειτουργικής ενσωματώσεως του συστήματος στην 

επιχείρηση. 

Σε μια από τις πιο ευνοϊκές για το χρήστη μελέτες [227], βρέθηκε ότι τα 

επίπεδα πληροφοριακής και εργασιακής ικανοποίησης αυξάνονται όταν 

εισάγεται ένα καινούργιο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, συμπεραίνεται, ότι τα 

αποτελέσματα συναρτούνται με την δραστηριότητα της διοίκησης και με τον 

τρόπο που χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Επιπρόσθετα, το είδος της εργασίας 

αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη μεταβλητή. Εχει καταδειχθεί ότι πετυχημέ

νες επιχειρήσεις αλλάζουν τη στρατηγική της διοίκησης για ν' ανταποκριθούν 

στις αλλαγές [116] και ότι η αποτελεσματική οργανωτική υποστήριξη και η 

επέκταση της εκπαίδευσης είναι οι κυριώτεροι προβληματισμοί όταν αποφασί

ζεται η εισαγωγή της υπολογιστικής του τελικού χρήστη [75]. Η ύπαρξη 

κέντρων συμβουλευτικής πληροφορικής, η εφαρμογή του θεσμού των περιο

δευόντων συμβούλων, μία καλή οργάνωση καθώς και η επιβράβευση των καλών 

επιδόσεων, έχουν δείξει ότι δημιουργούν αύξηση της ικανοποίησης του 

εργαζόμενου [75]. Αλλοι ερευνητές θεωρούν ότι το περιβαλλοντικό άγχος είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας στην επεξεργασία της πληροφορίας και στη λήψη 

αποφάσεων. Ακόμη υπάρχουν μελέτες της επιπτώσεως της ανασφάλειας στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Οι Hackman και Oldham [68] παρουσιάζουν μία θεωρία σχεδιάσεως 

εργασίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Η καλή εργασιακή απόδοση είναι αποτέλεσμα ενός αναδραστικού 

μηχανισμού μεταξύ της θετικής εργασίας και της ενθάρρυνσης, ο οποίος 

ενεργοποιείται από τις παρεχόμενες ανταμοιβές για ποιοτική εργασία. 

β. Η ενθάρρυνση μπορεί να εμπλουτιστεί με την αύξηση του βαθμού 

υπευθυνότητας, σημαντικότητας, και ανάδρασης που δημιουργείται στην 

εργασία. 

γ. Μία σχεδίαση για να είναι πετυχημένη πρέπει να εκτιμήσει και να 

αποδεχθεί τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η εργασία των ατόμων στις 

επιχειρήσεις από την δύναμη που εξασκούν οι ιδιότητες των ατόμων και των 

συστημάτων. 

Θετικά προσωπικά και εργασιακά αποτελέσματα δημιουργούνται όταν 

υπάρχουν τρία ψυχολογικά χαρακτηριστικά: 

α. Δοκιμασμένη σημαντικότητα της εργασίας. 

β. Δοκιμασμένη υπευθυνότητα στα αποτελέσματα της εργασίας και 

γ. Γνώση των αποτελεσμάτων των εργασιακών δραστηριοτήτων. 

Στις εργασίες που θεωρείται ότι έχουν υψηλό επίπεδο ενθάρρυνσης [227], 

δεν ανταποκρίνονται όλοι θετικά. Θεωρητικά, άτομα με υψηλή ανάγκη εξέλιξης, 

θα ανταποκριθούν θετικά στις εργασίες που έχουν υψηλούς βαθμούς ενθάρρυν-
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σης. Εάν όμως δοθούν εργασίες οι οποίες είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν, παρά 

το μεγάλο βαθμό ενθάρρυνσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή εσωτερική 

παρακίνηση για εργασία και τέλος αποστροφή από αυτή, με επιπτώσεις στη 

συμπεριφορά ή στην ψυχολογία [99]. 

Οι αιτίες που οδηγούν στις αλλαγές της παραγωγικότητας, προέρχονται 

κατά μεγάλο ποσοστό από το περιβάλλον των χρηστών, το οποίο βέβαια δεν 

είναι ταυτόσημο σ' όλη την επιχείρηση [142]. Στην περίπτωση των υπαλλήλων 

των πληροφοριακών συστημάτων, οι έρευνες δείχνουν ότι η προσπάθεια για την 

επανασχεδίαση της εργασίας, θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στους 

χρήστες, στους οποίους υπάρχει πλήξη λόγω ελλείψεως διαπροσωπικών 

σχέσεων [139]. 

Τα διευθυντικά στελέχη πολλές φορές δε θεωρούν την εργασία τους 

σημαντική, εξαιτίας των τεχνολογικών καινοτομιών, κι' έτσι συχνά καταλαμβά

νονται από άγχος και φόβο [115]. 

1.7 Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον 

Οι ερευνητές που μελετούν την επίδραση των καινούργιων πληροφορια

κών συστημάτων πιστεύουν ότι το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει σημαντικά, 

μόλις οι υπολογιστές γίνουν αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής δραστηριό

τητας. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο σήμερα ότι το παραδοσιακό εργασιακό 

περιβάλλον έχει αλλάξει και μεταβάλλεται συνεχώς [46]. Ετσι και η τέχνη της 

διοικήσεως προσωπικού υφίσταται αξιοσημείωτες αλλαγές. 

Εχει ήδη διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι οι τεχνολογικές αλλαγές, 

όπως π.χ. η αυτοματοποίηση γραφείου, θα αλλάξει το ύφος της εργασίας και το 

εργασιακό περιβάλλον, επειδή το παλιό ύφος και περιβάλλον δεν μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά στα καινούργια δεδομένα. 

Το παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον κυριαρχείται από την ιεραρχική 

δομή [46]. Οι υπάλληλοι στη βάση έχουν εκπαίδευση μόνο τόση και παίρνουν 

πληροφόρηση μόνο τόση, ώστε να εκτελέσουν ένα είδος εργασίας. Πολλά άτομα 

τα οποία εκτελούν το ίδιο είδος εργασίας ανήκουν σε μία ομάδα που την 

επιβλέπει ένας προϊστάμενος. Οι εξειδικευμένοι έχουν επίσης έναν επιβλέποντα, 

αλλά τους παρέχεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις μεθόδους της εργασίας 

τους. Τα διευθυντικά στελέχη συντονίζουν την εργασία των ομάδων. 

Στο παραδοσιακό, περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οι χρήστες 

αλληλοεπιδρούν έμμεσα με τον υπολογιστή, δια μέσου ενός αναλυτή/προγραμ

ματιστή ή δια μέσου των λειτουργιών (Σχ. 1.2). Για αναφορές που δεν είναι 

ρουτίνας, ο αναλυτής/ προγραμματιστής βοηθά το χρήστη. Σ' αυτό το 
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περιβάλλον είναι δυνατόν ο χρήστης να αγνοεί τα ειδικά προβλήματα που 

υπάρχουν για να παραχθούν αυτές οι αναφορές [46]. 

Σε αναφορές ρουτίνας ο αναλυτής δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον 

χρήστη. Το σύστημα δεν θα είναι επιτυχημένο αν δεν δουλεύει σωστά και δεν 

υπάρχει ικανοποίηση από την μεριά των χρηστών. 

Σε αναφορές μη ρουτίνας πρέπει να υπάρχει σωστή άμεση επικοινωνία 

μεταξύ του χρήστη και του αναλυτή. 

Ad hoc αίτηση 
- < •>• 

Αναλυτής 
Προγραμ 

ΛειτουργΟες 

Συστήματα 
Υπολογιστών 

Προγράμ. 
(Cobol 
κ λ π ) 

ΣΧΗΜΑ 1 . 2 

Το παραδοσιακό περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων 

Πηγή: Doü, W, Torkzadeh, G. (46) 

χωρο: 

Υπάρχουν πέντε δυνάμεις οι οποίες προκαλούν μεταβολές στον εργασιακό 

α. Ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

β. Γηράσκον εργατικό δυναμικό 

γ. Μετατοπιζόμενη εργασιακή αγορά. 

δ. Διάδοση της χρησιμοποίησης των υπολογιστών. 

ε. Αυξανόμενες ανησυχίες των υπαλλήλων. 

1.7.1 Ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται περισσότερο ανασφαλές όταν το 
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ποσοστό της αλλαγής και της πολυπλοκότητας του αυξάνεται. Τέτοιο 

περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους στην βάση της 

ιεραρχίας των επιχειρήσεων, εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζει η 

ιεραρχική δομή ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταχείας αλλαγής [118]. Ο 

απόλυτος ιεραρχικός έλεγχος βασίζεται στην κάθετη άρθρωση της εξουσίας, 

όπου οι γραμμές ευθύνης δεν διασταυρώνονται, και η έγκριση για την προώθηση 

σημαντικών πρωτοβουλιών παρέχεται από ψηλά. Τέτοιες επιχειρήσεις δεν 

μπορούν ν' ανταποκριθούν γρήγορα στην αλλαγή, επειδή ή δομή τους απαιτεί 

επικοινωνία στην αλυσίδα της εξουσίας με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς 

τα κάτω, γεγονός που χρειάζεται χρόνο [25]. 

1.7.2 Γηράσκον εργατικό δυναμικό. 

Λόγω της υπογεννητικότητας η κατανομή του εργατικού δυναμικού 

αλλάζει, και μ' αυτήν αλλάζει και η εκάστοτε πολιτική των επιχειρήσεων [139]. 

1.7.3 Μετατοπιζόμενη εργασιακή αγορά 

Συνακόλουθο των μεταβολών στον εφοδιασμό της αγοράς με εργασιακό 

δυναμικό είναι και οι σημαντικές αλλαγές στη ζήτηση υπαλλήλων [20]. 

Ορισμένες από τις μεταβολές αυτές προέρχονται μέσα από τις επιχειρήσεις, 

και δημιουργούνται όταν μετατρέπεται η οργανωτική δομή, όταν χρησιμοποιεί

ται διαφορετικά η τεχνολογία, ή όταν ανακατανέμονται οι τομείς ευθύνης [118]. 

Αλλες αλλαγές μπορεί να προέρχονται από βασικές μεταστροφές της αγοράς, 

όπως οι προτιμήσεις των καταναλωτών και τα πρότυπα κατανάλωσης [136]. 

Βασικές αλλαγές υπάρχουν στη ζήτηση διαφόρων ειδών εργασίας. Οι 

υπάλληλοι γνωρίζουν αυτές τις αλλαγές και αναρρωτιούνται αν και πως θα 

επηρεαστούν σε προσωπικό επίπεδο απ' αυτές [20]. 

Εκτός από τις μεταβολές που παρουσιάζονται μέσα στις επιχειρήσεις, 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταβολών στην αγορά. Μία κύρια τέτοια αλλαγή 

είναι η μετατόπιση από τις επιχειρήσεις παραγωγής στις επιχειρήσεις 

εξυπηρετήσεως [30]. 

1.7.4 Η διαδεδομένη χρησιμοποίηση των υπολογιστών 

Μία τέταρτη δύναμη αλλαγής στον εργασιακό κόσμο είναι η αυξανόμενη 

χρησιμοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας [91]. Είναι γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις εξαρτούνται με αυξανόμενο ρυθμό από τους υπολογιστές. Οι 

περισσότερες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να λειτουργή

σουν χωρίς τους υπολογιστές, αλλά πολλοί υπάλληλοι, ειδικά οι εξειδικευμένοι 

εργαζόμενοι, οι διευθυντές, και τα ανώτερα στελέχη, δεν χρησιμοποιούν 

καθημερινά τους υπολογιστές. Υπάρχει βιβλιογραφική συμφωνία στην πρόβλε-
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ψη ότι με την πάροδο του χρόνου θα γίνει αλλαγή της καταστάσεως αυτής και 

ότι θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής, 

για την εξυπηρέτηση όλων των εργασιακών χώρων. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογία μικροϋπολογιστών θα 

έχουν έντονες επιδράσεις σε πολλές πλευρές της επιχειρησιακής ζωής. 

Η τυπική ιεραρχική δομή ταιριάζει πιο πολύ σ' ένα σταθερό περιβάλλον 

και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σ' ένα δυναμικό. Τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη είχαν αποκλειστική πρόσβαση στη γενική εποπτεία της οργάνωσης. Οι 

μικροϋπολογιστές όμως επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία [25]. Οι 

υπάλληλοι έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις θέσεις τους σε σχέση με τη 

γενική οργανωτική εικόνα και να προτείνουν από μόνοι τους δράση. 

Με την αυτοματοποίηση των συστημάτων μπορεί να υπάρξει μείωση της 

αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Για παράδειγμα ένα σύστημα που επιτρέπει την 

αποπεράτωση ενός καθήκοντος από ένα άτομο, περιορίζει την ανάγκη για 

συναλλαγές με άλλα άτομα. Τέτοια αλλαγή μπορεί να κάνει τους υπαλλήλους να 

αισθανθούν απομονωμένοι [150]. Εάν το ήδη αναπτυγμένο εργασιακό-κοινωνικό 

δίκτυο αποσυντονισθεί ή διακοπεί, τότε θα δημιουργηθεί εχθρότητα προς το 

καινούργιο σύστημα των υπολογιστών. 

1.7.5 Αυξανόμενες ανησυχίες των υπαλλήλων 

Η πέμπτη δύναμη η οποία επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον είναι η 

αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια, την προσωπική ικανοποίηση στην 

εργασία κλπ. [38, 41]. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι φοβούνται την πιθανότητα 

απώλειας της εργασίας τους. Ακόμη και αν δεν ανησυχούν για την απώλεια 

εργασίας, υπάρχει ανησυχία για πιθανή εργασιακή υποβάθμιση ή εργασιακή 

πενιχρότητα, καθώς και για την ανία που μπορεί να επιφέρει η τοποθέτηση και η 

εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. 

Υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην εποχή 

των υπολογιστών και ότι δεν θα μάθουν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές 

[124]. 

Τέλος ορισμένα άτομα, τα οποία δουλεύουν συνεχώς μπροστά στις οθόνες 

ανησυχούν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η εργασία στην υγεία τους [141]. 

1.8 Συσχέτιση δομής της επιχείρησης και πληροφοριακού συστήματος 

Η διοίκηση μπορεί να επιλέξει ένα πληροφοριακό σύστημα για 

στρατηγικούς ή για ανταγωνιστικούς λόγους, αλλά μετά την πραγματοποίηση 

του μπορεί να διαπιστώσει ότι το σύστημα δεν ταιριάζει αρμονικά με την 

επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με 



36 

τις προδιαγραφές του (π.χ. αγνοείται, υπονομεύεται, ή χρησιμοποιούνται 

συγχρόνως και τα χειροκίνητα συστήματα) και έτσι δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες της διοίκησης και των χρηστών. Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει 

τις απαραίτητες αλλαγές, για να έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση ΠΣ-

οργάνωσης [118]. 

Πολλοί συγγραφείς έχουν τονίσει την ανάγκη για δημιουργία αποτε

λεσματικών προγραμμάτων και εφαρμογών [1, 60, 137], έτσι ώστε ν' αποφεύ

γονται τα επιβλαβή αποτελέσματα της αδυναμίας συνταιριασμού της οργάνωσης 

με τα ΠΣ. Αυτά τα προγράμματα, σε γενικές γραμμές, εμπλέκουν τους χρήστες 

στην σχεδιαστική διαδικασία και προωθούν την αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των σχεδιαστών και των υποψηφίων χρηστών. Μία άλλη προσέγγιση του 

προβλήματος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση της σχεδιάσεως των 

πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης με την επιχειρησιακή στρατηγική, για 

να εξασφαλισθεί έτσι ότι το ΠΣ που βασίζεται στους υπολογιστές θα θεωρηθεί 

έγκυρο και αξιόπιστο [138]. Εάν το ΠΣ δεν θεωρηθεί από την κορυφή της 

διοίκησης ως αξιόπιστο και σημαντικό στην πραγματοποίηση των οργανωτικών 

σκοπών, οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή της οργάνωσης και για εναρμόνιση 

στις απαιτήσεις του καινούργιου ΠΣ, σίγουρα θ' αποτύχει [118]. 

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την οργανωτική αλλαγή και την 

ανάπτυξη, καταλήγουν ότι για να είναι αποτελεσματική η αλλαγή, θα πρέπει να 

υποστηρίζεται ηθικά από την κορυφή της διοίκησης [44,115,116,119]. 

Η αλλαγή της οργανωτικής δομής με σκοπό την εναρμόνιση της μ' ένα 

πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι ούτε εύκολος ούτε γρήγορος στόχος. Οι 

αρχαιότεροι της διοίκησης ΠΣ και οι οργανωτικοί διευθυντές θα πρέπει να 

τροποποιήσουν ανάλογα τις προσδοκίες τους [118]. 

Οι υπολογιστές θα έχουν διαφορετική επίδραση σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις, ή σε διαφορετικές υπομονάδες μέσα στην επιχείρηση. Οι αλλαγές 

που θα επιφέρει αυτή η καινούργια τεχνολογία δεν θα μπορεί να είναι απόλυτα 

προσδιορισμένες και προβλέψιμες σ' όλες τις επιχειρήσεις που θα εφαρμοστεί, 

διότι η δομή της διοίκησης και η οργανωτική διάρθρωση διαφέρουν σημαντικά 

από επιχείρηση σε επιχείρηση [25]. 

Η δομή της διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων επηρεάζεται από 

την διοικητική δραστηριότητα και από την οργανωτική λειτουργία. Οι 

πληροφοριακές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο της υποστηριζό

μενης διοικητικής δραστηριότητας: στρατηγική, σχεδίαση, διοικητικός έλεγχος ή 

λειτουργικός έλεγχος [4]. Κάθε οργανωτική λειτουργία η οποία υποστηρίζεται από 

ΠΣ έχει τις δικιές της πληροφοριακές διαδικαστικές απαιτήσεις καθώς επίσης 

και μερικές άλλες οι οποίες είναι κοινές σε αρκετές λειτουργίες. 

Η εννοιολογική δόμηση ενός ΠΣ γίνεται από μία ομοσπονδία πληροφο-
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ριακών υποσυστημάτων με διαφορετικές λειτουργίες [25]. Κάθε υποσύστημα 

προσφέρει υποστήριξη στην διαδικασία διεκπεραίωσης, στο λειτουργικό 

έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο, και στη στρατηγική σχεδίαση. Η εννοιολογική 

δομή συμπεριλαμβάνει μερικά αποκλειστικά αρχεία για το κάθε υποσύστημα, 

και μία κοινή βάση δεδομένων. Υπάρχει ένα αποκλειστικό λογισμικό για το 

κάθε υποσύστημα, καθώς και ένα κοινό λογισμικό που χρησιμοποιείται ή είναι 

διαθέσιμο για όλα τα υποσυστήματα. 

1.9 Προβλήματα διοίκησης του πληροφοριακού συστήματος 

Η έλλειψη επαρκούς συμμετοχής του γενικού διευθυντή στη διοίκηση του 

πληροφοριακού συστήματος, έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή προβλημα

τική εκτέλεση των καθηκόντων και των λειτουργιών του πληροφοριακού 

συστήματος [82]. Η έλλειψη της συμμετοχής της γενικής διευθύνσεως μπορεί 

να δημιουργηθεί από πολλές αιτίες. Ανικανότητα επαρκούς επικοινωνίας με το 

προσωπικό των υπολογιστών και των συστημάτων, αδυναμία εκτιμήσεως των 

δυνατοτήτων του συστήματος υπολογιστών, αίσθημα απειλής από τον υπολο

γιστή, ή απροθυμία να διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο. Η αποξένωση από τα 

πληροφοριακά συστήματα υποθάλπτεται ιδιαίτερα όταν η γενική διοίκηση 

αισθάνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα απειλεί τα προνόμια της [137]. 

Το δεύτερο πρόβλημα δημιουργείται από το κόστος και την πολυπλοκό

τητα της επεξεργασίας δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα [123]. 

Το τρίτο πρόβλημα δημιουργεί η ανεπαρκής σχεδίαση του συστήματος. Η 

σχεδίαση περιλαμβάνει την ανάλυση του συστήματος, την κατάστρωση του 

σχεδίου και την εκτέλεση [130]. 

Το τέταρτο μεγάλο πρόβλημα είναι η επάνδρωση με προσωπικό που να 

διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Σε ένα μεγάλο βαθμό η επιτυχία ή η αποτυχία 

ενός πληροφοριακού συστήματος, εξαρτάται από τις ικανότητες του προσωπι

κού των υπολογιστών [144]. Γι' αυτό ο υπεύθυνος για την πρόσληψη του 

προσωπικού των πληροφοριακών συστημάτων, θα πρέπει να έχει ιδιαίτερες 

ικανότητες, και να γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις και τα προβλήματα τους 

[199]. 

Πέμπτο σημαντικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού συστήματος, είναι η αποτυχία των επιχειρήσεων για ανάπτυξη 

και εφαρμογή ικανής στρατηγικής, ώστε να επιτευχθεί η επέκταση των 

υπολογιστών στ' άλλα τμήματα της επιχείρησης [171]. 

Τέλος, υπάρχει και το πρόβλημα της ασφάλειας, η οποία πρέπει να είναι 

επαρκής, ώστε να εμποδίζονται οι υποκλοπές πληροφοριών και να προλαβαί-

νονται διεισδύσεις από ξένους παράγοντες [130]. 



38 

1.9.1 Αιτίες αποτυχίας διοικήσεως των ΠΣ 

Οι διευθυντές των πληροφοριακών συστημάτων συχνά ασχολούνται όχι 

μόνο με το αντικείμενο τους αλλά και με τις δραστηριότητες των άλλων 

τμημάτων. Ορισμένοι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων, ισχυρίζονται ότι 

δεν έχουν προβλήματα στο δικό τους τμήμα, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι στα 

άλλα τμήματα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται 

ιδιαίτερα όταν απαιτείται στενή συνεργασία των τμημάτων [76]. Επίσης οι 

διευθυντές, ή οι επόπτες των πληροφοριακών συστημάτων, πολύ συχνά λένε 

πολλά, για λάθος πράγματα, σε λάθος ώρα και σε λάθος πρόσωπα [50]. 

Μερικοί διευθυντές των πληροφοριακών συστημάτων προσπαθούν να 

χειρίζονται απευθείας τα προσωπικά προβλήματα των υφισταμένων τους, ενώ 

δεν έχουν πιθανώς τα κατάλληλα διοικητικά προσόντα για να λύνουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. 

Είναι δυνατόν να υπάρξει αποφυγή αναλήψεως ευθύνης, σε περιπτώσεις 

δυσλειτουργίας [80]. Οι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων που δέχονται 

τους επαίνους αλλά αποφεύγουν τις ευθύνες μιας άσχημης κατάστασης, χάνουν 

το σεβασμό του περιβάλλοντος τους. 

Τα προβλήματα αυτά καθώς και άλλα, μπορεί να υπάρχουν γιατί η 

διοίκηση του πληροφοριακού συστήματος δεν γίνεται σύμφωνα με τις τέσσερις 

βασικές αρχές της διοικήσεως. Θα πρέπει να σχεδιάζεται το "τί, πού, πώς, πότε 

και γιατί" των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων, και θα πρέπει οι 

λειτουργίες αυτές να είναι προσανατολισμένες στους σκοπούς της οργάνωσης. 

Θα πρέπει ακόμη ν' αναπτυχθεί η δομή της επιχείρησης για να επιτρέψει την 

εφαρμογή των σχεδίων, να δίνονται οδηγίες, κίνητρα, και να υπάρχει 

επικοινωνία με το προσωπικό στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο από τα 

σχέδια, να ελέγχεται το προσωπικό και οι δραστηριότητες του σύμφωνα με τα 

σχέδια, και η ανάδραση να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της όλης λειτουργι

κής διαδικασίας, ώστε να είναι δυνατές διορθώσεις και βελτιώσεις [76]. 

Πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα γιατί η κατάλληλη πληροφορία δεν 

πηγαίνει στο κατάλληλο άτομο, και με το χαμηλότερο κόστος. Σ' αυτή την 

περίπτωση είναι αμφίβολο ότι το σύστημα θα γίνει αποδεκτό από το προσωπικό 

που θα το λειτουργήσει. Οι σχεδιαστές δεν δίνουν προτεραιότητα στο 

προσωπικό συνήθως, και πολύ σπανιότερα στα μηχανήματα [76]. Ακόμη, 

δημιουργούνται προβλήματα όταν οι αναλυτές του συστήματος δεν εκτιμούν 

τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του προσωπικού, καθώς επίσης τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς των μηχανημάτων. 

Η αποδοχή του συστήματος από το προσωπικό που το λειτουργεί είναι 

υψίστης σημασίας. Εάν το προσωπικό λειτουργίας θεωρήσει ότι το καινούργιο 
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σύστημα δεν θα τους ωφελήσει, ότι είναι ανεπαρκές και ότι δεν ακολουθεί 

αναγνωρισμένες αρχές της εταιρείας, τότε το σύστημα θα έχει σοβαρό πρόβλημα 

[144]. 

Ενα αποτελεσματικό σύστημα πρέπει να έχει ως στόχο τη συνεχή αύξηση 

της συμμετοχής στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων [2]. Η επάρκεια του 

συστήματος πρέπει να είναι αδιάλλειπτη και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Το σύστημα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε όχι μόνο ν' ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των πληροφοριακών αναγκών της οργάνωσης και της διοίκησης, 

αλλά και να καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να επιβεβαιώνει την 

εκτέλεση τους από το ανάλογο προσωπικό. 

Ενα σύστημα για να είναι αποτελεσματικό δεν πρέπει να είναι άκαμπτο. Η 

αρχή της ευκαμψίας αφορά στην ικανότητα του συστήματος να επιδέχεται με 

ευκολία αλλαγές. 

Η αρχή της απλότητας του συστήματος αφορά στην ύπαρξη συνεχούς 

ροής βημάτων λειτουργίας προς μία κατεύθυνση χωρίς επιστροφές [14]. Ενα 

απλό σύστημα είναι περισσότερο κατανοητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο 

εύκολα, διότι θα υπάρχουν λιγότερα προβλήματα, αφού λιγότερες είναι οι 

παράμετροι που μπορεί να οδηγηθούν σε λάθος κατεύθυνση. 

Σε μία πληροφορία που την παρέχει ο υπολογιστής, πρέπει να υπάρχει 

απόλυτη εμπιστοσύνη και εξάρτηση. Αν η σχεδίαση δεν έχει γίνει με 

κατεύθυνση από τη βάση προς τα πάνω, προς τους προϊσταμένους, επόπτες και 

διευθυντές, κανένας δεν θα μπορέσει να πείσει τους χρήστες ότι τα συστήματα 

είναι αξιόπιστα [16]. Οι χρήστες θα προσπαθήσουν ν' αποδείξουν ότι τα 

συστήματα δεν δουλεύουν και θα δημιουργηθεί το συναίσθημα ότι οι 

προσπάθειες θα ανταμειφθούν, όταν τα συστήματα αποτύχουν [4]. 

Σίγουρα, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην ανάπτυξη και στη 

διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων είναι η ασφάλεια. Καθώς όλο και 

περισσότερα συστήματα γίνονται on-line, περισσότερα άτομα έχουν πρόσβαση 

σ' αυτά [41]. Μία επιχείρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική για να μη 

διακινδυνεύσει η ακεραιότητα του συστήματος. Η επιχείρηση πρέπει να είναι εξ 

ίσου προσεκτική με το μηχάνημα του πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή τον 

υπολογιστή. 

Ενα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης έχει πολλά ευάλωτα σημεία να 

προσέξει, από τα οποία διακυβεύονται πολλά, όπως υποκλοπές, φυσικές 

καταστροφές, βανδαλισμοί και απροσεξίες. 

Οι υποκλοπές είναι πλέον πραγματικότητα και υπάρχουν ανεντόπιστες 

στα πιο απίθανα μέρη [42]. Είναι ένα επιτηδευμένο έγκλημα με επιτήδιους 

εγκληματίες, και είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένο απ' ότι συνήθως 

πιστεύεται. Οι περισσότερες υποκλοπές από τους υπολογιστές είναι ανεντό-
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πίστες, και όταν εντοπίζονταν σπάνια αναφέρονται. Είναι χαρακτηριστικό 

γεγονός ότι μία τράπεζα, πολλές φορές, μπορεί να προτιμά να διαγράψει μία 

κατάχρηση, παρά να ανακοινώσει δημόσια στους καταθέτες της ότι το σύστημα 

των υπολογιστών της είναι τρωτό. 

Κανένα μέσο δεν εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια του πληροφοριακού 

κέντρου ή του πληροφοριακού συστήματος. Συστήματα ασφαλείας εφαρμό

ζονται σε βαθμίδες [130]. Δηλαδή, ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να γίνει 

οριακό ασφαλές, ή πολύ ασφαλές, αλλά ποτέ τελείως ασφαλές. Κάθε επιχείρηση 

μπορεί ν' αποφασίσει το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθημένη να δεχθεί. 

Δυστυχώς, μερικές επιχειρήσεις είναι διατεθημένες να δεχτούν ένα μεγάλο 

ποσοστό κινδύνου και ελπίζουν ότι αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις εγκλήματος 

και καταστροφών δεν θα συμβούν ποτέ σ' αυτές. 

1.10 Προβλήματα εντάξεως των ΠΣ στην επιχείρηση 

Στο στάδιο ανάπτυξης ενός συστήματος, οι σχεδιαστές - αναλυτές, 

προγραμματιστές κλπ.- βασίζουν τον σχεδιασμό του συστήματος, στις συχνές 

και λεπτομερειακές ανταλλαγές πληροφοριών με τους χρήστες. 

Δυστυχώς, οι ζωτικές και απαραίτητες αυτές επικοινωνίες συνήθως δεν 

γίνονται όπως θα έπρεπε. Θεωρείται δεδομένο ότι οι χρήστες θα μπορέσουν να 

διαβιβάσουν τις ανάγκες τους με σαφήνεια, και να περιγράψουν την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, και ότι αυτή η πληροφορία θα είναι ακριβής και 

ολοκληρωμένη. Από έρευνες έχει βρεθεί [187] ότι τα άτομα, και ιδιαίτερα αυτά 

που είναι εξοικειωμένα με καθήκοντα ρουτίνας, συνήθως δίνουν παραπλανητική 

περιγραφή. Αυτό δεν γίνεται σκόπιμα, αλλά λόγω της μεγάλης εξοικείωσης που 

υπάρχει με το αντικείμενο. Η εξαντλητική εκπαίδευση, και συνεπώς η μεγάλη 

εξοικείωση και η υπερεμπιστοσύνη με τις διαδικασίες, οδηγούν σε σοβαρά λάθη 

κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών [60]. Το ατυχές αποτέλεσμα των κακών 

επικοινωνιών είναι στην καλύτερη περίπτωση η απουσία ικανοποίησης, και στη 

χειρότερη ένα σύστημα που δεν χρησιμοποιείται. Αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί 

την εντύπωση ότι οι σχεδιαστές των συστημάτων δεν συμμετέχουν στην ευθύνη. 

Συχνά, ειδικά οι άπειροι σχεδιαστές, νομίζουν ότι γνωρίζουν ήδη ό,τι χρειάζεται 

ο χρήστης [75]. Οι ερμηνείες τους για τις ανάγκες των χρηστών είναι εξ ίσου 

επικίνδυνες, και οι βελτιώσεις σ' αυτό που νομίζουν ότι χρειάζονται οι χρήστες, 

δημιουργούν τεράστια προβλήματα. 

Καθώς το σύστημα εξελίσσεται και φαίνεται έτοιμο για εφαρμογή, οι 

χρήστες, και καμμιά φορά οι σχεδιαστές, ανακαλύπτουν ότι το καινούργιο 

σύστημα δεν είναι ακριβώς αυτό που ήλπιζαν ή περίμεναν. Η απογοήτευση τους 

είναι μεγάλη, και η αποτυχία των σχεδιαστών φυσικά θα γνωστοποιηθεί στους 
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πάντες. Η φήμη καν ο λειτουργικός ρόλος του συστήματος θα φθαρεί, και αυτό 

θα επηρεάσει την εξέλιξη των συστημάτων σ' όλη την επιχείρηση [90]. Η 

αποτυχία των συστημάτων είναι πολύ δαπανηρή και διασπαστική για τον καθένα 

ατομικά, αλλά και για όλη την επιχείρηση. Μπορεί να δημιουργηθεί 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη άλλων συστημάτων και να δημιουργηθεί φοβία 

αποτυχίας στους υπεύθυνους ανάπτυξης, αλλά ακόμη και στους χρήστες. 

Είναι εύκολο να διορθωθεί ένα λάθος τεχνικής, αλλά αδύνατο ν' αλλάξει η 

κατεύθυνση σχεδιάσεως ενός συστήματος, χωρίς ν' απαιτηθεί η εξαρχής 

δημιουργία του. Η επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών των συστημάτων και 

των χρηστών, η διαφάνεια και η σαφήνεια, είναι τα κλειδιά για επιτυχημένα 

συστήματα [92]. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία, ώστε να επακολουθεί 

η πλήρης κατανόηση και η συμφωνία για το λόγο σχεδιασμού του συστήματος 

και ποιες είναι οι απαιτήσεις απ' αυτό, με τις μεγαλύτερες λεπτομέρειες. 

Επικοινωνιακό χάσμα υπάρχει επίσης και μεταξύ των διευθυντών της 

επιχειρήσεως και των σχεδιαστών των συστημάτων. Υπάρχουν επιχειρήσεις, 

όπως μία τράπεζα στην Αμερική [113], που ενθαρρύνουν μεταθέσεις υπαλλήλων 

μεταξύ του τμήματος του πληροφοριακού συστήματος και των παραδοσιακών 

λειτουργικών περιοχών. Επίσης περιστρέφουν τους αναλυτές συστημάτων σε 

λειτουργικές περιοχές. 

1.10.1 Οι διευθυντές των ΠΣ αγνοούν τους επιχειρησιακούς στόχους. 

Οι διευθυντές των ΠΣ πρέπει να ξέρουν τους στόχους της επιχειρήσεως 

ώστε να μπορούν να μεγιστοποιούν την συμβολή των ΠΣ στην εταιρεία. Αυτή η 

γνώση τους παρέχει την δυνατότητα να ευθυγραμμίζουν τους σκοπούς των 

συστημάτων με τους επιχειρησιακούς στόχους, και να κατανέμουν τα μέσα που 

διαθέτουν με βέλτιστο τρόπο [107]. 

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, η διεύθυνση δεν ενημερώνει τους διευθυντές 

των συστημάτων για τους στόχους της, γιατί πιστεύει ότι είναι "τεχνικοί" και 

συνεπώς δεν χρειάζεται να ξέρουν. Ακόμη και αν ερωτηθούν απλώς για τους 

στόχους, μπορεί να αισθανθούν ότι απειλούνται [91]. 

Σε μερικές επιχειρήσεις οι στόχοι αλλάζουν πολύ γρήγορα, και οι 

διευθυντές των συστημάτων δεν ενημερώνονται για τις αλλαγές [114]. Η 

επίδραση στα συστήματα αγνοείται. 

1.10.2 Εκπαίδευση προσωπικού ΠΣ στις λειτουργίες της επιχειρήσεως 

Με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει μία συνεχής εξέλιξη του λογισμικού και 

του υλικού, υπάρχει και μία συνεχής ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα 

στην οργανωτική δομή. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα 

την ανάγκη για εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με καινούργια προσόντα 
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και υψηλή εργασιακή πειθαρχία. Αλλά το προσωπικό των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι συχνά ανενημέρωτο. Από έρευνες έχει βρεθεί [125] ότι σήμερα 

ένας στους δέκα αναλυτές πληροφοριακών συστημάτων, δεν έχει ούτε καν 

επιπολής γνωριμία με τη νέα τεχνολογία. Σε ανώτερα επίπεδα, η διοίκηση, δεν 

είναι πληροφορημένη ικανοποιητικά. Η διοίκηση μεσαίου επιπέδου, κατακλυ

σμένη από ένα εκπληκτικό αριθμό πωλητών και σαστισμένη από το τι πρέπει ν' 

αγοράσει, χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη ενημέρωση για να κατανοήσει τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στα ειδικά 

καθήκοντα [97]. Ενα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμέ

νο στις ανάγκες του κάθε είδους "μαθητή", είναι απαραίτητο για να δώσει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την τεχνολο

γία. 

Ενα καινούργιο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων χωρίς να υπάρχει 

ανάλογη εκπαίδευση των χρηστών, είναι σαν ένα αεροπλάνο με προσωπικό 

χωρίς ανάλογη εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο με την ανάλογη γνώση. Η εκπαίδευση πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το "ξέρω πως" αλλά επίσης και το "γιατί" γίνεται 

κάτι. 

Στην εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ορολογία κατάλληλη για 

τους χρήστες. Ολη η προσπάθεια των χρηστών πρέπει να συγκεντρωθεί σ' αυτόν 

τον τομέα, ενώ το τεχνικό προσωπικό ασχολείται με την ανάπτυξη του 

συστήματος. Πολλές φορές οι χρήστες εκπαιδεύονται για να εκτελέσουν ένα 

συγκεκριμένο καθήκον μέσα σ' ένα αναπτυγμένο σύστημα λειτουργίας [75]. Η 

αποτυχία να παρουσιασθεί σωστά η αλληλοεξάρτηση των λειτουργικών 

περιοχών, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκληρωμένη χρησιμοποίηση 

[92]. 

Η πρόσληψη εκπαιδευμένων ή έμπειρων χειριστών είναι σημαντική για 

διάφορους λόγους. Οι εκπαιδευμένοι χειριστές είναι πιο κατάλληλοι για να 

καταλάβουν τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου συστή

ματος όταν πρωτοέρχονται σε επαφή μ' αυτό. Λόγω της εμπειρίας τους έχουν 

λιγότερες πιθανότητες από ένα άπειρο άτομο, να πιέσουν το σύστημα πέρα από 

τις δυνατότητες του [125]. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν γίνει προσπάθειες για την 

ανάπτυξη μέσων και τεχνικών που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 

διοίκησης από την επιλογή των υποψηφίων [183]. Αυτά τα μέσα και οι τεχνικές 

έχουν συμπεριλάβει την προηγούμενη εμπειρία, τη συμμετοχή σ' επαγγελματική 

οργάνωση - ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητείας ή σε 

πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημίου, τις διάφορες μορφές διαγωνισμάτων, τις 

προσωπικές συνεντεύξεις, τις συστατικές επιστολές από προηγούμενους 
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εργοδότες, τις έρευνες καταλληλότητας γενικού χαρακτήρα, την εκπαίδευση 

πριν την εργασία, και τις δοκιμαστικές περιόδους απασχόλησης [182]. Καμμία 

μέθοδος ή συνδυασμός μεθόδων δεν έχει αποδειχθεί τελείως αλάνθαστη, αν και 

μερικές έχουν θεωρηθεί περισσότερο ικανοποιητικές από τις άλλες, κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. 

1.10.3 Βάση αξιολογήσεως προσωπικού ΠΣ 

Ενα από τα βασικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση του προσωπικού του 

ΠΣ είναι η ικανότητα του ατόμου να συνδέεται με τ' άλλα άτομα. Σίγουρα καμμία 

επιχείρηση δεν θέλει να προσλάβει κάποιον που δεν μπορεί να συνεργαστεί με 

τους συναδέλφους του [172]. Μερικές φορές, η διεύθυνση μπορεί να ριψοκινδυ-

νεύσει μ' έναν υποψήφιο που φαίνεται τεχνικά πολύ ικανός, αλλά δεν έχει 

προσόντα κοινωνικότητας και συνεργασίας. Τέτοιο άτομο μπορεί να προσλη

φθεί για μία θέση, στην οποία μπορεί να εργασθεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη 

αλληλεπίδρασης [39]. Η διεύθυνση δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι μπορεί να 

βελτιώσει προσόντα διαπροσωπικών σχέσεων του υποψήφιου. 

Από την άλλη μεριά, η διεύθυνση μπορεί να ριψοκινδυνεύσει μ' έναν 

υποψήφιο ο οποίος φαίνεται να μην έχει την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση 

και εμπειρία, αλλά να έχει ισχυρά προσόντα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επειδή 

τα τεχνικά προσόντα μπορεί να αποκτηθούν [41]. Γενικά, υπάρχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα βελτιώσεως των τεχνικών προσόντων παρά των προσόντων 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

1.10.4 Διαδικασία επιλογής προσωπικού ΠΣ 

Αν και ο υπολογιστής είναι ένα ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο, είναι 

χρησιμοποιήσιμο μέχρι το βαθμό που ο άνθρωπος μπορεί να φθάσει, ώστε να 

εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες εφαρμογής του. Απ' όλα τα μέσα που είναι 

διαθέσιμα στο ΠΣΔ, το προσωπικό του ΠΣ είναι μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό 

[41]. Το κόστος της επιλογής και της εκπαιδεύσεως του νέου προσωπικού είναι 

πάρα πολύ υψηλό. Το λάθος στην πρόσληψη είναι πάρα πολύ δαπανηρό. 

1.10.5 Αποτελεσματικός προγραμματισμός του προσωπικού και των μηχανη

μάτων του πληροφοριακού συστήματος 

Προτεραιότητα, σ' όλες τις περιπτώσεις, δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό 

αντί να δίνεται στα μηχανήματα. Εάν η διοίκηση και το προσωπικό λειτουργίας 

έχουν πεισθεί ότι ο προγραμματισμός του λειτουργικού συστήματος έχει γίνει 

για να τους βοηθήσει στα καθήκοντα τους και να τους διευκολύνει να φθάσουν 

στους συγκεκριμένους σκοπούς τους, τότε είναι εξασφαλισμένη και η επιθυ-

μούμενη συνεργασία του προσωπικού με τα μηχανήματα της επεξεργασίας 
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δεδομένων [39]. Εάν όμως το προσωπικό αισθάνεται ή ξέρει ότι τα μηχανήματα 

έχουν προτεραιότητα, τότε ο σχεδιαστής του πληροφοριακού συστήματος έχει 

πρόβλημα, διότι οι προθεσμίες δεν θα τηρηθούν, οι εισαγωγές δεδομένων θα 

είναι ημιτελείς και θα προκύψει μία σειρά άλλων παρόμοιων δυσλειτουργιών. 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμα στον προγραμματισμένο 

χρόνο, γιατί μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση τους, ως εισαγομένων 

στοιχείων σε άλλη περιοχή, οπότε η καθυστέρηση τους μπορεί να αχρηστεύσει 

το αποτέλεσμα [46]. 

Πρέπει να υπάρχει αλληλοσύνδεση μεταξύ της εισαγωγής δεδομένων και 

εξαγωγής δεδομένων. Η ευκαμψία του προγραμματισμού είναι σημαντικό 

στοιχείο. Επειδή το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει μπορεί να απαιτηθεί η 

αναπροσαρμογή του προγραμματισμού της πληροφόρησης π.χ. αν το μηχάνημα 

δεν λειτουργεί σωστά λόγω τεχνικών προβλημάτων πρέπει να υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις [47,60]. Η απρόβλεπτη ανάπτυξη της επιχείρησης μπορεί 

επίσης να απαιτήσει συμπληρωματικό χρόνο επεξεργασίας. Ο προγραμματισμός 

πρέπει να είναι ευπροσάρμοστος για να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσμα

τικά αύξηση ή μείωση των δραστηριοτήτων του πληροφοριακού συστήματος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

2.1 Διοίκηση προσωπικού ΠΣ 

Πρώτες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την προμήθεια συστημάτων 

υπολογιστών έχουν καταλάβει τη σημαντική αξία της διοίκησης των πληροφο

ριακών μέσων. Ο Sparrow και Pettigrew [119] έκαναν μία έρευνα σ' αυτές τις 

επιχειρήσεις και κατέγραψαν τα μέτρα που πήραν για ν' ανταπεξέλθουν σ' αυτή 

την πρόκληση. 

Η στρατηγική απάντηση των παραπάνω επιχειρήσεων στο πρόβλημα, 

είναι η προσφορά "συνολικών λύσεων", ή "προϊόντος συνολικής εξυπηρέτησης". 

Αυτό σημαίνει ότι παρέχει συμβατό με την επιχείρηση υλικό, λογισμικό 

εστιασμένο στις εφαρμογές, διευκολύνσεις επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 

καθώς και μεγάλες διευκολύνσεις στη συντήρηση του υλικού [20]. Οι 

προμηθευτές δεν επιθυμούν να συσχετίζονται μόνο με τους υπολογιστές. Ενώ 

πάντοτε βασίζονται στο γεγονός ότι διαθέτουν ένα εργατικό δυναμικό με πολλά 

προσόντα. Η καινούργια αντίληψη θεωρεί ότι η κατανόηση της μηχανογρα-

φούμενης επιχείρησης και του συστήματος της σε βάθος, καθώς και η ποιότητα 

των σχέσεων της με τους πελάτες της, είναι αποφασιστικής σημασίας [205]. Η 

σωστή διοίκηση των ανθρωπίνων μέσων μπορεί να επιφέρει πολλές βελτιώσεις 

σ' αυτούς τους τομείς. 

Στον τομέα των προσλήψεων, ενώ παλαιότερα προσλάμβαναν προσωπικό 

που αποτελούταν μόνο από απόφοιτους επιστημών Η/Υ, τώρα προσλαμβάνουν 

και απόφοιτους πανεπιστημίου με γενικές γνώσεις [35,38]. 

Για να υπάρξει ανταπόκριση στην αλλαγή, έχει αυξηθεί η μετεκπαίδευση, 

ώστε να βελτιωθούν τα προσόντα [229]. Μία πρόταση αντιμετωπίσεως του 

προβλήματος συμπεριλάμβανε, λειτουργικές μετακινήσεις, περιστροφή εργα

σίας και προσωρινή δημιουργία ομάδων για την επίλυση προβλημάτων [199]. 

Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη αγορά και ειδικότερα στην Ελληνική 
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αγορά, υπάρχει έλλειψη πεπειραμένου προσωπικού, ειδικά στις περιοχές των 

αναλυτών συστημάτων και προγραμματιστών, γεγονός που συνδυάζεται και με 

υψηλό ποσοστό παραιτήσεων τέτοιου προσωπικού από τις εταιρείες στις οποίες 

εργάζονται [17,37,41,47]. Αυτή η έλλειψη συνεχώς επιδεινώνεται, και επιπλέον 

οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, τον αυξημένο φόρτο εργασίας 

κατά την ανάπτυξη των συστημάτων, περισσότερα συστήματα εφαρμογών τα 

οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, και αυξημένες ανάγκες 

συντήρησης [65,100,148,162,166,16η. 

Θετικά αποτελέσματα υπάρχουν εάν οι υπάλληλοι αισθανθούν την πλήρη 

σημασία του σκοπού της δουλειάς τους, και υπάρξουν ισχυρά κίνητρα και 

προϋποθέσεις, όπως η χρησιμοποίηση αριθμού υπαλλήλων με διαφορετικά 

προσόντα και ικανότητες (ποικιλία προσόντων), η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης 

και προσδιορισμένης εργασίας (προσδιορισμός καθήκοντος), η σημαντικότητα 

της εργασίας στη ζωή ή στην εργασία άλλων ατόμων (σπουδαιότητα 

καθήκοντος), η ελευθερία στην επίτευξη των καθηκόντων (αυτονομία), και η 

ύπαρξη ανάδρασης και επιβράβευσης [38]. 

2.1.1 Κίνητρα στο προσωπικό ΠΣ 

Είναι γεγονός ότι πολλοί διευθυντές ΠΣ γνωρίζουν ελάχιστα και 

συνακόλουθα δεν κάνουν τίποτα για την παροχή κινήτρων στο προσωπικό 

τους [38,39]. Το αποτέλεσμα είναι ότι το προσωπικό του συστήματος δεν 

ενδιαφέρεται αρκετά για να παραμείνει στην επιχείρηση, και έτσι δεν προσπαθεί 

αρκετά. 

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι πολλά τμήματα των ΠΣ δεν ανταποκρίνονται 

στο πρόγραμμα και αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν την εργασία μέσα στον 

χρόνο που έχει δοθεί. Ακόμη και προσωπικό του ΠΣ με 20ετή πείρα συχνά δεν 

εκτιμά αρκετά σωστά τα χρονοδιαγράμματα και τις ημερομηνίες [39]. Σε πολλές 

περιπτώσεις φταίει η έλλειψη κινήτρων για να γίνει κάτι με οικονομικό τρόπο. 

Εκτός από την περίπτωση που εργαζόμενοι θέλουν πραγματικά να τελειώσουν 

κάτι στον προβλεπόμενο χρόνο, η ολοκλήρωση της εργασίας θα είναι 

εκπρόθεσμη. Στο προσωπικό πρέπει να δίνονται κίνητρα για παραγωγή 

ποιότητας, και όχι για ένα σύστημα που τελειώνει στον προβλεπόμενο χρόνο 

και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού, αλλά με μεγάλα προβλήματα κόστους 

στην αποκωδικοποίηση και συντήρηση [37]. 

Εργαζόμενοι με κίνητρα δεν παράγουν μόνο καλύτερη εργασία, αλλά 

κάνουν τη δουλειά του διευθυντή ευκολότερη κι' έτσι απαιτείται λιγότερη 

επιτήρηση. Οταν τα άτομα έχουν κίνητρα, η εργασία μπορεί ν' ανατεθεί και να 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα [37]. 

Τα κίνητρα είναι το κλειδί για να μετατραπούν τα υπεύθυνα άτομα σε 
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δημιουργικούς, παραγωγικούς και έμπιστους υπαλλήλους [37,41]. 

Δυστυχώς, δεν μπορεί να ισχύει το κίνητρο σ' όλους ανεξαιρέτως τους 

ανθρώπους. Μερικοί εργαζόμενοι δεν θέλουν να συναγωνιστούν με τους άλλους, 

ή τα ενδιαφέροντα τους είναι εκτός της επιχειρήσεως. Αυτοί πρέπει να 

εντοπιστούν έγκαιρα ώστε η προσπάθεια του διευθυντή του ΠΣ να επικεντρωθεί 

στους άλλους. 

Τα κίνητρα πρέπει να προέρχονται από τη διεύθυνση [107]. Η εργασιακή 

ένταση πρέπει ν' αποφεύγεται. Συνήθως η ένταση δημιουργείται έξω από τα 

τμήματα του ΠΣ. Οταν π.χ. μπαίνουν προθεσμίες που δεν μπορούν να τηρηθούν. 

Η ποικιλία εργασίας είναι ένας τρόπος παροχής κινήτρων. Μπορεί οι 

θέσεις να εναλλάσσονται ή να γίνεται εκπαίδευση [107]. 

Το προσωπικό πρέπει να έχει την ευκαιρία να είναι καινοτομικό και 

δημιουργικό, χωρίς να φοβάται την δυσαρέσκεια της διοίκησης σε περίπτωση 

λάθους [104,107]. Κάποιος που φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του δεν 

πρόκειται ποτέ να προσπαθήσει να κάνει κάτι καινούργιο. 

2.1.2 Αιτίες παραιτήσεως προσωπικού ΠΣ 

Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα σ' αυτό που πιστεύει η διεύθυνση ότι 

θέλουν οι εργαζόμενοι και σ' αυτό που πράγματι επιθυμούν [77]. Συχνά η 

διεύθυνση όχι μόνο παρανοεί τις ανάγκες των υπαλλήλων της, αλλά επίσης 

αποτυγχάνει ν' αναγνωρίσει την διαφορά μεταξύ αυτών που λέει ότι περιμένει 

από τους εργαζόμενους και αυτών που θέλει στην πραγματικότητα απ' αυτούς. 

Οι υπάλληλοι πρέπει πάντοτε να τηρούνται ενήμεροι σε θέματα της 

επιχειρήσεως. Να υπάρχουν καθαρές δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ των εργαζο

μένων και της διευθύνσεως, ενθάρρυνση της δημιουργικότητας του εργαζομένου, 

διατήρηση της εργασίας με όσο πιο πολλά ερεθίσματα γίνεται, ενθάρρυνση της 

αυτό βελτιώσεως και κατάδειξη ευκαιριών για προώθηση [51,54]. Δεν θα πρέπει ο 

νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος να αποπροσανατολίζεται. 

Εάν ο διευθυντής του ΠΣ έχει το απαιτούμενο εξειδικευμένο υλικό και 

λογισμικό αλλά δεν έχει επιβληθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εργασίας, όλες 

οι προσπάθειες δεν θα καταλήξουν πουθενά. Εάν ο διευθυντής δεν είναι ικανός 

να εργαστεί αποτελεσματικά με τα άτομα και δια μέσου αυτών, σίγουρα και 

γρήγορα θα αποτύχει. 

2.2 Λειτουργίες του τμήματος προσωπικού 

Οι λειτουργίες του τμήματος προσωπικού στις οργανώσεις των ΠΣ 

διεκπεραιώνονται συνήθως μ' ένα από τους παρακάτω τρεις τρόπους [38]: 

α. Από άτομα μέσα από την οργάνωση της διοίκησης ανθρώπινων μέσων 
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(Human Resource Management), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για πολλά άλλα 

τμήματα. 

β. Από άτομα που είναι υπεύθυνα μόνο για το ΠΣ αλλά που αναφέρονται 

στον διευθυντή των ανθρωπίνων μέσων. 

γ. Από άτομα των ανθρωπίνων μέσων που αναφέρονται μέσα στην 

οργάνωση του ΠΣ. 

Ο Couger [38] έκανε μία έρευνα σε 500 επιχειρήσεις και συνέκρινε τα 

προβλήματα που θεωρούν πιο σημαντικά για τη δεκαετία του 1990, αφενός μεν οι 

διευθυντές των ΠΣ, αφετέρου δε οι διευθυντές της διοίκησης πληροφοριακών 

μέσων. Εγινε ιδιαίτερη μελέτη στις επιχειρήσεις στις οποίες το προσωπικό 

εργαζόταν μόνο για το ΠΣ και υπαγόταν κατευθείαν σ' αυτό. 

Υπήρχε σημαντική συμφωνία μεταξύ των δύο κατηγοριών διευθυντών σε 

δέκα προβλήματα που χαρακτηρίστηκαν κύρια. Βρέθηκε ότι είναι αναγκαίο να 

γίνει επαναπροσανατολισμός στόχων και να δοθεί έμφαση στις σχέσεις πελάτη/ 

επιχείρησης, να κατανοηθούν οι σκοποί της επιχείρησης και ν' ανταποκρί

νονται επακριβώς στις ανάγκες των πελατών ώστε να μη δίνεται έμφαση μόνο 

στην τεχνολογία. Οι διευθυντές πρέπει να είναι πρωταρχικά διευθυντές 

επιχειρήσεων και κατά δεύτερο λόγο τεχνικοί διευθυντές. 

Κρίθηκε αναγκαίο ότι θα πρέπει να αποκτηθούν καινούργια προσόντα 

από το προσωπικό στην επικοινωνία και στην συμπεριφορά, ώστε να μπορούν να 

κατανοούν τις ανάγκες των χρηστών, να επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσμα

τικά και να εργάζονται σωστά σε ομάδες εργασίας. Οι αυξανόμενες ανάγκες για 

συντήρηση απαιτούν προσεγγίσεις με δημιουργικό χαρακτήρα ώστε να 

εξασφαλιστούν τα κίνητρα για να διατηρηθούν οι υπάλληλοι σ' αυτή την τόσο 

σημαντική δραστηριότητα της επιχείρησης [65,100]. Οι αλλαγές στις αξίες και 

στη συμπεριφορά των εισερχομένων στην αγορά εργασίας, δημιουργούν την 

ανάγκη για μια πιο ποικιλόμορφη κατάρτιση. 

Η συνεχής μεταβαλλόμενη τεχνολογία των ΠΣ απαιτεί καινούργια 

προσόντα, καινούργιες έννοιες σχεδιασμού εργασίας, μαζικές μετεκπαιδεύσεις, 

και μεγαλύτερη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των ΠΣ και των άλλων 

τμημάτων [162,166]. Η αυξανόμενη ανάγκη να βοηθηθούν οι χρήστες στην 

τοποθέτηση των δικών τους συστημάτων και η πιο αποτελεσματική χρησιμοποί

ηση τους, δημιουργεί την ανάγκη για την απόκτηση προσόντων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

2.3 Παράγοντες επιδράσεως στο προσωπικό ΠΣ 

Το προσωπικό των ΠΣ επηρεάζεται από ορισμένες παραμέτρους. 
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2.3.1 Η τεχνολογία 

Οι χρήστες των υπολογιστών είναι μέρος της "οικονομίας γνώσεων". Οι 

εργαζόμενοι που εισέρχονται στον χώρο αυτό, είναι τώρα καλύτερα εκπαιδευ

μένοι και περισσότερο εξειδικευμένοι [6]. Σ' αυτό, εκτός από τις απαιτήσεις 

συμβάλλουν και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι 

η ζήτηση για ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών των ΠΣ συνεχώς θα αυξάνεται. 

Οι καθημερινές γνώσεις και οι εφαρμογές τους στους υπολογιστές 

αυξάνονται σε καθημερινή σχεδόν βάση. 

Η κατανεμημένη επεξεργασία έχει ως αποτέλεσμα την επικέντρωση της 

προσοχής στις επικοινωνίες και στη σύνδεση των μηχανημάτων μεταξύ τους, με 

τη μορφή τοπικών δικτύων. Ετσι το εργασιακό περιβάλλον των ΠΣ γίνεται 

συνεχώς πολυπλοκότερο [143]. 

Η ανταγωνιστικότητα και η ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας, 

έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερη αυτοματοποίηση σε όλα τα 

επιχειρησιακά επίπεδα [134]. 

Η ζήτηση για άτομα με γνώσεις σε Η/Υ αυξάνει, λόγω της αυξανόμενης 

χρησιμοποιήσεως των Η/Υ από τις επιχειρήσεις και από τους τελικούς χρήστες 

[139]. 

2.3.2 Εναλασσόμενο εργατικό δυναμικό 

Λόγω της επίδρασης της τεχνολογικής αλλαγής, καινούργια επαγγέλματα 

με περισσότερα προσόντα κυριαρχούν στο εργατικό δυναμικό [139]. Η 

δραματική αύξηση του αριθμού των επαγγελματικών και διοικητικών ειδικοτή

των, σε βάρος των εργατών, σημαίνει ότι η ζήτηση για πληροφοριακά 

συστήματα θα μετακινηθεί προς την κορυφή του διοικητικού τριγώνου, σε 

συστήματα που να βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και στη σχεδίαση. Το 

προσωπικό των πληροφοριακών συστημάτων θα χρειάζεται συνεχώς υψηλότερα 

επίπεδα γνώσεων και προσόντων για ν' ανταπεξέλθει σ' αυτή την αλλαγή [140]. 

2.3.3 Ανεπάρκεια στα προσόντα 

Καθώς το περιβάλλον των ΠΣ γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, είναι 

συνεχώς δυσκολότερο για έναν επαγγελματία των υπολογιστών να παρακολου

θεί όλο το φάσμα της τεχνολογίας. Η ανάγκη εξειδίκευσης είναι αναπόφευκτη. 

Οι διευθυντές των ΠΣ θα βρίσκουν όλο και περισσότερες δυσκολίες στο να 

προμηθεύουν ολοκληρωμένα συστήματα, με κόστος που να βρίσκεται μέσα στις 

προβλέψεις [119]. 

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων στους 

υπολογιστές, δεν έχουν τα σωστά εφόδια για να εργασθούν σ' ένα επιχειρησιακό 

περιβάλλον. Τα επιχειρησιακά προσόντα γίνονται όλο και πιο σημαντικά καθώς 
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αυξάνεται η ζήτηση για συστήματα διοικητικού τύπου. Λόγω όμως της 

ελλείψεως προσωπικού προσλαμβάνονται απόφοιτοι των υπολογιστικών επι

στημών που έχουν κατεύθυνση καθαρά τεχνική, ενώ στην πραγματικότητα 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οργανωτικά προσόντα. 

Οι ελλείψεις σε κατάλληλο προσωπικό δημιουργούν πίεση στη διοίκηση 

των ΠΣ, που είναι υπεύθυνη για την εναρμόνιση των προσόντων με τις ανάγκες. 

Οι μη σωστές τοποθετήσεις θεωρούνται ως ένας σημαντικός παράγοντας για το 

υψηλό ποσοστό παραιτήσεων του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων [41]. 

2.4 Ατομα επεξεργασίας δεδομένων 

Τα προβλήματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί στους χρήστες και στους 

ανθρώπους των υπολογιστών με την πάροδο των ετών, οδήγησαν πολλούς να 

θεωρούν ότι πιθανώς τα άτομα που ασχολούνται με τους υπολογιστές είναι 

ιδιόμορφα [99]. 

2.4.1 Αιευθνηες επεξεργασίας δεδομένων 

Ο Couger και Zawacki [39]) έκαναν μία έρευνα σε 800 διευθυντές 

επεξεργασίας δεδομένων και συνέκριναν μία σειρά σχετιζομένων χαρακτηριστι

κών με άλλους διευθυντές. Ενα σημαντικό εύρημα ήταν ότι, συγκρινόμενοι με 

τους άλλους διευθυντές, οι διευθυντές της επεξεργασίας δεδομένων έχουν σε 

πολύ σημαντικό βαθμό χαμηλότερη την κοινωνική ανάγκη εξέλιξης, δηλαδή 

την ανάγκη του ατόμου να αλληλοεπιδρά με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι θα 

μπορούσε να υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα επικοινωνίας κυρίως μεταξύ του 

διευθυντή επεξεργασίας δεδομένων και των χρηστών στους οποίους προΐσταται, 

αλλά ακόμη και με τη διοίκηση του [80]. Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο τυπικός διευθυντής επεξεργασίας δεδομένων είναι άνθρωπος που 

προήλθε από το χώρο των προγραμματιστών και αναλυτών. 

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι διευθυντές επεξεργασίας δεδομένων έχουν 

υψηλή ανάγκη εξέλιξης, δηλαδή μεγάλη ανάγκη για προσωπική εξέλιξη και 

ανάπτυξη [99]. Ενα άτομο με τέτοια χαρακτηριστικά πιστεύεται ότι έχει υψηλά 

εσωτερικά κίνητρα, μεγάλη ανάγκη εργασιακής ικανοποίησης (π.χ. παρακο

λούθηση σεμιναρίων κλπ), ανάγκη για υψηλής ποιότητας επιδόσεις και τάση για 

λίγες απουσίες άλλα και παραίτηση. 

Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι ενός επαγγελματία, ουσιαστικά 

ευτυχισμένου στη δουλειά του, με ισχυρή ανάγκη για προσωπικά επιτεύγματα, 

για μάθηση και εξέλιξη, και ατόμου που μπορεί εύκολα να παρακινηθεί και να 

ανταποκριθεί σε προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άτομο μπορεί να έχει 

προβλήματα επικοινωνίας με τον επιχειρησιακό κόσμο τριγύρω του [99,39]. 
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Οι επιχειρησιακές πιέσεις είναι τέτοιες ώστε ο διευθυντής επεξεργασίας 

δεδομένων ο οποίος παραμένει σε απομόνωση είναι απίθανο να επιζήσει στο 

καινούργιο περιβάλλον της διοίκησης πληροφοριακών μέσων. Κάποτε ήταν 

προϊστάμενος σ' ένα μάλλον απόμακρο τεχνολογικό βασίλειο, ενώ τώρα το 

περιβάλλον όλο και περισσότερο έχει την τάση να προσανατολίζεται στην 

απευθείας εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών, συχνά με εργαλεία και με 

καθοδήγηση η οποία παρέχεται από το προσωπικό της διοίκησης πληροφορια

κών μέσων/ΠΣ [26]. Ο καινούργιος διευθυντής των ΠΣ ξοδεύει τον περισσότερο 

χρόνο του στις επαφές με τους άλλους διευθυντές, πολλοί από τους οποίους τώρα 

γνωρίζουν αρκετά για τους υπολογιστές, ή έχουν προσλάβει νέους βοηθούς με 

γνώσεις στους Η/Υ [41]. Αυτός ο διευθυντής είναι πολύ περισσότερο ένας 

υπεύθυνος γενικών προσόντων, αλλά με τέτοιες ικανότητες που θα πρέπει ν' 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μία πολύπλοκη τεχνολογική περιοχή, και το 

συνήθως εσωστρεφές προσωπικό της, το οποίο προσελκύεται απ' αυτό το 

περιβάλλον. 

2.4.2 Προγραμματιστές 

Καθώς το εργασιακό επίπεδο εισόδου, για τους περισσότερους επαγγελ

ματίες της επεξεργασίας δεδομένων, είναι ο προγραμματισμός, θα πρέπει να 

εξεταστούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των ατόμων που προσελκύονται απ' 

αυτή την θέση. Η έρευνα του Couger/Zawacki έδειξε ότι οι προγραμματιστές 

έχουν χαμηλή ανάγκη κοινωνικότητας, και έχουν την φήμη ότι είναι μοναχικοί 

[39]. Εάν ερωτηθούν, συνήθως απαντούν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 

μόνοι τους, σ' ένα μέρος όπου δεν θα ενοχλούνταν από άλλα άτομα. Αυτό δεν 

σημαίνει βέβαια ότι είναι αντικοινωνικοί. Αλληλοεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με 

τους συναδέλφους τους, αλλά σε γενικές γραμμές θα προτιμούσαν να συναλλά-

σονται με τα μηχανήματα παρά με τα άτομα. 

Η θεώρηση των προγραμματιστών ως ατόμων μοναχικών έχει αμφισβη

τηθεί από τον Goldstein του MIT [125], ο οποίος εξέτασε 125 προγραμματιστές/ 

αναλυτές τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων. Διαπίστωσε ότι είχαν υψηλό βαθμό 

συναλλαγής με τους άλλους. Η μέση βαθμολογία τους ήταν μεταξύ της μέσης 

βαθμολογίας των άλλων τεχνικών και επαγγελματιών εργαζομένων, και της 

βαθμολογίας των διευθυντών και πωλητών. Μάλιστα, η βαθμολογία ήταν αρκετά 

πιο υψηλή από τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. Αυτή η μελέτη κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η αλληλοεπίδραση ήταν μία σοβαρή πηγή εργασιακής 

ικανοποίησης. 

Είναι φανερό, ότι η κατανόηση των χαρακτηριστικών μιας τάξεως 

υπαλλήλων είναι ένα σημαντικό συστατικό της διοίκησης των ανθρώπινων 

μέσων [50]. Στις απόψεις των ερευνητών υπάρχει μία φανερή αντίφαση. Θα ήταν 
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δυνατόν η έρευνα του Goldstein να είναι πιο επιστημονική από τις άλλες, και 

έτσι περισσότερο ακριβής. Από την άλλη μεριά, πιθανόν αυτές οι τέσσερις 

επιχειρήσεις να προσλάμβαναν προσωπικό που ήταν πιο ομιλητικό. Ισως ακόμα, 

να αρέσει στους προγραμματιστές η ησυχία όταν εργάζονται στους τερματικούς 

της. 

Φαίνεται όμως ότι οι προγραμματιστές, βρίσκουν τη δουλειά τους μη 

ικανοποιητική λόγω της ελλείψεως ανάδρασης από τους προϊσταμένους τους 

[61]. Οι προγραμματιστές, συχνά προσλαμβάνονται για τα τεχνικά τους 

προσόντα, και η έλλειψη της επιβλέψεως και των προσόντων επικοινωνίας, 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα ελλειπούς εκπαιδεύσεως. Ετσι θα μπορούσε να 

ισχύει ότι η μόνη υπεύθυνη είναι η διοίκηση. 

Οπως με τους διευθυντές της επεξεργασίας δεδομένων, οι προγραμμα

τιστές και οι αναλυτές έχουν υψηλή ανάγκη εξέλιξης, αλλά η δυσαρέσκεια 

φαίνεται ότι είναι το χαρακτηριστικό της εργασίας τους, όπως διαπιστώθηκε 

από πολλές έρευνες [17, 41]. Εκτός από το πρόβλημα της ανάδρασης, οι 

προγραμματιστές είναι συχνά απαισιόδοξοι για τις προοπτικές προαγωγής. Μία 

τυπική ταξινόμηση για το τι θέλουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι η εξής. 

α. Εκτίμηση και καταξίωση της προσφερόμενης εργασίας. 

β. Συναίσθημα συμμετοχής σε ό,τι συμβαίνει. 

γ. Βοήθεια και συμπαράσταση σε προσωπικά προβλήματα. 

Από την άλλη πλευρά η κατάταξη των κινήτρων των προγραμματιστών 

είναι η εξής: 

1. Ενδιαφέρουσα εργασία. 

2. Καλοί μισθοί.. 

3. Προαγωγή και εξέλιξη στην επιχείρηση. 

Πολλοί προγραμματιστές αισθάνονται ότι η εργασία τους έχει υπαλλη-

λοποιηθεί και ότι τελικώς θα καταλήξουν κωδικογράφοι. 

Αυτή η άποψη έχει υποστηριχθεί από πολλούς συγγραφείς [125], και 

θεωρεί ότι οι δομημένες μεθοδολογίες και διαδικαστικές μέθοδοι (ανάλυση, 

σχεδίαση και προγραμματισμός) κάνουν τον προγραμματισμό "ρουτίνα", και 

έτσι κατά την καθημερινή διαδικασία η εργασιακή τους δραστηριότητα γίνεται 

πλέον μη εξειδικευμένη. 

Ο Goldstein, όμως, πιστεύει ότι οι δομημένες μέθοδοι ανάλυσης δίνουν 

στον προγραμματιστή/αναλυτή μια καλύτερη κατανόηση της εργασίας του 

χρήστη, και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και αυτών που 

αναπτύσσουν τα συστήματα. Ετσι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τον αναλυτή/ 

προγραμματιστή σε μία αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία του. 



53 

2.4.3 Αναλυτές συστημάτων. 

Τα προσόντα που απαιτούνταν για έναν αναλυτή συστημάτων είναι σε 

βασικές γραμμές αρκετά διαφορετικά απ' αυτά που απαιτούνται για έναν 

προγραμματιστή. Φαίνεται ότι ο αναλυτής συστημάτων θα εξελιχθεί σε 

άνθρωπο κλειδί των ΠΣ, την επόμενη δεκαετία [85]. 

Στο παραδοσιακό περιβάλλον της επεξεργασίας δεδομένων ο αναλυτής 

έχει τρεις βασικές υπευθυνότητες [38]. 

α. Εργάζεται με τον χρήστη για να προσδιορίσει τις πληροφοριακές 

απαιτήσεις. Αυτό απαιτεί προσόντα προφορικής επικοινωνίας, υποδομή σε 

επιχειρησιακές γνώσεις, και κατανόηση της εργασίας του χρήστη και του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

β. Οι απαιτήσεις του συστήματος, μετά την έγκριση από τη διοίκηση 

(προσόντα γραπτής επικοινωνίας είναι απαραίτητα εδώ), μεταφράζονται σε 

προδιαγραφές συστήματος και προγραμματισμού. Αυτό απαιτεί κατανόηση της 

τεχνολογίας. Οι περισσότεροι αναλυτές έχουν κάποια εμπειρία προγραμμα

τισμού. 

γ. Ο αρχαιότερος αναλυτής συστημάτων έχει την ευθύνη του αρχηγού της 

εργασιακής ομάδας και έτσι θα πρέπει να κατανοεί και τις τεχνικές διοίκησης 

εργασίας. Από την έρευνα του Couger/Zawacki διαπιστώθηκε ότι, όπως και με 

τους προγραμματιστές, οι αναλυτές είχαν υψηλή ανάγκη ανάπτυξης , αλλά 

αντίθετα με τους προγραμματιστές βρίσκουν τη δουλειά τους πιο ενδιαφέρουσα, 

έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην εργασία τους, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ταύτιση κατά την πραγματοποίηση μιας εργασίας ή ενός τμήματος της, και 

αισθάνονται ότι η εργασία τους έχει μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή ή στην 

εργασία των άλλων ατόμων. 

2.4.4 Χειριστές υπολογιστών. 

Οι λειτουργίες του υπολογιστή θεωρούνται από πολλούς ότι είναι το 

πρώτο εργασιακό επίπεδο εισόδου στη βιομηχανία της επεξεργασίας δεδομένων. 

Πολλοί από τους εργαζόμενους αυτούς μελετούν για να γίνουν προγραμματιστές, 

αλλά η άνοδος τους είναι πολύ βραδεία. Ο Couger και Zawacki διαπίστωσαν ότι 

ένας αριθμός από τα άτομα αυτά, είχε χαμηλές ανάγκες εξελίξεως, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλή αποδοτικότητα. 

Η παραπάνω έρευνα παρουσιάζει τη θέση του προσωπικού των ΠΣ κάπως 

απογοητευτική. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί ικανοί επαγγελματίες σε κάθε 

επίπεδο της βιομηχανίας επεξεργασίας δεδομένων, αλλά η πραγματικότητα 

είναι ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υπάρξει σοβαρά προβλήματα 

επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων και των 

χρηστών. Ορισμένα άτομα σίγουρα προσελκύονται από μία καριέρα στους 
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υπολογιστές, και η παραδοσιακή αντίληψη της καριέρας στην επεξεργασία 

δεδομένων δεν θεωρεί ότι οι απαιτήσεις στα προσόντα είναι διαφορετικές [39]. Ο 

προγραμματιστής μπορεί να έχει προσανατολισμό προς τα μηχανήματα, ενώ ο 

αναλυτής, και ειδικά ο διευθυντής επεξεργασίας δεδομένων, θα πρέπει να 

γνωρίζει πολλά για τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να λυθούν εν μέρει με σωστή 

πολιτική διοικήσεως, ειδικά στον τομέα των προσλήψεων, της εκπαίδευσης 

και των προαγωγών. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει το πρόβλημα της 

προσέλκυσης ατόμων τα οποία δεν είναι κατάλληλα γι' αυτήν την δουλειά. 

Μαθητές οι οποίοι είναι πολύ καλοί στα μαθήματα των υπολογιστών, 

προσελκύονται από την ιδέα της σταδιοδρομίας στους υπολογιστές, χωρίς 

όμως να έχουν αρκετές γνώσεις στη διοίκηση, στην οργανωσιακή συμπεριφορά, 

στο μάρκετινγκ κλπ. 

2.5 Το πορτραίτο του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων 

Λόγω της σημασίας της διοικήσεως των ανθρωπίνων μέσων, αξίζει να 

εξετασθούν τα χαρακτηριστικά του προσωπικού των ΠΣ με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Διαπιστώθηκε ότι ο επεξεργαστής δεδομένων [17,26,31,35,41,85] 

α. Εχει την τάση να είναι πιο διορατικός, να έχει επιστημονική 

περιέργεια, ικανότητες επιλύσεως προβλημάτων και υψηλό ηθικό, εκτός εάν 

εργάζεται σε εργασίες απλές ή ρουτίνας. 

β. Εχει την τάση να είναι πιο σοβαρός και επιφυλακτικός, μπορεί να είναι 

διορατικός, συντηρητικός στα γούστα και στις αξίες, προτιμά σταθερές 

συνθήκες εργασίας και δεν είναι ριψοκίνδυνος. 

γ. Εχει την τάση να είναι πιο επίμονος, ακόμα και δογματικός, 

αξιόπιστος, προτιμά να προσκολλάται στην καθιερωμένη πρακτική, δεν είναι 

ελαστικός στην επίτευξη ενός στόχου, είναι ηθικός, συνειδησιακά παρορμώμε-

νος. 

δ. Είναι συχνά πιο επιφυλακτικός και πιο προσεκτικός απ' ότι οι άλλοι 

συνάδελφοι, έχει την τάση να είναι πιο ντροπαλός και πιο ευσυνείδητος. 

ε. Τείνει να είναι πιο ρεαλιστής από τους άλλους. 

στ. Εχει την τάση να λειτουργεί σε βραχυπρόθεσμα πλαίσια. 

ζ. Είναι αυθόρμητος, ευθύς, ακριβής, ειλικρινής, χωρίς περιστροφές. 

Μπορεί στις συναλλαγές του με τους άλλους να είναι λιγότερο συμπαθητικός, 

και κοινωνικά αδέξιος. 

η. Είναι συντηρητικός στις απόψεις του, έχει την τάση να διατηρεί τις 

καθιερωμένες ιδέες και τις συνήθειες. 

θ. Είναι πιο δραστήριος μέσα σε ομάδα, δείχνει ισχυρά συναισθήματα για 
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αμοιβαία εξάρτηση, και είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος όταν κινδυνεύουν τα 

συμφέροντα της ομάδας. 

Μερικά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αντιφατικά, 

αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η επιστημο

νική περιέργεια, και η διερεύνηση καινούργιων ιδεών μπορεί να ισορροπηθεί 

από την επιφυλακτικότητα, το φόβο για την αλλαγή και την αποστροφή προς 

τον κίνδυνο. Είναι περίεργο το γεγονός ότι σε μια δυναμική βιομηχανία όπως η 

σημερινή, οι προγραμματιστές είναι οι τελευταίοι που αλλάζουν. Πολλοί 

προγραμματιστές και αναλυτές φοβούνται την καινούργια τεχνολογία βάσης 

δεδομένων, επειδή υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια όταν εκτελείται εργασία 

μέσα σε χρονική προθεσμία [41]. Ενα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την 

εξεύρεση ενός ατόμου που έχει ηγετικές ικανότητες και αρκετή εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του. Πολλοί όμως αντιδρούν στις αλλαγές με παθητική αντίσταση. 

Η ανεύρεση αισθημάτων προσωπικής ανεπάρκειας εκπλήσσει τους 

ερευνητές. Γενικά, οι προγραμματιστές έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό εμπιστο

σύνη στις ικανότητες τους, μάλιστα μερικές φορές υπερεμπιστοσύνη [35]. Λόγω 

αυτής της υπερεμπιστοσύνης, οι χρονικές υπερβάσεις κατά την εκτέλεση 

εργασιών είναι πάντοτε πρόβλημα. Οταν έγινε η εισαγωγή της έννοιας του 

"μη εγωιστικού προγραμματισμού", κατά τον οποίο δύο ή περισσότεροι 

προγραμματιστές δουλεύουν μ' ένα "συντροφικό σύστημα", χωρίς να είναι 

μόνο ο ένας ιδιοκτήτης του κώδικα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται συνεχής 

ανασκόπηση της εργασίας τους, το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε μεταξύ των 

προγραμματιστών ήταν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως άτομα με τόσο 

μεγάλο εγωισμό μπορούσαν να εργάζονται με συνθήκες που τον ενισχύουν. Οι 

αναλυτές συστημάτων θα πρέπει να έχουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό αυτοπεποί

θησης για να είναι επιτυχημένοι [17]. 

Πολύ πιο θετικά ευρήματα αναφέρθηκαν σε μια μελέτη που έγινε σε 150 

υπαλλήλους επεξεργασίας δεδομένων μιας επιχείρησης εξυπηρετήσεως με 

υπολογιστές της Νέας Υόρκης, από την Judith Ε. Larkin [110]. Βρέθηκε ότι οι 

επαγγελματίες επεξεργασίας δεδομένων: 

α. Είναι σημαντικά πάνω από το μέσο όρο ευφυείς, ικανοί να χρησιμοποι

ήσουν αφηρημένες σκέψεις, μαθαίνουν γρήγορα, προσαρμόζονται επιστημονι

κά. 

β. Είναι ευσυνείδητοι, επίμονοι, συναισθηματικά πειθαρχημένοι, ενδια

φέρονται για ηθικά πρότυπα και κανόνες (η ευσυνειδησία συνήθως σχετίζεται με 

τη δύναμη του χαρακτήρα). 

γ. Είναι άτομα με αυτοπεποίθηση, υπερβέβαια για τις δυνάμεις τους, έχουν 

μεγάλο βαθμό αισιοδοξίας (ίσως αυτό να εξηγεί και τη χαμηλή ανάγκη για 

κοινωνική εξέλιξη, και το ότι αισθάνονται ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 
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προβλήματα μόνοι τους). 

δ. Είναι ψύχραιμοι, επιφυλακτικοί, πιο απόμακροι, αποκομμένοι γενικά 

από τους ανθρώπους, έχουν την τάση να είναι άκαμπτοι, και να κάνουν κριτική. 

ε. Είναι δογματικοί, αυταρχικοί, δυναμικοί και άτομα της δράσεως. Δεν 

ενοχλούνται εύκολα από την εξουσία (ένας συνδυασμός υψηλής νοημοσύνης, 

αυτοπεποίθησης, και δογματισμού μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο της prima 

donna κυρίως στους αναλυτές και στους προγραμματιστές). 

στ. Είναι προσαρμόσιμοι, έμπιστοι, ελαστικοί, ανοικτοί στις καινοτομίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών της συμπεριφοράς και της επικοινω

νίας. 

Οι διευθυντές επεξεργασίας δεδομένων ήταν παρόμοιοι των επαγγελμα

τιών επεξεργασίας δεδομένων σε όλα, εκτός από το να είναι ατάραχοι και 

απόμακροι. Βρέθηκε ότι: 

α. Είναι συναισθηματικά σταθεροί. 

β. Είναι κοινωνικά τολμηροί, αυθόρμητοι και ικανοί στις συνδιαλαγές 

τους. 

γ. Τους αρέσει ο πειραματισμός, είναι φιλελεύθεροι, αμφισβητίες των 

παραδοσιακών ιδεών και πρόθυμοι να πειραματιστούν σε λύση προβλημάτων. 

δ. Είναι επαρκείς και επινοητικοί, καλοί λήπτες αποφάσεων και μπορούν 

να δρουν αυτοδύναμα. 

Η διοίκηση αυτών των ομάδων αναλυτών και προγραμματιστών με τα 

τόσα διαφορετικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν, είναι μια πολύ δύσκολη 

εργασία [103]. Είναι πιθανόν ότι μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά ανάγκασαν 

τους χρήστες να απομακρυνθούν από το τυπικό κεντρικό περιβάλλον, και να 

εκτελούν τις δικές τους λειτουργίες σε δικό τους χώρο. 

Απ' αυτή την μελέτη διαπιστώνονται δύο άλλοι παράγοντες. Ο ένας είναι 

ότι υπάρχει μία τάση σ' ορισμένες επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν απόφοιτους 

πανεπιστημίου γενικής κατεύθυνσης αντί γι' αυτούς που σπουδάζουν την 

επιστήμη των υπολογιστών (computer science). 

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το γιατί οι διευθυντές επεξεργασίας 

δεδομένων ήταν διαφορετικοί από τον υπόλοιπο πληθυσμό του δείγματος της 

Larkin. Εκαναν κάποια εκπαίδευση σε σχέση με τα επικοινωνιακά προσόντα, ή 

αυτή η ανάπτυξη εμφανίστηκε όταν ανέλαβαν τις καινούργιες τους θέσεις; 

Υπήρχαν αυτά τα χαρακτηριστικά από ανέκαθεν και κάποια σωστή διαδικασία 

επιλογής τ' αναγνώρισε; Παρ' όλο που δεν υπάρχει μια άμεση απάντηση, αυτά 

είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν. 

2.5.1 Τεχνική αχρήστευση 

Ολα τα άτομα που ασχολούνται με τους υπολογιστές δεν είναι πλέον νέοι. 
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Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν έχουν εργαστεί στην βιομηχανία πάνω από είκοσι 

χρόνια [186]. Οι επιχειρήσεις έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι η αχρήστευση 

είναι αναπόφευκτη με την αύξηση της ηλικίας. Η τεχνολογία αλλάζει τόσο 

γρήγορα ώστε πολλά άτομα δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν. 

Εχουν γίνει αρκετές εργασίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια, 

αλλά με αντιφατικά αποτελέσματα [35]. Οι επαγγελματίες των ΠΣ μπορεί να 

ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες: 

α. Η επάρκεια είναι στο μέγιστο σημείο της στις αρχές της ηλικίας των 30 

ετών και κατόπιν ελαττώνεται. 

β. Η επάρκεια είναι στην αιχμή της, σ' αυτούς που είναι πάνω από 50. 

γ. Η επάρκεια είναι στο μέγιστο της στην αρχή αλλά και προς το τέλος 

της καριέρας. 

Φαίνεται ότι το τρίτο πρότυπο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Αυτοί που ανήκουν στην πρώτη ομάδα μπορεί ν' αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 

την κρίση στα μέσα της καριέρας τους (μια αίσθηση προσωπικής απογοήτευσης 

και αποτυχίας, μερικές φορές συνοδευόμενη από κατάθλιψη, διαζύγιο ή/και 

αλκοολισμό) [17,124]. 

Υπάρχει όμως και μία ευμεγέθης μερίδα επαγγελματιών από 35 ετών και 

πάνω, που με υψηλή μόρφωση και συσσωρευμένη εμπειρία, έχουν επίδοση 

υψηλότερη από τους νεώτερους συναδέλφους. 

Ετσι φαίνεται ότι υπάρχουν δύο πληθυσμοί. Αυτοί που αχρηστεύονται και 

αυτοί που δεν αχρηστεύονται. Παρ' όλο που η έλλειψη ικανότητας συχνά 

αναφερόταν ως αιτία τεχνολογικής αχρήστευσης, είναι πιθανό ότι συχνά αυτά τα 

άτομα είχαν την ικανότητα, αλλά υπήρχε έλλειψη προσωπικών κινήτρων για να 

είναι ενημερωμένοι [217]. Υπάρχουν τρεις αιτίες που οδηγούν στην αχρηστία. 

α. Περιορισμένη ικανότητα για απόκτηση γνώσεων η οποία καθορίζεται 

από τις προσωπικές, πνευματικές και γνωστικές ικανότητες. 

β. Ελλειψη προσωπικών κινήτρων. 

γ. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αδύνατη αυτογνωσία και μικρή 

προσαρμοστικότητα στην αλλαγή. 

Ετσι, είναι επιβεβλημένο στην επιχείρηση να διαμορφώσει την πολιτική 

της στη διοίκηση των πληροφοριακών μέσων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο αυτοί που επιθυμούν να συμβαδίσουν 

με την τεχνολογία να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν [229]. Επίσης, θα ήταν 

ιδεατό, ν' αποκλεισθούν από τις διαδικασίες πρόσληψης αυτοί που δεν είναι 

διατεθημένοι ν' αλλάξουν. 

2.5.2 Αφοσίωση στο επάγγελμα 

Η έλλειψη αφοσίωσης στον εργοδότη είναι ένα συνεχώς επαναλάμβανα-
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μενο θέμα στις σχετικές δημοσιεύσεις της βιβλιογραφίας. Το τεκμήριο είναι 

συνήθως το υψηλό ποσοστό παραιτήσεων. 

Τα γεγονότα δείχνουν ότι σ' ένα εργαζόμενο της επεξεργασίας δεδομένων 

αρέσει να προσφέρει ποιοτική δουλειά και να αντλεί ικανοποίηση απ' αυτή. 

Δυστυχώς όμως υπάρχει έλλειψη θετικής ανάδρασης από τους προϊσταμένους 

[172]. Οι συνηθισμένοι λόγοι που προβάλλονται απ' αυτούς όταν παραιτούνται, 

είναι η άρνηση μεγάλης αύξησης στον μισθό, η ευκαιρία να γίνουν διευθυντές 

επεξεργασίας δεδομένων σε μικρότερη επιχείρηση κ.ά. Μερικές φορές ακού

γονται σχόλια όπως "υπάρχουν πολλά άτομα στο επίπεδο μου" και "πιστεύω ότι 

έχω καλύτερες προοπτικές προαγωγής αλλού". 

Με μια συνεχώς ανικανοποίητη ζήτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό 

υπολογιστών, ένας καλός υπάλληλος μπορεί πάντοτε να βρει δουλειά σ' άλλη 

επιχείρηση [163]. Εκτός από το κόστος των νέων προσλήψεων, οι μεταβολές στα 

χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές, χωρίς να προσμετρηθούν 

και οι επιπτώσεις στο ηθικό των ατόμων που παραμένουν. Το πρόβλημα είναι 

τόσο μεγάλο ώστε χρειάζεται ειδική μέριμνα από την διοίκηση. 

2.5.3 Αγχος σχετιζόμενο με την εργασία 

Ενα άρθρο του Datamation [31] αναφέρει ότι το ποσοστό διαζυγίων στους 

επαγγελματίες των υπολογιστών είναι δεύτερο, μετά από αυτό των ελεγκτών 

εναέριας κυκλοφορίας. Ενα άρθρο στο Computerworld [110] αναφέρει ότι οι 

πιέσεις στο προσωπικό επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να είναι φαινόμενο 

μοναδικό. 

Από διάφορες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει για τη μέτρηση του άγχους, 

έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω παράγοντες άγχους [9, 124] 

α. Ελλειπής επικοινωνία (μη πληροφόρηση των συμβάντων, "ποτέ δεν 

παίρνω την πληροφορία που χρειάζομαι"). Είναι σαφές πρόβλημα ανάδρασης. 

β. Ανισότητες ανταμοιβών και προαγωγών. 

γ. Πίεση/υπερφόρτωση εργασίας, (πολύ δουλειά και όχι αρκετός χρόνος 

για την περάτωση της). 

δ. Σχέση εργασίας (διαμάχη μεταξύ του προσωπικού των ΠΣ και του 

προσωπικού των χρηστών). 

ε. Ασάφεια ρόλων (μη σαφώς προσδιορισμένοι στόχοι, σκοποί, υπευθυ

νότητες και εξουσία). 

στ. Αλλαγή (συχνή, σχετιζόμενη με την τεχνολογία). 

Στην περαιτέρω μελέτη του δείγματος [110] βρέθηκε ότι η διοίκηση και οι 

προϊστάμενοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο άγχος λόγω της εργασιακής υπερφόρ

τωσης και λόγω των σχέσεων εργασίας, ενώ οι αναλυτές και οι προγραμματιστές 

αναφέρουν υψηλό άγχος λόγω της ασάφειας των ρόλων. 
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2.6 Οργανωτικά θέματα προσωπικού ΠΣ 

Εάν η τεχνολογία των υπολογιστών, η οποία έχει σχέση με το περιβάλλον 

της διοίκησης πληροφοριακών μέσων, θεωρείται ως πολύπλοκη, η διοίκηση του 

συσχετιζόμενου προσωπικού είναι εξίσου πολύπλοκη [121]. Τα προβλήματα σ' 

αυτή την περιοχή γενικά, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

α. Διοίκηση προσωπικού ασχολούμενου με υψηλή τεχνολογία σ' ένα 

συνεχώς εναλασσόμενο περιβάλλον. 

β. Εκμηδένιση, παραμέριση και πρόληψη τεχνολογικής αχρήστευσης σε 

προσωπικό με υψηλή ανάγκη ανάπτυξης. 

γ. Μη ικανοποίηση του προγραμματιστή και ανάγκη διατηρήσεως των 

μέσων. 

δ. Προφανής έλλειψη επικοινωνιακών προσόντων. 

ε. Προβλήματα παρακίνησης. 

2.6.1 Εξάντληση διευθυντικών θέσεων 

Το προσωπικό των πληροφοριακών συστημάτων περιμένει άνοδο στην 

ιεραρχία. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες επιχειρήσεις, μπορεί 

να υπάρχει μόνο ένας περιορισμένος αριθμός από διευθυντές, και μόνο ένα 

αφεντικό. Δύο παράγοντες επηρεάζουν το πρόβλημα μετακίνησης. 

α. Η μεγάλη εισροή προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του 

προσωπικού λόγω προαγωγών. Εάν οι επιχειρήσεις καθιερώσουν ένα ανώτερο 

ποσοστό που θα μπορούσε να προαχθεί σε μία δεδομένη βαθμίδα, είναι 

αναπόφευκτο ότι ορισμένα άτομα θα απογοητευτούν όταν θα παρακαμφθούν 

στις προαγωγές, διότι θα αισθάνονται ότι έχουν κάνει σωστή δουλειά, γεγονός 

που συνήθως είναι αληθές [61]. Με τον μεγάλο αριθμό των μικρών επιχειρήσεων 

που αποκτούν υπολογιστές, αυτά τα άτομα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν 

στις επιχειρήσεις αυτές όπου η θέση τους είναι σαφώς υψηλότερη. Τέτοιες 

μετακινήσεις προσωπικού δημιουργούν ένταση στη διοίκηση ανάπτυξης 

συστημάτων. 

β. Μεγαλύτερο εύρος ελέγχου. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι με την 

αυξανόμενη αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων τύπου παραγωγής σ' ένα 

περιβάλλον εργοστασίου, ο αριθμός των προϊσταμένων έχει μειωθεί, οδηγώντας 

προς μία επίπεδη οργάνωση, με ένα αυξανόμενο εύρος ελέγχου. Παρόλο που το 

νούμερο "7" συχνά αναφέρεται σε βιβλία διοίκησης, πολλές εταιρείες έχουν 

μέχρι τώρα και 24 υφισταμένους, οι οποίοι αναφέρονται σ' ένα διευθυντή [72]. Η 

ίδια κατάσταση φαίνεται ότι εμφανίζεται και στο περιβάλλον με τεχνολογία 

αυτοματοποίησης γραφείου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μία παρόμοια κατάσταση 
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εμφανίζεται και στο περιβάλλον της επεξεργασίας δεδομένων. 

2.6.2 Διπλές κλίμακες 

Οταν εφαρμόζεται καριέρα διπλής κλίμακας, η προώθηση γίνεται είτε 

στην διοικητική περιοχή, ή στην τεχνολογική περιοχή. Ετσι αναγνωρίζεται το 

γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές και άλλου είδους αμοιβές, καθώς 

και αναγνώριση αυτών που διαπρέπουν στην τεχνολογία, αλλά δεν θέλουν ν' 

αναλάβουν διοικητικές υπευθυνότητες [41]. Στη θεωρία, η διπλή κλίμακα 

υπόσχεται ίση θέση και αμοιβές σε ισοδύναμα επίπεδα και στις δύο ιεραρχίες. 

Στην πρακτική μπορεί να μη λειτουργεί έτσι ακριβώς. 

Σ' ένα περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων διπλής-καριέρας, ή πιο 

συγκεκριμένα στη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, το προσωπικό 

μεταφέρεται σε άλλες περιοχές της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιόδους. 

Μία επιχείρηση που ακολουθεί αυτή την πρακτική είναι η Proctor and Gamble, 

η οποία βρήκε ότι μετακινώντας το προσωπικό των πληροφοριακών συστημά

των στην επιχείρηση, τους δίνει την δυνατότητα ν' αξιολογούν και να εκτιμούν 

καλύτερα τους γενικούς στόχους και τη στρατηγική της επιχείρησης [131]. Δεν 

ενδιαφέρονται μόνο για την επεξεργασία δεδομένων αλλά και για ολόκληρο τον 

τύπο της επιχείρησης. 

Η συνηθισμένη κλίμακα προαγωγής εμπλέκει στην ανταμοιβή ενός 

ατόμου, την παροχή περισσότερης εξουσίας στην επαγγελματική κλίμακα, και 

περισσότερη αυτονομία. Με άλλα λόγια ο επαγγελματίας των ΠΣ απομακρύνε

ται από την οργανωτική διαδικασία [139]. Ο επαγγελματίας που έχει τεχνικό 

προσανατολισμό, διαπιστώνει ότι σημαντικές τεχνικές αποφάσεις λαμβάνονται 

από τη διοίκηση, και εκεί είναι ο τομέας που υπάρχει η δυνατότητα επιρροής. 

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί εάν λόγω γενικής πολιτικής της 

διοίκησης, ο επαγγελματίας των ΠΣ συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, και ειδικότερα μ' ό,τι σχετίζεται με τα χρονοδιαγράμματα, τα 

απαιτούμενα μέσα, και τις λύσεις προβλημάτων [4]. Καθώς αυτό τελικά θα 

μπορούσε να αποτελεί καινούργια πολιτική, μπορεί να ήταν καλύτερα να 

αγνοηθεί η διπλή κλίμακα και να υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής από την 

αρχή, με αρκετή παράπλευρη διοικητική υποστήριξη. 

2.6.3 Διαδρομή καριέρας 

Το μοντέλο προαγωγής πυραμίδας είναι ευρέως γνωστό. Παρουσιάζει τη 

διαδρομή [39]: 

-εκπαιδευόμενος χειριστής/προγραμματιστής, 

-προγραμματιστής/αρχαιότερος προγραμματιστής, 

-προγραμματιστής/αναλυτής, αναλυτής/αρχαιότερος αναλυτής / υπεύθυ-
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νος εργασίας 

-σύμβουλος/διευθυντής. 

Οπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, το άτομο, κατά τη διάρκεια της 

εξελικτικής του πορείας, θα πρέπει να αποκτήσει επικοινωνιακά προσόντα σε 

σχέση με τους συναδέλφους του και να γίνει επιδέξιος στη διοίκηση. 

Μία παραλλαγή της διαδρομής της πυραμίδας είναι το μοντέλο 

συμπλέγματος εργασιών (Job clustering), όπου οι εργασίες που απαιτούν 

παρόμοια προσόντα συγκεντρώνονται μαζί, (π.χ. ο διευθυντής της εργασίας, ο 

αρχαιότερος τεχνικός, ο αρχαιότερος προγραμματιστής του συστήματος, ο 

αρχαιότερος αναλυτής), και όλοι με ισοδύναμη μισθολογική κλίμακα. Μέσα σε 

θεμιτά όρια, μπορεί να υπάρχει μετακίνηση μεταξύ εργασιών κατά πλάτος, 

δηλαδή ένα είδος εμπλουτισμού της εργασίας, η οποία δίνει μία ευρύτερη βάση 

εμπειρίας [39]. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει μετακίνηση κατά πλάτος και 

καθέτως, και μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση των απαιτουμένων αναγκών 

ανάπτυξης. 

2.7 Δυσκολίες εκτιμήσεως παραγωγικότητας 

Ο πρωταρχικός σκοπός του προγραμματισμού του προσωπικού και των 

μηχανημάτων, είναι η βοήθεια για την αποτελεσματική εκπλήρωση των 

εργασιών. Αν θεωρηθεί ότι είναι δυνατόν να προγραμματίζονται οι υπολογιστές 

και τα ανάλογα περιφερειακά μηχανήματα με ρυθμό ρουτίνας σ' ένα επιθυμητό 

επίπεδο παραγωγικότητας, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο και για το προσωπικό 

του πληροφοριακού συστήματος. Ενα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ο διευθυντής του πληροφοριακού συστήματος είναι η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, κυρίως των αναλυτών συστημάτων και των προγραμματιστών [41,47]. 

Συνήθως δεν είναι δύσκολη η διοίκηση του τμήματος λειτουργίας, γιατί σε 

σύγκριση με τα τμήματα αναλύσεως, σχεδιάσεως και προγραμματισμού, το 

τμήμα αυτό είναι περισσότερο προγραμματίσιμο και με καθήκοντα επαναλαμβα

νόμενα. Αντίθετα η διοίκηση του τμήματος ανάλυσης και των ειδικών 

λειτουργιών των υπολογιστών, μπορεί να καταλήξει σε ένα απογοητευτικό 

επίπεδο δραστηριότητας, ειδικά όταν γίνεται προσπάθεια ν' αυξηθεί η 

παραγωγικότητα και να διατηρηθεί η ποιότητα. 

Η παραγωγικότητα στην πληροφοριακή εποχή θεωρείται ότι είναι το 

μεγαλύτερο οργανωτικό πρόβλημα. Για την αύξηση της παραγωγικότητας η 

White [218], σε μία έρευνα της, βρήκε ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα μιας ομάδας εργασίας πληροφοριακών συστημάτων είναι 

δύο. Ο πρώτος είναι η διορατικότητα (perceptual) του ατόμου και ο δεύτερος 

είναι το αν η εργασία αφορά την επίλυση δομημένων ή όχι προβλημάτων. Η 
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φύση των διορατικών ατόμων είναι καταλληλότερη για την επίλυση μη 

δομημένων προβλημάτων, ενώ μπορεί να μην είναι παραγωγική για τη λύση 

δομημένων προβλημάτων. Θεωρεί επίσης ότι μία ομάδα ατόμων μπορεί να μην 

παραμένει ιδανική σ' όλα τα στάδια μιας μελέτης. Καθώς η δομή της εργασίας 

αλλάζει, η σύνθεση της ομάδας μπορεί επίσης ν' αλλάζει για να διατηρείται 

άριστη. 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σ' αυτήν τη δυσκολία. Τα 

προηγούμενα χρόνια, ή σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και σήμερα, δεν γινόταν 

επαρκής έλεγχος στην επιλογή των ανθρώπων που προσλαμβάνονταν για 

εργασία στο πληροφοριακό σύστημα [38]. Ακόμη δεν είχε καθιερωθεί η 

μετεκπαίδευση και η απαίτηση απαραιτήτων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή 

προσόντων [61]. Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως ήταν ότι δεν αναπτύχθηκε 

επαγγελματισμός στις ομάδες των πληροφοριακών συστημάτων [66]. Αν στα 

εξειδικευμένα τμήματα δεν υπάρχει σταδιακή και μεθοδευμένη προσέγγιση των 

προβλημάτων καθώς και πειθαρχία στο προσωπικό, δεν υπάρχουν περιθώρια 

δημιουργίας επαγγελματισμού. 

Ο διευθυντής του πληροφοριακού συστήματος διοικεί προσωπικό το 

οποίο στο μεγαλύτερο ποσοστό του δεν είναι ειδικευμένο, και για το οποίο δεν 

υπάρχουν ισχύοντα κριτήρια καταμέτρησης εργασίας [65]. Κάθε πρόγραμμα 

είναι διαφορετικό από το άλλο και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δύο 

προγραμματιστές οι οποίοι έχουν τις ίδιες ικανότητες. Ο διευθυντής πρέπει να 

πάρει υπόψη την προσωπική επίδοση και τα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας 

για ν' αποφασίσει αν και πόσο αποδοτικά χρησιμοποιείται το άτομο. 

Εκτός από την ανάγκη για προγραμματισμένη και αποτελεσματική 

διαδικασία, ένα επιτυχημένο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης, βασίζεται και 

στην ύπαρξη προτύπων παραστάσεων για το προσωπικό και τα μηχανήματα του 

πληροφοριακού συστήματος, όπως επίσης και για τις λειτουργικές του 

δραστηριότητες [39,88]. Αυτός ο συντονισμένος προγραμματισμός μπορεί να 

μειώσει ή να εξαλείψει χαμένο χρόνο και προσπάθεια, παρέχοντας έτσι μία 

ρεαλιστική προσέγγιση στην καταμέτρηση των πραγματικών έναντι των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

2.8 Εμπλουτισμός εργασίας (Job enrichment) 

Ο εμπλουτισμός εργασίας μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

για την αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία. Θεωρείται βέβαια δεδομένο 

ότι η εργασιακή ικανοποίηση οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα και 

λιγότερες παραιτήσεις. Στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον εμπλουτισμό 

εργασίας είναι τα παρακάτω [39, 41]. 



63 

2.8.1 Μετακίνηση του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων 

Η πλάγια μετακίνηση του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων, κυρίως 

των αναλυτών, φαίνεται αναπόφευκτη, όσο συνεχίζεται ο προσανατολισμός προς 

κατανεμημένη επεξεργασία και οι λειτουργίες της διοίκησης πληροφοριακών 

μέσων και πληροφοριακών συστημάτων κατευθύνονται όλο και περισσότερο 

προς την εξυπηρέτηση. Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται είναι [41, 44, 

47, 59]: 

α. Οι μονάδες τμημάτων φτιάχνουν το δικό τους προσωπικό επεξεργασίας 

δεδομένων, συνήθως επαυξανόμενο με εσωτερική μετακίνηση προσωπικού των 

υπολογιστών (πχ. προγραμματιστές, αναλυτές). Το κέντρο πληροφοριακού 

συστήματος εμφανίζεται ως ένα αναπόσπαστο μέρος της τμηματικής λειτουρ

γίας και το προσωπικό μετακινείται με ρυθμό ρουτίνας κατά τη διάρκεια αυτής 

της λειτουργίας. Μπορεί να διατηρηθεί μόνο μικρός αριθμός προσωπικού για 

επεξεργασία δεδομένων. 

β. Το προσωπικό των ΠΣ τοποθετείται σε τμήματα χρηστών για να 

βοηθήσει. Η διαδρομή της καριέρας τους φαίνεται να παραμένει μέσα στη 

διοίκηση των πληροφοριακών μέσων. 

γ. Το προσωπικό των πληροφοριακών συστημάτων προάγεται σε θέσεις 

σύμφωνα με την ιεραρχία (line-management). Ανάλογα με το επιστημονικό 

υπόβαθρο του προσωπικού των ΠΣ, αυτή η πολιτική μπορεί να είναι δύσκολη να 

εφαρμοστεί, αν και μπορεί να είναι ωφέλιμη στην αποκάλυψη προβλημάτων που 

δημιουργούνται στα απογοητευμένα από μη προώθηση άτομα. 

2.8.2 Διοίκηση με αντικειμενικούς στόχους 

Η διοίκηση με στόχους στην πρωτότυπη μορφή της, περιείχε κοινό 

προσδιορισμό στόχων από τον προϊστάμενο και τον υπάλληλο [42]. Ενα άτομο 

μπορεί να λάβει μέρος στον προγραμματισμό δύσκολων αλλά ρεαλιστικών 

στόχων, σε σχέση με τις ικανότητες του και τους στόχους ανάπτυξης της 

καριέρας του. Θα μειωθεί επίσης η αμφιβολία ρόλων. Η προσέγγιση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική εάν το άτομο αποκτά και την ανάλογη ανάδραση όσον 

αφορά στην απόδοση και στην συμπεριφορά του. Αργότερα καινούργιοι στόχοι 

μπορεί να τεθούν και να επαναληφθεί ο κύκλος. 

2.8.3 Υποστήριξη εφαρμογών (Συντήρηση) 

Το προσωπικό ανάπτυξης των συστημάτων έχει μία συνεχή δέσμευση να 

υποστηρίζει τα συστήματα εφαρμογών μετά την τοποθέτηση τους στην 

παραγωγή. Οι στατιστικές είναι αποκαλυπτικές: 50% του προϋπολογισμού του 

ΠΣΔ/ΕΔ διαθέτονται κάθε χρόνο στην συντήρηση του λογισμικού. Η συντή-
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ρήση του λογισμικού είναι πολλές φορές μία επιχείρηση δισεκατομμυρίων. 

Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως ξοδεύονται 30 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως. 

Στην Αμερική ξοδεύονται ετησίως 10 δισεκατομμύρια δολλάρια. [167] 

Δυστυχώς, η συντήρηση αντιμετωπίζεται από πολλούς προγραμματιστές 

ως μία ψυχοφθόρα εργασία, για την οποία μπορεί ν' αντιμετωπίζουν μεγάλες 

πιέσεις όπως π.χ. συστήματα παραγωγής με προβλήματα που θα πρέπει να 

διορθωθούν γρήγορα, και για τα οποία δέχονται λίγες ευχαριστίες. Ο 

προγραμματισμός της συντήρησης δεν ασχολείται μόνο με τη διόρθωση 

λαθών, διότι επιπλέον πρέπει να τροποποιηθούν αναφορές για να τροφοδοτή

σουν τις μεταλλασόμενες οργανωτικές δομές, αλλά θα πρέπει και να παραχθούν 

καινούργιες. Ανάλογα με το φόρτο εργασίας, ο προγραμματιστής υποστήριξης 

εφαρμογών, μπορεί επίσης να μετακινείται στο περιβάλλον του χρήστη, με 

περιστροφική μετακίνηση [162, 166, 167]. Εάν αυτό δεν επιτύχει, ο εργασιακός 

σκοπός μπορεί να διευρυνθεί με το να του δοθεί υπευθυνότητα για αρκετά 

συστήματα. 

Μπορεί να εξοικονομηθούν τεράστια ποσά με τη βελτίωση της παραγω

γικότητας της συντήρησης των συστημάτων. Το τμήμα ΠΣΔ/ΕΔ υπάρχει μόνο 

για να εξυπηρετεί τους χρήστες και την επιχείρηση. Η συντήρηση είναι ένα 

μέσο με το οποίο η εταιρεία διατηρείται ανταγωνιστική [167]. Η αγνόηση της 

συντήρησης μπορεί να απειλήσει ακόμη και την επιβίωση της επιχειρήσεως. 

Οταν προτεραιότητα της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη, είναι λογικό 

επακόλουθο να απαιτείται και η αύξηση της παραγωγικότητας της συντήρησης. 

Κάθε ποσό που εξοικονομείται από την συντήρηση με την αύξηση της 

παραγωγικότητας της είναι ένα ποσό διαθέσιμο για την ανάπτυξη. 

Τρία είναι τα κλειδιά για την αύξηση της παραγωγικότητας σε 

οποιαδήποτε σχεδόν προσπάθεια. Οι τεχνικές, τα εργαλεία και η εκπαίδευση. 

Αυτά χρειάζονται για ν' αυξηθεί και η παραγωγικότητα του προγραμματιστή και 

του διευθυντή, στην ανάπτυξη και στη συντήρηση [162]. Μία συλλογή τεχνικών 

συντήρησης, προγραμματισμού και διοίκησης, είναι η απαραίτητη βάση για την 

αύξηση της παραγωγικότητας στη συντήρηση του λογισμικού. 

Παρ' όλα αυτά όλα τα τεχνολογικά εργαλεία δεν βοηθούν το λογισμικό 

της οργάνωσης, εάν τα άτομα που εκτελούν την λειτουργία δεν ξέρουν πως να 

την χρησιμοποιήσουν. 

Η διοίκηση θα πρέπει ν' αναπτύξει μία θετική συμπεριφορά για τη 

συντήρηση και να δώσει κίνητρα στους προγραμματιστές και αναλυτές. 

2.8.4 Ομάδες εργασίας 

Οι προγραμματιστές και οι αναλυτές εργάζονται ή ως ομάδες ή μόνοι 

τους. Το ανθρώπινο δυναμικό στις ομάδες ανακατανέμεται όταν οι συνθήκες το 
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επιβάλλουν [62]. Μέσα στο γενικό πλαίσιο απαίτησης ολοκλήρωσης μιας 

δεδομένης εργασίας, τέτοιες ομάδες γίνονται αυτοδιοικούμενες. Ερευνες που 

έχουν γίνει σε τέτοιες ομάδες [221], κατέληξαν σ ! ένα αριθμό χαρακτηριστικών. 

Οι ομάδες: 

- Διανέμουν τις ανταμοιβές και τις επιπλήξεις. 

- Καθορίζουν τις εργασίες και τις προγραμματίζουν. Τα μέλη διαπραγμα

τεύονται μεταξύ τους τον καταμερισμό εργασίας. 

- Εκτελούν τον στόχο παραγωγής και ελέγχουν την απόδοση. 

- Χειρίζονται προβλήματα επικοινωνίας. 

- Αξιολογούν τους εαυτούς τους και εξετάζουν την απόδοση τους ως μέλη. 

Η ομάδα βοηθά τους υπαλλήλους να ενημερώνονται σχετικά με τις 

καινούργιες τεχνολογίες με δημιουργία ελεύθερου περιβάλλοντος για συζήτηση. 

Περισσότερα από τα μισά άτομα στην επεξεργασία δεδομένων, αισθάνονται ότι 

η έλλειψη πληροφορίας είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Η σύνθεση των 

ομάδων μπορεί από καιρό σε καιρό να αλλάζει για να εισάγονται καινούργιες 

γνώσεις και ικανότητες. Εάν οι ομάδες είναι αυτοδιοικούμενες, θα πρέπει μέσα 

στους στόχους να συμπεριλαμβάνονται και η αυξημένη επικοινωνία μεταξύ των 

ομάδων και οι διαπροσωπικές σχέσεις τους [212]. Ενα άτομο συχνά ορίζεται ως ο 

"επίσημος θυρωρός", υπεύθυνος στην εισροή πληροφοριών απ' έξω. Η 

πραγματική ηγεσία της ομάδας μπορεί ν' αλλάξει καθώς η εργασία εξελίσσεται 

και μπαίνει σε άλλη φάση. (π.χ. από την ανάλυση του συστήματος στον 

προγραμμματισμό). 

Οι ομάδες μπορούν επίσης να εκτελούν αποτελεσματικά τις δικιές τους 

λειτουργίες σχεδιάσεως. Σ' ένα άρθρο του στη σχεδίαση ομάδας, ο Donald 

Gertsman [59], υποδεικνύει το παρακάτω περιβάλλον σχεδιάσεως. 

- Να εκληφθούν όλα τα μέλη της ομάδας ως ισότιμα. 

- Για τις συνεδριάσεις σχεδιάσεως, ν' αφαιρεθούν οι χρονικοί περιορισμοί 

και οι πιέσεις. 

- Ολα τα θέματα να συζητιούνται. 

- Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των συζητήσεων. 

- Να λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση για κάθε σημείο του σχεδίου. 

2.8.5 Ανάγκες εργασιακής ικανοποίησης 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες εργασιακής ικανοποίησης του 

προσωπικού των πληροφοριακών υπηρεσιών, και το εργασιακό περιβάλλον, στη 

σχεδίαση της ανάπτυξης, όπως γίνεται και με τους άλλους εργαζόμενους, για να 

επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης. 

Σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση των ειδικών στους υπολογιστές, 

έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω [107]: 
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α. Ικανοποίηση εργασίας. 

- Ποικιλία: εργασία, μηχανήματα, τοποθεσία, κοινωνικά. 

- Στόχοι, έλεγχος και ανάδραση: στόχοι χρονικοί και ποιοτικοί, 

ανάδραση επιτυχίας και λάθους. 

- Ταχύτητα: δική τους σταθερή ταχύτητα. 

- Προσδιορισμός εργασίας: όχι καθορισμένα εργασιακά σύνορα, πληρό

τητα εργασίας, ολοκλήρωση. 

- Εργασιακή ομάδα και εποπτεία: μέγεθος, ύφος δημοκρατικής διοίκησης, 

ελευθερία από εποπτεία. 

- Αυτονομία: εκλογή μεθόδων, ευκαιρία για την χρήση πρωτοβουλίας, 

εκλογή σειράς, ελευθερία για αλληλοεπίδραση, υπευθυνότητα για αποφάσεις, 

υπευθυνότητα εποπτείας. 

- Γνώσεις: χρησιμοποίηση εκπαίδευσης, μάθηση στην εργασία, ανταμοι

βές για ικανότητες, ανάπτυξη καριέρας, προοπτικές προαγωγής. 

β. Ψυχολογική ικανοποίηση, συμπεριλαμβανομένου και του εργασιακού 

ενδιαφέροντος, ατομική ανάπτυξη ,< επιτεύγματα, εργασιακή ασφάλεια, κοινωνι

κή θέση, σημαντικότητα, συνταύτιση με την εργασία, ελευθερία από το άγχος. 

γ. Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και ασφάλειας, 

ποιότητα των υλικών, περιβάλλον. 

2.8.6 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. 

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση έχει την τάση να είναι ανεπίσημη και έχει 

σχέση με την πρόοδο της επαγγελματικής γνώσης. Περιλαμβάνει παρακολού

θηση συνεδρίων, σεμιναρίων, ομάδες συζήτησης, βιβλιογραφική ενημέρωση, 

και παρόμοιες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ικανοποίηση των αναγκών 

"ανάπτυξης". 

Η μετεκπαίδευση είναι πιο επίσημη και συνήθως σχετίζεται με την 

προσφορά ή την βελτίωση μιας συγκεκριμένης ικανότητας ή απόδοσης σε μια 

δεδομένη διαδικασία. Σήμερα σχεδόν κανένας δεν είναι αντίθετος με τη 

μετεκπαίδευση [125]. 

Η αντίληψη για την αξία της μετεκπαίδευσης διαφέρει. Ενας διευθυντής 

μπορεί να στείλει κάποιον σ' ένα σεμινάριο με σκοπό να τον απομακρύνει για 

ένα διάστημα από κοντά του. Μπορεί να φανεί ως διάλειμμα, ως ένα είδος 

διακοπών, ή ως ανταμοιβή. Το τεχνολογικό προσωπικό συχνά παίρνει μαθήματα 

για να εξασκηθεί στη διοίκηση [41]. Η αποτελεσματικότητα των μετεκπαιδευ-

τικών μαθημάτων που γίνονται μέσα στις επιχειρήσεις βρέθηκε ότι δεν 

σχετίζεται με την επακόλουθη απόδοση. 

Τα παρακάτω συμπεράσματα θα μπορούσαν να διατυπωθούν: 

α. Οι επαγγελματίες της επεξεργασίας δεδομένων έχουν μία μόνιμη 
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ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη. 

β. Ο προσεκτικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος για να σχεδιαστεί 

ένα αποτελεσματικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

γ. Η μετεκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη προσωπικού, είναι 

μία λειτουργία της διοίκησης. 

δ. Μία εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέ

ρον. 

2.8.7 Αντιμετώπιση της αλλαγής 

Υπάρχουν τεκμηριωμένες απόψεις ότι το προσωπικό επεξεργασίας 

δεδομένων έχει την τάση να είναι επιφυλακτικό στην αλλαγή των μεθόδων του 

και στη λήψη επικίνδυνων αποφάσεων [47]. Οι επιχειρήσεις όμως δεν πρέπει να 

υστερούν στις καινούργιες τεχνολογίες, λόγω του χάσματος που μπορεί να 

δημιουργηθεί αν δεν γίνει η αναπόφευκτη αλλαγή. Ακόμη, είναι πιο πιθανόν, οι 

σωστά εργαζόμενοι να παραμείνουν σ' ένα περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις 

που τους τονώνει και τους κεντρίζει. 

Η στρατηγική της διοίκησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα της υψηλής ανάγκης εξέλιξης. Το εργασιακό 

περιβάλλον πρέπει να ευνοεί την αύξηση των ικανοτήτων και να μπορεί να 

βελτιώσει την αυτοϋποκίνηση. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν ως εξής 

[37, 39, 41, 44, 76]: 

α. Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του εργαζόμενου στη διαδικασία της 

αλλαγής. Σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να δικαιωθούν οι προσδοκίες. Το 

προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει πλήρως την επίδραση των αλλαγών και αν 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους πριν τα σχέδια γίνουν 

οριστικά. 

β. Ενθαρρύνοντας τη χρησιμοποίηση των καινούργιων μέσων. 

γ. Συγκεντρώνοντας την προσοχή στα κοινωνικοτεχνικά ζητήματα αντί 

στα καθαρά τεχνικά θέματα. Τα κοινωνικά ζητήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο 

η αλλαγή θα επηρεάσει τις καθιερωμένες σχέσεις στην επιχείρηση. 

δ. Να θεωρείται ως υποχρέωση της διοίκησης να εφαρμόζει αλλαγές από 

τα ανώτερα προς τα κατώτερα επίπεδα. 

ε. Εξασφαλίζοντας την κατανομή υπευθυνοτήτων, οι διαδικασίες είναι 

τεκμηριωμένες και χορηγείται εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται-

και για τα απρόοπτα, καθώς υπάρχουν συνήθως προβλήματα στις καινούργιες 

εργασίες. 

Η εφαρμογή της τεχνικής αλλαγής επηρεάζεται από [229]: 

α. Μέγεθος της πληροφορίας. 

β. Μέγεθος της συμμετοχής. 
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γ. Εμπιστοσύνη στον πρωτεργάτη. 

δ. Εμπειρία σχετικά με προηγούμενες αλλαγές. 

2.9 Η θεωρία Ζ 

Μια άλλη προσέγγιση του ρόλου του προγραματιστή στην επιχείρηση, 

είναι αυτή που υιοθετεί την θεωρία Ζ, και που εφαρμόζεται σε μία επιχείρηση η 

οποία απασχολεί προσωπικό επεξεργασίας δεδομένων. Η θεωρία Ζ, ή 

"ιαπωνική" προσέγγιση, προτάθηκε αρχικά από τον Ouchi [164], και είναι 

εναλλακτική της θεωρίας Χ [178] της αυταρχικής προσέγγισης με έμφαση στον 

έλεγχο, στην πίεση και στην τιμωρία, και της θεωρίας Υ, με προσέγγιση μέσω 

της αυτοϋποκίνησης με έμφαση στην ανάπτυξη, στην αυτονομία και στην 

ανταμοιβή. Και οι δύο θεωρίες αναπτύχθηκαν από τον McGregor [178]. Η θεωρία 

Ζ προτείνει ότι είναι η συμπεριφορά μεταξύ υπαλλήλου και επιχείρησης, και όχι 

μόνο η συμπεριφορά των διευθυντών, που είναι σημαντική για τη διαμόρφωση 

του ύφους της διοικήσεως, της εργασιακής ικανοποίησης και της απόδοσης. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά της επιχείρησης τύπου Ζ είναι, η δια βίου εργασία στον 

ίδιο χώρο, η αργή αναγνώριση και προαγωγή και η μη εξειδικευμένη καριέρα. 

Σ' ένα άρθρο για τον τρόπο προσέγγισης της ιαπωνικής διοίκησης, ο 

Lickert [121], θεωρεί ότι για να επιτύχει η θεωρία Ζ, πρέπει ο τίτλος του 

"προγραμματιστή" να διαφυλάσσεται μόνο για ένα βετεράνο τουλάχιστον 10 

ετών, ο οποίος επιλέγει εργασία προγραμματισμού αντί να βρίσκεται στο 

μάρκετινγκ, στη χρηματοοικονομική, στη διοίκηση ή στην παραγωγή. Οι 

εκπαιδευόμενοι προγραμματιστές θα πρέπει να γίνονται δεκτοί μετά από ένα 

πενταετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με ιδιαίτερο τονισμό στα παρακάτω σημεία: 

α. Στο ρόλο και στη λειτουργία του τμήματος επεξεργασίας δεδομένων 

μέσα στην επιχείρηση. 

β. Στη σχέση μεταξύ του τμήματος επεξεργασίας δεδομένων και των 

ομάδων των χρηστών. 

γ. Σ' ολόκληρη τη σκοπιά των εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων και 

των χρηστών. 

δ. Στη συντήρηση των πληροφοριακών μέσων. 

ε. Στις απόψεις της διοίκησης των πληροφοριακών μέσων που αφορούν 

την κάθε μονάδα της επιχείρησης, οι οποίες απόψεις αποκτούνται από την 

εμπειρία που υπάρχει στο επίπεδο του χρήστη μετά από εργασία για εκτεταμένες 

χρονικές περιόδους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Ο καλύτερος τρόπος έκφρασης προβλημάτων είναι ο εποπτικός. Ενα 

πρόβλημα, σε γενικές γραμμές καθορίζεται από τις παραμέτρους του, και από τις 

σχέσεις που τις συνδέουν. Η θεωρία των γραφημάτων είναι ένας παραστατικός 

τρόπος έκφρασης των προβλημάτων έτσι ώστε η αντιμετώπιση τους να είναι πιο 

αποτελεσματική. Ακόμη, επειδή την τελευταία δεκαετία η θεωρία των γραφη

μάτων έχει γνωρίσει μεγάλη πρόοδο και οι έννοιες της έχουν ευρύτατα 

χρησιμοποιηθεί αλγοριθμικά στον Η/Υ προτιμήσαμε να την χρησιμοποιήσου

με ως εργαλείο για την έκφραση των προβλημάτων που επιλύονται στη διατριβή 

αυτή. 

Η θεωρία των γραφημάτων είναι ένας κλάδος των πεπερασμένων 

μαθηματικών που από τη φύση του είναι τοπολογικός και συνδυαστικός. 

Επειδή βασικά πρόκειται για μελέτη σχέσεων, η θεωρία των γραφημάτων κατ' 

εξοχήν αρμόζει στην περιγραφή και στην ανάλυση δομών ευρέως φάσματος, οι 

οποίες γενικά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των κοινωνικών επιστημών. 

Εκτός από τα εγγενή πλεονεκτήματα της χρήσης της θεωρίας των 

γραφημάτων ως δομημένου μοντέλου στις κοινωνικές επιστήμες, υπάρχουν 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γραφημάτων και των σχέσεων, των 

γραφημάτων και των ομάδων, οι οποίες αυξάνουν τεράστια την ποικιλία των 

πιθανών εμπειρικών εφαρμογών [69,73]. 

3.2 Ορισμοί, συμβολισμοί 

Ενα γράφημα G=(V,E) αποτελείται από ένα σύνολο αντικειμένων 

V={vi,V2,v3...} που ονομάζονται κορυφές (vertices), ή κόμβοι (nodes), ή σημεία 
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(points) και ένα σύνολο E={ei, ε2,....}που τα στοιχεία του ονομάζονται ακμές 
(edges), ή τόξα (arcs), ή δεσμοί (links). 

Οταν μια ακμή e; ενώνει δύο κορυφές ν,,η, αυτές ονομάζονται γειτονικές 
(adjacent). Οι κορυφές ν; και Vj είναι προσκείμενες στην ej. Αν σ' ένα γράφημα, οι 
κορυφές του είναι γειτονικές κατά ζεύγη, το γράφημα ονομάζεται πλήρες 
(complete). 

Ενα προσανατολισμένο ή κατευθυνόμενο γράφημα (directed graph) είναι 
αυτό που οι γραμμές του έχουν βέλη. 

Το σύνολο των γειτονικών κορυφών μιας κορυφής ν, συμβολίζεται Γ(νΟ· 
Ο πληθικός αριθμός του συνόλου Γ(νΟ ονομάζεται βαθμός της κορυφής Vj και 
συμβολίζεται deg(v;) = |r(vi)[. Για τα προσανατολισμένα γραφήματα το σύνολο 
των γειτονικών κορυφών μιας κορυφής Vj διαμερίζεται στα υποσύνολα Γ(νΟ και 
Γ+(νΟ, δηλαδή 

Γ(ν1)=Γ(ν1)υΤ+(ν1) 

όπου r"(vO = {vi:(vjvJ) e E} 

Kair+(vi) = {Vj:(ViVj) e E} 

Οπως στα μη προσανατολισμένα γραφήματα, έτσι και εδώ ορίζεται ο έσω 

βαθμός μιας κορυφής που είναι d"(Vj) = |Γ(νύΙ και ο έξω βαθμός, d+(vO = |Γ+(νΟ|. 

Για την παράσταση ενός γραφήματος, η κάθε κορυφή του συμβολίζεται με 

μια τέλεια, ή μ' ένα μικρό τετράγωνο, ή μ' ένα μικρό κύκλο. (Σχήμα 3.1) 

deg"(v0=0, deg + ( V l ) = 3 

deg-(v2) = l, deg+(v2) = lKOK. 

Σχήμα 3.1 

Δεν έχει καμμία σημασία ο τρόπος σχεδιάσεως του γραφήματος. Εκείνο 

που ενδιαφέρει είναι η διαμόρφωση των σχέσεων, και η σύνδεση των κορυφών 

με τις ακμές. Ετσι, για την απεικόνιση ενός γραφήματος, δεν υπάρχει ένας και 

μοναδικός τρόπος. Με την τοποθέτηση των κορυφών σε άλλη θέση και με την 
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μεταβολή του μήκους των ακμών, προκύπτουν διαφορετικά διαγράμματα του 

ιδίου γραφήματος. 

Ενα γράφημα δεν είναι απαραίτητο να παρασταθεί γραφικά, παρ' όλο που 

συχνά αυτό βοηθά. Πολλές φορές η γραφική παράσταση των γραφημάτων στις 

πρακτικές εφαρμογές είναι δυσνόητη λόγω του πλήθους των ακμών και των 

κορυφών. Το τεράστιο πλεονέκτημα όμως στην περίπτωση αυτή είναι η 

δυνατότητα της επεξεργασίας των στοιχείων ενός τέτοιου γραφήματος στον Η/ 

Υ. Για να γίνει η επεξεργασία ενός γραφήματος στον Η/Υ πρέπει να επιλεγεί 

ένας τρόπος αποθήκευσης του στη μνήμη του. 

Ενας τρόπος αποθήκευσης ενός γραφήματος στην μνήμη του Η/Υ, είναι η 

χρησιμοποίηση του πίνακα γειτνιάσεως, έστω A (adjacency matrix). Αν το 

γράφημα είναι μη προσανατολισμένο ο πίνακας Α είναι συμμετρικός, αλλιώς 

είναι μη συμμετρικός. Ετσι ο πίνακας γειτνιάσεως του γραφήματος του 

σχήματος 3.1 είναι ο παρακάτω 

1 2 3 4 5 6 

1 0 1 0 1 1 0 

2 0 0 1 0 0 0 

Α= 3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 3 0 0 0 

όπου υπάρχει ακμή μεταξύ των κορυφών ν,, η ή τόξο που συνδέει τα Vj, η, 

τίθεται A(ij)=l, διαφορετικά τοποθετείται A(ij)=0. 

Ενας πίνακας δίνει ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες όπως μία γραφική 

παράσταση, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι 

δομές είναι πολύ μεγάλες. 

Στις ακμές ενός γραφήματος, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν αριθμοί 

(βάρη) που να εκφράζουν τη δύναμη των σχέσεων, και να μελετηθούν έτσι 

ορισμένες θέσεις της δυναμικής των ομάδων, χρησιμοποιώντας μοντέλα 

πληροφοριακής ροής. 

Είναι φανερό ότι η θεωρία των γραφημάτων μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοτικοποιημένων δομών. Αυτό διευκολύνεται με 

την αντιπροσώπευση ενός γραφήματος σε πίνακα, οπότε αυτό απλοποιείται, και 

έτσι είναι εφικτός ο προγραμματισμός της εφαρμογής. 

Για αναλυτικότερη περιγραφή συναφών με τα γραφήματα εννοιών, μη 

σχετιζομένων όμως άμεσα με το μελετούμενο αντικείμενο, μπορεί κανείς να 

συμβουλευτεί την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε [40, 69, 73] 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4.1 Γενικά 

Οπως έχει αναφερθεί και στο δεύτερο κεφάλαιο, η παραγωγικότητα είναι 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην πληροφοριακή εποχή. Είναι γνωστό 

ότι το προσωπικό των ΠΣ, και ιδιαίτερα οι αναλυτές και οι προγραμματιστές, 

έχει διαφορετικές ικανότητες και προσόντα, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε 

άλλους χώρους, για παράδειγμα στην επιστήμη της διοίκησης. Η κάθε εργασία 

που πρέπει να περατωθεί έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως το είδος των 

προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν, το πλήθος των ατόμων που θα 

απαιτηθούν, η χρονική περίοδος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση κ.ά. 

Φυσικά την κύρια ευθύνη για τη μελέτη έχει ο υπεύθυνος της ομάδας. Στα 

πληροφοριακά συστήματα υπεύθυνοι στις ομάδες αυτές, είναι οι αναλυτές. Οι 

αναλυτές είναι μία ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία μιας εφαρμογής. Τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως από το 

γεγονός ότι επειδή συνήθως το προσωπικό των ΠΣ έχει μόνο τεχνολογική 

υποδομή, εστιάζει την προσοχή του στα τεχνικά θέματα και στη μεθοδολογία, 

αγνοώντας τους κοινωνικούς, τους πολιτικούς και τους ψυχολογικούς παρά

γοντες. Ακόμη, τα άτομα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλές πλευρές, όπως 

στην εκπαίδευση, στην εμπειρία της επεξεργασίας δεδομένων, στην ειδική 

εκπαίδευση για ανάπτυξη προγραμμάτων κλπ. Ο εφαρμοζόμενος συνήθως 

τρόπος εκπαιδεύσεως των αναλυτών, έχει ως συνέπεια να μη γνωρίζουν πολλά 

σχετικά με την επιχείρηση. Επειδή το σύνολο των προγραμμάτων εφαρμογών 

που αναπτύσσουν επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τα άλλα τμήματα, θα πρέπει να 

αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και των 

επι μέρους τμημάτων της, καθώς και για το συσχετισμό και τις αλληλεπιδράσεις 
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των τμημάτων. 

Η ιδανική προσωπικότητα του προϊσταμένου έχει σχέση με την μορφή 

της εφαρμογής. Ο αρχηγός είναι ένα άτομο από το οποίο τα άλλα μέλη της 

ομάδας απαιτούν να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της ομάδας και ν' ανταποκρί

νεται στα διάφορα προβλήματα της. Υπάρχουν τριών ειδών ηγεσίες. Η 

αυταρχική, η δημοκρατική και η πλήρης ελευθερία δραστηριοτήτων (free rein) 

[77,198]. 

Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τον αυταρχισμό έχουν την τάση να 

είναι καταπιεστικοί και γενικώς να αποκρύπτουν πληροφορίες, εκτός από αυτές 

που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της εργασίας. Η αυταρχική διοίκηση 

λαμβάνει αποφάσεις μονομερώς, παραχωρώντας λίγα ή καθόλου δικαιώματα 

συμμετοχής στην ομάδα. Ετσι, αυτό το ύφος ηγεσίας έχει την τάση να 

ελαχιστοποιεί το βαθμό συμμετοχής των ομάδων και των ατόμων στην 

επιχείρηση [77,194]. 

Η δημοκρατική ηγεσία δίνει έμφαση στη μεγίστη συμμετοχή των ατόμων 

και των ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενθαρρύνεται η ελεύθερη 

διακίνηση της πληροφορίας μεταξύ όλων των μελών της ομάδας ή του τμήματος, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα κατανόησης, εμπιστοσύνης και ειλικρί

νειας. Το δημοκρατικό ύφος ηγεσίας ταιριάζει με την οργάνωση που έχει 

αποκεντρωτικό χαρακτήρα [198]. 

Στην επιχείρηση που επικρατεί το είδος ηγεσίας με πλήρη ελευθερία 

δραστηριοτήτων (free rein ή laissez faire), το κλίμα είναι τέτοιο ώστε τα άτομα 

θεωρούνται ότι έχουν δική τους υποκίνηση και κάνουν τις δουλειές τους χωρίς 

εποπτεία. Ο προϊστάμενος αφήνει την ομάδα να ενεργεί από μόνη της με μικρή 

συγκεκριμένη καθοδήγηση. Είναι όμως διαθέσιμος να συμβουλεύσει και να 

βοηθήσει, όποτε αυτό του ζητηθεί [146]. 

Ενας καλός προϊστάμενος ξέρει πότε να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο 

είδος ηγεσίας. Εχει βρεθεί ότι πλήρης ελευθερία είναι χρήσιμη για άτομα με 

υψηλή επαγγελματική μόρφωση, όπως ο πανεπιστημιακός χώρος, οι ερευνητές, 

κ.α. που επιθυμούν ανεξάρτητη εργασία και έχουν δείξει ικανότητα να την 

πραγματοποιήσουν [181]. 

Το δημοκρατικό είδος διοίκησης είναι κατάλληλο για μια επιχείρηση 

στην οποία γίνονται γρήγορες αλλαγές. Επειδή αυτό το είδος δημιουργεί ένα 

περιβάλλον αρκετά ελεύθερο, άτομα που είναι ειδικευμένα και μορφωμένα -

μηχανικοί, τεχνικοί κ.ά.- επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους. Πολλοί ερευνητές 

πιστεύουν ότι αυτού του είδους η ηγεσία ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις. Αλλοι 

όμως διαφωνούν, επειδή πιστεύουν ότι το αυταρχικό ύφος είναι απαραίτητο για 

να υπάρξουν καλά αποτελέσματα στους ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι δεν 

είναι προετοιμασμένοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
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που ίσως μπορεί να αισθανθούν και άσχημα αν ωθηθούν σε μια τέτοια 

διαδικασία [171,198]. 

Αλλοι ερευνητές έχουν κάνει την κατάταξη της συμπεριφοράς της 

ηγεσίας ανάλογα με τις συνθήκες ή καταστάσεις κατά τις οποίες συγκεκριμένα 

είδη συμπεριφοράς θα είναι αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά. Τα παραπάνω 

αποτελούν σε γενικές γραμμές την ενδεχομενική προσέγγιση. Οπως οι 

ενδεχομενικές θεωρίες για τα κίνητρα, έτσι και με την επιλυτική αυτή 

προσέγγιση θεωρείται ότι ένα συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς ηγεσίας θα 

διαφέρει σε αποτελεσματικότητα ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση στην 

οποία εφαρμόζεται [191]. 

Ο F.E. Fiedler ήταν ένας από τους πρώτους θεωρητικούς που περιέγραψε 

την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση 

(ενδεχομενική θεωρία). Αναφέρει ότι η απόδοση μιας ομάδας είναι ένα προϊόν 

συγκερασμού της εργασίας και των κινήτρων του προϊσταμένου, καθώς επίσης 

και του ποσοστού ελέγχου ή της εξασκούμενης επιρροής [198]. Ο R.J. House 

αναφέρει για την ενδεχομενική θεωρία ότι ο ρόλος του ηγέτη είναι να 

καθοδηγήσει τα μέλη, και να τα ανταμείψει ανάλογα με την αποτελεσματικό

τητα της απόδοσης του [198]. Το ύφος της ηγεσίας το οποίο ταιριάζει 

περισσότερο σ' αυτό τον ρόλο, εξαρτάται από την προσωπικότητα των 

υφισταμένων, το είδος εργασίας της ομάδας, και το είδος των εξωτερικών 

απειλών και συγκρούσεων που θα πρέπει ν' αντιμετωπίσει ο ηγέτης. 

Καθώς τα προβλήματα για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεων 

αυξάνονται, αυξάνεται και η ανάγκη για διαφορετικούς ηγέτες. Ενα άτομο δεν 

μπορεί να έχει πάντα όλες τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε να ανταπεξέλθει σε 

πολύπλοκα προβλήματα. Ενας αυταρχικός ηγέτης μπορεί να είναι πετυχημένος 

σε μία περίπτωση αλλά αποτυχημένος σε άλλη. Το ίδιο ισχύει και για ένα 

δημοκρατικό προϊστάμενο. Ο πετυχημένος προϊστάμενος προσδιορίζεται σε 

σχέση με την ομάδα του και όχι σε σχέση με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά 

[198]. 

Οσον αφορά τις ομάδες μίας επιχείρησης και των πληροφοριακών 

συστημάτων, έχει μεγάλη σημασία αν η ομάδα είναι επίσημη ή ανεπίσημη. Οι 

υπάλληλοι γίνονται μέλη μιας επίσημης ομάδας όταν τους ανατίθεται μία 

συγκεκριμένη εργασία. Ολα τα μέλη μιας ομάδας έχουν δραστηριότητες που 

συσχετίζονται, προσόντα, ευθύνες και συγκεκριμένους στόχους. Δημιουργού

νται για συγκεκριμένο σκοπό και συνήθως διαλύονται όταν επιτύχουν το 

συγκεκριμένο στόχο [212]. 

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ομάδας παίζει η σύνθεση 

της. Εάν εξετασθούν τα προσόντα και οι προσωπικότητες των μελών μιας ομάδας 

είναι δυνατόν εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι δεν ταιριάζουν. Αυτό δεν 
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σημαίνει όμως ότι η ομάδα αυτή κατ' ανάγκη δεν είναι και αποτελεσματική. Η 

αξία της ομοιογένειας περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου η συνεργασία της 

ομάδας είναι σημαντικός παράγοντας. Για παράδειγμα αυτού του είδους η 

ομοιογένεια μπορεί να είναι σημαντική σε μια ομάδα η οποία έρχεται σ' επαφή 

με το κοινό και κρίνεται από αυτό. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που είναι 

απαραίτητος ένας υψηλός βαθμός δημιουργικότητας και ικανότητας επιλύσεως 

προβλημάτων, ο στόχος μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί από μία ετερογενή 

ομάδα. Ατομα με διαφορετική υποδομή -τεχνική, εκπαιδευτική ή πολιτιστική-

βοηθούν δημιουργώντας καινούργιες προοπτικές προσεγγίσεως για το πρόβλη

μα. Πολλές φορές οι απαιτήσεις αλλάζουν με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητα 

καινούργια μέλη [212,218]. Για να είναι αποτελεσματικές οι ομάδες, όχι μόνο 

επιτρέπεται αλλά και απαιτείται να γίνονται αλλαγές στα μέλη τους, ώστε να 

είναι δυνατή η αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. 

Εξ ίσου σημαντική με τη μελέτη των χαρακτηριστικών των μελών της 

ομάδας, είναι και η μελέτη των προβλημάτων μεταξύ των μελών διαφορετικών 

ομάδων. Ο Α. Wickesberg σε μια έρευνα που έκανε βρήκε ότι τα 2/3 της 

συντελούμενης επικοινωνίας σε μία επιχείρηση υλοποιείται μεταξύ ατόμων 

διαφορετικών ομάδων στο ίδιο επίπεδο [198]. Προβλήματα δημιουργούνται όταν 

υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί και όλοι προσπαθούν να διεκδικήσουν όσο 

το δυνατόν περισσότερα μέσα. 

Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται όταν οι ομάδες έχουν αμοιβαία 

εξάρτηση στην πραγματοποίηση μιας μελέτης. Διαφορές στην εκπαίδευση, στις 

αξίες και στους στόχους, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετική προσέγγιση 

επιλύσεως, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση [212]. 

Η σωστή επιλογή των μελών μιας ομάδας με κριτήριο την καλύτερη 

συνεργασία, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σχέσεων υποστήριξης. 

Εφαρμόζονται ψυχοκοινωνιολογικές μέθοδοι για να αξιολογηθεί το επίπεδο 

συνεργασίας των ομάδων, πράγμα που έχει άμεση σχέση με την απόδοση τους. Ο 

κύριος στόχος της μελέτης των ομάδων αυτών είναι η καταγραφή της 

συμπεριφοράς του κάθε ατόμου μέσα στις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες 

αυτό βρίσκεται (μελέτη αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, ψυχοκοι-νωνιο-

λογική μελέτη συμπεριφοράς) [108]. Ο Moreno δημιούργησε την κοινωνιομετρία 

το 1930. Το αντικείμενο της είναι η μαθηματική μελέτη των ψυχολογικών 

ιδιοτήτων των πληθυσμών με τη χρησιμοποίηση πειραματικών τεχνικών που 

στηρίζονται σε ποσοτικές μεθόδους [108]. 

Η κοινωνιομετρία*στηρίζεται στο "κοινωνιομετρικό τεστ" τ' αποτελέσμα

τα του οποίου μεταφέρονται στο κοινωνιόγραμμα. Σ' αυτό παρουσιάζονται 

γραφικά οι διαπροσωπικές σχέσεις που βγαίνουν από τα τεστ [108] (Σχήμα 4.1). 



Σχήμα 4.1 

Κάθε μέλος της ομάδας παρίσταται μ' ένα κύκλο, και οι προτιμήσεις 

σημειώνονται με γραμμές μεταξύ των κύκλων. Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση 

της επιλογής. Οι ενιαίες γραμμές παριστάνουν αμφοτερόπλευρη προτίμηση και 

οι διακεκομένες γραμμές ετερόπλευρη προτίμηση. Ο αριθμός των ψήφων που 

έλαβε το κάθε άτομο τοποθετείται στο κέντρο κάθε κύκλου μαζί με το όνομα του 

ή τα αρχικά του. Στο κοινωνιόγραμμα του σχήματος βλέπουμε ότι ο Ε έχει την 

υψηλότερη βαθμολογία με 8 ψήφους ενώ ο J είναι άτομο απομονωμένο, χωρίς 

καμιά ψήφο. Οι Α, Β, και D δείχνουν προτίμηση ο ένας για τον άλλο, με 

εξαίρεση την ψήφο για τον Ε. Αυτά τα τρία άτομα αποτελούν μία υποομάδα. Εάν 

επαναλαμβανόμενα κοινωνιογράμματα δείξουν τις ίδιες προτιμήσεις, αυτό 

φανερώνει την ύπαρξη "κλίκας". Περαιτέρω παρατηρήσεις θα δείξουν αν αυτή 

η υποομάδα είναι μια διασπαστική δύναμη ή είναι απλώς μία συνεκτική άθροιση 

λόγω καταστάσεων και σχέσεων εκτός ομάδας, όπως π.χ. ν' ανήκουν σε κάποιο 

κοινό σύλλογο. 

4.2 Αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήματος ομάδων 

Οι ερευνητές της κοινωνιομετρίας έχουν συμπεράνει ότι οι έλξεις μεταξύ 

των μελών της ομάδας ενισχύουν τη συνεργασία και ότι οι αντιπάθειες μεταξύ 

τους επιφέρουν τριβές. 

Παρακάτω θα μελετηθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων. 

Θα εξετασθεί η εναλλαγή των υπευθύνων των ομάδων, σε συσχετισμό ή με 

κριτήριο τις λειτουργικές ανάγκες, και όχι τη σχέση του υπευθύνου με τα μέλη 



78 

της. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπευθύνων μιας ομάδας είναι ένας 

παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική απόδοση του. Για 

να καταδειχτεί η σημαντικότητα των σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων, οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις παριστάνονται μ' ένα πλήρες προσανατολισμένο 

γράφημα με βάρος, όπου κάθε κορυφή παριστάνει τον υπεύθυνο της ομάδας ενώ 

το βάρος κάθε τόξου εκφράζει, στα πλαίσια μιας προκαθορισμένης κλίμακας, τη 

συνεργασιμότητα μεταξύ δύο υπευθύνων. Ετσι αν ληφθεί υπόψη ότι οι σχέσεις 

των υπευθύνων είναι ο βαθμός συνεργασιμότητας, τότε το αντίστοιχο γράφημα 

είναι το παρακάτω [69] 

Σχήμα 4.2 Συνεργασιμότητα 

Στο γράφημα του σχήματος 4.2 απεικονίζεται η συνεργασιμότητα που 

υπάρχει μεταξύ των υπευθύνων στις διάφορες ομάδες ή τμήματα. Χρησιμοποιεί

ται η δεκαβάθμια κλίμακα για την ποσοτικοποίηση της συνεργασιμότητας. Για 

παράδειγμα η συνεργασία του Π 4 προς τον Πι είναι άριστη, αλλά του Πι προς 

τον Π 4 είναι 8. Τα χαμηλότερα ποσοστά συνεργασίας είναι μεταξύ του Πι και 

του Π2. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος συνεργάζονται σωστά. Με Π(ί j) συμβολίζεται 

το βάρος του τόξου (ij) e Ε, που ονομάζεται βαθμός συνεργασιμότητας του ί με 

τον j . 

Για να είναι δυνατόν να διεξαχθεί σωστά μία μελέτη, θα πρέπει ο 

υπεύθυνος της ομάδας να κατέχει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις σχετικά 

με τη ροή πληροφοριών μεταξύ της ομάδας του και των άλλων ομάδων της 

επιχείρησης. Ετσι η σχεδίαση ενός συστήματος θα είναι πληρέστερη. Η 

συνεργασιμότητα μεταξύ των υπευθύνων γίνεται πιο σημαντική όταν η ροή 
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πληροφοριών είναι μεγαλύτερη. 
Είναι φανερό ότι εκτός από τη σπουδαιότητα του παράγοντα της 

συνεργασιμότητας στην τοποθέτηση των υπευθύνων, ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας είναι ο όγκος των πληροφοριών που λαμβάνει μία ομάδα από άλλη 
ομάδα. Ο όγκος των πληροφοριών που χρειάζεται η ομάδα j από την ομάδα i για 
τις λειτουργικές της ανάγκες, συμβολίζεται με g(ij) δηλαδή το g(ij) είναι ο 
βαθμός της πληροφοριακής ροής από την ομάδα i στην ομάδα j . 

4.3 Παράδειγμα. 

Σχήμα 4.3 Συνεργασιμότητα και Πληροφοριακή Ροή 

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται η ομάδα GK και η ομάδα G*.. Η 
πληροφοριακή ροή από την ομάδα GK στην ομάδα G% είναι 7, δηλαδή 
g(K^)=7, αντίστοιχα g M = 2 . Δηλαδή χρησιμοποιώντας τη δεκαβάθμια 
κλίμακα, η ομάδα G% για να εκτελέσει μία εργασία χρειάζεται δεδομένα ή 
πληροφορίες μεγέθους 7 (70%) από την ομάδα GK) ενώ η ομάδα GK χρειάζεται 
μικρό μέγεθος από την ομάδα ΰχ. Η συνεργασία του Hi προς τον Ilj, με την ίδια 
κλίμακα, είναι 4, ενώ του Ilj προς τον Πι είναι 6, δηλαδή Π (ij)=4 και II(j,i)=6. 

Είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί ο Ilj στο GK παρά να γίνει το 
αντίστροφο, γιατί έτσι η ομάδα βχ θα λαμβάνει ευκολότερα τις πληροφορίες 
από την ομάδα GK, διόχι ο Ilj συνεργάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τον Πι, και 
διότι η ομάδα Gx δέχεται περισσότερο όγκο πληροφοριών απ' ότι το GK. 

Ο βαθμός της πληροφοριακής ροής μεταξύ όλων των ομάδων, μπορεί να 
παρασταθεί με ένα πλήρες προσανατολισμένο γράφημα (Σχήμα 4.4). Οι κορυφές 
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του γραφήματος αυτού παριστάνουν τις ομάδες, ενώ τα βάρη των τόξων (i,j) 

εκφράζουν τον αντίστοιχο βαθμό πληροφοριακής ροής g(ij). 

Σχήμα 4.4 Ροή πληροφοριών 

Γίνεται χρήση της δεκαβάθμιας κλίμακας, και η μεγαλύτερη βαθμολογία 

σημαίνει ότι η ροή πληροφοριών είναι μεγαλύτερη. Το άθροισμα του βάρους 

των τόξων που κατευθύνονται σε κάποια κορυφή δηλώνει το ποσοστό εξάρτησης 

της κορυφής αυτής από άλλες κορυφές ως προς την ανάκτηση πληροφοριών. 

Προφανώς το συνολικό βάρος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10 (100%). Οσο 

μεγαλύτερο είναι το άθροισμα των βαρών τόσο πιο πολύ η ομάδα εξαρτάται από 

τις άλλες. Ετσι στο σχήμα 4 φαίνεται ότι δεν υπάρχει ροή πληροφοριών μεταξύ 

των ομάδων Gì και G4. Η ομάδα Gì εξαρτάται σε μικρό ποσοστό από την ομάδα 

G3. Αντίθετα η ομάδα G2, για να λειτουργήσει παραγωγικά, χρειάζεται 

συνεργασία της ομάδας G3, Gì και G4. Αν η G 2 δεν πάρει τις πληροφορίες 

όταν πρέπει, θα επηρεάσει και την ομάδα G4, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο 

ποσοστό από την G2. 

Για να βρεθεί λοιπόν ποιος είναι ο καταλληλότερος για την κάθε θέση, θα 

ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που ενδιαφέρουν και οι οποίοι μπορεί να είναι 

διαφορετικοί σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα, ο κάθε παράγοντας μπορεί να έχει 

διαφορετική βαρύτητα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Στους παράγοντες που θα 

προστεθούν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σημαντικότητα της θέσεως 

(μελέτης ή τμήματος) για όλη την επιχείρηση. 
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4.4 Ορισμός παραμέτρων αξιολόγησης του προβλήματος 
Εστω (^το σύνολο των συνδυασμών των n αριθμών Ιη={1,2,.. .η} ανά 2. 

Ετσι αν (ji J2) e Cn

2 το στοιχείο (jjj2) είναι ένας από τους η(η-1)/2 συνδυασμούς 
των η αριθμών του Ιη ανά 2. 

Για κάθε στοιχείο (jij2) € Cn
2 αντιστοιχίζεται το ζεύγος των ομάδων 

GJiGj2. 
Με Ρη συμβολίζεται το σύνολο των μεταθέσεων των η αριθμών του Ιη, έτσι 

κάθε στοιχείο σ, e Ρη είναι μία μετάθεση των αριθμών του συνόλου Ιη, όπου 
i=l,2 n 

Κάθε μετάθεση αντιστοιχεί σε μία τοποθέτηση των υπευθύνων στις n 
ομάδες. Ετσι αν υπάρχουν 4 ομάδες, οι G!, G2, G3, G4, η μετάθεση σΐ=(ί1, ί2, ί3, 
U) € Ρ4 σημαίνει την παρακάτω τοποθέτηση. 

Gì < --i i , G2 < ~~i2, G3 < --is, G4 < - - i 4 

Για κάθε μετάθεση η e Pn και για κάθε ζεύγος i ορίζεται ένας αριθμός 
(1) tfi(GJi Gj2)=göij2)*nüi,j2) + gÖ2Ji)*nü2ji) 
Ο αριθμός αυτός εκφράζει τον βαθμό λειτουργίας μεταξύ των ομάδων Gji, 

Gj2 ως προς την μετάθεση σ; e Ρη. 
Το άθροισμα του βαθμού λειτουργίας όλων των ζευγών των ομάδων ως 

προς τη μετάθεση σι, είναι ο βαθμός λειτουργίας του συστήματος των ομάδων ως 
προς την μετάθεση σ; και συμβολίζεται με β(σ;). Ετσι ισχύει: 

(2) ΚσΟ-ΣΗ, e e", <*<&(%) 
Επειδή ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας όλων 

των ομάδων, επιλέγεται η μετάθεση εκείνη που δίνει μεγαλύτερη τιμή στο βαθμό 
λειτουργίας του συστήματος, δηλαδή, επιλέγεται η μετάθεση σκ, ώστε 

(3) ßfak^max^pjßfa)} 

4.5 Παράδειγμα 
Ως δεδομένα θεωρούνται εκείνα που υπάρχουν στο σχήμα 2 και 3, όπου το 

γράφημα του σχήματος 2 παριστάνει τη συνεργασιμότητα, ενώ το σχήμα 3 τη 
ροή πληροφοριών. Εδώ το σύνολο C°2 = {(1 2) (1 3) (1 4) (2 3) (2 4) (3 4)} και το 
Ρη = {(1,2,3,4),(2,1,3,4) (2,3,4,1)} θα υπολογισθεί αναλυτικά ο αριθμός 
β(σ2), όπου σ2=(2,1,3,4), ενώ για τα υπόλοιπα η-2 στοιχεία σ; του Ρη θα 
αναφερθεί μόνο ο αριθμός ßfa). Είναι σ2={2,1,3,4} 
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l)(JiJ2)=(12) 
σ2 (G1G2)=g(l,2)*n(l)2)+g(2,l)*n(2)l)= 7*2 + 0*4 =14 
2)Ûè)=(13) 
σ2 (G1G3)=g(l,3)*n(l,3)+g(3,l)*n(3)l)= 3*3 + 2*7 =23 
3)(JiJ4)=(14) 
σ2 (G1G4)=g(l,4)*n(l)4) + g(4)l)*n(4,l)= 0*4 + 0*7 = 0 
4)Ö2)3)=(2 3) 
σ2 (G2G3)=g(2,3)*n(2,3) + g(3)2)*n(3,2)= 0*6 + 2*0 = 0 
5)Û2J4)=(2 4) 
σ2 (G2G4)=g(2,4)*n(2)4) + g(4J2)*n(4,2)= 7 * 8 + 1 * 10 = 66 
6)Û3J4)=(3 4) 
σ2 (G3G4)=g(3)4)*n(3,4) + g(4)3)*n(4,3)= 0*5 + 4*3 =12 

β(σ2) = 115 

Με τους ίδιους συλλογισμούς υπολογίζεται ο συντελεστής για κάθε μία 
από τις δυνατές τοποθετήσεις 

β(σ
3
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β(σ
4
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5
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β(σ
6
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β(σ
7
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β(σ
8
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9
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β(σ
Μ
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5
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β(σπ) 

β(σ
ί8
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β(σ») 

β(σ2ο) 

β(σ
2
ι) 

β(σ22) 

β(σ
2
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β(σ24) 

= 125 

= 130 

= 125 

= 144 

= 131 

= 84 

= 134 

= 173 

= 122 

= 134 

= 160 

= 87 

= 131 

= 149 

= 124 

= 139 

= 78 

= 164 

= 163 

= 124 

= 134 

= 91 
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Είναι φανερό ότι η καλύτερη μετάθεση είναι η 

β(σ10)= 173 =Ρ(σ ι)=ιιΐ8χσί6ρΒ{β(σ ΐ)} 

Ετσι η μετάθεση σι 0 = {4,1,2,3} είναι η καλύτερη λύση τοποθέτησης 

προϊσταμένων στις ομάδες Gì, G2, G3, G4. Η τοποθέτηση θα γίνει ως εξής: 

Gì < ~ 4 , G2 < - 1 , G3 < - 2 , G4 < - 3 . 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η χειρότερη δίνει τιμή β(σι9)= 78. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η καλύτερη τοποθέτηση προϊσταμένων για 

περισσότερες ομάδες. 

Εστω ότι στο γράφημα του σχήματος 4.4 προστίθεται η κορυφή Gs, και 

στο γράφημα του σχήματος 4.2 η κορυφή Π5, με 

g(l,5)=0,g(2,5)=0,g(3,5)=l,g(4,5)=3 

g(5,l) = 5,g(5,2)=0,g(5,3)=2,g(5,4) = l 

11(1,5)=7, Π(2,5)=6,11(3,5) = 5,11(4,5)=9 

11(5,1) = 6,11(5,2)=7,11(5,3)=4,11(5,4)=9 

Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου θα δώσει ως 

καλύτερη τοποθέτηση τη λύση 

G!<—Π5, G2<--n4, G 3 <--n 2 ) G4<--n1)G5<-~n3 

με καλύτερη τιμή 258, ενώ η χειρότερη δίνει τιμή 148. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση παραδειγμάτων της παραπάνω μεθό

δου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για ένα αντίστοιχο πρόβλημα με 10 

ομάδες και 10 υπεύθυνους. Τα δεδομένα των αντιστοίχων γραφημάτων δίνονται 

παρακάτω με μορφή πίνακα γειτνιάσεως. 

0730000000 

0007020100 

2200102101 

0140320000 

G = 5021020000 

1002102121 

0010210100 

2000010022 

0000212401 

0000104230 
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0 4 6 8 7 7 5 1 8 9 

2 0 3 4 6 4 6 4 6 7 

0 7 0 5 5 6 6 7 8 4 

10 7 3 0 8 9 8 5 4 3 

Π = 6749072784 

8879506877 

4758260476 

1365894067 

8675978608 

9 7 5 2 4 6 7 8 7 0 

τότε στην περίπτωση αυτή η καλύτερη τοποθέτηση είναι 

G ^ — Π ι , G 2 < — Π « , G 3 < — Π 5 > G 4 < — Π 8 > G 5 < — Ε » 

G 6 < - - n 6 ) G 7 < - - n 2 ) G 8 < - - n 9 ) G9<--n 7, Gio<—Π3 

με καλύτερη τιμή 663, ενώ η χειρότερη δίνει τιμή 398. 

4.6 Επίλογος 

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι περισσότερο σημαντική η καλή συναλλαγή 

μεταξύ δύο συγκεκριμένων ομάδων, παρά μεταξύ ενός τυχαίου ζεύγους ομάδων. 

Γι' αυτό το λόγο ιεραρχούνται τα ζεύγη των ομάδων, αντιστοιχίζοντας σε κάθε 

ζεύγος έναν αριθμό, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής σημαντικότητας του 

ζεύγους. Ο συντελεστής αυτός είναι μεγαλύτερος στα ζεύγη εκείνα που η μεταξύ 

τους καλή συναλλαγή επηρεάζει περισσότερο την απόδοση του όλου συστήμα

τος. 

Ετσι μπορεί να ορισθεί ένας συντελεστής σημαντικότητας για κάθε ζεύγος 

Qjii QJ2, που συμβολίζεται w(Gji, Gj2 ). Στην περίπτωση που απαιτείται να δοθεί 

βάρος στην σημαντικότητα της συνεργασίας δύο συγκεκριμένων ομάδων, τότε 

στην προαναφερθείσα μέθοδο, αντί της σχέσης (1) εφαρμόζουμε την παρακάτω 

σχέση (4), στην οποία λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της σημαντικότητας 

καλής λειτουργίας για κάθε ζεύγος ομάδων. 

Ετσι ισχύει 

(4) σ; (Gj1Gj2)=w(Gj1Gj2) {gUiJ2)*n(Ji,j2) + gÛ2Ji)*nu2ji)} 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1 Γενικά 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσθηκε η αύξηση της αποδοτικότητας 

των ομάδων ενός συστήματος τοποθετώντας n υπευθύνους σε n κατάλληλες 

θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασιμότητα και τη ροή πληροφοριών. Σ' 

αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθεί η τοποθέτηση ενός ατόμου σε μία από n θέσεις 

και θα αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος που ονομάζουμε Α. 

Παρά το γεγονός ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των οργανωσιακών 

συστημάτων, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει απασχολήσει τους ερευνητές, δεν 

έχει αναπτυχθεί μία γενική θεωρία. Ο Goodman και οι συνεργάτες του [63] 

πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατή η διατύπωση μιας τέτοιας θεωρίας. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η πραγματικότητα είναι ότι ο καθορισμός κριτηρίων 

για να εκτιμηθεί η εργασιακή αποτελεσματικότητα είναι μία πολύ δύσκολη 

διαδικασία. Πάντως οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν σ' ένα πράγμα, ότι 

υπάρχει πλήρης διαφωνία πάνω στο θέμα. 

5.2 Απόδοση ενός συστήματος 

Η ολική απόδοση ενός συστήματος επηρεάζεται βασικά από την απόδοση 

των υποσυστημάτων του. Η απόδοση ενός συγκεκριμένου τμήματος ή ομάδας 

είναι μία λειτουργία η οποία εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Τους 

εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν ν' αυξήσουν την αποτελεσματικό

τητα ενός τμήματος ή ομάδας ανεξάρτητα, χωρίς δηλαδή να επηρεάζονται 
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καθόλου από την απόδοση των άλλων τμημάτων, και τους εξωτερικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζονται από την απόδοση των άλλων τμημάτων, 

και οι οποίοι έχουν σχέση με τη γενική απόδοση του συστήματος ή μ' ένα 

υποσύνολο συστημάτων, εξαιτίας των αλληλοεξαρτήσεων. Ετσι η βελτίωση 

ενός συγκεκριμένου τμήματος ή ομάδας θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 

όλου του συστήματος. Το είδος και το μέγεθος της αλληλοεξάρτησης μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων ή ομάδων σ' ένα σύστημα, καθορίζει το βαθμό επιρροής σ' 

όλο το σύστημα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία μέθοδος, για την αξιολόγηση της συνολι

κής απόδοσης ενός συστήματος, έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχουν στοιχεία 

που αφορούν το βαθμό με τον οποίο κάθε τμήμα του συστήματος επηρεάζεται 

από την απόδοση μερικών άλλων τμημάτων, και στοιχεία τα οποία δημιουργού

νται από τους εσωτερικούς παράγοντες του συστήματος και τα οποία αφορούν 

την παρούσα απόδοση του κάθε τμήματος σε σύγκριση με τη μεγίστη δυνατή 

απόδοση του, με εκατοστιαία κλίμακα. 

Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στην αξιολό

γηση της σημαντικότητας των τμημάτων του συστήματος, σύμφωνα με την 

επίδραση η οποία ασκείται από κάθε τμήμα σ' όλο το σύστημα. 

5.3 Εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος 

Εστω G=(V,E,W,X) ένα πλήρες προσανατολισμένο γράφημα με βάρος, 

με n κορυφές. 

Κάθε κορυφή V; e V, i e I = {1,2, n} αντιπροσωπεύει μία ομάδα ή τμήμα 

της επιχείρησης. 

Την απόδοση της ομάδας (ν,) συμβολίζουμε με Α(ν;), i 61, Θεωρείται ότι 

το A(vi) = 1 όταν επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση για το τμήμα ν;. 

Ενα τόξο (ν;, η ) e Ε δείχνει ότι η απόδοση της ν, κορυφής επηρεάζει την 

κορυφή η μ' ένα ποσοστό το οποίο εκφράζεται με τον αριθμό 

W(VÌ, η) W, i , j e l i=j 

Ετσι το A(VJ) επηρεάζεται από το (ν;) αναλογικά από τον αριθμό 

\ν(νί,η)*Α(νί) 

Το στοιχείο x; e Χ αντιστοιχεί στην κορυφή ν;, i e Ι και το Xj 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό της απόδοσης της κορυφής Vj, λόγω των 

εσωτερικών παραγόντων του τμήματος Vj. 

Οταν οι εσωτερικοί παράγοντες δεν έχουν περιθώρια βελτιώσεως, 

θεωρείται, ότι το Χ;=1. 

Η απόδοση Ρ του όλου συστήματος είναι 

(1) P = Z n

i = 1 A ( V i ) 
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Είναι φανερό ότι A(v;) < 1, i e Ι και Ρ < η 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η απόδοση του τμήματος ν; λόγω των 

εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων βρίσκεται από την σχέση (2). 

(2) A(Vj)= Xj { 1-Σν, e ιχνρ W(V;Vj·)} + ly. e r-ty W(Vi,Vj) A(Vi) 

όπου r(Vj)={vi:(vi,Vj) E} 

Η διαδικασία εφαρμογής της 2ης σχέσης προς όλες τις κορυφές του V 

προσδιορίζεται ως F. Μετά από την επαναληπτική εφαρμογή της διαδικασίας F, 

η απόδοση του τμήματος ν; στην m01 επανάληψη είναι Am(vj) και η αντίστοιχη 

απόδοση P m του συστήματος σύμφωνα με την σχέση είναι 

(1) P m = Σ η

ί = 1 Am(Vi) 

Η ακολουθία Pi, Ρ 2 Pm.i, P m συγκλίνει στον αριθμό P s ο οποίος 

εκφράζει την απόδοση του συστήματος σύμφωνα με τα δεδομένα, 

•tg-•imiin_>00 rm 

Ε τ σ ι Ρ 8 £ Pm> με |Pm-Pm.i|<B 

όπου το ε είναι ένας κατά προσέγγιση αριθμός. 

5.4 Απόδειξη της σύγκλισης 

Η σχέση (2) μπορεί να γραφτεί 

(3) A(Vj)-Xv;e r-(vj)w(Vi,vj)A(vi)=xj{l-Evier-(vj)w(vi,Vj)} 

Για τις τιμές του j = l,2,....n, η σχέση (3) είναι ένα γραμμικό σύστημα 

εξισώσεων με α εξισώσεις και τους n αγνώστους. 

A(Vl), Α(ν2) , Α(νη). 

Σύμφωνα με τις ικανές συνθήκες σύγκλισης των επαναληπτικών μεθόδων 

για γραμμικά συστήματα [45] το σύστημα (3) συγκλίνει, διότι ισχύει ότι 

Σ ν ί 6 rcvp|w(vj,Vj)| < 1 

αφού w(Vi,Vj) είναι ο συντελεστής του αγνώστου A(VÌ). Ετσι, στην 

προτεινόμενη μέθοδο, η ακολουθία 

Ρι,Ρ2, ,Pm, m -> οο συγκλίνει στη τιμή Ρ8 

Είναι φανερό τώρα ότι 

limm^oo P m -* P s=Σ° = ιAs(Vj) αφού P m =Σ° _ ιAm(vi) 

5.5 Ανάπτυξη αλγορίθμου 

Για να γίνει δυνατή η συστηματική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου 

ώστε να υπολογίζεται η απόδοση του συστήματος, αναπτύχθηκε ένας αλγό

ριθμος, τα βήματα του οποίου ακολουθεί η επεξήγηση των αντιστοίχων 
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μεταβλητών και πινάκων. 

Ν : Αριθμός κορυφών του δικτύου. 

Ε : Σύγκλιση κατά προσέγγιση. 

NS(i): Αριθμός των κορυφών οι οποίες επηρεάζουν την κορυφή ν* σε μία 

συγκεκριμένη ποσοστιαία αναλογία, ή ισοδύναμο με το NS(i) = | r (vj)| 

C(I): Ποσοστό βελτίωσης του τμήματος Ι που προκύπτει από την 

πρόσληψη ενός ατόμου. 

ADJ(i,q): Η κορυφή V; επηρεάζεται από την κορυφή ADJ(i,q), Αυτό 

σημαίνει ότι η ADJ(i,q) e Γ'(νΟ και 1 < q < NS(i). 

X(i) : Η τιμή επί τοις εκατό του εσωτερικού παράγοντα που αντιστοιχεί 

στην κορυφή Vi. 

W(i,q): Η τιμή επι τοις εκατό όπου η κορυφή ADJ(i,q) επηρεάζει την 

κορυφή Vj. 

Α(ί): Η απόδοση της κορυφής ν; σ' ένα ορισμένο στάδιο εξελίξεως του 

αλγορίθμου. 

CP(i): Ποσοστό του εσωτερικού παράγοντα το οποίο επηρεάζει την 

απόδοση της κορυφής vj. 

Είναι φανερό ότι CP(i)=l-£NS(i)

q=1w(i,q) 

PS : Απόδοση του όλου συστήματος στο τωρινό στάδιο. 

PL : Απόδοση του όλου συστήματος στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. 

ΒΗΜΑ 1: (Εισαγωγή δεδομένων) Εισαγωγή του Ν και των πινάκων NS, 

ADJ, W και Χ. 

ΒΗΜΑ 2: (Δημιουργία πίνακα CP) 

Για κάθε i e Ι e {1,2 Ν) θέτουμε 

CP(i) - l - I N S ( i )

q = 1 w(i,q) 

ΒΗΜΑ 3: (Ξεκίνημα ενός νέου κύκλου υπολογισμών για την απόδοση των 

κορυφών νΟ θέτουμε ί < — 0 . 

ΒΗΜΑ 4: Τοποθετούμε i < — - i + 1 , εάν i > N πήγαινε στο ΒΗΜΑ 7, 

διαφορετικά θέτουμε Α(ϊ)<—0, j < — 0 και προχωρούμε στο ΒΗΜΑ 5. 

ΒΗΜΑ 5: Θέτουμε j<----j+l, εάν j > NS(i) πήγαινε στο ΒΗΜΑ 6, 

διαφορετικά θέτουμε 

Α(ϊ)<—A(i)+W(ij)*A(ADJ(ij)) και επαναλαμβάνουμε το ΒΗΜΑ 5. 

ΒΗΜΑ 6: Προσθέτουμε την απόδοση που οφείλεται στους εσωτερικούς 

παράγοντες 

Θέτουμε Α(ϊ)<—A(i)+X(i)*CP(i) και προχωρούμε στο ΒΗΜΑ 7. 

ΒΗΜΑ 7: (υπολογισμός της απόδοσης της συστήματος) 

Θέτουμε PS < —0 και για κάθε i Ι θέτουμε PS < —PS+A(i) 
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ΒΗΜΑ 8: (έλεγχος τερματισμού) 

Αν |PL-PS| < Ε τότε πήγαινε στο βήμα 9 διαφορετικά θέτουμε PL< —PS 

και συνεχίζουμε στο ΒΗΜΑ 3. 
ΒΗΜΑ 9: (Εξαγωγή αποτελέσματος) 

Τύπωσε την τιμή του PS*100/N και σταμάτησε. 

5.5.1. Παράδειγμα 

EavV={vi,v2)....,v8} 

E={(vbvj) )} 

W={w(vi)vj),....)} 

X={xi,X2 Χ«} 
To αντίστοιχο γράφημα μπορεί να παρασταθεί με το σχήμα 5.1 

0 10 

Σχήμα 5.1 

Η εφαρμογή των βημάτων του παραπάνω αλγόριθμου θα μας δώσει P s -

3.63 ως την τελική απόδοση του συστήματος. 

Οι αντίστοιχες αποδόσεις των τμημάτων είναι 

Afa) =0.35 Α(ν2)=0.48 Α(ν3)= 0.39 Α(ν4)= 0.53 

Α(ν5)= 0.48 Α(ν6)= 0.44 Α(ν7)= 0.47 Α(ν8)= 0.50 

Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση επί τοις εκατό όλου του συστήματος είναι 

3.63*100/η=3.63*100/8=45.49% 

5.6 Η βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος δια μέσου των 
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εσωτερικών παραγόντων. 

Η εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος μπορεί να θεωρηθεί ως μία 

συνάρτηση 

Ρ=Φ(χ 1 (χ2 Xn), όπου οι μεταβλητές χι, X2,-Xn, εκφράζουν την ποσο

στιαία απόδοση των εσωτερικών παραγόντων. 

Εστω ότι το ποσοστό αυξήσεως της απόδοσης ενός τμήματος ή μιας 

ομάδας με την πρόσληψη ενός ατόμου στην συγκεκριμένη ομάδα, (με τους 

περιορισμούς λόγω του προϋπολογισμού) είναι c l s C2,..., Cn. Εφαρμόζουμε τη 

συνάρτηση Φ(χι,χ2,...,Χη) για την βελτίωση της απόδοσης ενός συγκεκριμένου 

τμήματος και για κάθε τμήμα ξεχωριστά, υπολογίζοντας για κάθε ένα από αυτά 

την τιμή της Φ. Ετσι επιλέγουμε το τμήμα εκείνο που δίνει την μεγαλύτερη τιμή 

στην απόδοση του συστήματος, δηλαδή το τμήμα, εκείνο έστω κ, που δίνει την 

μεγαλύτερη τιμή στην Φ όταν το ποσοστό αύξησης του είναι C*. Είναι φανερό 

ότι η ομάδα ή το τμήμα που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι αυτό που θα μας δώσει 

την βέλτιστη απόδοση όλου του συστήματος. 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν στο 

γράφημα του σχήματος 5.1 θέτοντας ci=0.40, C2=0.60,...,c8=0.50, η απόδοση 

του συστήματος μετά την αντικατάσταση του εσωτερικού παράγοντα Xj με 

Xj + qx, για κάθε i e Ι (αφού q είναι το ποσοστό αύξησης της απόδοσης του 

εσωτερικού παράγοντα του τμήματος νΟ προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Ì 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Χί 

0.30 

0.50 

0.35 

0.60 

0.45 

0.25 

0.55 

0.50 

Ci 

0.40 

0.60 

0.50 

0.40 

0.25 

0.40 

0.35 

0.50 

Xj + qx, 

0.42 

0.80 

0.53 

0.84 

0.56 

0.35 

0.74 

0.75 

Ps 
3.82 

3.88 

3.77 

3.95 

3.71 

3.66 

3.70 

4.24 

% 

47.7 

48.4 

47.1 

49.4 

46.3 

45.8 

46.3 

53.1 

Ετσι σύμφωνα με τα παραπάνω η βελτίωση του τμήματος 8 θα μας δώσει 

την καλύτερη απόδοση του συστήματος. 

5.7 Επίλογος 

Η μέθοδος που περιγράφηκε για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

συστήματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν τα στοιχεία του συνόλου W 

τροποποιηθούν, μια και ο αλγόριθμος ο οποίος αντιστοιχεί στην μέθοδο αυτή 
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είναι εύκολα προσαρμόσιμος. 
Η σημαντικότερη φάση στην εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων, 

βρίσκεται κυρίως στην ικανότητα δημιουργίας δεδομένων, δηλαδή την 
ποσοτικοποίηση της συνεργασιμότητας, της ροής των πληροφοριών και την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών παραγόντων. Οπου αυτή είναι δυνατή, 
ακόμα και η κατά προσέγγιση δημιουργία δεδομένων, η εφαρμογή των 
προτεινομένων μεθόδων θα δώσει μία χρήσιμη εικόνα της πραγματικής 
κατάστασης, θα διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων και θα βοηθήσει σημαντικά 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρουσίαση της καταστάσεως που επικρατεί στον εργασιακό 

κόσμο της πληροφορικής σύμφωνα με τα παγκοσμίως βιβλιογραφικός 

κρατούντα, και από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιασθεί στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται 

φανερό ότι τα τελευταία μόλις χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται έντονα στο 

προσκήνιο τα προβλήματα του προσωπικού των ΠΣ. 

Η ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό εργασίας του ανθρώπινου 

δυναμικού των ΠΣ και η σωστή τοποθέτηση του, είναι ένα από τα προβλήματα 

που απασχολεί τους ερευνητές. Ο πρωταρχικός σκοπός του προγραμματισμού 

του προσωπικού και των μηχανημάτων, είναι η βοήθεια στην αποτελεσματική 

εκπλήρωση της εργασίας. Αν θεωρηθεί ότι είναι δυνατόν οι υπολογιστές και τα 

ανάλογα περιφερειακά μηχανήματα να προγραμματίζονται σ' ένα επιθυμητό 

επίπεδο παραγωγικότητας με ρυθμό ρουτίνας, δεν μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο ως 

εφικτό για το προσωπικό του πληροφοριακού συστήματος. Ενα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο διευθυντής του πληροφοριακού συστήματος είναι 

η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως των αναλυτών συστημάτων και 

των προγραμματιστών. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία και το περι

βάλλον των ΠΣ, απαιτεί καινούργια προσόντα, νέες έννοιες σχεδιασμού 

εργασίας, μαζικές μετεκπαιδεύσεις, και μεγαλύτερη μετακίνηση εργαζομένων 

μεταξύ των ΠΣ και των άλλων τμημάτων [42, 43, 58]. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο προσωπικό των ΠΣ κατέχει ο αναλυτής/ 

προγραμματιστής. Αυτός είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του διευθυντή των ΠΣ και 

των χρηστών. Τα προβλήματα δημιουργούνται από το γεγονός ότι για τα άτομα 

αυτά, που συνήθως έχουν υψηλές γνώσεις τεχνικής και μεγάλη εμπειρία, η 

προσοχή εντοπίζεται μόνο στα τεχνολογικά και εργασιακά θέματα, ενώ 

αγνοείται ο "κοινωνικο-ψυχολογικός" παράγοντας καθώς και η ενημέρωση 
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τους σε οργανωτικά θέματα. Ακόμη, τα άτομα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους από 

πολλές απόψεις, όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων, η 

ειδική εκπαίδευση για ανάπτυξη προγραμμάτων κ.λ.π. Το αποτέλεσμα είναι 

τελικά ότι δεν γνωρίζουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την οργάνωση, τη 

διοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων γενικώς, αλλά και ειδικώς για την 

συγκεκριμένη επιχείρηση για την οποία εργάζονται. Επειδή όμως τα προγράμ

ματα που εκπονούν επηρεάζουν από μικρό έως τεράστιο βαθμό τα άλλα τμήματα, 

θα πρέπει ν' αποκτήσουν γενικές και πρακτικές γνώσεις για την συνολική 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Ενα άλλο σημαντικό πρόβλημα για τους αναλυτές που ασχολούνται με τη 

συντήρηση του λογισμικού των συστημάτων είναι η έλλειψη κινήτρων. Το 

πρόβλημα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε ανάγκασε τελευταία τους 

ερευνητές ν' ασχοληθούν ιδιαίτερα με τη συντήρηση του λογισμικού (software 

maintenance). Οι επιλυτικές προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας είναι γενικές, 

χωρίς συγκεκριμένη και ομόχρονη εκτίμηση όλων των παραμέτρων που 

συμβάλλουν στη δημιουργία του προβλήματος. Τεχνικές που αξιοποιούν τις 

πληροφοριακές δυνατότητες μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα επιλύσεως 

που εμπεριέχουν γενικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκεκριμε

νοποιούνται κατά περίπτωση και να παράγουν ένα άριστο συγκεραστικό 

αποτέλεσμα. Ετσι, τέτοιο επιλυτικό πρότυπο, στα πλαίσια αυτά, παρουσιάσθηκε 

στην εργασία αυτή. 

Οι αλληλεπιδράσεις των εργαζομένων είναι κυρίαρχο θέμα στις επιχει

ρήσεις και η πλήρης κατανόηση τους είναι πολύ σημαντική για τη διοίκηση. 

Μεμονωμένα άτομα μέσα σε μια ομάδα εργασίας, ομάδες εργασίας σ' ένα τμήμα, 

και τμήματα σε επιχειρήσεις, αλληλοεξαρτώνται. Ακόμη και άτομα τα οποία 

εργάζονται μόνα τους για να εκπληρώσουν την εργασία τους, εξαρτώνται από 

άλλους για να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να προμηθευθούν τα 

υλικά. Οι θεωρητικοί συμφωνούν ότι η αλληλεξάρτηση και η επακόλουθη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες είναι η βάση για τις 

επιχειρήσεις [212, 102]. Τα βασικά αυτά στοιχεία της αλληλεπιδράσεως και 

αλληλοεξαρτήσεως αξιοποιήθηκαν στις προτεινόμενες με την εργασία αυτή 

λύσεις. 

Με δεδομένη τη συνεχώς ανικανοποίητη ζήτηση σε εξειδικευμένο 

προσωπικό υπολογιστών, ένας καλός υπάλληλος των πληροφοριακών συστη

μάτων μπορεί πάντοτε vg βρει δουλειά σ' άλλη επιχείρηση. Εκτός από το κόστος 

των νέων προσλήψεων, οι μεταβολές στα χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι 

πολύ δαπανηρές, χωρίς να προσμετρηθούν σ' αυτές και οι επιπτώσεις στο ηθικό 

των ατόμων που παραμένουν. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο ώστε χρειάζεται 

ειδική μέριμνα από τη διοίκηση. 
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Οι επιλύσεις των παραπάνω προβλημάτων με τη χρήση των σύγχρονων 

τεχνικών, νομίζουμε ότι αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόκληση. Η ιδιομορφία 

του προσωπικού των ΠΣ, σε σχέση με τις νέες παραμέτρους εργασίας εξαιτίας 

της νέας τεχνολογίας, απαιτεί προσεγγίσεις με νέα αντίληψη, και οι προτεινό

μενες λύσεις πρέπει να είναι όχι μόνο σε επίπεδο παραινετικό και θεωρητικές, 

αλλά συγκεκριμένες, όπως συγκεκριμένα είναι τα προβλήματα και οι παράγοντες 

που τα διαμορφώνουν. 

Πιστεύουμε ότι η σωστή τοποθέτηση του προσωπικού των πληροφορια

κών συστημάτων είναι πολύ σημαντική. Μία εφαρμογή μπορεί ν' αποτύχει αν 

δεν υπάρχει σωστή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Ενα εσκεμμένο λάθος 

από ένα δυσαρεστημένο υπάλληλο, ή λάθη από ελλειπή εκπαίδευση μπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα και μεγάλο κόστος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύχθηκε μια μέθοδος για τη βελτιστοποίηση 

εκχώρησης προσωπικού με σκοπό την αύξηση της αποδόσεως του συστήματος. 

Το πρόβλημα εκχώρησης που αναπτύσσεται δεν ταυτίζεται με το γνωστό 

πρόβλημα εκχώρησης (assignment problem) [127] αλλά παρουσιάζει πολλές 

διαφορές σε βασικά σημεία. Στο γνωστό πρόβλημα της εκχώρησης είναι γνωστή 

εκ των προτέρων η απόδοση του κάθε ατόμου σε κάθε τμήμα, ανεξάρτητα από 

την κατανομή των ατόμων στα άλλα τμήματα, ενώ στην παρουσιαζόμενη μέθοδο 

υπολογίζεται η βέλτιστη κατανομή και τοποθέτηση των ατόμων σε κάθε τμήμα, 

σε συνάρτηση με την κατανομή και τοποθέτηση των ατόμων στα άλλα τμήματα. 

Κάθε επιχείρηση έχει τις ιδιαιτερότητες της γι' αυτό οι εμπλεκόμενοι επί μέρους 

παράγοντες θα είναι διαφορετικοί. Οπως αναφέρθηκε, ο κάθε παράγοντας μπορεί 

να έχει διαφορετική βαρύτητα από επιχείρηση σε επιχείρηση, και μπορεί να 

χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η σημαντικότητα της θέσης ή της μελέτης σ' όλη 

την επιχείρηση. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι προσαρμόσιμο σε κάθε 

κατάσταση, διότι οι παράμετροι και η δομή των δεδομένων αλλάζουν εύκολα 

καθώς εμφανίζονται καινούργιες πληροφορίες. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύχθηκε μία μέθοδος για την τοποθέτηση ενός 

ατόμου σε μία από n θέσεις, αξιολογώντας τη συνολική απόδοση ενός 

συστήματος, και όχι μόνο τη βελτιστοποίηση μιας μόνο περιοχής, κατοχυρώ

νοντας έτσι την καλύτερη συνολική απόδοση. 

Η δυσκολία εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων εντοπίζεται κυρίως στην 

πραγματιστική ποσοτικοποίηση των στοιχείων. Η ερευνά μας βέβαια δεν 

αφορούσε την ποσοτικοποίηση. Η ποσοτικοποίηση είναι μία επιστημονική 

μεθοδολογία η οποία έχει κλασικοποιηθεί ως γνώση, και επομένως στη παρούσα 

εργασία απλώς χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Είαι προϋπόθεση όμως ότι αυτός ο 

οποίος θα χρησιμοποιήσει τις προτεινόμενες μεθόδους για την επίλυση του 

προβλήματος, γνωρίζει τις αρχές και την πρακτική πλευρά της ποσοτικοποί-
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ησης. Το κατά πόσο η ποσοτικοποίηση θα είναι επιτυχής, είναι ένα κρίσιμο 

σημείο, αλλά έχει σχέση με τις ικανότητες του manager. Εάν ο τελευταίος δεν 

κάνει καλή ποσοτικοποίηση, δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα επιτυχώς. 

Πάντως, έστω και με σχετικά αποκλίνουσα ποσοτικοποίηση, το πρόβλημα θα 

αντιμετωπισθεί καλύτερα με την προτεινόμενη προσέγγιση, παρά εμπειρικά 

όπως γίνεται μέχρι τώρα. 

Ενα μαθηματικό μοντέλο έχει την ικανότητα να εκφράζει την αφηρημένη 

έννοια σ' ένα πρόβλημα. Μπορεί να προσδιορίζει ποια δεδομένα θα πρέπει να 

συλλεχθούν για ν' αντιμετωπισθεί ποσοτικά το πρόβλημα. Αυτό παρέχει τη 

δυνατότητα ν' αντιμετωπισθεί το πρόβλημα σε σχέση με τις αντίστοιχες 

μεταβλητές, και δίνει την ευχέρεια να γίνεται μια ταυτόχρονη μελέτη των 

μεταβλητών. Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επεξεργάζεται τις μεταβλητές και τους παράγοντες του μοντέλου, και να 

καθορίζει τις επιδράσεις που έχει η κάθε μεταβλητή ή παράγοντας σ' όλους 

τους άλλους. 

Ο κάθε manager θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι σήμερα, η δυναμική των 

επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα αυτών που έχουν πληροφοριακά συστήματα, 

καθιστά απαραίτητη την επανεξέταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και 

των μοντέλων μετά την πάροδο μιας περιόδου. Οι συνθήκες μπορεί να 

επιβάλλουν ότι έστω και πρόσφατες λύσεις θα πρέπει να επαναπροσαρμόζονται 

μετά την εφαρμογή διαφόρων τροποποιήσεων, όπως η είσοδος καινούργιων 

δεδομένων, οι αλλαγές στη σημαντικότητα των μεταβλητών κ.ά. 

Επειδή οι συνθήκες μετατρέπονται και καθιστούν απαραίτητη την 

επανεξέταση των μοντέλων, είναι δύσκολο να χαρακτηρισθεί ένα μοντέλο ως 

σωστό ή λάθος, αλλά, ως σχετικό ή άσχετο με το πρόβλημα που αφορά. Ενα 

μοντέλο μπορεί ν' αποδειχθεί χρήσιμο σε μία επιχείρηση αλλά ν' αποτύχει σε 

μία άλλη. Επίσης μπορεί να είναι αποτελεσματικό κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες και αναποτελεσματικό όταν αυτές αλλάζουν. Πολλές φορές μπορεί ν' 

αποδειχθεί ότι τα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διευθυντικό 

προσωπικό, διότι δεν κατανοεί την πλήρη τους διάσταση και τ' αντιμετωπίζει με 

σκεπτικισμό. Το προσωπικό της διοίκησης μπορεί επίσης να έχει την τάση να 

μεταφράζει τα αποτελέσματα πολύ δύσκαμπτα αντί να τα χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. 

Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι που προτείνονται θα 

πρέπει οι managers να κατανοήσουν και αξιοποιήσουν πρακτικά τις δυνατότητες 

εφαρμογής τους. 

Η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των προτεινομένων μοντέλων, σε 

συνδυασμό με την εμπειρία της διοίκησης και με την παρούσα αλλά και 

μελλοντική κατάσταση της επιχειρήσεως είναι ο καλύτερος τρόπος για την 
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εκμετάλλευση και την αξιοποίηση τους. 

Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την καλύτερη τοποθέτηση προσωπικού των 

πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και για την τοποθέτηση προσωπικού και σε 

άλλα τμήματα της επιχείρησης. 

Η όλη μελέτη έφερε στην επιφάνεια θέματα σχετικά μ' αυτά που 

μελετήθηκαν και τα οποία είναι πρόσφορα για περαιτέρω έρευνα. 

Ενδιαφέρον θα είχε η ανάπτυξη ενός νέου αλγόριθμου, ίσως στα πλαίσια 

του ουγγρικού αλγόριθμου που να επιλύει το πρόβλημα που μελετήθηκε στο 

κεφάλαιο τέσσερα, διότι η μέθοδος που προτείνεται είναι αποτελεσματική όταν 

το πλήθος "η" των θέσεων στα οποία θα εκχωρηθεί ένα άτομο είναι μικρότερο ή 

ίσο του 10, ενώ για τιμές του η>10 η εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι 

προβληματική διότι τότε απαιτείται τεράστιος υπολογιστικός χρόνος που είναι 

απαγορευτικός για τους σημερινούς Η/Υ. 

Ως προς την περαιτέρω έρευνα που αφορά την προτεινόμενη μέθοδο του 

πέμπτου κεφαλαίου μπορούν να αναφερθούν τα εξής. 

Η μέθοδος του κεφαλαίου πέντε επιλύει το πρόβλημα της τοποθέτησης 

ενός ατόμου σε μία από τις "η" θέσεις. Στα πλαίσια της παραπάνω μεθόδου, 

ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη της τοποθέτησης m ατόμων σε k < n θέσεις, όπου m 

μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το "η", λαμβάνοντας υπόψη και περιορισμούς 

σχετικά με το διατιθέμενο προϋπολογισμό για την πρόσληψη και τοποθέτηση 

προσωπικού διαφόρων κατηγοριών σε διάφορες θέσεις της επιχείρησης. 
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10 REM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΟΠΟ
ΘΕΤΗΣΗΣ 

20 REM ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
30 REM *********************************************** 
40CLS 
50 LOCATE 2,3:ΙΝΡυΤ"ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ",Ν 
60 DIM G(N,N),PI(N,N),A%(N) 
70 REM 
80 REM ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY ΠΙΝΑΚΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ G 
Qû RF\f ******************************************** 

100FORI = 1TON 
110 FOR J=l ΤΟ Ν : INPUT G(I,J) 
120 NEXT J 
130 NEXT I 
140 REM 
150 REM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ PI 
160 REM ************************************ 
170 FOR 1=1 ΤΟ Ν 
180 FOR J= 1 ΤΟ Ν : INPUT PI(I,J) 
190 NEXT J 
200 NEXT I 
210 DIM A%(N) 
220 MTC% = 0 : WH = 10 A 9 :MDN = Ν - 2 *INT(N / 2) 
230 Ρ = 1 : FOR 1=2 TO Ν : Ρ = Ρ * I : NEXT 
240 FOR U=l TO Ρ 
250 GOSUB 370 
260 GOSUB 660 
270 NEXT U 
280 LPRINT : LPRINT : LPRINT 
290 LPRINT"H ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ"; 
300 FOR 1=1 TO N:LPRINT BH%(I);:NEXT :LPRINT:LPRINT 
310 LPRINT" ME ΤΙΜΗ = ";BH 
320 LPRINT : LPRINT : LPRINT 
330 LPRINT"H ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ"; 
340 FOR 1 = 1 ΤΟ Ν : PRINT WH%(I); : NEXT : LPRINT : LPRINT 
350 LPRINT" ME ΤΙΜΗ = ";WH 
360 END 
370 REM 



380 REM ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕ 
390 RPM **************************************** 

400 IF MTC% = 1 THEN 490 
410 ΝΜ3 = Ν - 3 
420 FOR I = 1 ΤΟ Ν : Α%(1) = I : NEXT : MTC% = 1 
430 EVN% = 1 : IF Ν = 1 THEN 480 
440 IF A%(N) < > 1 OR A%(1) < > 2 + MDN THEN RETURN 
450 IF Ν < = 3 THEN 480 
460 FOR 1=1 TO NM3:IF A%(I+1) < > A%(I) + 1 THEN RETURN 
470 NEXT 
480 MTC% = 0 : RETURN 
490 IF Ν = 1 THEN 590 
500 IF EVN% = 0 THEN 530 
510IA = A%(1) : A%(1) = A%(2) : A%(2) = IA : EVN% = 0 
520 GOTO 440 
530 S%-0:FOR 11=2 TO N:IA = A%(I1):I = II -1 : D% = 0 
540 FOR J= 1 TO I:IF A%(J) > IA THEN D% = D% + 1 
550 NEXT J 
560 S% - D% + S% : SS% = S% - 2 * INT(S%/2) 
570 IF D% < > I * SS% THEN 600 
580 NEXT II 
590 A%(1) = 0 : GOTO 220 
600 SS% = S% + 1 : M = (SS% - 2*INT(SS% / 2)) * (N + 1) 
610FORJ=1TOI 
620 IF SGN(A%(J) - IA) = SGN(A%(J) - M) THEN 640 
630 M = A%(J) : L = J 
640 NEXT 
650 A%(L) = IA : A%(H) = M : EVN% = 1 : RETURN 
660 REM *********************************************** 
670 REM 
680 REM ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
690 REM ************************************************ 

700 Η = 0:FORI=1TON 
710 FOR J=I+1 TO Ν : II = Α%(1) : JJ = A%(J) 

720 F = G(I,J) * PI(IUJ) + G(J,I) * PI(JJ,II) : H = H + F 
730 NEXT J 
740 NEXT I 

750 IF H < = BH THEN 770 

760 BH = H : FOR 1 = 1 TO N:BH%(I) = A%(I) : NEXT 
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770 IF H > = WH THEN 750 
780 WH = H : FOR 1= 1 TO Ν : WH%(I) = A%(I) : NEXT 
790 PRINT:RETURN 



10 REM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

20 REM ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ Ν ΤΜΗΜΑΤΑ 

40CLS 

50 READ Ν , Μ , Ε , PL : DATA 8 , 4 , 0.00001 ,10Ε8 

60 DIM ADJ(N,M))W(N,M),NS(N),CP(N),A(N),X(N),C(N),TM(N) 
70 RFM Ψ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

80 REM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛ

ΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

90 REM ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ιnnppfvf ********************************************************* 

110 FOR I = 1 ΤΟ Ν : READ NS(I) : CP(I) = 1 : NEXT 

120 DATA 2,4,2,4,2,3,2,1 

130 FOR 1=1 TO Ν 

140 FOR J = 1 TO NS(I):READ ADJ(I,J):NEXT J 

150 NEXT I 

160 DATA 6,8,1,4,7,8,1,8,2,3,7,8,2,4,3,4,8,5,6,4 

170 FOR 1=1 TO Ν 

180 FOR J= 1 TO NS(I):READ P:W(I,J)=P/100:CP(I)=CP(I)-W(I,J) 

190 NEXT J 

200 NEXT I 

210 DATA 05,20,15,20,10,15,35,30,10,10,20,15,45,15,40,37,10,30,50,18 

220 FOR I = 1 TO Ν : READ X(I) : X(I) = X(I) /100 

230 A(I) = Χα) * CP(I) : X(I) = A(I) : TM(I) = XO) 

240 NEXT 

250 DATA 30,50,35,60,45,25,55,50 

260 FOR I = 1 TO Ν : READ C(I) : C(I) = C(I) /100 : NEXT 

270 DATA 40,60,50,40,25,40,35,50 

280 FOR L = 1 TO Ν 

290 FOR J = 1 TO Ν : X(J) = TM(J) : NEXT J 

300 X(L) = X(L) + TM(L) * C(L) 
310 RFM **************************************************** 

320 REM ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΤΑΝ ΠΝΕΤΑΙ 

330 REM ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ L 
340 REM ***************************************************** 
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350 FOR I = 1 TO Ν : AA = XO) 

360 FOR J = 1 TO NS(I) 

370 JJ = ADJ(I,J) : AA = AA + W(I,J) * A(JJ) 

380 NEXT J 

390 A(0 - AA 

400 NEXT I 

410 PS = 0 : FOR I = 1 TO Ν : PS = PS + ACQ : NEXT 

420 IF ABS(PL - PS) < E THEN 450 ELSE PL = PS 

430 REM FOR 1=1 TO 8:PRINT Α φ " ";:NEXT:PRINT:PRINT" PS = 

";PS 

440 GOTO 350 

450 D D = D D + l:LOCATE 10,10:LOCATE DD,3:PRINT "ΤΜΗΜΑ ";L 

460 LOCATE DD,15:PRINT "ΑΠΟΔΟΣΗ = ";PS 

470 LOCATE DD,40:PRINT "ΠΟΣΟΣΤΟ =";PS * 100 / N"%" 

480 IF PS > MP THEN MP = PS :LL = L 

490 NEXT L 

500 PRINT:PRINT:PRINT" TO ΤΜΗΜΑ "LL " ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕ

ΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ " 

510 END 





ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη διατριβή αυτή μελετούνται προβλήματα του προσωπικού των 

πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός της είναι η συμβολή στην βελτιστοποί

ηση της απόδοσης του προσωπικού τους, και μέσω αυτής η συμβολή στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Αναλύονται οι 

έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

το περιβάλλον τους, και γίνεται καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων που 

συνδέονται κυρίως με το προσωπικό. Εντοπίζονται και παρουσιάζονται 

λεπτομερειακά οι κοινωνικές και ψυχολογικές παράμετροι του προσωπικού 

των πληροφοριακών συστημάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και γίνεται 

η καταγραφή και η ανάλυση των συναφών προβλημάτων. Σε γενικές γραμμές, 

επιτελείται η ταξινόμηση των βιβλιογραφικών δεδομένων και προτάσεων, η 

καταγραφή των συγχρόνων γενικών τάσεων και η παρουσίαση των προβλημά

των του χώρου αυτού. Ακόμη, παρουσιάζονται με ανασκοπικό χαρακτήρα 

βασικές έννοιες της θεωρίας των γραφημάτων, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην 

επιλυτική προσέγγιση των συγκεκριμένων προβλημάτων των οποίων τη λύση 

εισηγείται η παρούσα διατριβή. 

Το πρώτο πρόβλημα στο οποίο προτείνεται επιλυτική μέθοδος, είναι η 

αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας ενός συστήματος που προέρχεται από 

τον τρόπο που τοποθετείται "η" αριθμός υπευθύνων σε αντίστοιχες "η" 

υπάρχουσες εργασιακές θέσεις. Συνεκτιμούνται οι παράμετροι που επηρεάζουν 

το πρόβλημα και κυρίως ο βαθμός συνεργασιμότητας μεταξύ των υπευθύνων, σε 

συνάρτηση με το βαθμό επίδρασης της συνεργασίας των τμημάτων στη 

λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, αφού γίνει η 

ποσοτικοποίηση των παραμέτρων και η επεξεργασία τους, καθορίζεται η θέση 

που πρέπει να καταλάβει ο κάθε υπεύθυνος, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος 

βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρισιμότερων για το σύστημα τμημάτων, που με 

τη σειρά του οδηγεί στην βέλτιστη λειτουργικότητα όλου του συστήματος. 

Το δεύτερο συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο προτείνεται επιλυτική 

μέθοδος, είναι η επιλογή της καλύτερης τοποθέτησης ενός ατόμου σε μία από 

"η" υποψήφιες εργασιακές θέσεις, με δεδομένη αδυναμία καλύψεως του συνόλου 
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τους, για διάφορους λόγους (περικοπές προϋπολογισμού κ.λ.π.). Στην περίπτωση 

αυτή εκτιμάται κυρίως η αλληλοεξάρτηση των διαφόρων τμημάτων καθώς και ο 

βαθμός συνεισφοράς του καθένα από αυτά στη γενική ευρυθμία και στη βέλτιστη 

λειτουργικότητα του όλου συστήματος. 

Η επιλυτική προσέγγιση των προβλημάτων έγινε έχοντας ως στόχο τη 

δημιουργία ενός γενικού προτύπου επιλύσεως, το οποίο διαθέτει πλαστικότητα 

ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες που μπορεί υπάρχουν σε κάθε 

περίπτωση στην καθημερινή πράξη. 



SUMMARY 
The problems of the information systems personnel, was the objective of this 

dissertation. Its aim was to contribute in the optimization of the personnel 
allocation and performance, and through them to optimize the production of the 
whole system. The concepts of the information systems as well as the factors that 
influence their environment were thoroughly analysed, and a registration and 
analysis of the problems which are associated mainly with the personnel were 
carried out. The social and psychological parameters of the information systems 
personnel were identified and presented in detail as well as their special 
characteristics; also, the pinpointing and analysis of the contiguous problems 
were effectuated. In a general outline, the bibliographical data and suggestions 
were classified, the current dominant tendencies were registered, and the issues in 
this field were presented. In addition, the essential concepts of the graph theory 
were retrospectively presented, for the cause that this theory was used for the 
solving approach of the problems, the solutions of which are put forward by the 
present study. 

The first problem on which a solving method is proposed, is the increase of 
the overall performance of a system by determining the way with which a number 
of persons is appointed in a corresponding number of positions. The main 
parameter which was taken into account was the grade of cooperation between the 
working personnel, in conjunction with the degree with which the cooperation of 
the departments affects the whole system. Thuswise, following a quantitation of the 
parameters, the post which is to be occupied by each person may be determined in 
such a way, so as to warrant the gratest degree of cooperation, which results in the 
optimum function of the whole system. 

The second problem which is dealt with, and for which a solving 
methodology is proposed, is the way for selecting one optimum position to fill, 
out of "n" existing vacant positions, considering that they can not be totally filled, 
due to various reasons (budget restrictions etc). In this case there is mainly an 
evaluation of the interdependency of the departments and the grade of contribution 
of each of them in the overall eurhythmy and in the optimum function of the whole 
system. 

The solving approach to these problems was effectuated having in mind to 
shape a model which possess plasticity, in order to be adjustable in similar 
situations of everyday practice. 
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