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Εισανωνή στη Διοίκηση τησ Γνώσηε

Κεφάλαιο Ιο
Εισαγωγή στη Διοίκηση της Γνώσης

1.1 Το έναυσμα

Η παγκοσμίως συντελούμενη “Κοινωνία των Πληροφοριών”, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των αγορών, έχει 

επιφέρει μια δραματική αλλαγή στις επιχειρησιακές συνθήκες της εποχής μας. Από την μια μεριά ο εντεινόμενος και ανοικτός 

πλέον ανταγωνισμός, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να στρέφουν την προσοχή τους στην αξιοποίηση κάθε περιουσιακού τους 

στοιχείου, τόσο για την κερδοφορία τους όσο και για την επιβίωσή τους. Από την άλλη, η παγκοσμιοποίηση των 

κεφαλαιαγορών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση και προστασία των γεωγραφικά διεσπαρμένων 

επενδυτών, ασκεί ισχυρές πιέσεις στις επιχειρήσεις ώστε να αποκαλύπτουν και να δημοσιοποιούν περισσότερα στοιχεία σχετικά 

με τις εσωτερικές δραστηριότητές τους καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών. Παραδειγματικά χαρακτηριστικά που 

ώθησαν την ανάπτυξη του πεδίου έρευνας της διοίκησης της γνώσης αποτελούν τα παρακάτω:

α) η ένταση γνώσης (knowledge intensity) στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυξάνεται προκαλώντας αυξημένα κόστη γνωσιακής 

εργασίας ανά προϊόν - π.χ. υψηλόμισθοι εργάτες ξοδεύουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους αναζητώντας για απαιτούμενη 

γνώση.

β) η γνώση που απαιτείται στις επιχειρησιακές διεργασίες αλλάζει ραγδαία, ο κύκλος ζωής της γνώσης μειώνεται σε πολλές περιοχές 

εφαρμογών — π.χ. νέες συσκευές κινητής τηλεφωνίας κατασκευάζονται ανά 3 μήνες1

γ) η πίεση χρόνου για τη λήψη αποφάσεων αυξάνεται δραματικά - π.χ. καθυστερήσεις και μη βέλτιστη ποιότητα προϊόντος 

οφείλονται στην αναποτελεσματική ροή πληροφοριών

δ) η κινητικότητα των επαγγελματιών γίνεται πιο έντονη λόγω της οικονομικής και ακόμα περισσότερο της τεχνολογικής ανάπτυξης 

— π.χ. απαραίτητη τεχνογνωσία είναι διαθέσιμη μόνο σαν υποννοούμενη γνώση λίγων εργαζομένων.

Για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να ανακαλύψουν τρόπους να 

διοικήσουν το πιο ανταγωνιστικό τους περιουσιακό τους στοιχείο, τη γνώση. Με βάση πολλές έρευνες που έχουν γίνει πρέπει να 

τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προβλήματα στην διοίκηση της γνώσης είναι ακόμα μακρυά από μια 

διαπιστωμένα αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση.

Ορισμοί που έχουν δωθεί για τη διοίκηση της γνώσης:

Η διοίκηση της γνώσης αποτελείται από τις διοικητικές λειτουργίες που συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη και τον 

έλεγχο της γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό με σκοπό την εκπλήρωση των επιχειρησιακών του στόχων.

Η διοίκηση της γνώσης είναι η συστηματική, σαφής και προσεκτική ανάπτυξη, ανανέωση και εφαρμογή γνώσης για τη μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας και της ανταποδοτικότητας των γνωσιακών κεφαλαίων.

Η διοίκηση της γνώσης περιλαμβάνει την αναγνώριση-ανάλυση της διαθέσιμης και απαιτούμενης γνώσης και τις συνεπαγόμενες 

δράσεις σχεδιασμοΰ και ελέγχου για την ανάπτυξη των γνωσιακών κεφαλαίων με στόχο την εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων.

Η διοίκηση της γνώσης είναι η τυποποίηση εμπειριών, γνώσης και εξειδίκευσης - και η ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσβασής τους - που 

δημιουργούν νέες ικανότητες, ενεργοποιούν ανώτερες επιδόσεις, ενθαρρύνουν την καινοτομία και αυξάνουν την προσλαμβανόμενη αξία των 

πελατών.
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Εισανωνή στη Διοίκηση τησ Γνώσπσ

Οι δραστηριότητες της διοίκησης της γνώσης επικεντρώνονται σε αποφάσεις σχετικά με το ποια γνώση, που, με ποια 

μορφή και σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσα σε ένα οργανισμό, μια εταιρία ή ένα δίκτυο επιχειρήσεων. 

Ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και εργαλείων για την βελτίωση της απόδοσης των γνωσιακών εργασιών και της 

μαθησιακής ικανότητας των συστημάτων. Οι διεργασίες της διοίκησης της γνώσης δεν πρέπει να εστιάζονται μόνο στην 

παρούσα χρονική στιγμή αλλά να λαμβάνουν υπόψιν τους το μέλλον. Απαιτείται γνωσιακός σχεδιασμός. Ο Davenport έχει 

αναπτύξει 10 γενικές αρχές για τη διοίκηση της γνώσης:

1. Η διοίκηση της γνώσης είναι ακριβή (όπως και η ανοησία).

2. Η αποδοτική διοίκηση της γνώσης απαιτεί υβριδικές λύσεις που συμπεριλαμβάνουν ανθρώπινα και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά.

3. Είναι αμιγώς πολιτική διαδικασία.

4. Απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη.

5. Επωφελείται περισσότερο από χάρτες και λιγότερο από μοντέλα, περισσότερο από αγορές παρά ιεραρχίες.

6. Ο διαμοιρασμός και η χρησιμοποίηση της γνώσης είναι μη φυσικές δραστηριότητες.

7. Διοίκηση της γνώσης σημαίνει βελτίωση των διεργασιών της γνωσιακής εργασίας.

8. Η πρόσβαση στη γνώση είναι μόνο η αρχή.

9. Η διοίκηση της γνώσης δεν τελειώνει ποτέ.

10. Η διοίκηση της γνώσης απαιτεί δέσμευση.

Αλλαγή προγράμματος κινητροδότησης 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και του 
διαμοιρασμού της προσωπικής γνώσης

Εσωτερικές ωφέλειες

Ενήμεροι επαγγελματίες, 
αποτελεσματικότερες 

ομάδες

Βελτιωμένη χρήση 
τεχνολογιών και αποδοχή 

της δια βίου μάθησης

Χαμηλότερα λειτουργικά 
κόστη - Λιγότερα 
λειτουργικά λάθη

Γ ρηγορότερες αποφάσεις, 
μικρότερος χρόνος απά το 
σχεδίασμά στη παραγωγή

''^\Υ

Βελτιωμένα
Παραδοτέα

Προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλότερης ποιότητας

Γρηγορότερες αποκρίσεις 
στον ανταγωνισμό και στην 

παράδοση προϊόντων

_Υ

Καλύτερη κατανόηση 
αναγκών και προβλημάτων 

των πελατών
-ζ>

Προϊόντα και υπηρεσίες με 
ικανοποιητικότερη κάλυψη 
των πελατειακών αναγκών
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Εισανωνή στη Διοίκηση rnc Γνώσησ

Γλαφυρά αν και υπερβολικά αφηρημένα μέσα από τα δέκα αυτά χαρακτηριστικά δίνεται χρώμα στην έννοια της διοίκησης της 

γνώσης. Το παραπάνω σχήμα παραθέτει παραδειγματικές προσδοκίες ωφελειών από τη διοίκηση της γνώσης.

Η διοίκηση της γνώσης αποτελεί γνωστικό αντικείμενο πολλαπλών προοπτικών:

Θεωρητική Προσέγγιση: Προσπαθεί να αναπτύξει έναν ορισμό των φαινομένων της γνώσης και της κοινωνικοποίησής της, των 

εσωτερικών μηχανισμών ενσωμάτωσης, επέκτασης και προσαρμογής της με σκοπό ο ορισμός αυτός να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο διοίκησης της γνώσης.

Οργανωσιακή Προσέγγιση: Η οργανωσιακή προσέγγιση εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας ενιαίας ολοκληρωμένης 

γνωσιοκεντρικής θεώρησης της επιχείρησης και στην αντιστοίχισή της σε νέες μεθοδολογίες κατάστρωσης και πραγμάτωσης 

επιχειρησιακής στρατηγικής.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση: Ζητούμενο της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της 

οργανωσιακής κουλτούρας που ενεργοποιούν τη διάχυση της γνώσης και η ανάλυση του φαινομένου της γνωσιακής 

κοινωνικοποίησης.

Μετρική Προσέγγιση: Πρωταρχική προϋπόθεση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας είναι υγιής χρηματοοικονομική της 

κατάσταση. Για το λόγο αυτό αναζητούνται σαφής συσχετίσεις των μηχανισμών της διοίκησης της γνώσης με σχήματα 

προσλαμβανόμενης άμεσης ή έμμεσης αξίας από την επιχείρηση.

Τεχνολογική προσέγγιση: Η τεχνολογική προσέγγιση αναζητά υπολογιστικούς μηχανισμούς αναπαράστασης, αποθήκευσης, 

μετατροπής και ανάκτησης της γνώσης προσπαθώντας ταυτόχρονα να συνθέσει μια πλατφόρμα χαρακτηριστικών που 

εστιάζονται και αναδεικνύουν την ανθρώπινη ατομική και κοινωνική κατανόηση και συμπεριφορά.

Προσέγγιση Υλοποίησης: Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εισαγωγή της διοίκησης της γνώσης στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον; Ποιοι είναι καθοριστικοί συντελεστές αποτελεσματικότητάς της; Ποιες είναι οι μεθοδολογίες 

αποδοτικής σύνθεσης των προηγουμένων προσεγγίσεων; Πως παρακολουθούνται τα προγράμματα διοίκησης της γνώσης;

Οι προσεγγίσεις αυτές αναλύονται αντίστοιχα στα πρώτα έξι κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας ενώ στο έβδομο επιχειρείται 

μια προσωπική προοπτική σύνθεσης και κριτικής όσων αναφέρθηκαν σε όλα τα κεφάλαια αυτά.

1.2 Γνώση

Η γνώση της ζωής και η γνώση της γνώσης μπορούν να χωρέσουν μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια ενός θεωρητικού σχήματος που 

θα κατορθώνει να τις παρουσιάζει στην ενότητά τους, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζει τη σχετική αυτονομία τους; Μπορεί ο 

νους - προϊόν της νόησης - να κατανοήσει τη ζωή και τη νόηση; Το νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα το μάτι είναι ένα 

παράθυρο που μας επιτρέπει να προσλαμβάνουμε παθητικά εικόνες από τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή πιστές αναπαραστάσεις 

του; Ή μήπως είναι ένα σύστημα κλειστό ως προς την οργάνωσή του που μάλλον παράγει με τη λειτουργία του έναν κόσμο 

παρά αντανακλά πιστά μια εξωτερικότητα, την οποία την θεωρούμε τέτοια μόνο επειδή αγνοούμε τους αντιληπτικούς 

μηχανισμούς;

Η επιστημονική βιβλιογραφία της διοίκησης χρησιμοποιεί κυρίως δυο μοντέλα για την «απάντηση» των παραπάνω ερωτημάτων. 

Το πρώτο περισσότερο διαδεδομένο μοντέλο βασίζεται στην επιστημονική εργασία του Polanvi που φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσμα μιας εμπειρικής καταγραφής της «προσωπικής του σχέσης» με τη γνώση. Αν και οι σκέψεις του δεν αναγνωρίσθηκαν 

ποτέ ως φιλοσοφικές, παρέχουν ένα ενοποιημένο, ευκολοκατανόητο και εύχρηστο σύνολο συμπερασμάτων για το τι είναι γνώση 

και πως επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Ίσως λόγοι λειτουργικότητας και διευκόλυνσης της επικοινωνίας καθιέρωσαν το 

έργο του που αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα δημοσιευμένα άρθρα.
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Το δεύτερο μοντέλο προέρχεται από τη κυβερνητική β’ τύπου. Η κυβερνητική πρώτης τάξεως μελετά τα ζωικά και γνωστικά 

συστήματα ως ετερόνομες μονάδες που υπερκαθορίζονται από τον εξωτερικό τους περίγυρο, με τον οποίο συνδέονται μέσω 

μιας λογικής αντιστοιχήσεων. Από αυτή τη σκοπιά οι σχέσεις που συνάπτει το ετερόνομο σύστημα με το περιβάλλον του 

πραγματώνονται με μια λογική αντιστοιχήσεων, δηλαδή μέσω αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος από μέρος του συστήματος. 

Η συσχέτιση ανάμεσα στην ταυτότητα και τη μεταβλητότητα του συστήματος ερμηνεύεται σύμφωνα με το σχήμα είσοδος- 

έξοδος. Για την κυβερνητική δεύτερης τάξης τα συστήματα αυτά πρέπει να μελετώνται ως ουσιαστικά αυτόνομες από τον 

παρατηρητή μονάδες, που καθορίζονται από μια εσωτερική σε αυτά δυναμική, σύμφωνα με μια λογική όχι πλέον αντιστοίχισης 

αλλά συνοχής. Και ακριβώς αυτή τους η αυτονομία επιβάλλει τη ριζική επανένταξη του παρατηρητή μέσα στην ίδια του την 

περιγραφή τέτοιων συστημάτων, μετασχηματίζοντας έτσι τις περιγραφικές έννοιες σε δεύτερης τάξεως έννοιες, δηλαδή σε 

έννοιες αυτοαναφορικές ή αυτολογικές, π.χ. αυτοοργάνωση, αυτοπαραγωγή, αυτοποίηση.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη της επιστημολογίας, να 

προσδιορίσουμε επιπλέον χαρακτηριστικά των δυο μοντέλων ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ενεργοποίησης και υποκίνησης 

σκέψεων για την ανάγνωση των κεφαλαίων που ακολουθούν.

1.2.1 Σύντομη προσέγγιση της επιστημολογίας

Η ιστορία της επιστημολογίας από την αρχαία Ελλάδα μπορεί να συνοψιστεί στη διεργασία για αναζήτηση απάντησης στην 

ερώτηση: «τι είναι η γνώση;».

Ο Πλάτωνας ήταν ο πρώτος που έχτισε μια πολύπλοκη δομή σκέψης για τη γνώση. Ανέπτυξε τη θεωρία της «ιδέας», η οποία 

είναι μια «μορφή» που είναι θεατή από το καθαρό νοητικό μάτι και την ίδια στιγμή το απόλυτο ιδανικό που το ανθρώπινο 

πνεύμα φιλοδοξεί να γνωρίσει. Για τον Πλάτωνα, ο φυσικός κόσμος είναι απλά μια σκιά του τέλειου κόσμου των «ιδεών».

Ο Αριστοτέλης έκρινε αρνητικά τη θεωρία του διδασκάλου του, υποστηρίζοντας ότι η «ιδέα» δε μπορεί να απομονωθεί από 

ένα φυσικό αντικείμενο, ούτε υπάρχει ανεξάρτητα από την αισθητηριακή αντίληψη.

Οι ορθολογιστές πιστεύουν ότι η πραγματική γνώση δεν είναι απόρροια των αισθητηριακών εμπειριών αλλά κάποιας ιδεατής 

νοητικής διεργασίας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή υπάρχει a priori γνώση που δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί από 

αισθητηριακές εμπειρίες. Η απόλυτη αλήθεια συμπεραίνεται αφαιρετικά από την ορθολογιστική αιτιολόγηση που βασίζεται σε 

αξιώματα. Τα μαθηματικά είναι ένα κλασσικό παράδειγμα αυτού του είδους αιτιολόγησης. Αντίθετα, οι εμπειρικιστές 

υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται προϋπάρχουσα γνώση και ότι η μόνη πηγή της γνώσης είναι οι αισθητηριακές εμπειρίες. Τα 

πάντα στον κόσμο έχουν μια εγγενή αντικειμενική ύπαρξη. Ακόμα και όταν κάποιος έχει μια ψευδαισθητική αντίληψη, το 

γεγονός ότι κάτι έχει γίνει αντιληπτό είναι σημαντικό. Η γνώση προσλαμβάνεται επαγωγικά.

Ο Rene Descartes πρότεινε τέσσερεις γενικούς κανόνες για την ορθολογική σκέψη:

1) Μη δέχεσαι τίποτε ως αληθινό για να αποφύγεις βιασύνη και προκαταλήψεις.

2) Διαίρεσε τις δύσκολες σκέψεις σε όσο το δυνατόν απλούστερα κομμάτια με σκοπό να τις αντιμετωπίσεις με τον 

καλύτερο τρόπο.

3) Ανέπτυξε τους συλλογισμούς σου με ταξινομημένο τρόπο ξεκινώντας από τους πιο απλούς για να κατακτήσεις σύνθετη 

γνώση (ακόμα και αν αυτή η ταξινόμηση είναι πλαστή).

4) Κάνε τις απαριθμήσεις σου όσο περισσότερο αναλυτικά μπορείς και τους απολογισμούς σου όσο το δυνατό 

γενικότερους ώστε να μην παραλείψεις τίποτε.

Ο Descartes υποστήριξε ότι αφού τα ίδια αντικείμενα αποκτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά αίσθησης κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες, η πραγματική γνώση για αυτά μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω του νου, όχι από τις αισθήσεις.
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Ο John Locke υποστήριξε ότι τα πράγματα που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο είναι αντικειμενικά από τη φύση τους. 

Ακόμα και αν η αισθητηριακή αντίληψη είναι λανθασμένη, λαμβάνονται. Μόνο η εμπειρία μπορεί να παρέχει στο νου ιδέες, 

θεωρώντας δυο είδη εμπειριών: Την αίσθηση και την ανάδραση («την αντίληψη της λειτουργίας του νου μέσα μας»)

Ποοσπάθειεε σύνθεσηε

Ο Kant με τη θεωρία του υπερφυσικού ιδεαλισμού συνέθεσε τις δυο θεωρίες: «Παρότι όλη η γνώση μας ξεκινά από τις 

εμπειρίες αυτό δε συνεπάγεται ότι προκύπτει και μόνο από αυτές». Σύμφωνα με αυτόν η γνώση δημιουργείται μόνο όταν 

ταυτόχρονα «εργάζονται» η λογική σκέψη των ορθολογιστών και οι αισθητηριακές εμπειρίες των εμπειριστών. Για τον Kant ο 

ανθρώπινος νους είναι ενεργός ταξινομώντας τις αισθητηριακές εμπειρίες σε χώρο και χρόνο και παρέχοντας αρχές σαν 

εργαλεία κατανόησής τους.

Ο George W. F. Hegel υποστηρίζει ότι τόσο ο νους όσο και η ύλη προέρχονται από το “απόλυτο πνεύμα” μέσω μιας 

δυναμικής διαλεκτικής διεργασίας. Η διαλεκτική διεργασία είναι η δημιουργία σύνθεσης από την δευθέτηση θέσεων και 

αντιθέσεων ή απόρριψης των μη ορθολογικών σκέψεων και διατήρησης των ορθολογικών. Η γνώση ξεκινά από την 

αισθητηριακή αντίληψη, η οποία γίνεται περισσότερο αντικειμενική και ορθολογιστική μέσω της διαλεκτικής «κάθαρσης» των 

αισθήσεων και στο τέλος παίρνει τη μορφή της αυτογνωσίας του «απόλυτου πνεύματος». Η αυτογνωσία του «απόλυτου 

πνεύματος» είναι η υψηλότερη μορφή γνώσης.

Ο Edmund Husserl συγκέντρωσε τη προσοχή του στη σχέση μεταξύ του σκεπτόμενου και του κόσμου. Έχτισε της 

αρχές της φαινομενολογίας, η οποία είναι η φιλοσοφική αναζήτηση της ανθρώπινης συνείδησης της δικής της ύπαρξης και των 

υπολοίπων αντικειμένων. Υποστήριξε ότι συγκεκριμένη γνώση είναι εφικτή μόνο περιγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 

«ακέραιας συνείδησης» και των αντικειμένων της. Η «ακέραια συνείδηση» μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσω της 

«φαινομενολογικής απλοποίησης». Πρόκειται για μια μέθοδο στην οποία όλη η «πραγματική» γνώση και οι αιτιατές υποθέσεις 

για ένα φαινόμενο παραμερίζονται, έτσι ώστε η καθαρή διαίσθηση της ουσίας του να μπορεί να αναλυθεί.

Ενώ η φαινομενολογία προσπάθησε να περιγράψει και να αναλύσει φαινόμενα, μια άλλη φιλοσοφική κίνηση που 

αποκαλείται αναλυτική φιλοσοφία συγκέντρωσε την προσοχή της στη γλώσσα με την οποία τα άτομα περιγράφουν τα 

φαινόμενα. Ο αυστριακός φιλοσοφος Ludwig Wittgenstein θεώρησε τη γλώσσα σα μια εικόνα της πραγματικότητας που 

αντιστοιχίζεται απόλυτα στη λογική.

Η σχέση μεταξύ της γνώσης και της δράσης ισχυροποιήθηκε από τη φιλοσοφική κίνηση του υπαρξισμού, τη 

συστηματική έρευνα της ατομικής ανθρώπινης ύπαρξης και ζώσας εμπειρίας.

Τέλος, έμφαση στη σχέση μεταξύ γνώσης και δράσης δόθηκε από τους “πραγματιστές”. Ο John Dewey σημείωσε ότι 

“οι ιδέες είναι ασήμαντες εκτός αν παίρνουν τη μορφή ενεργειών που επαναδιευθετούν και ανακατασκευάζουν σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό τον κόσμο στον οποίο ζούμε”. Οι πραγματιστές προσπάθησαν να αναπτύξουν μια αλληλεπιδραστική σχέση 

μεταξύ των ανθρωπίνων όντων και του κόσμου, με τις έννοιες της ανθρώπινης δράσης, εμπειρίας και του πειραματισμού.

Η δυτική επιπτημολονία

Όπως διαφαίνεται και από τις παραπάνω περιγραφές, η δυτική επιστημολογία έχει μια μακρά παράδοση στο 

διαχωρισμό του υποκειμένου που “γνωρίζει” και του αντικειμένου που γίνεται “γνωστό”. Στην παράδοση αυτή δόθηκε μια 

στερεά μεθοδολογική βάση από τον Descartes που εγκαθίδρυσε τον «καρτεσιανό διαχωρισμό» μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου, νου και σώματος, πνεύματος και ύλης. Η φιλοσοφική αυτή παράδοση έχει θεμελιακά σχηματοποιήσει τις αρχές 

των οικονομικών, της διοίκησης και της οργανωσιακής θεωρίας, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν επηρεάσει την διοικητική 

σκέψη για τη γνώση και την καινοτομία.
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Ιαπωνική διανοητική παράδοση

Αντίθετα με τη δυτική φιλοσοφική παράδοση, στην ιαπωνική διανοητική παράδοση δεν μπορεί να εντοπιστεί ο 

καρτεσιανός ορθολογισμός. Υπάρχει προσέγγιση για τη γνώση, που ολοκληρώνει όμως τη διδασκαλία του Βουδισμού, του 

Κουμφουκιανισμού και σημαντικών δυτικών φιλοσοφικών σκέψεων. Αυτό εξηγεί και τις διαφορετικές προσεγγίσεις διοίκησης 

που υπάρχουν στο δυτικό κόσμο και στην Ιαπωνία.

Τρία είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά της:

1) Ενότητα της ανθρώπινης φύσης και του φυσικού κόσμου:

Ο σύγχρονος ιάπωνας φιλόσοφος Yujiro Nakamura απέδωσε στην παράδοση αυτή το όνομα «συναισθηματικός 

νατουραλισμός». Υποστηρίζει ότι οι ιάπωνες δεν κατάφεραν να χτίσουν ορθολογική σκέψη γιατί δεν διαχώρισαν και δεν 

αντικειμενικοποιήσαν το «εγώ» και τη φύση. Αυτό αποδεικνύεται και από τα δομικά χαρακτηριστικά της ιαπωνικής γλώσσας. 

Σύμφωνα με τον Kamukara, φυσικές και διακριτές εικόνες είναι απολύτως αναγκαίες στις ιαπωνικές εκφράσεις.

2) Ενότητα σώματος και νου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκπαίδευση των σαμουράι η οποία επιδίωκε να αναπτύξει σοφία μέσω της φυσικής 

εξάσκησης.

3) Ενότητα του «εγώ» με το «άλλοι»

Τα δυο προηγούμενα χαρακτηριστικά έδωσαν μεγαλύτερη αξία στη σχέση του ατόμου με τα υπόλοιπα άτομα. Παρότι οι 

περισσότερες δυτικές προσεγγίσεις των ανθρώπινων σχέσεων βασίζονται στο ατομικισμό και τη μηχανιστική συμπεριφορά, οι 

ιάπωνες τις προσεγγίζουν σα συλλογικές και οργανικές. Το γεγονός αυτό μπορεί να υποστηριχθεί και από το γεγονός ότι στην 

ιαπωνική γλώσσα τα ρήματα δεν κλίνονται με το υποκείμενο της πρότασης.

1.2.2 Υποννοούμενη Γνώση

Η θεμελίωση της γνώσης για τον Polaniv βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, η αληθινή ανακάλυψη δεν μπορεί να 

ερμηνευτεί από ένα σύνολο τεχνητών κανόνων ή αλγορίθμων. Δεύτερον, η γνώση είναι δημόσια και επίσης σε σημαντικό βαθμό 

προσωπική (π.χ. οικοδομείται από ανθρώπους και για το λόγο αυτό συμπεριέχει συναισθήματα). Τρίτον, η γνώση που 

μετατρέπεται σε δηλωτική γνώση είναι περισσότερο θεμελιώδης. Όλη η γνώση είναι είτε υποννοούμενη είτε έχει τις ρίζες της σε 

υποννοούμενη γνώση. Επομένως η γνώση δεν είναι ιδιωτική αλλά κοινωνική. Η κοινωνικά μεταβιβαζόμενη γνώση υφαίνεται με 

την αντιληπτική εμπειρία της πραγματικότητας του ατόμου.

Υποννοούμενη και εστιακή γνώση.■ Σε κάθε δραστηριότητα, υπάρχουν δυο διαφορετικές διαστάσεις της γνώσης που είναι 

αμοιβαία αποκλειόμενες: γνώση για το αντικείμενο ή το φαινόμενο στο οποίο βρίσκεται στην προσοχή μας (εστιακή γνώση) και 

γνώση που χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το χειρισμό ή τη βελτίωση της εστιακής γνώσης (υποννοούμενη γνώση). Οι δυο 

αυτές διαστάσεις είναι συμπληρωματικές.

Η γνώση είναι προσανατολισμένη στη δράση: Στις πρώτες του εργασίες ο Polanvi χρησιμοποιούσε το ουσιαστικό «γνώση» 

και το ρήμα «γνωρίζω» ως συνώνυμες λέξεις. Αργότερα εμφατικά προσδιόρισε τις δυναμικές ιδιότητες της γνώσης: «Η γνώση 

είναι μια δραστηριότητα που περιγράφεται ως τη διεργασία του να γνωρίζεις». Υποστηρίζει ότι τα άτομα «γνωρίζουν» συνεχώς. 

Κάθε στιγμή υπάρχει μια συνεχής παλινδρόμηση μεταξύ υποννοούμενης και εστιακής γνώσης.

Άρθρωση της γνώσης: Κάποιες φορές περιγράφει τη γνώση ως ένα αντικείμενο που μπορεί να αρθρωθεί σε λέξεις. Όταν η 

υποννοούμενη γνώση μετατραπεί σε δηλωτική γνώση τότε η τελευταία μπορεί να αποτελέσει μέσο κριτικής ανάδρασής της. Η
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Βσανωνή στη Διοίκηση me Γνώσπσ

διεργασία της άρθρωσης έχει τρομακτική σημαντικότητα για την αποτελεσματική υποβοήθηση των ικανοτήτων 

απομνημόνευσης.

Περιβάλλον: Όταν λαμβάνουμε πληροφορίες διαβάζοντας ένα γράμμα και σκεφτόμαστε τα περιεχόμενά του είμαστε 

ενημερωμένοι όχι μόνο για το κείμενό του αλλά και για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που αντίστοιχες λέξεις ή σκέψεις 

αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν. Λυτό το μήνυμα πλέον δεν είναι διακριτό, η άρθρωσή του δεν είναι παρά η «κορυφή του 

παγόβουνου».

Εργαλείο με κανόνες: Ο Polanyi δίνει επίσης έμφαση στη λειτουργική προοπτική της γνώσης. Η θεώρηση ενός αντικειμένου 

ως εργαλείο εξαρτάται από τη στάση του ατόμου απέναντι του. Αν μια πέτρα χρησιμοποιηθεί ως σφυρί τότε αποτελεί φυσικό 

εργαλείο. Μέθοδοι, κανόνες, ιδεολογίες και θεωρίες είναι νοητικά εργαλεία. Η διαφορά των νοητικών εργαλείων από τα φυσικά 

(π.χ. σωματικές ικανότητες) έγκειται στο ότι τα πρώτα φιλτράρονται από ένα κοινωνικό πρίσμα. Ένα άτομο πρέπει να είναι 

σίγουρο για το κοινωνικό περιβάλλον για να χρησιμοποιήσει τα νοητικά εργαλεία. Επιπρόσθετα ο Polanyi χρησιμοποιεί την 

έννοια του «κανόνα». Ένας κανόνας είναι άρρηκτα δεμένος με το αποτέλεσμα της ατομικής δράσης. Η γνώση των κανόνων 

αυτών λειτουργεί ως υποννοούμενη γνώση. Οι κανόνες αποτελούν το πρότυπο της ορθολογικότητας και μπορούν να αλλάζουν. 

Δημιουργούνται με τη διεργασία της γνώσης ή προέρχονται από την παράδοση. Ο προσωπικός έλεγχος των κανόνων είναι 

εφικτός.

Ιεραρχία της γνώσης: Η διάκριση της ιεραρχίας γνώσης προέρχεται από τον τρόπο χρήσης των κανόνων. Το χαμηλότερο 

επίπεδο γνώσης είναι η χρησιμοποίηση κανόνων που ελέγχονται από το ίδιο το αντικείμενο (skill-επιδεξιότητα). Το άτομο έχει 

την δυνατότητα από μόνο του να κρίνει αν η δράση του ήταν πετυχημένη. Το επόμενο επίπεδο είναι η τήρηση κανόνων που 

παράγονται από το κοινωνικό περιβάλλον έξω από το άτομο (know-how). Τα άτομα του περιβάλλοντος είναι αυτά που κρίνουν 

την αποτελεσματικότητα της δράσης. Το υψηλότερο επίπεδο γνώσης αντιστοιχίζεται στην ικανότητα αλλαγής των κανόνων 

(expertise-πραγματογνωμοσύνη). Η πραγματογνωμοσύνη δεν αποτελεί ιδιότητα αλλά η σχέση μεταξύ της ατομικής δράσης και 

του κοινωνικού συστήματος κανόνων.

Ποιράδοση: Η παράδοση περιγράφει πως η γνώση μεταφέρεται μέσα στην κοινωνία. Η παράδοση είναι ένα σύστημα αξιών έξω 

από το άτομο. Τόσο η γλώσσα όσο και η παράδοση είναι κοινωνικά συστήματα που συλλέγουν, αποθηκεύουν και μεταφέρουν 

τη γνώση της κοινωνίας. Ο Polanyi ενδιαφέρθηκε κυρίως με τη μεταφορά της διεργασίας της γνώσης από το ένα άτομο στο 

άλλο και αναγνώρισε τρεις υποννοούμενους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς: τη μίμηση, την αναγνώριση-κατανόηση, τη μάθηση 

από την πράξη1. Η παράδοση μεταφέρει μοτίβα δράσεων, κανόνων, αξιών και νορμών. Δημιουργεί κοινωνική τάξη γιατί τα 

άτομα είναι σε θέση να προβλέψουν τις δράσεις των άλλων αλλά και τις αναμενόμενες προσδοκίες για τα ίδια.

1.2,3 Κυβερνητική β’ τύπου

Σύμφωνα με τη κυβερνητική β' τύπου σε κάθε γνωστική εμπειρία το υποκείμενο της γνώσης εμπλέκεται με τρόπο προσωπικό 

που έχει τις ρίζες του στη βιολογική του δομή, για την οποία κάθε εμπειρία βεβαιότητας αποτελεί ένα γνωστικό φαινόμενο 

τυφλό στις γνωστικές ενέργειες των άλλων ατόμων. Η εν λόγω απομόνωση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σ’έναν κόσμο που 

δημιουργείται από κοινού με αυτά τα άτομα. Όταν μελετήσουμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε να 

γνωρίζουμε τον κόσμο, βρίσκουμε πάντοτε ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την ιστορία των πράξεών μας-βιολογικών και 

κοινωνικών- από τον τρόπο που ο κόσμος φαίνεται σ’εμάς.

Η στιγμή του αντικατοπτρισμού μπροστά στον καθρέφτη έχει πάντοτε ιδιαίτερη σημασία: είναι η στιγμή που μπορούμε να 

αποκτήσουμε επίγνωση του μέρους του εαυτού μας που είναι αδύνατο να το δούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο 

αντικατροπτισμός, αναστοχασμός είναι μια διαδικασία επίγνωσης του τρόπου με τον οποίο γνωρίζουμε. Ένας από τους λόγους

1 Η «μεταφορά της γνώσης» δεν είναι ικανοποιητικός όρος αφού η γνώση δεν μεταφέρεται ως υλικό αγαθό αλλά ο λήπτης 
επανακατασκευάζει τη δική του κατανόηση
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που αποφεύγουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες της γνωστικής μας ικανότητας είναι ότι το γεγονός μας προκαλεί μια ελαφρά 

αίσθηση ιλλίγου και αμηχανίας εζαιτίας της κυκλικότητας που συνεπάγεται η χρήση ενός οργάνου ανάλυσης για την ανάλυση 

του ίδιου του οργάνου ανάλυσης. Το φαινόμενο της γνώσης δεν πρέπει να γίνει κατανοητό σαν κάτι που αφορά «γεγονότα» ή 

«αντικείμενα» εξωτερικά από εμάς που τα αντιλαμβανόμαστε και τα αποθηκεύουμε μέσα στο κεφάλι μας. Η εμπειρία 

οποιουδήποτε πράγματος εκεί έξω επικυρώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από την ανθρώπινη μορφή, ο οποίος καθιστά δυνατό 

το «πράγμα» που προκύπτει κατά την περιγραφή.

Τα έμβια όντα ως αυτοποιητικές μηχανές:

1) Χαρακτηρίζονται από αυτονομία, δηλαδή υποτάσσουν τις περιβαλλοντικές μεταβολές και διαταραχές στην ιδιαίτερή του 

οργάνωση.

2) Διαθέτουν ατομικότητα, δηλαδή, διατηρούν, χάρη στην ίδια τους τη δραστηριότητα, την ταυτότητά τους, η οποία είναι 

ανεξάρτητη από τις αλληλεπιδράσεις τους με οποιονδήποτε παρατηρητή.

3) Αποτελούν ανεξάρτητες μονάδες, η λειτουργία των οποίων οροθετεί τα ιδιαίτερα σύνορά τους ως αυτοποιητικών 

συστημάτων.

4) Δεν διαθέτουν σκοπό τελικότητα: έννοιες όπως σκοπός, λειτουργία τελεονομία δεν ανήκουν στο φαινομενολογικό πεδίο των 

έμβιων συστημάτων αλλά στο περιγραφικό πεδίο του παρατηρητή. Τέτοιες έννοιες δεν προκύπτουν από τη λειτουργία της 

αυτοποιητικής οργάνωσης αλλά αντίθετα ανήκουν στο πλαίσιο παρατήρηση αυτής της λειτουργίας.

5) Οι αυτοποιητικές μηχανές δεν έχουν είσοδο και έξοδο. Τα έμβυα συστήματα υφίστανται διαταραχές από εξωτερικά και 

ανεξάρτητα συμβάντα που τους πρόκαλούν δομικές - όχι οργανωσιακές - μεταβολές. Οποιαδήποτε όμως εσωτερική 

δομική μεταβολή και αν λάβει χώρα, οφείλει πάντοτε να υποτάσσεται στη διατήρηση της αυτοποιητικής οργάνωσης που 

χαρακτηρίζειτο σύστημα στο σύνολό του. Συνεπώς έννοιες όπως είσοδος/έξοδος, πληροφορία, πρόγραμμα κ.α. ανήκουν 

στο δικό μας περιγραφικό πεδίο ως παρατηρητών του αυτοποιητικού συστήματος. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες 

αυτοποιητικές έννοιες, μεταχειριζόμαστε την αυτοποιητική μηχανή σαν να ήταν αλλοποιητική και επομένως δεν μπορούμε 

να γνωρίσουμε τίποτε για την οργάνωσή της ως αυτοποιητικό σύστημα.

Η ιδέα της ζωικής αυτονομίας, με τη σειρά της, συνεπάγεται τη σχετική ανεξαρτησία της εσωτερικής δυναμικής του έμβιου 

συστήματος από τη δυναμική του περιβάλλοντος του. Το περιβάλλον δεν καθορίζει πλέον τη δομή, την ταυτότητα και την 

οργάνωση του συστήματος. Αντίθετα το σύστημα χάρη στην οργανωσιακή του κλειστότητα και αυτονομία, επιλέγει και 

ενσωματώνει τα εξωτερικά ερεθίσματα ή τις διαταραχές ώστε να διατηρεί την ακεραιότητά του.

Οι Maturana και Varela με το να θεωρούν τις επιρροές του περιβάλλοντος όχι ως μορφωτικές εισόδους αλλά ως διαταραχές 

μέσα στο πεδίο των αλληλεπιδράσεων του έμβιου συστήματος, δίνουν μια νέα εικόνα της εξελικτικής δυναμικής. Το σύστημα 

και το περιβάλλον δεν αποτελούν τους αντιθετικούς πόλους της εξελικτικής διαδικασίας, αλλά συσχετίζονται μέσα στο πλαίσιο 

ενός ευρύτερου συστήματος, η δυναμική του οποίου προκύπτει από τη συνεξέλιξη αυτών των δυο υποσυστημάτων. Οι 

εξωτερικές διαταραχές πυροδοτούν αλλά δεν καθορίζουν τις δομικές μεταβολές των έμβιων όντων. Και αυτό γιατί, η δομή κάθε 

αυτοποιητικού συστήματος καθορίζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το σύστημα πραγματώνει και διατηρεί μέσα στο 

χώρο και το χρόνο την αυτοποιητική του οργάνωση. Έτσι διαφορετικά από δομική άποψη αυτοποιητικά συστήματα ορίζουν 

και ορίζονται από εντελώς διαφορετικά πεδία αλληλεπιδράσεων.

Στο πλαίσιο της αυτοποιητικής θεωρίας, η φυσική ιστορία των έμβιων όντων περιγράφεται ως ιστορία αμοιβαίων καθορισμών, 

νέων οροθετήσεων και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη δομική σύζευξη του οργανισμού με το περιβάλλον. Δεν πρόκειται 

για την επιβίωση του καταλληλότερου αλλά απλά για την επιβίωση του κατάλληλου.

Βσανωνή στη Διοίκηση me Γνώσπσ
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Εισανωνή στη Διοίκηση me Γv<bonc

Για τους Maturana και Varela τα έμβια όντα δεν είναι μαριονέτες στα χέρια τυφλών εξωτερικών δυνάμεων, αλλά αντίθετα είναι 

αυτοματοποιητικά συστήματα που υπάρχουν μέσα σε ένα πεδίο αλληλεπιδράσεων που το διαμορφώνουν τα ίδια με τη δομική 

σύζευξή τους τόσο με τον ανόργανο κόσμο όσο και με άλλα αυτοποιητικά συστήματα. Στο εσωτερικό αυτού του ζωτικού πεδίου 

αλληλεπιδράσεων τα έμβια όντα υπάρχουν και δρουν ως γνωστικά συστήματα. Τα έμβια συστήματα είναι τα κατεξοχήν 

γνωστικά συστήματα και η ζωή ως διαδικασία είναι διαδικασία γνώσης.
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Πο<χ ma ννωσιοκεντοικη θεώρηση me επιγείοησησ

Κεφάλαιο 2ο
Προς μια γνωσιοκεντρική θεώρηση της επιχείρησης

2.1 Εισαγωγή στις Θεωρίες της Επιχείρησης

Οι θεωρίες της επιχείρησης είναι αντιλήψεις και μοντέλα που εξηγούν και προβλέπουν τη δομή και τη συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει μια μοναδική θεωρία που να ενσωματώνει όλα τα διαφορετικά επίπεδα μελέτης. Κάθε μια από αυτές 

αποτελεί μια αφαιρετική προσέγγιση πραγματικών επιχειρησιακών μοντέλων που σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εξηγεί ένα 

συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Υπάρχουν πολλαπλές θεωρίες που ανταγωνίζονται στη προσφορά 

θεμελιωδών εξηγήσεων στα ίδια φαινόμενα και είναι συμπληρωματικές στην ερμηνεία άλλων φαινομένων.

Οι οικονομικές θεωρίες επικεντρώνονται στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στις εξωτερικές αγορές, 

προσπαθούν να προβλέψουν τις αγοραστικές αποφάσεις τους στις εσωτερικές αγορές και τις αποφάσεις προμήθειας στις 

εξωτερικές αγορές. Οι οργανωσιακές θεωρίες αντικρούοντας την προσέγγιση της επιχείρησης ως ένα μοναδικό λήπτη απόφασης, 

την αναγνωρίζουν ως ένα σύνθετο οργανισμό που εμπεριέχει πολλαπλές μοναδικές οντότητες, αναλύουν την εσωτερική δομή της 

και τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων αυτών. Οι επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών προσπαθούν να απαντήσουν στο 

ερώτημα της αιτίας ύπαρξης των επιχειρήσεων αναφέροντας ως πιθανές αιτίες τη βέλτιστη ανάθεση κινδύνων και τη θεωρία του 

κόστους συναλλαγών. Προσπάθειες σύνθεσης των προηγούμενων θεωριών κατέληξαν στη συμπεριφορική θεωρία της 

επιχείρησης και στην εξελικτική θεωρία της επιχείρησης.

Για τους ορθολογικούς οικονομολόγους, η κατασκευή μιας ορθολογικής οικονομικής τάξης είναι συνώνυμη με τη 

προσπάθεια εύρεσης του βέλτιστου τρόπου χρήσης δεδομένων πόρων. Το οικονομικό πρόβλημα επομένως εντάσσεται στα 

πλαίσια ενός προβλήματος λογικής, οικονομικών υπολογισμών. Η θεώρηση της επιχείρησης από τις νεοκλασσικές οικονομικές 

θεωρίες είναι παρόμοια με την αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν ένα μαύρο κουτί: η συμπεριφορά της επιχείρησης 

αναγνωρίζεται από το πρότυπο των ανιχνεύσιμων ενεργειών που εκδηλώνει ως αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

Σύμφωνα με μια τέτοια άποψη, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεδομένο και γνωστό σύνολο επιλογών και δεν 

πρέπει να επιδεικνύουν δυσκολία στην επιλογή της ενέργειας που είναι βέλτιστη για τις ίδιες, με βάση τους στόχους τους. 

Θέματα που σχετίζονται με το πως αναπτύσσονται το σύστημα προτεραιοτήτων και ο προγραμματισμός, και με τον τροπο της 

λήψης των αποφάσεων τις περισσότερες φορές δεν εξερευνούνται.

Η νεοκλασσική οικονομική θεωρία των επιχειρήσεων και η συμπεριφορική θεωρία για τους ανθρώπους αποτελούν ένα καλό 

ζευγάρι: οι επιχειρήσεις όπως και τα άτομα θεωρούνται σταθερές, οριοθετημένες και μετρήσιμες οντότητες των οποίων η 

συμπεριφορά περιγράφεται από τη συστηματική επανάληψη σχέσεων ερεθισμών εισόδου και συμπεριφορών εξόδου τις οποίες 

μπορεί να αναγνωρίσει ένας παρατηρητής.

Ο περίεργος χαρακτήρας της ορθολογικής οικονομικής τάξης προσδιορίζεται ακριβώς από το γεγονός ότι η γνώση των 

περιστάσεων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποτέ δεν υπάρχει σε μια συγκεντρωμένη ή ολοκληρωμένη μορφή, αλλά 

μεμονωμένα σε διασκορπισμένα στοιχεία ελλειπούς και αλληλοσυγκρουόμενης γνώσης που όλα τα διαφορετικά άτομα 

κατέχουν.

Με σκοπό να χαράξουν στρατηγική οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να κατείχαν όλη αυτή τη γνώση έτσι ώστε να λειτουργήσουν 

στη συνέχεια με τη προτασιακή λογική της μορφής "αν η αναταραχή στο περιβάλλον είναι σημαντική, η επιχείρηση πρέπει να 

είναι στρατηγικά επιθετική". Η προτασιακή όμως αυτή γνώση είναι απαραίτητα συσχετιζόμενη με γενικεύσεις σε τύπους 

περιβαλλόντων που συνδέονται με τύπους στρατηγικής συμπεριφοράς σε τύπους περιστάσεων. Όμως όλα τα περιβάλλοντα, οι 

στρατηγικές και οι περιστάσεις είναι μέχρι ένα βαθμό μοναδικά για κάθε επιχείρηση. Πως επομένως οι υπεύθυνοι σχεδιασμού
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θα πρέπει να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη γνώση και να την εντάξουν σε ένα γενικευμένο περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να 

ακολουθήσουν τις επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές;

Μια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα μπορεί να αποτελέσει μια προσπάθεια να μελετηθούν με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια οι διαφορετικές συνθήκες, να εξαχθούν ειδικά συμπεράσματα ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά κατά το στάδιο της 

γενίκευσης. Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, οι υπο συνθήκη γενικεύσεις είναι ενιαίες σε ολόκληρο το φάσμα εφαρμογής 

τους. Δε μπορούν να λάβουν υπόψην τους την τοπικότητα του χώρου και του χρόνου.

Επομένως το ζητούμενο είναι ο μηχανισμός με τη χρήση του οποίου θα καταφέρουμε να επεκτείνουμε τη εκμετάλλευση 

των διαθέσιμων πόρων (κατανεμημένη γνώση) με τρόπο τέτοιο ώστε γίνεται υπέρβαση του ελέγχου ενός μυαλού.

2.2 Η γνώση στις Διοικητικές και Οργανωσιακές θεωρίες

Η βιβλιογραφία της διοίκησης τον τελευταία αιώνα μπορεί να διαιρεθεί σε δυο κατευθύνσεις ανάπτυξης: Την 

«επιστημονική γραμμή» από τον Taylor στον Simon και τη σύγχρονη τάση της επιστημονοποίησης της στρατηγικής· την 

«ανθρωπιστική γραμμή» από τον Mayo στον Weick με τη πρόσφατη αναζήτηση της οργανωσιακής κουλτούρας.

Η επιστημονική διοίκηση περιγράφηκε συστηματικά από τον Frederick W. Taylor ο οποίος έδωσε σημαντική διάσταση 

στις «επιστημονικές» μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας, με μεταβλητές εξέτασης το χρόνο και το 

μηχανισμό. Ουσιαστικά αποτέλεσε μια προσπάθεια τυποποίησης των εμπειριών και των νοητικών ικανοτήτων των εργατών σε 

αντικειμενική και επιστημονική γνώση. Όμως απέτυχε στο να συλλάβει τις εμπειρίες και τις κρίσεις των εργατών σαν πηγή νέας 

γνώσης, με αποτέλεσμα η δημιουργία νέων μεθόδων εργασίας να είναι υπευθυνότητα μόνο των διοικούντων.

Από άλλη σκοπιά, η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων ανέδειξε τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στη 

διοίκηση. Το 1920 μια ομάδα φοιτητών στο Harvard με επικεφαλή τον George Elton Mavo, έκανε μια σειρά πειραμάτων στο 

εργοστάσιο Hawthorn που ανέδειξε ότι μια σειρά κοινωνικών παραγόντων όπως η ηθική και η αίσθηση της δέσμευσης σε μια 

ομάδα βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Ο Mavo κατηγόρησε τον Taylor ότι αντιμετωπίζει τον εργάτη σαν «οικονομικό» άτομο 

και υποστήριξε ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας. Και 

αυτός όμως εντρύφησε σε περισσότερο «επιστημονικές» θεωρίες των ανθρώπινων ομάδων και τις κοινωνικής αλληλεπίδρασης - 

δυναμική της ομάδας, λειτουργικός συμπεριφορισμός - αντιμετωπίζοντας τα άτομα σαν μηχανές αντίδρασης σε εξωτερικά 

ερεθίσματα, με μικρή ικανότητα δημιουργίας γνώσης.

Ο Chester I. Barnard προσπάθησε να συνθέσει τις δυο θεωρίες σε οργανωσιακό επίπεδο. Ήταν ο πρώτος που σημείωσε 

την αξία του «οργανισμού» στη διοίκηση επιχειρήσεων. Παρότι η γνώση δεν ήταν κεντρικό του σημείο αναζήτησης, η 

προσέγγισή του συμπυκνώνεται σε δυο σημεία: α) Η γνώση αποτελείται όχι μόνο από λογικό, γλωσσικό περιεχόμενο αλλά 

επίσης από συμπεριφορικό, μη γλωσσικό περιεχόμενο, β) Οι ηγέτες δημιουργούν αξίες, πιστεύω και ιδέες με σκοπό να 

διατηρήσουν ένα «ηχηρό» γνωσιακό σύστημα μέσα στον οργανισμό αλλά και για να διαχειριστούν τον οργανισμό ώς σύστημα 

συντονισμού. Υποστήριξε ότι η ουσιαστική προσέγγιση στις διεργασίες διοίκησης των επιχειρήσεων εντοπίζεται στην 

αντιμετώπιση του οργανισμού σαν ολότητα με συσχετιζόμενες ολοκληρωμένες συνθήκες. Υπερβαίνει τις ικανότητες μιας 

αποσπασματικής νοητικής μεθόδου και των τεχνικών ανάλυσης παραγόντων μιας κατάστασης. Οι όροι που σχετίζονται με τις 

διεργασίες αυτές είναι: αίσθημα, κρίση, διαίσθηση, συμμετρία, ισορροπία, καταλληλότητα, ολοκλήρωση. Είναι περισσότερο 

θέμα τέχνης παρά επιστήμης, αισθητικής παρά λογικής.

Η προσπάθεια σύνθεσης των ανθρωπιστικών και της επιστημονικών προσεγγίσεων έδωσε τις ρίζες της στην οργανωσιακή 

θεωρία. Ο Herbert Simon σημαντικά επηρρεασμένος από την υπολογιστική και τη γνωσιακή επιστήμη “είδε” σαν πιο
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σημαντική λειτουργία των στελεχών τη διεργασία λήψης αποφάσεων. Μελέτησε τη φύση της και ανέπτυξε μια θεώρηση του 

οργανισμού σαν “μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών”. Προσπάθησε να αναπτύξει μια επιστημονική θεωρία για την επίλυση 

προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, βασιζόμενος στην υπόθεση ότι η ανθρώπινη γνωστική ικανότητα είναι εγγενώς 

περιορισμένη. Όπως υποστηρίζει, τα ανθρώπινα όντα λειτουργούν σα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που εξάγουν 

“εννοιολογικές δομές” από τις εισερχόμενες πληροφορίες, μέσω των αισθητήριων οργάνων τους, ενώ είτε τις αποθηκεύουν σα 

νέα γνώση είτε τις χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν ενέργειες. Σύμφωνα με το Simon ένας οργανισμός που αντιμετωπίζει ένα 

σύνθετο περιβάλλον πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιεί την απαίτηση για κατανομή πληροφορίας 

μεταξύ των μονάδων του, προκειμένου να αποφύγει την υπερφόρτωση τους. Θεώρησε, έτσι, παθητική τη στάση του οργανισμού 

σε σχέση με το περιβάλλον του, αφού τα εξωτερικά ερεθίσματα απλά πρέπει να αντιστοιχίζονται σε προσαρμογή του 

επεξεργαστικού συστήματος.

Πρόκληση στο παράδειγμα του Simon αποτελεί το μοντέλο του “σκουπιδοτενεκέ” που προτάθηκε από τους Cohen, 

March, Olsen και επικεντρώθηκε στην ασαφή και μη ορθολογική φύση της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων και επίλυσης 

προβλημάτων. Γι’ αυτούς ο οργανισμός είναι μια συλλογή επιλογών που αναζητούν προβλήματα· ζητημάτων και συναισθημάτων 

που αναζητούν συνθήκες απόφασης στις οποίες μπορούν να εξωτερικευτούν λύσεων που αναζητούν ερωτήματα τα οποία 

θέλουν να απαντηθούν και λήπτες αποφάσεων που θέλουν να εργαστούν. Στο μοντέλο αυτό οι ευκαιρίες επιλογών ισοδυναμούν 

με τα “σκουπίδια” και προβλήματα, λύσεις και λήπτες αποφάσεων με το “σκουπιδοτενεκέ”. Χαρακτηρίζουν τον οργανισμό ως 

σύστημα αντίληψης που ανασυνθέτει αναδρομικά ερμηνείες σε ότι συμβαίνει και όχι σα σύστημα σχεδιασμού και 

συμπερασματικής λήψης αποφάσεων. Το σύστημα προτεραιοτήτων προκύπτει σαν αποτέλεσμα της δράσης και όχι σαν 

αποτέλεσμα σχεδιασμού (αναδρομικός ορθολογισμός).

Η επιστημονοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής δημιούργησε νέα θεωρία που στοχεύει στην ερμηνεία, ανάλυση 

των συνθηκών που επιτρέπουν την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο Porter ανέπτυξε ένα πλαίσιο δυο επιλογών που 

πρέπει να απαντηθούν: 1) βιομηχανική ελκυστικότητα 2) ανταγωνιστική θέση στη βιομηχανία. Η ελκυστικότητα αναλύθηκε 

περισσότερο από το μοντέλο των πέντε δυνάμεων: α)δυσκολία εισόδου β)αγοραστική δύναμη πελατών γ)αγοραστική δύναμη 

προμηθευτών δ)απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών ε)ανταγωνιστικότητα μεταξύ υπαρχόντων ανταγωνιστών. Οι 

τεχνικές και τα πλαίσια που αναπτύχθηκαν στο πεδίο της στρατηγικής εμμέσως είχαν ως υπόθεση τη σημαντικότητα της 

στρατηγικής γνώσης, μα είναι ουτοπικό να αναμένεις τη δημιουργία γνώσης σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν τρεις παράγοντες 

που απομονώνουν την επιχειρησιακή στρατηγική από τη δημιουργία γνώσης: 1) δεν ασχολείται με ερωτήματα των αξιών και των 

πεποιθήσεων, ενώ βάση της αποτελεί η δηλωτική πληροφορία· 2) προϋποθέτει μέθοδο διοίκησης από επάνω προς τα κάτω, στην 

οποία μόνο η διοίκηση σκέφτεται και διαχειρίζεται τη δηλωτική πληροφορία' 3) δεν θεωρεί τη γνώση ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

Τα μειονεκτήματα της προηγούμενης προσέγγισης δεν άργησαν να φανούν με αποτέλεσμα για ακόμη μια φορά να 

προστεθεί μια ανθρωπιστική προσέγγιση. Ο Scein έδωσε τον ορισμό της οργανωσιακής κουλτούρας: «Ένα πρότυπο βασικών 

υποθέσεων — που εφευρέθηκαν, ανακαλύφτηκαν ή αναπτύχθηκαν από μια δεδομένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα της εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ολοκλήρωσης - που έχουν αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα, για να θεωρείται έγκυρο και επομένως θα διδάσκεται στα νέα μέλη σαν ο κατάλληλος τρόπος αντίληψης, 

σκέψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών».
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Η μελέτη της οργανωσιακής κουλτούρας ανέδειξε τον οργανισμό σαν επιστημολογικό σύστημα και σημείωσε τη σημασία 

παραγόντων όπως αξίες, δεσμεύσεις, σύμβολα, πιστεύω. Κινητροποίησε την έρευνα της υποννοούμενης γνώσης, θεωρώντας τον 

οργανισμό σαν ένα κοινό εννοιολογικό σύστημα, που μπορεί να μάθει, να αλλάξει και να εξελιχθεί από μόνο του, με τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μελών του.

2.3 Προς μια γνωσιοκεντρική θεωρία της επιχείρησης

2.3.1 Προοιονίζοντας τη γνωσιοκεντρική θεώρηση

Οονανωσιακή Μάθηση

Η ανάγκη για συνεχή μεταβολή των οργανισμών ήταν το κεντρικό ζήτημα των θεωρητικών της οργανωσιακής μάθησης. 

Η μάθηση αποτελείται από δυο είδη δραστηριοτήτων: την απόκτηση τεχνογνωσίας για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων από την υπάρχουσα εμπειρία και την ανάπτυξη νέων προτάσεων (παραδειγμάτων, σχημάτων, νοητικών μοντέλων, 

αντιλήψεων) για τον υπερκερασμό των υπαρχόντων.

Ο Senge (1990) διαπίστωσε ότι πολλοί οργανισμοί υποφέρουν από «μαθησιακές δυσκολίες». Για την αποθεράπευσή τους 

πρότεινε τον «οργανισμό μάθησης». Υποστήριξε ότι ένας τέτοιος οργανισμός έχει τη δυνατότητα τόσο για δημιουργική μάθηση 

(ενεργητική) όσο και για μάθηση προσαρμογής (παθητική μάθηση). Σύμφωνα με τον Senge υπάρχουν 5 αρχές που πρέπει να 

ακολουθηθούν από τα στελέχη για τη δημιουργία οργανισμών μάθησης: 1) ανάπτυξη συστημικής σκέψης· 2) ενθάρρυνση 

αυτοκυριαρχίας στη δική τους ζωή- 3) ανάδειξη υπαρχόντων νοητικών μοντέλων και δημιουργική αμφισβήτησή τους· 4) 

δόμηση «κοινού οράματος»· 5) υποστήριξη της ομαδικής μάθησης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη συστημική σκέψη που όπως 

αναφέρει «ίσως είναι το κλειδί για την ολοκλήρωση της λογικής και της διαίσθησης». Ο Senge σπάνια χρησιμοποίησε τον όρο 

γνώση και δεν αναφέρθηκε στο πως δημιουργείται η γνώση.

Η κριτική για την οργανωσιακή θεωρία επικεντρώνεται κυρίως στο ότι έχει αντιμετωπιστεί ως μια διεργασία αλλαγών 

προσαρμογής, που καθορίζεται από την παρελθοντική εμπειρία και στοχεύει στην ανάπτυξη ή βελτίωση ρουτινών. Δεν 

εμπεριέχει τη διεργασία δημιουργίας γνώσης. Ο διπλός βρόγχος μάθησης θεωρήθηκε ότι δε μπορεί να γίνει με συνέχεια και 

επιτυχία από τον ίδιο οργανισμό και θα έπρεπε να αναπτυχθούν σε κατάλληλα χρονικά σημεία αντίστοιχα προγράμματα. Ποιος 

επιλέγει όμως την «κατάλληλη» χρονική στιγμή και τι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα έχουν κάθε φορά αυτά τα 

προγράμματα; Ο καρτεσιανός διαχωρισμός μάλλον κρύβεται πάλι πίσω από αυτήν την αντιμετώπιση αφού η δημιουργία γνώσης 

θα πρέπει να είναι μια καθημερινή διεργασία.

θεωρία βασισμένη tnouc πόρουε (Resource-Based Theory)

Η πλέον επίκαιρη θεωρία που βασίζεται στους πόρους (resource-based theory) είναι λιγότερο μια θεωρία της δομής και 

της συμπεριφοράς μιας επιχείρησης και περισσότερο μια προσπάθεια εξήγησης και πρόβλεψης των συνθηκών που επιτρέπουν σε 

μια επιχείρηση να αναπτύσσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντιλαμβάνεται την επιχείρηση σα μια δέσμη 

ιδιοσυγκρασιακών πόρων και δυνατοτήτων, όπου πρωταρχική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η βέλτιστη σύνθεση των 

υπαρχόντων πόρων και δυνατοτήτων, με την παράλληλη ανάπτυξη της βάσης πόρων για το μέλλον. Όπως οι Stalk, Evans και 

Shulman παρατήρησαν «ο ανταγωνισμός πλέον είναι ένας πόλεμος κινήσεων, στον οποίο η επιτυχία βασίζεται στην πρόβλεψη 

των τάσεων της αγοράς και στην άμεση απόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. Οι επιτυχημένοι ανταγωνιστές 

κινούνται γρήγορα μέσα και έξω από αγορές προϊόντων, προϊόντα (η διαδικασία μοιάζει περισσότερο με αλληλεπιδραστικό 

video παιχνίδι παρά με σκακιέρα). Σε τέτοιο περιβάλλον, η ουσία της στρατηγικής δεν είναι η δομή των προϊόντων της εταιρίας 

και των αγορών που συμμετέχει, αλλά η δυναμική της συμπεριφοράς της» (και αυτή προσδιορίζεται από τους πόρους της).
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Η αναδυόμενη γνωσιοκεντρική προοπτική δεν αποτελεί ακόμη μια θεωρία των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει ικανοποιητική 

ομοφωνία σε σχέση με τις βασικές της αρχές της, το σκοπό της, την αναλυτική διαδικασία που ακολουθεί και το μοντέλο 

πρόβλεψης που πρέπει να ενσωματώσει. Αναπαριστά τη σύγκληση των ενδιαφερόντων στην αβεβαιότητα και την πληροφορία με 

νεότερα ρεύματα σκέψης για την επιχείρηση. Όταν περιορίζεται στην αντιμετώπιση της γνώσης ως τον περισσότερο στρατηγικό 

παράγοντα της επιχείρησης, δεν παύει να είναι μια επέκταση της θεωρίας που βασίζεται στους πόρους.

Ταυτόχρονα η γνώση είναι κεντρικό ζήτημα σε αρκετές διακριτά διαφορετικές ερευνητικές τάσεις όπως η οργανωσιακή 

μάθηση (organizational learning), η διοίκηση της τεχνολογίας (management of technology) η διοικητική γνώση (management 

cognition). Τα θέματα που εφάπτονται της γνωσιοκεντρικής προοπτικής της επιχείρησης επεκτείνονται πέρα από τις 

παραδοσιακές ανησυχίες της στρατηγικής διοίκησης και εμπεριέχουν την αναζήτηση της φύσης του συντονισμού μέσα στην 

επιχείρηση, την οργανωσιακή δομή, το ρόλο της διοίκησης, την εξουσιοδότηση λήψης αποφάσεων, τους προσδιοριστές των 

ορίων μιας επιχείρησης και την καινοτομία.

Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της γνωσιοκεντρικής προσέγγισης είναι ότι μας επιτρέπει να εξηγήσουμε μια σειρά πρόσφατων 

καινοτομιών και τάσεων όπως την ενδυνάμωση, την ελάττωση των διοικητικών επιπέδων, οριζόντιες και ομαδοκεντρικές δομές 

και διαεπιχειρησιακές συνεργασίες.

Η θεώρηση της επιχείρησης ως γνωσιακό σύστημα μετατοπίζει το επίκεντρο προσοχής από τους πόρους που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από τους πόρους αυτούς. Λυτή η διατύπωση 

υποννοεί ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν και επομένως χρησιμοποιούν τους πόρους τους διαφορετικά εκμεταλλευόμενες 

διαφορετικά τμήματα υπηρεσιών που μπορούν αυτοί να προσφέρουν.

Τα άτομα πλέον αντιμετωπίζονται ως ενεργοί διαμορφωτές της περιβάλλουσας πραγματικότητάς τους. Η έρευνα εστιάζεται 

στον τρόπο με τον οποίο πλέον τα άτομα αποδίδουν ερμηνείες στον εαυτό τους αλλά και στις δραστηριότητές τους.

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τη γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα της επιχείρησης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο 

κατηγορίες:

Α) εκείνους που η δουλειά τους είναι πρωταρχικά ταξινομική,

Β) εκείνους που αναζητούν να κατανοήσουν τη φύση της οργανωσιακής γνώσης κάνοντας αναλογίες μεταξύ οργανισμών και 

του ανθρώπινου εγκέφαλου.

Α) Προσπάθειες ταξινόμησης

Η πρώτη ομάδα των ερευνητών προσπαθεί να ταξινομήσει τους διαφορετικούς τύπους οργανωσιακής γνώσης και να εξάγει 

τα χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς.

Σύμφωνα με οτν Spender η γνώση μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, μπορεί να αρθρωθεί αναλυτικά ή να φανερωθεί 

έμμεσα. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν τέσσερεις τύποι οργανωσιακής γνώσης: συνειδητή (δηλωτική γνώση που διατηρείται από το 

άτομο), αντικειμενικοποιημένη (δηλωτική γνώση που διατηρείται από τον οργανισμό), αυτόματη (προσυνείδητη ατομική γνώση), 

συλλογική (γνώση σημαντικά εξαρτώμενη από τις συνθήκες που φανερώνονται από τη πρακτική του οργανισμού).

2.3.2 Προσπάθειες ανάπτυξης μιας γνωσιοκεντρικής θεωρίας της επιχείρησης
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Οι Nonaka και Taceuchi στήριξαν τη βασική τους πρόταση στην υπόθεση ότι υπάρχουν δυο τύποι οργανωσιακής γνώσης: 

η υποννοούμενη γνώση και η δηλωτική. Σύμφωνα με τη θεωρία τους η γνώση δημιουργείται και επεκτείνεται μέσω κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της δηλωτικής και υποννοούμενης γνώσης. Συνεπώς υπάρχουν τέσσερεις μορφές μετατροπής της 

γνώσης που αναλύονται σε επόμενο τμήμα του κειμένου.

Παρότι οι προηγούμενες τυπολογίες έχουν αναμφισβήτητα βελτιώσει την κατανόησή μας για την οργανωσιακή γνώση 

δείχνοντας μας την πολυδιάστατη φύση της, χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους περιορισμούς που κληρονομούνται κυρίως 

από το φορμαλιστικό τύπο σκέψης που είναι έμφυτος σε κάθε τυπολογία. Οι τυπολογίες βασίζονται στην υπόθεση ότι ένας 

παρατηρητής μπορεί να διακρίνει συστηματικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αντικειμένων μελέτης του. Αυτό είναι 

σωστό εφόσον βέβαια είμαστε γνώστες των απωλειών που θα έχουμε κάνοντας κάτι τέτοιο: για να είναι εφικτή η φορμαλιστική 

σκέψη, τα φαινόμενα που ταξινομούνται πρέπει να θεωρούνται διακριτά, διαχωρίσιμα και διαρκή.

Για παράδειγμα, εφόσον "η τάξη και η αταξία δημιουργούνται ταυτόχρονα" (Prigogine-1989), και η υποννοούμενη και 

δηλωτική γνώση είναι αμοιβαία σχηματιζόμενες, δεν θα έπρεπε να θεωρούνται ως δυο διαφορετικοί τύποι γνώσης. Η 

υποννοούμενη γνώση είναι το απαραίτητο συστατικό όλης της γνώσης. Δεν συνίσταται από διακριτά κομμάτια που μπορούν να 

διδαχθούν, να χαθούν ή να επανακατασκευαστούν.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το διαχωρισμό του Spender μεταξύ ατομικής και κοινωνικής γνώσης. Η ατομική γνώση 

είναι εφικτή ακριβώς λόγω των κοινωνικών πρακτικών στις οποίες τα άτομα συμμετέχουν. Το κοινωνικό δεν αποτελεί τη 

συνάθροιση των ατομικών εμπειριών αλλά ένα σύνολο εσωτερικών διακρίσεων που υποκινούν την ατομική δράση.

Β) Αναζήτηση Αναλογιών

Η δεύτερη ομάδα ερευνητών αναζητά να μοντελοποιήσει τον οργανισμό με βάση τον ανθρώπινο εγκέφαλο ή την ατομική 

νόηση. Αυτοί που χρησιμοποιούν ως μεταφορά τον εγκέφαλο, συνήθως υπερτονίζουν την εντυπωσιακή πλούσια συνεκτικότητά 

του και επιχειρηματολογούν για την ευριστική συσχέτισή του με τους οργανισμούς. Ο ψυχολόγος Hutchins (1993) μέσω της 

ερευνάς του για την οργάνωση των ομάδων πλοήγησης των πλοίων, έδειξε ότι η γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να 

πραγματοποιηθεί η διεργασία πλοήγησης είναι κατανεμημένη σε όλη την ομάδα. Υποστηρίζει ότι η πλεονασματική κατανομή 

της γνώσης είναι αυτή που καθιστά ικανή την ομάδα να επιτυγχάνει το σκοπό της ανεξάρτητα από το αν κάποια μέλη της είναι 

προσωρινά ανενεργά.

Χρησιμοποιώντας την ατομική νόηση ως μεταφορά, οι Weick και Roberts (1993) ανέπτυξαν την έννοια της συλλογικής 

νόησης με σκοπό να εξηγήσουν την εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία συγκεκριμένων σύνθετων οργανισμών. Για τους συγγραφείς, η 

νόηση δεν θεωρείται ως μια δεδομένη ιδιότητα αλλά ως ένα στυλ δράσης - ένα μοτίβο που τεκμηριώνεται σητν πράξη. Ακριβώς 

όπως η ατομική νόηση εντοπίζεται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που τα άτομα εμπλέκονται, η συλλογική νόηση 

τεκμηριώνεται από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλοσυσχετίζουν τις δραστηριότητές τους. Όπως αναφέρουν οι Weick 

και Roberts, "τα άτομα συνθέτουν τις δραστηριότητές τους οραματιζόμενα ένα κοινωνικό σύστημα συνδυασμένων ενεργειών και 

αλληλοσυσχετίζουν την δράση τους με το σύστημα αυτό". Η συλλογική νόηση σχηματίζεται καθώς οι ατομικές συνεισφορές 

πιο προσεκτικά αλληλοσυσχετίζονται στο χρόνο. Η συλλογική νόηση δεν είναι αναγνωρίσιμη εξολοκλήρου από κανέναν αλλά 

αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα.

Αυτό ο τύπος έρευνας αποφεύγει τις διχοτομίες που προκαλούνται από τις τυπολογίες της οργανωσιακής γνώσης, απογεύγει 

τη "συνοψιστική αυταπάτη", (την πεποίθηση ότι η γνώση μπορεί να συγκεντρωθεί από ένα άτομο). Παρόλα αυτά οι ερευνητές

δεν απαντούν στο ερώτημα του πως τα άτομα συνθέτουν τη δράση τους, πως οραματίζονται και πως προκύπτει ο 

κατανεμημένος χαρακτήρας των κοινωνικών συστημάτων.

Hooc ma ννωσιοκεντοική θεώρηση me Emmoncmc

Παλαιγεωργίου Γ. 16



nooc wa ννωσιοκεντοική θεώρηση me επ/γείοησησ

Στη συνέχεια 0α αναζητηθούν τα επόμενα ερωτήματα: 

η εξήγηση της ύπαρξης της επιχείρησης,

η εξερεύνηση της φύσης του συντονισμού μέσα στην επιχείρηση,

η ανάλυση οργανωσιακής δομής, εστιάζοντας στις συνέπειες που έχει η γνωσιοκεντρική προοπτική για την ιεραρχία και 

την ανάθεση των αρμοδιοτήτων λήψης απόφασης,

ο χαρακτήρας της γνώσης στα κοινωνικά συστήματα των επιχειρήσεων

ο καθορισμός των ορίων της επιχείρησης.

2.3.2.1 Θεμελΐωση σκέψης

Η θεμελΐωση κάθε θεωρίας της επιχείρησης βασίζεται σε ένα σύνολο αρχικών συμβάσεων που σχηματίζουν τη βάση της 

λογικής ανάπτυξης των προτάσεων για τη δομή, τη συμπεριφορά, την απόδοση και τελικά την ίδια την ύπαρξη της επιχείρησης.

Παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της γνώσης που έχουν σημαντικές συνέπειες για τη διοίκηση.

1) Μεταφερσιμότητα

Η θεωρία που βασίζεται στους πόρους αναγνωρίζει τη μεταφερσιμότητα των πόρων και ικανοτήτων μιας επιχείρησης ως 

κρίσιμο καθοριστή της δυνατότητάς τους να συνεισφέρουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε σχέση με τη γνώση, το 

θέμα της μεταφερσιμότητας δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά περιλαμβάνει και την ενδοεπιχειρησιακή 

μεταφερσιμότητα της γνώσης.

2) Ικανότητα ολοκλήοωσηε-Επικοινωνία

Η αποδοτικότητα με την οποία η γνώση μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται μερικώς από τη δυνατότητά που η ίδια 

ενσωματώνει για συνάθροιση. Η μεταφορά της γνώσης περιλαμβάνει τόσο μετάδοση όσο και λήψη. Η λήψη της γνώσης μπορεί 

να αναλυθεί με όρους της δυνατότητας απορρόφησης του λήπτη. Τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο, η 

απορρόφηση της γνώσης βασίζεται στην ικανότητα του λήπτη να την προσθέσει και να την ολοκληρώσει με την υπάρχουσα 

γνώση. Αυτό προαπαιτεί προσθετικότητα μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων της γνώσης. Η αποτελεσματικότητα του 

γνωσιακής ολοκλήρωσης βελτιώνεται όταν η γνώση μπορεί να εκφραστεί με μια κοινή γλώσσα.

3) Ανταποδοτικότητα

Η ανταποδοτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ιδιοκτήτη ενός πόρου να λάβει επιστροφή-απόδοση ίση με την αξία 

που δημιουργείται από τον πόρο αυτό. Η υποννοούμενη γνώση δεν είναι άμεσα ανταποδοτική γιατί δεν μεταφέρεται άμεσα 

παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή της στην παραγωγική δραστηριότητα. Η δηλωτική γνώση υποφέρει από δυο προβλήματα 

ανταποδοτικότητας. Πρώτον ως κοινό ή μη ανταγωνιστικό προϊόν, ο καθένας που την αποκτά μπορεί να την ξαναπουλήσει 

χωρίς να τη χάσει. Δεύτερον, το μάρκετινγκ της γνώσης την καθιστά διαθέσιμη σε πιθανούς αγοραστές. Επομένως, η γνώση 

είναι αφηρημένα ανταποδοτική με την έννοια των συναλλαγών της αγοράς. Παρότι η περισσότερη δηλωτική γνώση και 

ολόκληρη η υποννοούμενη είναι αποθηκευμένη στα άτομα, μεγάλο μέρος της έχει δημιουργηθεί μέσα στην επιχείρηση και είναι 

εξειδικευμένο γι’αυτην. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες για την μέτρηση της ανταποδοτικότητας της γνώσης και τον τρόπο βέλτισης 

επένδυσης σε αυτήν.
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4) ΕΕειδίκευση στην απόκτηση rrjc γνώσηο

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιορισμένη ικανότητα απόκτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και δημιουργίας νέας 

γνώσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης νέας γνώσης προϋποθέτει ότι τα άτομα εξειδικεύονται σε 

συγκεκριμένους τομείς γνώσης.

5) Οι γνωσιακέσ απαιτήσει τησ παοανωγήο

Η παραγωγή περιλαμβάνει την μετατροπή των εισερχομένων σε εξερχόμενα. Βασική υπόθεση σε μια γνωσιοκεντρική 

θεώρηση της επιχείρησης αποτελεί ότι η κρίσιμη είσοδος στην παραγωγή και η πρωταρχική πηγή αξίας είναι η γνώση. Όλη η 

ανθρώπινη παραγωγικότητα είναι εξαρτώμενη από τη γνώση ενώ τα μηχανήματα μπορούν να θεωρηθούν ως απλές 

ενσωματώσεις γνώσης.

2.3.2.2 Η ύπαρξη της επιχείρησης

Η ύπαρξη της επιχείρησης αναπαριστά την απόκριση στη θεμελιώδη ασυμμετρία στην οικονομία της γνώσης: η 

απόκτηση της γνώσης απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση από ότι χρειάζεται για την χρήση της. Επομένως η παραγωγή 

απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες εξειδικευμένων ατόμων που κατέχουν πολλούς διαφορετικούς τύπους γνώσης. Οι αγορές 

είναι ανίκανες να αναλάβουν το συντονιστικό ρόλο αυτό λόγω της αποτυχίας τους απέναντι α) στην ακινησία της υποννοούμενης 

γνώσης και β) στον κίνδυνο απαλλοτρίωσης της δηλωτικής γνώσης από τους πιθανούς αγοραστές. Επομένως, οι επιχειρήσεις 

υπάρχουν ως ιδρύματα για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών γιατί μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες κάτω από τις 

οποίες πολλαπλά άτομα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τηνν εξειδικευμένη γνώση τους. Οι συνθήκες αυτές περιλαμβάνουν την 

εγγύτητα και τα χαλαρά κίνητρα που είναι σχεδιασμένα για να καλλιεργήσουν το συντονισμό μεταξύ των εξειδικευμένων 

ατόμων που αποφεύγουν με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα καιροσκοπισμού που εμφανίζονται με τα ισχυρά κίνητρα στις 

γνωσιακές συναλλαγές της αγοράς.

Η συγκεκριμένη προοπτική του ρόλου της επιχείρησης ως οργανισμού ολοκλήρωσης γνώσης είναι κάπως διαφορετική αό 

αυτές που έχουν κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία. Η έρευνα για την οργανωσιακή μάθηση επικεντρώνεται στην απόκτηση και τη 

δημιουργία οργανωσιακής γνώσης. Ο Spender (1989) ορίζει τον οργανισμό ως «ένα σώμα γνώσης για τις οργανωσιακές 

συνθήκες, τους πόρους, τους μηχανισμούς αναζήτησης αιτιών, τους στόχους, τα χαρακτηριστικά, τις πολιτικές κτλ.». Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση διαχωρίζεται από δυο υποθέσεις: α) η δημιουργία γνώσης είναι ατομική δραστηριότητα, β) ο 

πρωταρχικός ρόλος των επιχειρήσεων βρίσκεται στην εφαρμογή υπάρχουσας γνώσης για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Ο κίνδυνος που κληρονομείται από την αρχή της οργανωσιακής μάθησης (επικεντρώνεται στις διαδικασίες με τις οποίες ο 

οργανισμός δημιουργεί, αποθηκεύει και εφαρμόζει νέα γνώση) εντοπίζεται στην πιθανότητα παράβλεψης των οργανωσιακών 

διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα χρησιμοποιούν τη γνώση τους. Οι οργανισμοί αποκτούν γνώση μαθαίνοντας από τα 

μέλη τους. Αυτή η διαδικασία μάθησης περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των λογικών συμπερασμάτων που εξάχθηκαν στο 

παρελθόν σε ρουτίνες που προσδιορίζουν αυτορυθμιζόμενες συμπεριφορές. Ο γενικός όρος ρουτίνα εμπεριέχει εκείνες τις 

φόρμες, τους κανόνες, τις διαδικασίες, τις συμβάσεις, τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες με τις οποίες δομείται ο οργανισμός 

και με βάση τις οποίες λειτουργεί.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση της επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ως ειδική περίπτωση της θεωρίας τους 

κόστους συναλλαγών των Coase/Willimson. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν γιατί είναι ικανές να αποφεύγουν τα κόστη που 

σχετίζονται με τις συναλλαγές της αγοράς. Μπορούν να ισχυριστούν ότι η γνωσιοκεντρική θεώρηση απλά ασχολείται με έναν 

συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής, αυτόν που αφορά τη γνώση.

Παλαιγεωργίου Γ. 18



Παρότι η παραπάνω ανάλυση ισχύει ως ένα βαθμό, η θεμελιώδεις διαφορά έγκειται στο ότι η γνωσιοκεντρική θεωρία της 

επιχείρησης δίνει έμφαση στην επιχείρηση ως οργανισμό για τη διοίκηση ομαδικής παραγωγής παρά ως έναν οργανισμό για τη 

διοίκηση των συναλλαγών.

2.3.2.3 Ο συντονισμός μέσα στην επιχείρηση

Οι υποθέσεις που αφορούν τις ωφέλειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση στην απόκτηση και αποθήκευση της γνώσης 

αλλά και για το ότι η παραγωγή προαπαιτεί την είσοδο ενός εύρους εξειδικευμένης γνώσης, επαναφέρουν μια θεμελιώδη 

πρόταση για όλες τις θεωρίες της επιχείρησης. Χωρίς τις ωφέλειες από την εξειδίκευση δεν υπάρχει ανάγκη για οργανισμούς που 

αποτελούνται από πολλαπλά άτομα. Αν θεωρήσουμε ότι πραγματικά υπάρχουν τα κέρδη της εξειδίκευσης τότε ο ρόλος του 

οργανισμού είναι ο συντονισμός πολλών ειδικών.

Η παραμέληση της μελέτης των μηχανισμών μέσω των οποίων τα άτομα ολοκληρώνουν τις παραγωγικές τους 

δραστηριότητες αντανακλάται στην επικέντρωση της οργανωσιακής θεωρίας, όχι στο συντονισμό αλλά στα προβλήματα 

συνεργασίας που προκύπτουν από την εναρμόνιση των ανόμοιων στόχων των μελών του οργανισμού. Έτσι πολλοί ερευνητές 

αντιμετωπίζουν το συντονισμό ως την επίλυση των ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων στόχων, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η 

διαφορετικότητα στόχων προκαλεί προβλήματα πρακτορείας και καιροσκοπισμού.

Συνεπής με αυτή την προοπτική, η οργανωσιακή θεωρία, επικεντρώνεται στην ιεραρχία ως τη βασική δομή για την 

οργάνωση σύνθετης κοινωνικής δραστηριότητας μέσω σχέσεων εξουσιοδοτήσεων και όπου η συνεργασία επιτυγχάνεται μέσω 

κάθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αργότερα ερευνητές αναγνώρισαν πολλαπλούς τρόπους συντονισμού. Ο Ouchi (1979) 

κατέγραψε τρεις τέτοιους τύπους: μηχανισμοί αγοράς, γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, οικογενειακοί μηχανισμοί.

Η γνωσιοκεντρική θεωρία αρχικά ασχολήθηκε μερικώς με το θέμα του συντονισμού θεωρώντας το στα πλαίσια της 

μεταφοράς και διάχυσης της γνώσης μέσα στον οργανισμό αλλά δεν έλαβε υπόψην της ότι αν η περισσότερη γνώση που 

σχετίζεται με την παραγωγή είναι υποννοούμενη η μεταφορά και διάχυσή της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η μεταφορά γνώσης 

όμως δεν είναι αποδοτική προσέγγιση στην ολοκλήρωση της γνώσης.

Αν η παραγωγή απαιτεί την ολοκλήρωση της γνώσης πολλών εξειδικευμένων ατόμων, το κλειδί της αποδοτικότητας είναι η 

επίτευξη ουσιαστικής ολοκλήρωσης με την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς γνώσης μέσω οριζόντιας μάθησης των οργανωσιακών 

μελών. Αν ένας προγραμματιστής διαδικτυακών εφαρμογών θέλει να συνεργαστεί με το διαχειριστή των βάσεων δεδομένων της 

επιχείρησής του, δε χρειάζεται να αποκτήσει όλη τη γνώση του διαχειριστή και αντίστροφα. I Ιρέπει να επιτύχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα με την ελάχιστη μεταφορά γνώσης και μεγίστη χρησιμοποίηση της γνώσης που ο καθένας κατέχει. Ακόμα και με 

ταύτιση στόχων, η επίτευξη αποδοτικού συντονισμού είναι προβληματική για τους οργανισμούς.

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο συντονισμό εξειδικευμένων οργανωσιακών τμημάτων θεωρεί ότι αυτός εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής διεργασίας που εφαρμόζεται. Έτσι ο Thomson έχει αναγνωρίσει τρεις τύπους 

αλληλεξάρτησης, «πισίνας», ακολουθιακής και αμοιβαίας ανταποδοτικότητας ενώ ο Van tic Ven ct al.(1976) πρόσθεσε έναν 

τέταρτο τύπο, της ομαδικής αλληλεξάρτησης. Ο τύπος της αλληλεξάρτησης καθορίζει και τη μορφή του συντονισμού που 

εφαρμόζεται. Η αλληλεξάρτηση «πισίνας» απαιτεί συντονισμό με κανόνες, η ακολουθιακή αλληλεξάρτηση απαιτεί συντονισμό με 

σχέδια-πλάνα, η αλληλεξάρτηση αμοιβαίας ανταποδοτικότητας σχετίζεται με την ανάπτυξη κοινών κανόνων ενώ η 

αλληλεξάρτηση ομάδας απαιτεί συντονισμό μέσω προγραμματισμένων επίσημων και απρογραμμάτιστων ανεπίσημων 

συναντήσεων.

Προςυιο ννωσιοκεντοική θεώοπσπ rnc επινείοηστίΓ
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Προς υια ννωσιοκεντοική θεώοπσπ της επινείοησης

Η γνωσιοκεντρική θεωρία της επιχείρησης θεωρεί την αλληλεξάρτηση ως στοιχείο οργανωσιακού σχεδιασμού και 

διοικητικής επιλογής και όχι ως ένα εξωτερικά καθοδηγούμενο στοιχείο από την υπάρχουσα τεχνολογία παραγωγής. 

Γενικότερο ζητούμενο είναι η επινόηση και ο σχεδιασμός μηχανισμών για την ολοκλήρωση της εξειδικευμένης γνώσης των 

ατόμων. Παρότι η τεχνολογία παραγωγής προσδιορίζει τα τεχνικά θέματα της παραγωγής και τους τύπους της εξειδικευμένης 

γνώσης που απαιτούνται για τη διεργασία, η ιεραχία και οργάνωση των εργασιών μεταξύ των ατόμων και των τμημάτων αλλά 

καιι ο προσδιορισμός του πλαισίου διασύνδεσής τους εντάσσεται στο πεδίο του οργανωσιακού σχεδιασμού. Τέσσερεις γενικοί 

μηχανισμοί για την ολοκλήρωση της γνώσης:

1. Κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες. Απρόσωπες προσεγγίσεις στο συντονισμό που περιλαμβάνουν σχέδια, 

προγράμματα, προβλέψεις, πολιτικές, διαδικασίες και προτυποποιημένα επικοινωνιακά και πληροφοριακά 

συστήματα. Οι κανόνες μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα που ρυθμίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. 

Για παράδειγμα κοινωνικές νόρμες όπως η ευγένεια είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. Η αποδοτικότητα των κανόνων αυτών στην επίτευξη του συντονισμού επεκτείνεται πέρα από την 

ικανότητά τους να ελαχιστοποιούν την επικοινωνία. Παρέχουν τη δυνατότητα να μετατραπεί η υποννοούμενη γνώση 

σε ολοκληρωμένη αναγνώσιμη μορφή δηλωτικής γνώσης χωρίς τον ακατάσχετο διπλασιασμό της.

2. Διαδοχικότητα. Η απλούστερη μορφή ολοκλήρωσης της εξειδικευμένης γνώσης των ατόμων μέσω μιας χρονικά 

προσδιοριζόμενης ακολουθίας δραστηριοτήτων που ενεργοποιούνται από την ατομική εργασία του καθενός.

3. Ρουτίνες. Η οργανωσιακή ρουτίνα είναι ένα σχετικά σύνθετο μοτίβο συμπεριφοράς που ενεργοποιείται και 

εξελίσσεται από έναν μικρό αριθμό σημάτων ή επιλογών με έναν αυτόνομο και αυτόματο τρόπο. Παρότι οι ρουτίνες 

μπορεί να είναι ακολουθιακές, το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τους είναι η ικανότητά τους να υποστηρίξουν 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων απουσία κανόνων, οδηγιών ακόμα και ανεπίσιμης εικοινωνίας. Η 

φύση του συντονισμού είναι κοντινή στην αμοιβαία ανταποδοτικότητα. Υπάρχουν δυο βασικές διαστάσεις στη 

συνθετότητα. Επιτρέπουν υψηλό επίπεδο παράλληλης δράσης, όπως για παράδειγμα στις χειρουργικές επεμβάσεις ή 

στην πλοήγηση των πλοίων και επίσης επιτρέπουν ποικιλία ακολουθιών ολοκλήρωσης της γνώσης. Αποτελούν δηλαδή 

ένα πολυποίκιλο ρεπερτόριο αποκρίσεων μέσα από το οποίο η συμπεριφορά των ατόμων εμφανίζεται σαν μια 

«γραμματική ενεργειών».

4. Ομαδική επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Παρότι όλοι οι προηγούμενοι μηχανισμοί αναζητούν την 

ολοκλήρωση μέσω της αποφυγής των κοστών επικονωνίας και μάθησης, ορισμένες εργασίες απαιτούν περισσότερο 

προσωπικές και βασισμένες στην επικοινωνία μορφές ολοκλήρωσης. Ο Galbraith (1973) σημειώνει ότι ο απρόσωπος 

συντονισμός μέσω κανόνων και σχεδίων είναι ωφέλιμο να συνοδεύεται από προσωποποιημένα περιβάλλοντα 

ομαδικότητας όπως για παράδειγμα με τη μορφή των συσκέψεων. Οι μη προτυποποιημένοι μηχανισμοί 

αλληλεπιδρά-σεων αυξάνουν τη συνθετότητα και την αβεβαιότητα της διεργασίας. Να σημειώσουμε όμως ότι τις 

περισσότερες φορές σε καταστάσεις κρίσεων παρατηρείται μεταγωγή από τη λειτουργία της επιχείρησης με βάση τις 

ρουτίνες σε λειτουργία βασιζόμενη στην ομαδική επίλυση προβλημάτων.

Επομένως η αποδοτικότητα στους οργανισμούς τείνει να συσχετίζεται με τη μέγιστη χρήση κανόνων, ρουτινών και άλλων 

μηχανισμών ολοκλήρωσης όταν ζητούμενο είναι η οικονομία στην επικοινωνία και στη μεταφορά της γνώσης ενώ η ομαδική 

λήψη απόφασης χρησιμοποιείται σε ασυνήθιστες, σύνθετες και σημαντικές εργασίες.

Παλαιγεωργϊου Γ. 20



noocma ννωσιοκεντοική θεώοησπ me επιγείοησηε

2.3.2.4 Η επιχείρηση ως κατανεμημένο σύστημα γνώσης

Παρατηρώντας τις ενέργειες των εργαζομένων στο χρόνο τις περισσότερες φορές μπορούμε να διακρίνουμε ένα μοτίβο, 

υπάρχουν συγκεκριμένες κανονικότητες στη συμπεριφορά που σημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι ακολουθούν συγκεκριμένους 

κανόνες για την πραγμάτωση της εργασίας τους. Αλλά αυτοί οι κανόνες δε δίνουν απλά σχήμα στη δράση τους, λειτουργούν ως 

κανονιστικοί περιορισμοί, ως κριτήρια με βάση τα οποία αναπτύσσεται και αποτιμάται η συμπεριφορά. Πως οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν πως να ακολουθούν τους κανόνες αυτούς; Έχουν εκπαιδευτεί με το σκοπό αυτό, για να αποκτήσουν ικανότητες που 

τους επιτρέπουν να βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της εργασίας.

Πιο γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρακτική είναι η χρήση ενός συστήματος σημάτων που καθορίζουν τις μορφές 

του σωστού και του λάθους. Αλλά ταυτόχρονα η πρακτική είναι το αποτέλεσμα βαθύτερων διαχωρισμών που ενσωματώνονται 

σε αυτήν. Πως ο εργαζόμενος ακολουθεί κανόνες; Μια απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η υπόθεση ότι κάπου στο μυαλό του 

υπάρχουν συλλογιστικές προτάσεις που τον οδηγούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων πραγμάτων. Με μια μεγαλύτερη αφαίρεση, 

ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί ως υποκείμενο αναπαραστάσεων για τον εξωτερικό κόσμο και απεικονήσεων των 

επίφοβων και επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Πως είναι όμως δυνατόν παρότι μπορεί να δηλωθεί ρητά ένας κανόνας, να υπάρχει η πιθανότητα να παρανοηθεί στην 

εφαρμογή του; Η μόνη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η αποδοχή ότι η εφαρμογή των κανόνων δε μπορεί να γίνει με 

κανόνες. Αυτό ήθελε να τονίσει και Garfinkel (1984) με την αρχή του «κ.τ.λ.»: κανένα σύνολο κανόνων δεν μπορεί να 

αυτοπεριέχεται, να είναι ολοκληρωμένο. Κάθε δράση της ανθρώπινης κατανόησης βασίζεται σε ένα συνεχές πολυδιάστατο 

υπόβαθρο για το τι είναι δεδομένο. Όταν υπάρχει έλλειψη κοινού υποβάθρου προκύπτουν οι παρανοήσεις για τις οποίες είμαστε 

αναγκασμένοι να αρθρώσουμε το υπόβαθρο και να το εξηγήσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι δεν αναπτύσσουμε εν συνειδήσει μας αναπαραστάσεις του κόσμου. Απλά αυτές είναι «νησιά σε 

μια θάλασσα άμορφων πρακτικών λαβών προς τον κόσμο». Επομένως το κέντρο δράσης της γνώσης για τον τρόπο που 

ακολουθείται ένας κανόνας δε βρίσκεται στο μυαλό του ατόμου αλλά στην πρακτική. Η κατανόησή του είναι συνεπαγόμενη της 

δραστηριότητας που αναπτύσσει.

Όπως ο Polanyi (1962-1975) αναφέρει, όταν γνωριζούμε κάτι, το γνωρίζουμε εστιακά και ολοκληρωμένα. Αλλά το 

γνωρίζουμε ολοκληρώντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες που είναι γνωστές σε εμάς υποσυνείδητα. Επομένως η ολοκλήρωσή τους 

είναι υποννοούμενη. Η υποννοούμενη γνώση έχει μια δομή από-σε: οι υποσυνείδητες λεπτομέρειες προκαλούν την εστίαση σε 

αυτό που εμείς παρακολουθούμε από αυτές. Για να παραμείνει η προσοχή μας σε κάτι πρέπει οι υποσυνείδητες λεπτομέρειες να 

παραμείνουν «απροσδιόριστες»: τη στιγμή που εστιαζόμαστε σε αυτές τερματίζει η υπάρχουσα ερμηνεία τους. Επομένως η 

υποννοούμενη γνώση απαιτεί τρία στοιχεία: το αντικείμενο εστίασης, τις υποσυνείδητες λεπτομέρειες και το άτομο που συνδέει 

τα δυο προηγούμενα στοιχεία.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τα έξης σημεία:

Α) Όλη η δηλωτική γνώση βασίζεται σε ένα σύνολο υποσυνείδητων λεπτομερειών που υποννοούμενα ολοκληρώνονται από 

τα άτομα. Αυτές οι λεπτομέρειες διαμένουν στις κοινωνικές πρακτικές, στις μορφές ζωής που τυχαίνει να συμμετέχουμε.

Β) Η ικανότητα του εργαζόμενου να ακολουθεί κανόνες βασίζεται σε ένα μη δηλωτικό υπόβαθρό. Επομένως οι κανόνες 

που ένας παρατηρητής θεσπίζει σε μια πρακτική είναι διαφορετικοί από τους κανόνες που πράγματι λειτουργούν στις 

δραστηριότητες των εργαζομένων.
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Γ) To μη δηλωτικό υπόβαθρο που οδηγεί τη συμπεριφορά μας γίνεται γνωστό σε εμάς από τη κοινωνικοποίησή του με 

τους άλλους. Μέσω της κοινωνικοποίησης στην πράξη, εσωτερικεύουμε ένα σύνολο υπόβαθρων διαχωρισμών που 

επανακατασκευάζονται στην πράξη.

Η δομή των κοινωνικών πρακτικών: ρόλοι, διαθέσεις και αλληλεπιδραστικές καταστάσεις

Ο Mouzelis (1995) προτείνει ότι οι κοινωνικές πρακτικές μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούνται από τρεις διαστάσεις.

Πρώτη διάσταση είναι η κοινωνική θέση ή ο ρόλος που σχετίζεται με τις κανονιστικές προσδοκίες από την ανάληψη ενός 

συγκεκριμένου ρόλου.

Η διάσταση της διάθεσης ουσιαστικά αποτελείται από το σύστημα των νοητικών προτύπων της αντίληψης, της εκτίμησης 

και της δράσης που έχει καλλιεργηθεί στο άτομο από τις προηγούμενες κοινωνικοποιήσεις του σε συγκεκριμένες περιστάσεις 

δράσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bourdieu (1990) η συνήθεια-προδιάθεση «είναι προϊόν της ιστορίας, παράγει 

ατομικές και συλλογικές πρακτικές - περισσότερη ιστορία - σε συμφωνία με τα σχήματα που δημιουργήθηκαν από την ιστορία, 

διασφαλίζει την ενεργή παρουσία των παλιότερων εμπειριών». Για τον Bourdieu, η ενεργή παρουσία του παρελθόντος είναι αυτή 

που δίνει στις κοινωνικές πρακτικές μια συνέχεια και μια σχετική αυτονομία σε σχέση με τα εξωτερικά προσδιοριστικά του 

άμεσου παρόντος.

Η διάσταση της αλληλεπιδραστικής περίστασης αναφέρεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα μια 

κοινωνική δραστηριότητα και στο οποίο ενεργοποιούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και η προδιάθεση. Επομένως για να 

επεξηγήσουμε τη συμπεριφορά των εργαζομένων πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυναμική εξέλιξη των διακριτών 

αλληλεπιδράσεών του με τους άλλους μέσα σε ένα συγκεκριμένο προσωρινό κοινωνικό περιβάλλον.

Με βάση τις τρεις προηγούμενες διαστάσεις, κανένας δε μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή μιας 

κοινωνικής πρακτικής αφού προαπαιτείται ότι είναι ικανός να προβλεψει όλα τα μελλοντικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν 

στην πράξη και ότι κατέχει μια ευκρινή γλώσσα για να αναπαραστήσει πιστά αυτό που συμβαίνει. Και οι δυο υποθέσεις είναι 

λανθασμένες. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δε γνωρίζουμε αρκετά αλλά ότι δε γνωρίζουμε τι πρέπει να 

γνωρίζουμε. Αυτό το είδος θεμελιώδους αβεβαιότητας (δεύτερης τάξης άγνοια) ισχυροποιεί την άποψη του Hayak ότι σε ένα 

κοινωνικό σύστημα, η γνώση είναι διασκορπισμένη. Δεν είναι διασκορπισμένη μόνο με την έννοια ότι δε μπορεί να 

συγκεντρωθεί σε ένα μοναδικό μυαλό αλλά επίσης με την έννοια ότι κανένα μυαλό δεν μπορεί να προσδιορίζει τι είδος 

πρακτικής γνώσης θα είναι σχετικό, πότε και που.

Σε κάθε χρονική στιγμή το τι συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σύστημα είναι εγγενώς ακαθόριστο. Πολλαπλές «συναλλαγές» 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και κανένας δεν είναι σε θέση να τις περιγράψει.

Πως μπορούμε να εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά ποικιλότητας αλλά και ομοιομορφίας στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων; Η απάντηση εντοπίζεται στην προσπάθεια που τα άτομα καταβάλλουν για να διαχειριστούν τις αναπόφευκτες 

εντάσεις μεταξύ των διαστάσεων του ρόλου, της διάθεσης και της αλληλεπιδραστικής περίστασης. Μέσω των ρητά δηλωμένων 

κανόνων που σχετίζονται με τους ρόλους, της εκπαίδευσης, αλλά και της ανεπίσιμης κοινωνικοποίσης, η επιχείρηση προσπαθεί 

να ορίσει τις κανονιστικές απαιτήσεις, επιχειρώντας να ομογενοποιήσει τη συμπεριφορά τους. Αλλά οι κανονιστικές απαιτήσεις 

αυτές είναι σχεδόν αδύνατο να είναι ταυτόσημες με τη διάθεση-συνήθεια των ατόμων. Τα άτομα επιλέγουν τα στοιχεία που 

κατανοούν τα ίδια ως σχετικά με το ρόλο τους αλλά και τις διαθέσεις τους, και από την άλλη μεριά αναπροσαρμόζουν τα 

χαρακτηριστικά αυτά στις τοπικές συνθήκες που η δράση τους λαμβάνει χώρα.
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Θεωρώντας την επιχείρηση ως ένα κατανεμημένο γνωσιακό σύστημα οδηγούμαστε σε έναν επαναπροσδιορισμό του 

χαρακτήρα της και συνεπώς και του ρόλου της διοίκησης. Οι οργανισμοί βρίσκονται σε μια διαρκή ροή μέσα από την οποία η 

πιθανότητα για την εμφάνιση καινοτομιών δεν εξαντλείται ποτέ — η ανθρώπινη δράση είναι εγγενώς δημιουργική. Τα μέλη του 

οργανισμού ακολουθούν κανόνες αλλά κάθε φορά με ένα μοναδικό διαφορετικό τρόπο. Η διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διεργασία ανοικτού τύπου για το συντονισμό ατόμων των οποίων οι δράσεις προκύπτουν από την εφαρμογή της μονοσήμαντη 

κατανόησής τους των τοπικών περιστάσεων που αντιμετωπίζουν. Με δεδομένο τον κατανεμημένο χαρακτήρα της επιχείρησης, 

το κλειδί για την επίτευξη του συντονισμού δεν εξάρτάται από τη συγκέντρωση τη μεγαλύτερης δυνατής γνώσης στα ανώτερα 

επίπεδα αλλά στην εύρεση περισσότερων τρόπων για να συνδεθεί και να αλλολοσυσχετιστεί η γνώση που ο καθένας κατέχει. 

Μια απαραίτητη συνθήκη για να συμβεί αυτό είναι να αναγνωρίσουμε τη φύση της επιχείρησης ως μια μορφή ζωής, μια 

κοινότητα όπου τα άτομα καλούνται να μοιραστούν το υπόβαθρο των κοινών κατανοήσεών τους. Ο σεβασμός αυτής της 

λειτουργίας είναι εξίσου σημαντικός με την εύρεση τρόπων για την ολοκλήρωση κατανεμημένης γνώσης.

2.3.2.5 Ο ρόλος της κοινής γνώσης

Παρότι οι μηχανισμοί που αναφέρθηκαν έχουν τις ρίζες τους στη διαφορετικότητα της γνώσης, βασίζονται στην ύπαρξη 

κοινής γνώσης για τη λειτουργία τους. Η κοινή γνώση αποτελείται από τα στοιχεία της γνώσης που είναι κοινά σε όλα τα μέλη 

του οργανισμού, τη τομή των ατομικών γνώσεων. Η σημαντικότητά της εντοπίζεται στο ότι επιτρέπει στα άτομα να μοιράζονται 

και να ολοκληρώνουν στοιχεία γνώσης που δεν είναι κοινά μεταξύ τους. Λυτή η προοπτική έχει σχέση με αυτό που ονομάζει ο 

Takeuch πλεονασμό γνώσης στον οργανισμό (knowledge redundancy): «πληροφορίες που εκτείνονται πέρα από τις 

λειτουργικές απαιτήσεις του οργανισμού και που επιτρέπουν στα άτομα να εισβάλλουν στα όρια των ενεργειών των άλλων 

ατόμων». Διαφορετικοί τύποι κοινής γνώσης:

1. Γλώσσα: Η έλλειψη κοινής γλώσσας σε πολλές επιχειρήσεις των Η.Π.Α. εισάγει ένα σημαντικό εμπόδιο στην 

εφαρμογή μηχανισμών ολοκλήρωσης της γνώσης.

2. Άλλες μορφές συμβολικής επικοινωνίας: Επιχειρήσεις όπως η Motorola και η Texas Instruments έχουν αποδείξει 

ότι επενδύσεις στην ανάγνωση και γραφή, στα μαθηματικά και στη βασική στατιστική ανυψώνουν το επίπεδο της 

κοινής γνώσης και της αποδοτικότητας των κανόνων, των οδηγιών και των συσκέψεων για την ανάπτυξη πολύπλοκων 

υλοποιήσεων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

3. Κοινή εξειδικευμένη γνώση: Ο βαθμός συνθετότητας της ολοκλήρωσης της γνώσης εξαρτάται από ύπαρξη κοινών 

στοιχείων εξειδικευμένης γνώσης.

4. Κοινή κατανόηση: Το πρόβλημα της ολοκλήρωσης της γνώσης οφείλεται τις περισσότερες φορές στην ανάγκη 

μετατροπής της υποννοούμενης γνώσης σε δηλωτική μορφή. Λυτή η μετρατροπή προκαλεί γνωσιακές απώλειες που 

μπορούν να περιοριστούν με την ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης είτε μέσω της ανάπτυξης κοινών γνωσιακών 

«σχημάτων» κατανόησης, είτε μέσω τη χρήση αναλογιών και μεταφορών είτε μέσω διήγησης ιστοριών. Οι 

μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν ως οχήματα για τη σύνθεση, ολοκλήρωση και εναρμόνιση των διαφορετικών ατομικών 

εμπειριών σε μια κοινή κατανόηση.

5. Αναγνώριση των ατομικών πεδίων γνώσης: Η ολοκλήρωση της γνώσης προαπαιτεί ότι ο καθένας έχει γνώση του 

γνωστικών δυνατοτήτων του άλλου. Παράδειγμα είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα όπου ο συντονισμός πρέπει να έχει 

τη φύση αμοιβαία ανταποδοτικότηταο.
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2.3.2.6 Οργανωσιακή ικανότητα

Η οργανωσιακή ικανότητα στη γνωσιοκεντρική θεωρία της επιχείρησης εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης 

της γνώσης: σύνθετες ομαδικές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η διαδικασία σχεδιασμού αυτοκινήτων της Mersendes 

εξαρτάται από την ικανότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τη γνώση των πολλών 

εξειδικευμένων ατόμων. Λυτή η ανάλυση της οργανωσιακής ικανότητας προσφέρει την επίγνωση της σύνδεσης μεταξύ της 

οργανωσιακής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η έκταση στην οποία μια ικανότητα είναι διακριτή και 

διαφορετική βασίζεται στην ικανότητα χρησιμοποίησης και ολοκλήρωσης της γνώσης. Λν οι εργαζόμενοι μετακινούνται, τότε η 

οργανωσιακή ικανότητα αυτή εξαρτάται περισσότερο από τους μηχανισμούς ολοκλήρωσης της επιχείρησης και λιγότερο από 

την εξειδικευμένη γνώση των ατόμων.

Η μετατόπιση της εκπαίδευσης των εξειδικευμένων ατόμων από την ανάπτυξη περισσότερης εξειδικευμένης γνώσης στην 

ανάπτυξη δια-εργασιακής γνώσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αύξηση της κοινής γνώσης θα βελτιώσει την οργανωσιακή 

ικανότητα.

Η μακροζωία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προσδιορίζεται από τη δυνατότητα μίμησης και αντιγραφής της 

οργανωσιακής ικανότητας που υποστηρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό. Όσο μεγαλύτερο το εύρος της ολοκλήρωσης 

τόσο περιορίζεται η δυνατότητα μίμησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αφού η συνθετότητα της ολοκλήρωσης καθιστά 

αμφίβολες της αιτιάσεις για την προέλευσή του και το μηχανισμό λειτουργίας του. Το παράδοξο έγκειται στο ότι οι 

οργανωσιακές ικανότητες που προαπαιτούν εύρος και βάθος γνώσης θα συναντήσουν σημαντικές δυσκολίες στο θέμα της κοινής 

γνώσης.

23.2.1 Οργανωσιακή Δομή

Οι προηγούμενες υποθέσεις για την γνώση και την αντίληψη της επιχείρησης ως οργανισμό ολοκλήρωσης της γνώσης 

εισάγει δυο θεμελιώδεις προβληματισμούς για την εσωτερική δομή της επιχείρησης: ποιος είναι ο ρόλος της ιεραρχίας και ποιοι 

είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων.

Ο ρόλος της ιεραρχίας

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως υπάρχουν δυο διαστάσεις του προβλήματος, αυτή του συντονισμού και αυτή της 

συνεργασίας-ταυτόχρονης λειτουργίας. Η ιεραρχία εμφανίζεται να απαντά και στις δυο διαστάσεις αυτές. Όπως ο Aoki (1990) 

παρατηρεί, μια από τις διαφορές μεταξύ των αμερικάνικων και ιαπωνικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στο ότι οι πρώτες 

συνδυάζουν τους ρόλους του συντονισμού και της συνεργασίας ενώ στις ιαπωνικές επιχειρήσεις οι ιεραρχίες υπάρχουν για να 

παρέχουν δομές κινήτρων που υποστηρίζουν το συντονισμό αλλά οι συνεργασίες λειτουργούν πέρα από τα όρια της επίσιμης 

ιεραρχίας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η οργανωσιακή θεωρία, επικεντρώνεται στην ιεραρχία ως τη βασική δομή για την 

οργάνωση (συντονισμό) σύνθετης κοινωνικής δραστηριότητας μέσω σχέσεων εξουσιοδοτήσεων και όπου η συνεργασία 

επιτυγχάνεται μέσω κάθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η αντιμετώπιση των οργανισμών ως ιεραρχίες αντανακλά τους 

προγόνους των επιχειρησιακών οργανώσεων: οι εκκλησίες υπάρχουν για να επιβάλλουν την εξουσία του θεού, τα κυβερνητικά 

σχήματα για να επιβάλλουν την εξουσία του μονάρχη, ενώ οι αποτελεσματικότητα των στρατών «προαπαιτεί» την 

εξουσιοδότηση αποστολής ατόμων στο θάνατό τους.
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Η ανάλυση της ιεραρχίας σαν μηχανισμό συντονισμού έχει συσχετιστεί με τη Κυβερνητική (Cybernetics) και τη θεωρία των 

συστημάτων (Systems Theory). Ο Simon (1981) αναφέρει ότι η ιεραρχία είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό των σύνθετων 

συστημάτων λόγω των πλεονεκτημάτων επίλυσης προβλημάτων και εξέλιξης που προσφέρει. Οι επιχειρήσεις είναι παραδείγματα 

ιεραρχιών αφού αποτελούνται από αλληλοσυσχετιζόμενα υποσυστήματα, καθένα από τα οποία είναι με τη σειρά του ιεραρχικό 

έως ότου φτάσουμε στο χαμηλότερο επίπεδο θεμελιώδους υποσυστήματος. Χρησιμοποιώντας απλά μοντέλα επεξεργασίας 

πληροφοριών ο Radner (1992) εξάγει αρχές και αλγορίθμους για τη βέλτιστη σχεδίαση της ιεραρχίας.

Οι προσεγγίσεις επομένως αυτές βασίζονται κυρίως στην επεξεργασία πληροφοριών. Αν όμως θεωρήσουμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της γνώσης βρίσκεται σε υποννοούμενη μορφή, ο ιεραρχικός συντονισμός αποτυγχάνει. Όταν τα στελέχη 

γνωρίζουν μόνο ένα κλάσμα των γνώσεων των υφιστάμενών τους, ο ιεραρχικός συντονισμός είναι ανεπαρκής. Μόνο ένας 

μηχανισμός ολοκλήρωσης είναι συμβατός με την ιεραρχία: η ολκλήρωση μέσω κανόνων και οδηγιών. Το γραφειοκρατικό 

σύστημα που συνήθως συσχετίζεται με με την ιεραρχία βασίζεται σε κανόνες και οδηγίες. Στο γραφειοκρατικό σύστημα οι 

κανόνες και οι οδηγίες είναι οι οδηγοί για την άσκηση της εξουσίας. Η διαφορά σε μια γνωσιοκεντρική επιχείρηση εντοπίζεται 

στο ότι οι κανόνες και οι οδηγίες υπάρχουν για να ολοκληροώνουν τη γνώση των μελών τους.

Πιο πρόσφατες τάσεις στον οργανωσιακό σχεδιασμό, μπορούν να ερμηνευτούν ως προσπάθειες καλύτερης πρόσβασης στην 

υποννοούμενη γνώση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μεταφοράς της. Παρότι οι αναλύσεις της κάθετης ολοκλήρωσης μέσα στους 

οργανισμούς (delayering) εστιάζονται στη μείωση των κοστών και την αύξηση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων, η 

γνωσιοκεντρική θεώρηση προτείνει ότι στο βαθμό που οι υψηλού επιπέδου αποφάσεις βασίζονται στην ακίνητη χαμηλότερου 

επιπέδου γνώση, η ιεραρχία υποσκάπτει την ποιότητα των αποφάσεων αυτών. Το δίλλημα που προκύπτει είναι το εξής: εφόσον η 

παραγωγή (και οι αποφάσεις για την παραγωγή) απαιτούν πολλούς τύπους γνώσης, αν η γνώση είναι κτήμα των πολλών ατόμων 

και οι μηχανισμοί ολοκλήρωσης μπορούν να συμπεριλάβουν μόνο ένα μικρό αριθμό ατόμων, ποια οργανωσιακή δομή είναι 

κατάλληλη;

Η πρόσφατη δημοτικότητα των δομών που βασίζονται στις ομάδες, στις οποίες η συμμετοχή εξαρτάται από τις γνωσιακές 

απαιτήσεις της εργασίας, είναι η απάντηση στην ανεπάρκεια της ιεραρχίας. Η ουσία στους οργανισμούς που βασίζονται στις 

ομάδες εντοπίζεται στην αναγνώριση του ότι ο συντονισμός επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της άμεσης εμπλοκής των 

εξειδικευμένων ατόμων και ότι οι «εξειδικευμένοι συντονιστές» (στελέχη) δεν μπορούν να συντονίσουν αποδοτικά αν δεν 

έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση. Η εκτόπιση της επιστημονικής διοίκησης από πολλαπλές μορφές 

συμμετοχικής διοίκησης που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους αντανακλά τα πλεονεκτήματα κινήτρων αυτών των συστημάτων 

αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα της αποδοτικότητάς τους λόγω της καλύτερης ολοκλήρωσης της γνώσης. Οι Wruck και Jensen 

(1994) προσδιορίζουν τη Διοίκηση ολικής Ποιότητας ως μια μη ιεραρχική τεχνολογία που βασίζεται στην ομαδική οργάνωση 

και επιτρέπει στον οργανισμό να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τη γνώση που υπάρχει στα χαμηλότερα επίπεδα 

του οργανισμού.

Αν η διάχυση της γνώσης σε έναν οργανισμό απαιτεί τη μετακίνηση των ειδικών που την κατέχουν, τότε η αποτελεσματική 

χρήση της γνώσης θα τείνει να απαιτεί άτομα που απασχολούνται σε πολλαπλούς ρόλους συμμετέχοντας σε πολλαπλές ομάδες.

Η ανάθεση εξουσιοδότησης για τη λήψη αποφάσεων

Η συμβατική ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων βασίζεται στην αντιπροσωπεία. Τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων ανήκουν 

στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Σαν αντιπροσωπευτικό σχήμα των ιδιοκτητών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει δικαιώματα 

στην Ανώτερη Διοίκηση η οποία με τη σειρά της μεταβιβάζει εξουσιοδοτήσεις προς τα κάτω στην ιεραρχία.
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Η γνωσιοκεντρική θεώρηση έχει δυο βασικές επιπτώσεις για την ανάθεση των δικαιωμάτων αυτών:

Α) Το πρώτο ζήτημα αφορά τη σύνδεση μεταξύ της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων λήψης απόφασης.. Λν ο πρωταρχικός 

παραγωγικός πόρος της επιχείρησης είναι η γνώση και αν η γνώση αυτή εντοπίζεται ατομικά στους εργαζόμενους, τότε οι 

εργαζόμενοι είναι αυτοί στους οποίους ανήκει η δομή των οργανωσιακών πόρων. Η επιχείρηση συνάπτει συμφωνίες με τους 

εργαζόμενους για τη χρήση των γνώσεών τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα φυσικά και χρηματοοικονομικά κεφάλαια, υπάρχουν 

κακώς ορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας στα γνωσιακά κεφάλαια των εργαζομένων. Τα δικαιώματα αποφάσεων της 

επιχείρησης σε σχέση με τη γνώση των υπαλλήλων της είναι αυστηρά περιορισμένα. Τα γνωσιακά κεφάλαια παραμένουν στους 

εργαζόμενους και είναι δύσκολο να μεταφερθούν. Συνεπώς τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων έχουν διπλή κατεύθυνση και από 

κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα. Η επιχείρηση πρέπει να θεωρείται ως ένα σύστημα διπλού ελέγχου από τους εργαζόμενους 

και από τους ιδιοκτήτες.

Β) Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη σύμπτωση της λήψης απόφασης και της απαιτούμενης γνώσης. Η ποιότητα των αποφάσεων 

εξαρτάται από το αν βασίζονται στη σχετική γνώση. Αν η γνώση που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να 

συγκεντρωθεί σε ένα σημείο στον οργανισμό, τότε η κεντρικοποιημένη λήψη απόφαση είναι δυνατή. Οι αποφάσεις όμως 

που βασίζονται σε υποννοούμενη και ιδιοσυγκρατική γνώση πρέπει να είναι αποκεντρωμένες.

Οι Sanchez και Mahoney (1999) προτείνουν τον οργανισμό που βασίζεται σε δομικές μονάδες (modular organization) ως 

αποτέλεσμα της μελέτης τους στις σχέσεις μεταξύ του σχεδιασμού προϊόντων, του οργανωσιακού σχεδιασμού, των διεργασιών 

μάθησης και διοίκησης της γνώσης και της ανταγωνιστικής στρατηγικής. Παρότι οι οργανισμοί μπορεί να θεωρηθεί ότι 

δημιουργούν (φαινομενικά) προϊόντα μπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι τα προϊόντα δημιουργούν οργανωσιακούς σχεδιασμούς 

γιατί οι διεργασίες συντονισμού που υποννοούνται προσδιορίζουν καθοριστικά την εφικτή οργανωσιακή δομή για την ανάπτυξη 

και παραγωγή τους. Σημειώνοντας επομένως την τάση για τη δημιουργία προϊόντων που αποτελούνται από ξεχωριστές δομικές 

μονάδες, υποστηρίζουν ότι η δομή αυτή παρέχει καλύτερο μηχανισμό ολοκλήρωσης και διάχυσης της γνώσης και ενσωματώνει 

το πλεονέκτημα της ταχύτατης παραγωγής νέων προϊόντων. Οι οργανισμοί στο μέλλον θα εστιαστούν στην υλοποίηση και 

ανάπτυξη λίγων δομικών μονάδων και μέσα από ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών θα παράγουν νέα 

προϊόντα.

2.3.2.8 Τα όρια της επιχείρησης

Αν οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να ολοκληρώνουν την εξειδικευμένη γνώση που κατέχεται από τα άτομα γιατί η 

ολοκλήρωση δε μπορεί να επιτευχθεί αποδοτικά μέσω των αγορών, τι καθορίζει τα όρια της επιχείρησης;

Αν οι αγορές μεταφέρουν τα προϊόντα αποδοτικά αλλά τη γνώση μη αποδοτικά, τότε τα γειτονικά κάθετα τμήματα της 

παραγωγής Α και Β θα ολοκληρώνονται από την ίδια επιχείρηση, αν η παραγωγή του Β απαιτεί πρόσβαση στη γνώση που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή του Α. Αν η έξοδος από το στάδιο Α, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στάδιο Β χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη πρόσβασης στη γνώση που χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο Α, τότε τα στάδια Α και Β παράγονται αποδοτικά από 

διαφορετικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τη διασύνδεση της αγοράς.

Τα οριζόντια όρια μεταξύ των επιχειρήσεων εμφανίζονται στα κενά που συμβαίνουν μεταξύ συνόλων προϊόντων και πεδίων 

γνώσης.
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2.4 Η θεωρία της δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης.

Οι Ikujiro Nonaka '/αι I-Iirotaka Takcuchi (1995), ερμηνεύοντας τη δυναμική της καινοτομίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, 

προτείνουν τη θεωρία της δημιουργίας της οργανωσιακής γνώσης. Ακρογωνιαίοι λίθοι της θεωρίας είναι η διάκριση της γνώσης 

σε δηλωτική και υποννοούμενη, και μια διακριτική οντολογία που σχετίζεται με το επίπεδο της οντότητας, που δημιουργεί 

γνώση μέσα στην επιχείρηση (άτομο, ομάδα, οργανισμός, διαεπιχειρησιακά).

Γνώση δημιουργείται μόνο από τα άτομα. Ένας οργανισμός δεν μπορεί να δημιουργήσει γνώση χωρίς τα άτομα. Ο 

οργανισμός υποστηρίζει τα δημιουργικά άτομα ή παρέχει το πλαίσιο, ώστε αυτά να δημιουργήσουν γνώση. Λρα η δημιουργία 

οργανωσιακής γνώσης πρέπει να ληφθεί σα μια διεργασία που ενισχύει τη γνώση σε όλες τις διαστάσεις του οργανισμού από τη 

γνώση που δημιουργείται από τα άτομα και αποκρυσταλλώνει τη γνώση αυτή σα μέρος του δικτύου γνώσης του οργανισμού. Μ 

διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε μια επεκτεινόμενη κοινότητα αλληλεπιδράσεων σε εσωτερικό αλλά και διαεπιχειρησιακό 

επίπεδο.

Επιστημολογική διάσταση 

Δηλωτική γν.
Ιίςωτφίκχυση
*

Υποννοούμενη
γνώση

σωτερικειιση

Οντολογική διάσταση

►
Ατομο Ομάδα Επιχείρηση Διο-επιχείρηση 

^ Επίπεδο γνώσης _ ^

Σχήμα 2.1 Δημιουργία Οργανωσιακής Γνώσης (Nonaka, Takachui, 1995)

2.4.1 Το Μοντέλο

Το δυναμικό αυτό μοντέλο οδηγείται από μια σημαντική υπόθεση: I I ανθρώπινη γνώση δημιουργείται και επεκτείνεται μέσω 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ υποννοούμενης και δηλωτικής γνώσης («μετατροπή γνώσης»). Όπως είναι προφανές 

πλέον, υπάρχουν τέσσερεις μετατροπές γνώσης.

Το

Tacit Knowledge Explicit Knowledge

Tacit
Knowledge Socialization Externalization

Explicit
Knowledge

Internalization Combination

Σχήμα 2.2 Μετατροπές Υποννούμενης-Δηλωτικής Γνώσης (Nonaka, Takachui, 1995)

Knowledge socialization (κοινωνικοποίηση γνώσης):

Η κοινωνικοποίηση είναι η διεργασία διαμοιρασμού εμπειριών και επομένως δημιουργίας υποννοούμενης γνώσης όπως 

διαμοιραζόμενα νοητικά μοντέλα και τεχνικές ικανότητες. Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει υποννοούμενη γνώση απευθείας από
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άλλα άτομα, χωρίς τη χρήση της γλώσσας, αλλά με την παρατήρηση, τη μίμηση και την πρακτική. Το κλειδί επομένως είναι η 

εμπειρία. Μπορεί να συμβεί και μεταξύ εργαζομένων και πελατών.

Knowledge externalization (εξωτερίκευση γνώσης):

Η εξωτερίκευση γνώσης είναι η διαδικασία άρθρωσης της υποννοούμενης γνώσης σε δηλωτικές αρχές. Είναι η πεμπτουσία της 

διεργασίας δημιουργίας γνώσης, αφού για τη μετατροπή χρησιμοποιούνται αλληγορίες, αρχές, υποθέσεις ή μοντέλα. Όταν 

προσπαθούμε να αντιληφθούμε και να καταγράψουμε μια εικόνα χρησιμοποιούμε εκφράσεις που τις περισσότερες φορές είναι 

ανεπαρκείς, ασύμβατες, αόριστες. Τέτοιες όμως ασυμφωνίες και αποστάσεις μεταξύ εικόνων και εκφράσεων προωθούν την 

ανάδραση, την περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων που πολλές φορές οδηγεί και σε συμπλήρωσή τους. Η 

εξωτερίκευση γνώσης συνήθως εμφανίζεται κατά τη δημιουργία αρχών από τη διοίκηση, με διάλογο και συλλογική ανάδραση, 

με επαγωγή και αφαίρεση.

Knowledge combination (συνδυασμός γνώσης):

Ο συνδυασμός γνώσης είναι η διεργασία συστηματοποίησης αρχών σε ένα γνωσιακό σύστημα. Περιλαμβάνει δηλαδή το 

συνδυασμό διαφορετικών κομματιών δηλωτικής γνώσης με τη χρήση μέσων όπως κείμενα, συναντήσεις, τηλεφωνικές συζητήσεις, 

υπολογιστικά δίκτυα. Η επαναδιαμόρφωση της υπάρχουσας πληροφορίας μέσω ταξινόμησης, πρόσθεσης, συνδυασμού και 

κατηγοριοποίησης δημιουργεί νέα γνώση.

Knowledge internalization (εσωτερίκευση γνώσης):

Κατά τη διεργασία αυτή αντιστοιχίζεται η δηλωτική γνώση σε εσωτερική γνώση. Η προσωπική μάθηση από εξάσκηση βασίζεται 

στην εσωτερίκευση γνώσης. Όταν οι εμπειρίες από την κοινωνικοποίηση, εξωτερίκευση και το συνδυασμό γνώσης 

εσωτερικεύονται στην υποννοούμενη γνώση του ατόμου, με τη μορφή κοινών νοητικών μοντέλων και τεχνικών ικανοτήτων, 

μετατρέπονται σε πολύτιμο κεφάλαιο του οργανισμού. Η εσωτερίκευση μπορεί να γίνει και χωρίς το βίωμα εμπειριών αλλά 

απλά με την ανάγνωση για παράδειγμα κάποιων πετυχημένων ή αποτυχημένων περιπτώσεων και την διαίσθηση του ρεαλισμού 

και της ουσίας των περιπτώσεων αυτών.

Η δημιουργία νέας γνώσης είναι μια σπειροειδής διεργασία που αρχίζει από ατομικό επίπεδο και με την 

πραγματοποίηση όλων των μετατροπών γνώσης μέσα σε επεκτεινόμενες κοινότητες αλληλεπίδρασης κινείται σε ομαδικό, 

επιχειρησιακό και διαεπιχειρησιακό επίπεδο όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

2.4.2 Η έννοια του "ba"

Με σκοπό να επεξεργαστούν περισσότερο τη θεωρία τους αργότερα εισήγαγαν την ιαπωνική έννοια του "ba" που μπορεί 

ελεύθερα να αποδωθεί με τη λέξη χώρος. Η αρχή του ba αρχικά προτάθηκε από τον Ιάπωνα φιλόσοφο Kitaro Nishida και 

αναπτύχθηκε περισσότερο από τον Shimizu. Η αρχή του ba μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας διαμοιραζόμενος χώρος 

ανερχόμενων σχέσεων. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι φυσικός, ιδεατός, πνευματικός ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τους. Αυτό 

που διαχωρίζει το ba από τη συνηθισμένη ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι η αρχή της δημιουργίας νέας γνώσης. Παρέχει μια 

πλατφόρμα για την ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής γνώσης μέσα από μια αφηρημένη ολοκλήρωση των πληροφοριών 

που απαιτούνται. Μπορεί να θεωρηθεί ως η αναγωγή της ατομικής υπάρξης σε μια συλλογική μορφή. Σύμφωνα με τη θεωρία 

του υπαρξισμού, η πλατφόρμα αυτή είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκει καταφύγιο η ερμηνεία.

Η γνώση είναι ενσωματωμένη στο ba και μπορεί να αποκτηθεί είτε μέσω των ατομικών εμπειριών στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον είτε μέσω της μελέτης των εμπειριών των άλλων. Αν η γνώση διαχωριστεί από την πλατφόρμα, μετατρέπεται σε
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πληροφορία η οποία στη συνέχεια μπορεί να επικοινωνηθεί ανεξάρτητα από το Ira. Η πληροφορία διαμένει μέσα σε δίκτυα, έχει 

απτή φύση ενώ η γνώση διαμένει στο ba, είναι άυλη.

Η αρχή του ba υπάρχει σε πολλαπλά επίπεδα και τα επίπεδα αυτά μπορούν να συνδεθούν ώστε να σχηματίσουν ένα 

μεγαλύτερο ba. Το "είναι" ενσωματώνεται στο σύνολο όταν το άτομο εισέρχεται στο ba των ομάδων. Ο οργανισμός είναι το ba 

ομάδων και τελικά η αγορά είναι το ba για τον οργανισμό.

Το να συμμετέχεις σε ένα ba, σημαίνει να εμπλέκεσαι και να υπερβαίνεις την ατομική περιοριστική προοπτική. Αυτή η 

εξερεύνηση είναι απαραίτητη ώστε να επωφεληθείς από τη "μαγική σύνθεση" του ορθολογισμού και της διαίσθησης που παράγει 

δημιουργικότητα.

Υπάρχουν τέσσερεις τύποι ba που αντιστοιχούν στα τέσσερα στάδια της σπηροειδούς διεργασίας που περιγράφηκε 

προηγουμένως:

Δημιουργικό ba (originating ba): είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο τα άτομα μοιράζονται συναισθήματα, συγκινήσεις, 

εμπειρίες και πνευματικά μοντέλα. Το άτομο αναπτύσσει συναισθήματα φιλικότητας και ακόμη περισσότερο το αίσθημα της 

ενσυναίσθησης καταργώντας τα όρια μεταξύ του εγώ και του εμείς. Οι συμπεριφορές εναρμονίζονται με διάθεση 

αυτοσχεδιασμού. Χρησιμοποιώντας επιστημολογική μεταφορά, η αίσθηση του Nishida "Αγαπώ, άρα υπάρχω", έρχεται σε 

αντίθεση με το "Σκέφτομαι, άρα υπάρχω" του Descarte. Φροντίδα, αγάπη, εμπιστοσύνη και δέσμευση αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά του χώρου. Το δημιουργικό ba είναι το πρωταρχικό ba, από το οποίο ξεκινά η διεργασία δημιουργίας γνώσης 

και αντιστοιχίζεται στη φάση της κοινωνικοποίησης. Οι φυσικές, πρόσωπο με πρόσωπο εμπειρίες συνιστούν το κλειδί για την 

μετατροπή και μεταφορά της υποννοούμενης γνώσης. Οργανωσιακά θέμα που είναι στενά συσχετιζόμενα με το δημιουργικό ba 

είναι το γνωσιακό όραμα και η γνωσιακή κουλτούρα.

Αλληλεπιδραστικό ba (interacting ba): κατασκευάζεται πιο συνειδητά συγκριτικά με το δημιουργικό ba. Η επιλογή ατόμων 

με το κατάλληλο μείγμα συγκεκριμένων ικανοτήτων και γνώσης για ομάδες έργων, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο. Μέσω διαλόγου 

τα πνευματικά μοντέλα και οι ικανότητες των ατόμων μετατρέπονται σε κοινές έννοιες και αρχές. Δυο διεργασίες δρουν 

αρμονικά: τα άτομα μοιράζουν τα νοητικά τους μοντέλα με τους υπόλοιπους ενώ ταυτόχρονα τα κρίνουν αναδραστικά. Το 

αλληλεπιδραστικό ba είναι ο χώρος στον οποίο η υποννοούμενη γνώση μετατρέπεται σε δηλωτική και επομένως αντιστοιχίζεται 

στη φάση της εξωτερίκευσης. Ο διάλογος είναι το κλειδί για αυτές τις μετατροπές. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα χρήσης 

μεταφορών για την άρθρωση της υποννοούμενης γνώσης.

Cyber ba: είναι ένας χώρος αλληλεπίδρασης σε έναν ιδεατό κόσμο προς αντικατάσταση του ρεαλιστικού χώρου και χρόνου. 

Αντιστοιχίζεται στη φάση του συνδυασμού. Ο συνδυασμός νέας δηλωτικής γνώσης με υπάρχουσες πληροφοριές και γνώσεις 

δημιουργεί και συστηματοποιεί τη δηλωτική γνώση του οργανισμού. Επικρατεί η καρτεσιανή λογική. Ο συνδυασμός δηλωτικής 

γνώσης είναι αποτελεσματικά υποστηριζόμενος από υπολογιστικά συνεργατικά περιβάλλοντα.

Ba εξάσκησης (exercising ba): υποστηρίζει τη φάση εσωτερίκευσης, διευκολύνει δηλαδή τη μετατροπή της δηλωτικής γνώσης 

σε υποννοούμενη. Διευκολύνεται από την εστιασμένη εκπαίδευση με κύριο χαρακτηριστικό την πρακτική εξάσκηση.

2.5 Αναπτύσσοντας μια συμβατική γνωσιακή στρατηγική

Η πιο γνωστή προσέγγιση στον καθορισμό στρατηγικής είναι η ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-SOT) και έχει επηρρεάσει την πρακτική και την έρευνα για περισσότερα από 

30 χρόνια. Η εφαρμογή της SWOT ανάλυσης περιλαμβάνει την περιγραφή και ανάλυση των εσωτερικών ικανοτήτων της
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επιχείρησης (δυνάμεις-αδυναμίες) συσχετίζοντας τες με τις ευκαιρίες και απειλές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν στρατηγικές δράσεις για να προστατέψουν ή να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, να 

αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους, να αποφύγουν ή να μετριάσουν τους κινδύνους και να επενδύσουν στις ευκαιρίες τους. Η 

στρατηγική θεωρείται σα μια δράση εξισσορρόπησης μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η SWOT ανάλυση επηρρεάστηκε καταλυτικά από το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter (1980). Το μοντέλο αυτό 

επικεντρώνεται στην εξωτερική άποψη της στρατηγικής, και βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναλύσουν τις δυνάμεις σε μια 

βιομηχανία που προκαλούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Οι επιθυμητές βιομηχανίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

προσδιορίζουν οι ίδιες τις σχέσεις τους με τους πελάτες και τους προμηθευτές όπως επίσης καθιστούν δύσκολη την είσοδο νέων 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η στρατηγική στην περίπτωση αυτή, εστιάζεται στην 

επιλογή της κατάλληλης βιομηχανίας και στην τοποθέτηση της επιχείρησης στην βιομηχανία αυτή σύμφωνα με μια στρατηγική 

είτε ηγεσίας κόστους είτε ηγεσίας διαφοροποίησης.

Παρότι το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, δέχτηκε σημαντικές κριτικές με βασική επιχειρηματολογία τη 

βαρύτητα που δίνει στη κερδοφορία της βιομηχανίας παρά στην κερδοφορία της επιχείρησης και συνεπώς δεν βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η υποκείμενη οικονομική 

θεωρία υποθέτει ότι τα χαρακτηριστικά καθεμίας επιχειρήσης ξεχωριστά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο σημαντικός 

προσδιοριστής είναι το γενικό μοτίβο των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων στην βιομηχανία.

Όπως έχει όμως αποδειχθεί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων επιχειρήσεων μέσα σε μια βιομηχανία μπορούν να 

προκαλέσουν τη διαφορά με όρους κερδοφορίας. Η πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία αποκαθιστά την ισορροπία 

επικεντρώνοντας τη προσοχή της στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η προοπτική της θεωρίας που βασίζεται στους πόρους 

υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να τοποθετείται βασιζόμενη στα στους ιδιαίτερους, πολύτιμους και δύσκολα αντιγράψιμους 

πόρους και ικανότητες που έχει αντί να συγκεντρώνεται στα προϊόντα που προκύπτουν από τους πόρους αυτούς. Ο στρατηγικός 

οδηγός είναι η μόχλευση πόρων και ικανοτήτων με πολλές αγορές και προϊόντα. Ενώ οι αγορές δημιουργούνται και 

καταστρέφονται, οι πόροι και οι ικανότητες διαρκούν περισσότερο. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται σε πόρους 

και ικανότητες είναι περισσότερο διατηρήσιμο σε σχέση με αυτό που προκύπτει από τα προϊόντα και την τοποθέτηση της 

αγοράς.

Η γνώση ως Στρατηγικός Πόρος

Παρότι η μοναδική πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους είναι ένας τρόπος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

σε μερικές περιπτώσεις είτε αυτό δεν είναι εφικτό, είτε οι ανταγωνιστές μπορούν να μιμηθούν ή να αναπτύξουν υποκατάστατα για 

αυτούς τους πόρους. Οι επιχειρήσεις όμως που έχουν ανώτερη γνώση, είναι ικανές να συντονίσουν και να συνδυάσουν τους 

παραδοσιακούς τους πόρους με νέους και ξεχωριστούς τρόπους, παρέχοντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους από τους 

ανταγωνιστές τους. Έχοντας ανώτερους νοητικούς πόρους, ένας οργανισμός μπορεί να κατανοήσει τους τρόπους που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί και να αναπτύξει τους παραδοσιακούς του πόρους παρότι είναι πιθανό αυτοί να μην είναι μοναδικοί. Επομένως η 

γνώση μπορεί να θεωρηθεί ο σημαντικότερος στρατηγικός πόρος και η ικανότητα για την απόκτηση, ολοκλήρωση, αποθήκευση, 

διαμοιρασμό και εφαρμογή της, η πιο σημαντική ικανότητα για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της γνώσης που καθιστούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διατηρήσιμο;

Α) Η γνώση - ειδικότερα η εξειδικευμένη, υποννοούμενη γνώση που ενσωματώνεται σε σύνθετες οργανωσιακές 

ρουτίνες και αναπτύσσεται από την εμπειρία - τείνει να είναι μοναδική ενώ η μίμησή της (ή αντιγραφή της) ιδιαίτερα 

δύσκολη. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς πόρους, δεν είναι εύκολα εξαγοράσιμη από την αγορά με μορφή έτοιμη προς
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χρήση. Για να αποκτήσουν παραπλήσια γνώση οι ανταγωνιστές πρέπει βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες. Η απόκτηση επομένως της 

γνώσης προαπαιτεί χρόνο. Οι ανταγωνιστές είναι περιορισμένοι στην επιτάχυνση που μπορούν να προκαλέσουν επενδύοντας 

περισσότερα υλικά κεφάλαια.

Β) Όσο περισσότερα γνωρίζει μια επιχείρηση, τόσο περισσότερα μπορεί να μάθει.Οι ευκαιρίες μάθησης για έναν 

οργανισμό που έχει ήδη γνωσιακό πλεονέκτημα μπορεί να είναι περισσότερο πολύτιμες από τους ανταγωνιστές ου έχουν 

παρόμοιες ευκαιρίες μάθησης αλλά ξεκινούν γνωρίζοντας λιγότερα.

Γ) Η διατηρησιμότητα μπορεί να προέλθει από έναν οργανισμό που ήδη γνωρίζει στοιχεία που μοναδικά 

συμπληρώνουν τη νεαποκτηθήσα γνώση και παρέχουν συνεπώς μια ευκαιρία γνωσιακής συνέργιας μη διαθέσιμη στους 

ανταγωνιστές. Η νέα γνώση ολοκληρώνεται με την προϋπάρχουσα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μοναδικής επίγνωσης και 

διορατικότητας και τη δημιουργία ακόμα περισσότερο πολύτιμης γνώσης. Οι οργανισμοί επομένως πρέπει να αναζητούν για 

περιοχές μάθησης και πειραματισμού που μπορούν πιθανά να προσθέσουν αξία στην υπάρχουσα γνώση μέσω συνεργατικού 

συνδυασμού.

Δ) Η διατηρησιμότητα του γνωσιακού πλεονεκτήματος μπορεί να προέλθει και απλούστερα από τη γνώση 

περισσότερων στοιχείων από τους ανταγωνιστές σε συνδυασμό με τους χρονικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι 

ανταγωνιστές στην απόκτηση παρόμοιας γνώσης. Λυτό το παράδειγμα αναπαριστά αυτό που οικονομολόγοι καλούν 

"αυξανόμενες αποδόσεις": η γνώση παρέχει αυξανόμενες αποδόσεις καθώς χρησιμοποιείται. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται 

τόσο περισσότερο πολύτιμη γίνεται λειτουργώντας σε έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο.

Από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, προκύπτει ότι η συστηματική χαρτογράφηση, κατηγοριοποίηση και μέτρηση της 

οργανωσιακής γνώσης δεν καθιστά απλά τη γνώση ευκολότερα προσβάσιμη σε ολόκληρο τον οργανισμό, αλλά 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και περιοχών εστίασης των εμπειριών μάθησης, ένας 

οργανισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις προσπάθειες μάθησης που καταβάλλει.

Παρότι ένα γνωσιακό πλεονέκτημα μπορεί να είναι διατηρήσιμο, η ανάπτυξη μιας υπερασπίσιμης ανταγωνιστικής θέσης είναι 

αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας που προαπαιτεί πρόνοια και σχεδίασμά καθώς και τύχη. Τα χαρακτηριστικά που 

ανεφέρθηκαν εξηγούν επίσης την τάση στρατηγικών συμμαχιών και άλλων μορφών εξωτερικών συνεργασιών. Αποτελούν 

ταχύτερες μορφές απόκτησης πρόσβασης σε γνωσιακά κεφάλαια. Επίσης εξηγούν γιατί οι στρατηγικοί κίνδυνοι από την 

τεχνολογική ασυνέχεια προέρχονται από επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της βιομηχανίας στην οποία επιτίθενται. Οι 

επιχειρήσεις που εισέρχονται σε έναν κλάδο για πρώτη συχνά απολαμβάνουν μια διαφορετική γνωσιακή βάση από αυτή των 

συμμετεχόντων επιχειρήσεων στον κλάδο, μια βάση που μπορεί να εφαρμοστεί στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του κλάδου. Η 

στρατηγική πρόκληση για την επιχείρηση είναι να αναπτύξει γνώση ικανή να υποστηρίξει τη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες και 

αγορές πριν οι μη παραδοσιακοί ανταγωνιστές επιδείξουν σημαντική πρόοδο στις αγορές αυτές.

Σύνδεση Γνώσης-Στρχτηγικής

Το παραδοσιακό πλαίσιο της SWOT ανάλυσης, ενημερωμένο ώστε να συμπεριλάβει το σημερινό περιβάλλον έντασης 

γνώσης, παρέχει ένα πλαίσιο για την περιγραφή μιας γνωσιακής στρατηγικής. Στην ουσία, οι επιχειρήσεις χρειάζονται να 

υλοποιήσουν μια γνωσιοκεντρική SWOT ανάλυση αντιστοιχίζοντας τους γνωσιακούς τους πόρους και ικανότητες απέναντι στις 

στρατηγικές τους ευκαιρίες και κινδύνους ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα τους και τις αδυναμίες τους. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν το χάρτη ώστε στρατηγικά να καθοδηγήσουν τις προσπάθειες διοίκησης της γνώσης που 

καταβάλλουν, ενισχύοντας τα γνωσιακά τους πλεονεκτήματα και μειώνοντας τις γνωσιακές τους αδυναμίες. Η γνωσιακή
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στρατηγική επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως η εξισορρόπηση των γνωσιοκεντρικών ικανοτήτων και πόρων με τη γνώση που 

απαιτείται για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπους καλύτερους από εκείνους των ανταγωνιστών τους.

Για να γίνει σαφής η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και γνώσης, μια επιχείρηση πρέπει να διατυπώσει τον στρατηγικό της 

σκοπό, να αναγνωρίσει τη γνώση που απαιτείται για να πραγματώσει το σκοπό αυτό και να συγκρίνει τη γνώση αυτή με την 

πραγματική γνώση που κατέχει ώστε να ανακαλύψει τα στρατηγικά γνωσιακά κενά της.

Κάθε στρατηγική θέση συνδέεται με ένα σύνολο νοητικών πόρων και ικανοτήτων. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που η 

επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να κατέχει τον τρόπο για να τα υλοποιεί. Οι στρατηγικές επιλογές που κάνουν οι επιχειρήσεις 

- σχετικά με τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις αγορές, τις διεργασίες - ασκούν μια βαθειά επιρροή στη γνώση, στις 

κύριες ικανότητες που προαπαιτούνται για να ανταγωνιστεί και να υπερέχει στη βιομηχανία. Από τη άλλη μεριά, το τι γνωρίζει η 

επιχείρηση περιορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ανταγωνιστεί. Η επιχείρηση με δεδομένες τις γνώσεις της, 

πρέπει να αναγνωρίσει τις καλύτερες ευκαιρίες αγοράς και προϊόντων για την εκμετάλλευσή τους.

Επομένως σε κάθε περίπτωση, η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης δημιουργεί μια γνωσιακή απαίτηση, ενώ η υπάρχουσα 

γνώση της δημιουργεί μια ευκαιρία και έναν περιορισμό για την επιλογή βιώσιμης ανταγωνιστικής θέσης. Η επιτυχία απαιτεί μια 

δυναμική ισορροπημένη οργάνωση ικανοτήτων και απαιτήσεων.

2.5.1 Στρατηγικό Πλαίσιο για την Χαρτογράφηση της Γνώσης

Η αποτίμηση της γνωσιακής θέσης που ο οργανισμός κατέχει, απαιτεί την καταγραφή των υπαρχόντων νοητικών πόρων με τη 

δημιουργία ενός γνωσιακού χάρτη. Η γνώση μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους. Παρότι οι διακρίσεις αυτές είναι 

χρήσιμες για τη χαρτογράφηση και τη διοίκηση της γνώσης σε επίπεδο διεργασιών αφού έχει διαμορφωθεί μια στρατηγική, 

υπάρχει ανάγκη για μια ταξινομία που προσανατολίζεται στη στρατηγική και η οποία αντανακλά την ανταγωνιστική 

μοναδικότητα κάθε οργανισμού.

Κάθε επιχείρηση συνήθως αναπτύσσει μια δική της προσέγγιση για την περιγραφή και κατηγοριοποίηση της στρατηγικής ή 

ανταγωνιστικής της γνώσης. Παρόλ' αυτά, η στρατηγική γνώση κάθε επιχείρησης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση την 

ικανότητά της να υποστηρίξει μια ανταγωνιστική θέση. Ειδικότερα μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

Α) Γνώση-πυοήναε: είναι η ελάχιστη γνώση που απαιτείται ώστε να ξεπεραστούν τα στοιχειώδη εμπόδια εισόδου στη 

βιομηχανία. Συνήθως κατέχεται από τα άτομα που συμμετέχουν στην επιχείρηση και συνεπώς δεν προσφέρει σημαντικό 

πλεονέκτημα.

Βϊ Προχωρημένη γνώση: είναι η γνώση που επιτρέπει μια σε επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. Η επιχείρηση μπορεί να 

έχει την ίδια ποιότητα γνώσης με τους ανταγωνιστές της παρότι το ειδικό γνωσιακό περιεχόμενο συνήθως ποικίλει ανάμεσα 

στους ανταγωνιστές καθιστώντας εφικτή τη διαφοροποίηση. Η επιχείρηση μπορεί να επιτεθεί μετωπικά στους ανταγωνιστές της 

ελπίζοντας ότι γνωρίζει περισσότερα. Μπορεί επίσης όμως να ανταγωνιστεί με στρατηγική διαφοροποίησης.

Γ) Καινοτομική γνώση: είναι η γνώση που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να είναι ηγέτης στον κλάδο της και να 

διαφοροποιείται σημαντικά. Η καινοτομική γνώση συνήθως επιτρέπει στην επιχείρηση να προσδιορίσει από μόνη της τους 

κανόνες του παιχνιδιού της αγοράς.
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Η γνώση δεν είναι στατική, και αυτό που χαρακτηρίζεται καινοτομικό σήμερα τελικά 0α μετατραπεί σε γνώση πυρήνα στο 

μέλλον. Συνεπώς η υπεράσπιση και ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής θέσης απαιτεί συνεχή μάθηση και απόκτηση γνώσης. 

Επιπλέον όμως παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παρακολουθήσει ένα στιγμιότυπο της θέσης που κατέχει σήμερα 

συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καταγραφή της ιστορικής συνέχειας που στο 

μέλλον μπορεί η προβολή της να προσφέρει νέα γνώση.
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Προχωρημένη γνώση Ανταγωνισμός
Σχήμα 2.3 Ανταγωνιστική Θέση Επιχείρησης με Βάση της Στρατηγική της Γνώση (Zack Μ. 1998)

2.5.2 Ανάλυση κενών

Έχοντας πλέον χαρτογραφήσει την ανταγωνιστική γνωσιακή θέση, ένας οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση 

κενών. Η απόσταση μεταξύ του τι πρέπει να κάνει και του τι πράττει σήμερα αναπαριστά ένα στρατηγικό κενό. Ο 

προσδιορισμός των κενών αυτών αποτελεί ευθύνη της παραδοσιακής στρατηγικής διοίκησης.

Ταυτόχρονα, υποκείμενο ενός στρατηγικού κενού είναι συνήθως ένα γνωσιακό κενό. Γνωσιακό κενό είναι η διαφορά μεταξύ 

του τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να ανταγωνιστεί και τι μπορεί να κάνει. Βασιζόμενος στο στρατηγικό χάρτη γνώσης 

και ικανοτήτων, ένας οργανισμός μπορεί να αναγνωρίσει κατά πόσο οι υπάρχοντες τύποι γνώσης βρίσκονται σε συμφωνία με τις 

στρατηγικές του απαιτήσεις. (Macintosh A. et al. 1997). Σε μερικές περιπτώσεις μια επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει 

περισσότερα από αυτά που χρειάζεται γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους.

2.5.3 Πλαίσιο για την ανάπτυξη γνωσιακής στρατηγικής

Μια γνωσιακή στρατηγική, σε αναλογία με την παραδοσιακή SWOT ανάλυση, περιγράφει τη συνολική προσέγγιση που ένας 

οργανισμός προτίθεται να ακολουθήσει ώστε να φέρει σε συμφωνία τους γνωσιακούς του πόρους και τις γνωσιακές του
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ικανότητες με τις απαιτήσεις της στρατηγικής του. Μπορεί να περιγράφει σε δυο διαστάσεις που αντικατροπτίζουν το βαθμό 

επιθετικότητας. Στη πρώτη διάσταση περιγράφεται η ένταση της ανάγκης του οργανισμού να αυξήσει τη γνώση του σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος σε αντιπαράθεση με την ευκαιρία που μπορεί να έχει για την εκμετάλλευση υπαρχόντων 

αλλά μη αξιοποιημένων γνωσιακών πόρων, δηλαδή ο οργανισμός τοποθετείται ως χρήστης ή δημιουργός γνώσης. Στη δεύτερη 

διάσταση προσδιορίζεται αν οι πρωταρχικές πηγές γνώσης θα είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Σε συνδυασμό τα δυο αυτά 

χαρακτηριστικά βοηθούν μια επιχείρηση να περιγράφει και να αποτιμήσει την τρέχουσα και την επιθυμητή γνωσιακή 

στρατηγική.

1) Εξερεύνηση vs. Εκμετάλλευση (Exploration-Exploitation)

Στο βαθμό που ένας οργανισμός βρίσκει τον εαυτό του σε ένα χαμηλότερο επίπεδο γνώσης από αυτό που απαιτείται για να 

εκτελέσει τη στρατηγική του ή να υπερασπίσει τη θέση του, υπάρχει ανάγκη για υψηλό επίπεδο επεξεργασίας της γνώσης ώστε 

να κλείσει το εσωτερικό γνωσιακό κενό του.

Στο βαθμό που οι ανταγωνιστές στη βιομηχανία λειτουργούν σε υψηλότερα επίπεδα γνώσης, υπάρχει ανάγκη για υψηλό 

επίπεδο επεξεργασίας της γνώσης ώστε να κλείσει το εξωτερικό ανταγωνιστικό γνωσιακό κενό του.

Στο βαθμό που η γνώση στη βιομηχανία αλλάζει ραγδαία, ο οργανισμός μπορεί να χρειάζεται να δημιουργήσει νέα γνώση 

για να ακολουθήσει το ρυθμό μετασχηματισμού της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εξερευνητής.

Όταν οι γνωσιακοί πόροι και ικανότητες σημαντικά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις μια ανταγωνιστικής τοποθέτησης, ο 

οργανισμός έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί περισσότερο τη γνωσιακή πλατφόρμα με βάση την οποία λειτουργεί, 

πιθανότατα σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές niche.

Η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Ένας οργανισμός μπορεί να χρειάζεται να αναπτύξει 

μια περιοχή γνώσης ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται μια άλλη περιοχή γνώσης. Η ιδανική περίπτωση είναι η λειτουργία με 

στόχο την εξισορρόπηση των δυο στρατηγικών σε όλες τις περιοχές της στρατηγικής γνώσης. Η εξερεύνηση παρέχει το 

γνωσιακό κεφάλαιο για την ώθηση της επιχείρησης σε νέες αγορές niche, ενώ η εκμετάλλευση παρέχει το χρηματοοικονομικό 

κεφάλαιο για να εφοδιάσει επιτυχής κύκλους δημιουργικότητας. Εξερεύνηση χωρίς εκμετάλλευση δεν μπορεί να συντηρηθεί 

μακροπρόθεσμα οικονομικά εκτός αν επιχορηγείται ή προκαλεί άλλων μορφών χρηματοροές (ερευνητικά ιδρύματα).

Οι επιχειρήσεις που είναι εξαιρετικά αποδοτικές στην εκμετάλλευση της γνώσης των άλλων μπορούν να απολαύσουν μερικές 

φορές μακροχρόνια επιτυχία σαν εκμεταλλευτές. Πάντως με δεδομένη τη δυσκολία μεταφοράς της γνώσης, οι περιπτώσεις αυτές 

είναι σπάνιες. Η επιτυχία σε αυτές τις περιπτώσεις βασίζεται στο γεγονός ότι οι δημιουργοί της γνώσης δεν έχουν αναπτύξει 

ικανοποιητικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης της γνώσης που κατέχουν ή στο ότι επιτρέπουν την πρόσβαση στην υποννοούμενη 

γνώσης τους (Apple - Xerox User Interface).

Η επιχείρηση πρέπει να καθορίσει τη στάση της απέναντι στη μακροχρόνια εξερεύνηση γνώσης, στη βραχυχρόνια 

εκμετάλλευσή της ή σε μια ισορροπία ανάμεσα στις δυο στρατηγικές. Δεν είναι αρκετό για έναν οργανισμό απλά να 

χρησιμοποιεί και τις δυο στρατηγικές. Πιο σημαντικό είναι οι δραστηριότητες αυτές να συνδεθούν και να συντονιστούν ώστε η 

μία να ενδυναμώνει την άλλη.
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2) Εσωτερική vs. Εξωτερική Γνώση (External-Internal Knowledge!

Ένα δεύτερο τρόπο για να προσανατολίσουμε τη γνωσιακή στρατηγική αποτελεί η περιγραφή των πρωταρχικών πηγών 

γνώσης. Οι πηγές γνώσης μπορούν να βρίσκονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Η εσωτερική 

γνώση μπορεί να βρίσκεται στην υποννοούμενη γνώση των εργαζομένων της επιχείρησης, να ενσωματώνεται σε συμπεριφορές, 

διαδικασίες, λογισμικό και εξοπλισμό, να έχει καταγραφεί σε έγγραφη μορφή ή να είναι αποΟηκευμένη σε βάσεις δεδομένων. 

Συνήθεις πόροι εξωτερικής γνώσης αποτελούν οι εκδόσεις, τα πανεπιστήμια, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα επαγγελματικά 

σωματεία, οι προσωπικές σχέσεις, οι σύμβουλοι, οι διαπειχειρησιακές συμφωνίες.

Η γνώση που δημιουργείται μέσα στην επιχείρηση είναι πολύτιμη γιατί τείνει να είναι μοναδική, ειδική και να βρίσκεται σε 

υποννοούμενη και κατανεμημένη μορφή. Είναι επομένως δύσκολο για τους ανταγωνιστές να την αντιγράψουν και αυτό την 

καθιστά στρατηγικά σημαντική. Η εξωτερική γνώση - παρότι πιο γενική, περισσότερο ακριβή στην απόκτησή της και ευρέως 

διαθέσιμη στους ανταγωνιστές - μπορεί να παρέχει δροσερή κινητροδότηση κι ένα πλαίσιο για την αποτίμηση της εσωτερική 

γνώσης. Τα Joint ventures αποτελούν στρατηγικές υλοποιήσεις απόκτησης εξωτερικής γνώσης που είναι υποννοούμενη και η 

οποία δεν διαδίδεται ευρέως και συνεπώς διατηρεί την ανταγωνιστική αξία της.

Πολλοί οργανισμοί που προσανατολίζονται στην εξωτερική γνώση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνεχή διάλογο με τους 

πελάτες τους με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης. Τέτοιοι μηχανισμοί ποικίλουν στην τυποποίησή τους και περιλαμβάνουν ομάδες 

χρηστών, joint ventures, beta-testing, web sites, email, toll-free numbers, customer care centers, customer advisor)’ boards, 

conferences, social gatherings.

3! Επιθετική vs. Συντηρητική Στρατηγική

Συνδυάζοντας την εκμετάλλευση και εξερεύνηση της γνώσης με την εσωτερικά ή εξωτερικά αποκτούμενη γνώση μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για την επιχείρηση μπορεί να σχηματιστεί. Οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται προς την 

εκμετάλλευση της εσωτερικής τους γνώσης επιδεικνύουν την πιο συντηρητική συμπεριφορά, ενώ αυτές που ολοκληρώνουν την 

εξερεύνηση και εκμετάλλευση γνώσης χωρίς περιορισμούς προέλευσης, επιδεικνύουν την περισσότερο επιθετική στρατηγική.

Το στρατηγικό γνωσιακό περιβάλλον μπορούμε επομένως να πούμε ότι συνίσταται από το σύνολο των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των γνωσιακών στρατηγικών των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Σε βιομηχανίες που πολλές επιχειρήσεις 

ενσαρκώνουν μια συντηρητική γνωσιακή στρατηγική, γνώση διαχέεται δύσκολα μεταξύ των επιχειρήσεων και οι ευκαιρίες 

μάθησης από το περιβάλλον μάλλον θα είναι περιορισμένες. Σε βιομηχανίες με πολλές επιθετικές επιχειρήσεις, οι ροές γνώσεις

Unbounded Aggressive

External

Internal
Conservative

Exploiter Explorer Innovator

Σχήμα 2.4 Βαθμός Επιθετικότητας Γνωσιακής Στρατηγικής (Zack Μ. 1998)
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είναι περισσότερες και ταχύτερες. Μόνο οι επιχειρήσεις με τις καλύτερες μαθησιακές ικανότητες και τη μεγαλύτερη ικανότητα 

αφομοίωσης εξωτερικής γνώσης θα επιβιώσουν.

Ερωτήσεις-κλειδιά

1. Πως θέλετε να συμμετέχετε στο παιχνίδι; Διατύπωσε επιθυμητή ή προτιθέμενη συμπεριφορά.

2. Τι χρειάζεστε να γνωρίζετε; Διάρθρωσε στρατηγική - σύνδεση γνώσης.

3. Τι γνωρίζετε; Δημιούργησε εσωτερικό γνωσιακό χάρτη.

4. Ποιο είναι το εσωτερικό κενό γνώσης; Σύγκρινε τι χρειάζεται να γνωρίζεις με αυτό που γνωρίζεις.

5. Τι γνωρίζουν οι ανταγωνιστές σου; Δημιούργησε εξωτερικό γνωσιακό χάρτη.

6. Πιο είναι το εξωτερικό κενό γνώσης; Σύγκρινε τη γνώση σου με τη γνώση των ανταγωνιστών.

7. Ποιος είναι ο κύκλος μάθησης; Αποτίμησε τις δυναμικές μαθησιακές ικανότητες και προθέσεις.

8. Ποιοι είναι οι κύκλοι μάθησης και οι ικανότητες των ανταγωνιστών σου και του κλάδου; Αποτίμησε τις δυναμικές

μαθησιακές ικανότητες και προθέσεις των ανταγωνιστών και του κλάδου.

9. Ποιοι είναι το κενό μάθησης; Σύγκρινε τις δυο προηγούμενες απαντήσεις.

10. Ποιο είναι το εσωτερικό στρατηγικό κενό; Αποτίμησε πως το εσωτερικό γνωσιακό κενό επηρρεάζει τη τρέχουσα 

στρατηγική σου.

11. Ποιο είναι το εξωτερικό στρατηγικό κενό; Αποτίμησε πως το εξωτερικό γνωσιακό κενό επηρρεάζει την τρέχουσα 

στρατηγική σου.

12. Ποια είναι η τρέχουσα και μελλοντική στρατηγική σου; Καθόρισε αν και πως το μαθησιακό κενό απαιτεί αναθεώρηση 

στρατηγικής.

13. Ποια είναι η γνωσιακή στρατηγική σου; Καθόρισε την επιθετικότητά σου για την εξάλειψη των στρατηγικών κενών σε 

σχέση

με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση,

noocuta ννωσιοκεντοική θεώρηση me sniveionanc

με τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές γνώσης.

2.5.4 Η Στρατηγική γνώση σαν Πεδίο Γνώσης

Τι είναι η στρατηγική από μόνη της, αν δεν είναι γνώση; Οι Lyles και Schwenk (1992) έχουν επιδείξει πως η οργανωσιακή 

στρατηγική, ανάμεσα στα άλλα, είναι ένα σύνολο από γνωστικές δομές που διατηρούνται κατανεμημένα σε έναν οργανισμό. 

Είναι δυνατόν να αρθρώσουμε τη γνώση αυτή, να μελετήσουμε πως αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου και να την 

ταξινομήσουμε σε κεντρικά σημεία και περιφερειακά σημεία.. Η ανάλυσή τους σε μια επιχείρηση συμβουλευτικών υπηρεσιών η 

στρατηγική γνώση περιελάμβανε τη γνώση για την αποστολή και το σκοπό, τη γνώση των ανταγωνιστών, τη γνώση των πελατών, 

τη γνώση της βιομηχανίας και τη γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
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Αν η στρατηγική είναι γνώση ή τουλάχιστον μερικώς προσδιορίζεται από τη γνώση, προκύπτει μια σειρά ερωτήσεων:

Πόσο εκτεταμένα είναι η γνώση διάσπαρτη, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σε μια επιχείρηση; Είναι μια 

στρατηγική αποτελεσματική μόνο αν είναι ευρέως διαδεδομένη στο εσωτερικό της επιχείρησης;

Πως και σε ποιο βαθμό θα πρέπει η στρατηγική γνώση να τεκμηριώνεται; Οι περισσότερες επιχειρήσεις τεκμηριώνουν 

τα επιχειρησιακά τους σχέδια αλλά όχι και την προϋπάρχουσα γνώση που τους κατευθύνει σε αυτά.

Περισσότερη στρατηγική γνώση σημαίνει καλύτερη στρατηγική; Οι Lyles και Schwenk υποστηρίζουν ότι οι δομές της 

στρατηγικής γνώσης γίνονται διαρκώς πολυπλοκότερες αλλά αυτό είναι θετικό ή αρνητικό;

Είναι απαραίτητο να "ξεχάσουμε" την παλιότερη γνώση με σκοπό να ενσωματώσουμε μια νέα στρατηγική;

Ποια κατεύθυνση ακολουθεί η ροή της στρατηγικής γνώσης; Από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω;

Παλαιγεωργϊου Γ. 37



Κεφάλαιο 3ο
Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων



Θέυατα Δ/οίκησπσ Α νθοωπϊνω ν Πόοα> ν

Κεφάλαιο 3ο
Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

3.1 Αγορά Γνώσης

3.1.1 Εισαγωγή στην αγορά γνώσης

Αργά η γρήγορα, παραγωγικά ή μη παραγωγικά η γνώση διαχέεται στους οργανισμούς. Ανταλλάσσεται, αγοράζεται, γίνεται 

αντικείμενο συναλλαγής, δημιουργείται και εφαρμόζεται. Σε αντίθεση με την ατομική γνώση, η οργανωσιακή γνώση είναι 

δυναμική: προκαλείται από μια ποικιλία δυνάμεων. Αν θέλουμε η γνώση να «κινείται» και να χρησιμοποιείται με έναν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο πρέπει να κατανοήσουμε τις δυνάμεις που την οδηγούν.

Οι Thomas Davenport και Laurence Prusak (1998) υποστηρίζουν οι δυνάμεις που προκαλούν τη «διακίνηση» της γνώσης 

μπορούν να παραλληλιστούν με τις δυνάμεις της αγοράς υλικών αγαθών. Η αγορά γνώσης έχει πωλητές και αγοραστές που 

διαπραγματεύονται με σκοπό να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητικές τιμές για το αγαθό που θέλουν ή κατέχουν αντίστοιχα. 

Η αγορά γνώσης έχει διαμεσολαβητές που προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τους πωλητές και τους αγοραστές, ακόμη και 

"επιχειρηματίες" που χρησιμοποιούν το "πελατολόγιό" τους για να αποκτήσουν εσωτερική δύναμη. Οι συναλλαγές σε αυτή την 

αγορά συμβαίνουν γιατί ολοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Τα άτομα 

αναζητούν γνώση γιατί προσδοκούν ότι αυτή θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στην εργασία τους. Η αγορά γνώσης είναι ένα 

σύστημα στο οποίο οι συμμετέχοντες συναλλάσονται μια ανεπαρκή σε προσφορά μονάδα, με αντάλλαγμα τρέχουσα ή 

μελλοντική αξία. Μέσα στους οργανισμούς οι συναλλαγές αυτές σπάνια βασίζονται στο χρήμα ως συναλλακτικό μέσο, αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ότι το σύστημα τιμών δεν υπάρχει. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται ή υποννοούνται. Πολλά προγράμματα 

διοίκησης της γνώσης βασίστηκαν στην ουτοπική υπόθεση ότι η γνώση μεταφέρεται χωρίς τριβές και δυνάμεις κινήτρων και ότι 

τα άτομα θα διαμοιράζονταν τη γνώση τους χωρίς ενδιαφέρον για το κέρδος ή τις απώλειες που θα έχουν. Η πρώτη 

προϋπόθεση για να λειτουργήσει η αγορά της γνώσης αποδοτικά είναι η αποδοχή της ύπαρξής της ενώ στη συνέχεια πρέπει να 

κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας της και να διοικηθεί.

3.1.2 Η πολιτική οικονομία των γνωσιακών αγορών

Ο κοινωνιολόγος Harrison White υποστήριξε ότι η κοινωνιολογία, τα οικονομικά και η πολιτική επιστήμη αποτελούν 

«προοπτικές», που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Αν η πολιτική πραγματικότητα σε μια επιχείρηση υποδεικνύει 

ότι αυτοί που ατομικά αναπτύσουν τη γνώση τους προοδεύουν, τότε οι πιθανοί αγοραστές δεν έχουν ικανή αγοραστική δύναμη 

για να τους προσελκύσουν ώστε να διαμοιράσουν τη γνώση τους. Αν σε μια οργανωσιακή κουλτούρα θεωρείται σημάδι 

αδυναμίας και ανικανότητας η παραδοχή ενός προβλήματος, τότε το κοινωνικό κόστος αγοράς γνώσης θα είναι πολύ υψηλό.

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά γνώσης:

1) οι αγοραστές, συνήθως είναι άτομα που προσπαθούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα του οποίου η πολυπλοκότητα και η 

αβεβαιότητα αποκλείει την απλή απάντηση. Οι αγοραστές επομένως ψάχνουν για διαισθήσεις, κρίσεις και γενικότερα 

υποννοούμενη γνώση. Έρευνες έχουν δείξει ότι πάνω από το 10% του εργασιακού τους χρόνου τα στελέχη αναζητούν 

γνώση που χρειάζονται για να διεκπαιρεώσουν τις υποχρεώσεις τους.

2) οι πωλητές, είναι άτομα μέσα στον οργανισμό με εσωτερική φήμη αγοράς για ιδιαίτερη γνώση σε μια διεργασία ή 

κάποιο αντικείμενο· μπορούν να πουλήσουν ολοκληρωμένη γνώση σε μια συναλλαγή με αντάλλαγμα συνήθως 

χρηματικό ποσό. Παρότι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι αγοραστές, δεν είναι ο καθένας 

πωλητής. Κάποια άτομα είναι εξειδικευμένα αλλά αδύναμα να αρθρώσουν την υποννούμενη γνώση. Σε άλλα άτομα η 

γνώση είναι τόσο εξειδικευμένη, προσωπική και περιορισμένη που έχει μικρή αξία στη γνωσιακή αγορά. Πιθανοί 

πωλητές γνώσης αρνούνται να συμμετάσχουν στην αγορά γιατί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό ωφελούνται
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περισσότερο. Αυτό λογικό στις επιχειρήσεις που η γνώση θεωρείται δύναμη. Μια από τις εργασίες της διοίκησης είναι 

να εξασφαλίσει ότι ο διαμοιρασμός της γνώσης επιβραβεύεται περισσότερο από την ατομική κατακράτηση της γνώσης.

3) διαμεσολαβητές, είναι άτομα που φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές· οι βιβλιοθηκονόμοι συνήθως αποκτούν 

το ρόλο αυτό αφού μπορούν να παρακολουθήσουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα αλλά και πιθανούς πωλητές. Ο 

βιβλιοθηκονόμος μπορεί να φτιάξει ένα «γνωστικό μοντέλο» των πελατών και αγοραστών του, των απαιτήσεών τους 

και στη συνέχεια να βοηθήσει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους. Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένοι ανεπίσημοι 

διαμεσολαβητές γνώσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιχείρηση, σκόπιμα προσπαθούν να γίνουν ειδικοί 

στην αναγνώριση του ποιος κατέχει ποια γνώση και πως αυτή μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη.

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς γνώσης. Ένα άτομο μπορεί να διαδραματίσει όλους τους 

ρόλους την ίδια μέρα και κάποιες φορές περισσότερο από έναν στην ίδια συναλλαγή.

Το σύστημα τιμών της αγοράς γνώσης είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει συναισθήματα, διαθέσεις, ψυχικά γνωρίσματα κτλ. 

Τρία χαρακτηριστικά προτείνονται ως κυριότερα συναλλακτικά μέσα:

α) «νταποδοτιχότητοΓ Ένα πωλητής γνώσης θα διαθέσει το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται ώστε να διαμοιραστεί τη 

γνώση του αποτελεσματικά, αν αναμένει ότι ο αγοραστής θα είναι πρόθυμος πωλητής όταν αναζητά δική του γνώση και αν 

προϋπάρχει κάποια σημαντική γνώση σε αυτόν. Ο χρόνος, η ενέργεια και η γνώση είναι σπάνιοι πόροι. Κανείς δεν θέλει να τους 

να τους ξοδεύσει εκτός αν αυτό τον οδηγήσει σε μια ουσιαστική απόδοση. Η ανταποδοτικότητα μπορεί να έχει και έμμεσο 

χαρακτήρα μέσω της διάσταση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, που αναδρομικά καταλήγει στους εργαζόμενους (τις 

περισσότερες φορές!).

β) φήμψ Ένας πωλητής γνώσης συνήθως επιζητά να χαρακτηρίζεται από τους άλλους ως γνωστικό άτομο με πολύτιμη εμπειρία 

που προτίθεται να διαμοιραστεί τη γνώση του με άλλους συνεργαζόμενούς του. Παρότι η φήμη φαίνεται ως μη υλικό αγαθό, 

μπορεί να παράγει υλικά αποτελέσματα. Τα άτομα που έχουν αποκτήσει φήμη, που έχουν την συναλλακτική αξία της 

ανταποδοτικότητας που αναφέρθηκε, γίνονται αξιόπιστοι πιστωτές γνώσης. Επίσης η ασφάλεια εργασίας, οι προαγωγές και οι 

επιβραβεύσεις είναι πιθανά αποτελέσματα της φήμης. Η δημιουργία φήμης μπορεί να καταστεί προβληματική από ένα 

“ανεπίσημο” σύστημα διακίνησης των πραγματοποιηθέντων συναλλαγών όπου κάποιοι μπορεί να θελήσουν να εκμεταλλευτούν.

γ) αλτρουισμός· υπάρχουν άτομα που παθιάζονται με τη γνώση που αποκτούν και ικανοποιούνται με το να τη διαμοιραστούν 

όποτε τους δωθεί η ευκαιρία. Οι μέντορες σε μια επιχείρηση βασίζονται τις περισσότερες φορές στον αλτρουισμό τους. Ο 

αλτρουισμός για τη γνώση μπορεί να υποκινηθεί και συναντάται σε επιχειρήσεις με οργανωσιακή κουλτούρα προσανατολισμένη 

προς την γενικότερη ευημερία των εργαζομένων τους.

Ο C.B. MacPherson υποστηρίζει ότι διανύουμε μια περίοδο (επικεντρωμένος στις Η.Π.Λ.) «κτητικού ατομικισμού». 

Για να υπερκεράστε! αυτή η διάθεση και οι αρνητικές της διαστάσεις, για να γίνουν λειτουργικότερες οι αγορές πρέπει να 

καθιερωθεί η εμπιστοσύνη σαν προϋπόθεση για οποιαδήποτε συναλλαγή. Η εμπιστοσύνη πρέπει να εδραιωθεί με τους 

επόμενους τρεις τρόπους:

1. Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι ορατή. Τα μέλη του οργανισμού πρέπει να δουν την επιβράβευση του διαμοιρασμού 

της γνώσης. Είναι ανάγκη να βιώσουν άμεσα την ανταποδοτικότητα.

2. Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένη. Εαν τμήμα της εσωτερικής αγοράς γνώσης είναι αναξιόπιστο η 

αγορά γίνεται ασύμμετρη και λιγότερο αποδοτική.

3. Η εμπιστοσύνη τείνει συνήθως να διαχέεται από πάνω προς τα κάτω και συνεπώς πρέπει να ξεκινήσει από τη 

διοίκηση.
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3.1.3 Σήματα της γνωσιακής αγοράς

Με τον όρο σήματα της γνωσιακής αγοράς εννοούμε τις πληροφορίες που δείχνουν ταυτόχρονα που διαμένει η γνώση 

στον οργανισμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτήν. Η προσβασιμότητα είναι μια 

ακόμα διαδρομή για την αναζήτηση κοστών, αφού ενσωματώνει τα μέτρα της προσπάθειας και του χρόνου που πρέπει να 

καταβληθούν για την επίτευξη του στόχου διαμοίρασης της γνώσης. Υπάρχουν επίσημα και ανεπίσημα σήματα στη γνωσιακή 

αγορά. Συνήθως τα ανεπίσημα είναι πιο κατάλληλα αλλά προαπαιτούν προσωπική αλληλεπίδραση.

Θέση και Εκπαίδευση

Ο τίτλος και η θέση είναι τα πιο κοινά σήματα που δείχνουν ποιος κατέχει κρίσιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα αν κάποιος 

θέλει να μάθει για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, είναι λογικό να απευθυνθεί στο διαχειριστή του έργου. Αυτό όμως, όπως 

αναφέρθηκε, δεν σημαίνει ότι θα πάρει και τις πληροφορίες που αναζητά μια και υπάρχουν μια σειρά από μεταβλητές κλειδιά 

που θα καθορίσουν την επιτυχία της συναλλαγής, όπως η φιλοδοξία, η διαίσθηση, η ενέργεια, ο εγωισμός και η τύχη. Όπως είναι 

φανερό, και ο τίτλος εκπαίδευσης καθορίζει σημαντικά το γνωστικό υπόβαθρο του καθενός και επομένως αποτελεί και αυτό ένα 

σημάδι της γνωσιακής αγοράς.

Ανεπίσημα Δίκτυα

Ίσως τα καλύτερα σήματα της γνωσιακής αγοράς διαχέονται μέσω των ανεπίσημων δικτύων πρακτικής που αναπτύσσονται 

στους οργανισμούς. Τα δίκτυα αυτά έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανεπισημότητας. Επειδή λειτουργούν 

μέσω της προσωπικής επαφής και της επικοινωνίας "στόμα με στόμα". Καλλιεργούν την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη 

μηχανή της ανταλλαγής γνώσης. Κάποια ανεπίσημα δίκτυα είναι επίσης δυναμικά. Απειδή αποτελούνται από άτομα που 

βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, τείνουν να ανανεώνονται καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Τα άτομα ανταλλάσουν πληροφορίες 

για το ποιος αποχώρησε, ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο έργο κτλ. Αν αυτά ακούγεται ως μορφή κουτσομπολιού, τότε είναι. Το 

"επιχειρησιακό κουτσομπολιό" αποτελεί τρόπο μεταφοράς της γνώσης που αφορά εσωτερικές διεργασίες. Το βασικό 

μειονέκτημα των δικτύων αυτών εντοπίζεται στο ότι επειδή δεν είναι τεκμηριωμένα, δεν είναι άμεσα διαθέσιμα σε καθέναν που 

τα χρειάζεται. Η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από τυχαίες συζητήσεις και χωροταξικές συσχετίσεις που κάποιες φορές είναι 

λειτουργικές και κάποιες όχι. Το ανεπίσημο δίκτυο μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε κάποιες κακές αποφάσεις αλλά δεν 

θα μας δώσει όλο το φάσμα των επιλογών στην περιοχή μας των ενδιαφερόντων μας.

Κοινότητες Πρακτικής

Πολλές φορές οι συνεργάτες που έχουν συμπληρωματικές γνώσεις σχηματίζουν ομάδες. Συνήθως καλούμενες ως "Κοινότητες 

Πρακτικής", αυτές οι αυτοοργανούμενες ομάδες γενικά ενεργοποιούνται από εργαζόμενους που επικοινωνούν μεταξύ τους γιατί 

μοιράζονται κοινές πρακτικές στην εργασία, κοινούς σκοπούς ή ενδιαφέροντα. Αν η επικοινωνία τους αποδειχθεί χρήσιμη με το 

πέρασμα του χρόνου, μπορεί να μορφοποιήσουν μια συμφωνία, δίνοντας στην ομάδα ένα όνομα και καθορίζοντας ένα 

συστηματικό πλαίσιο επικοινωνίας. Τα στελέχη πρέπει να αντιμετωπίζουν τις κοινότητες πρακτικής σαν επιχειρησιακά κεφάλαια 

και ταυτόχρονα να προσπαθούν να τα προστατέψουν. Επικεντρώνοντας τη προσοχή τους σε μετρήσιμες μορφές εργασίας και 

υποτιμώντας την αξία της κοινωνικοποίησης στο επιχειρησιακό περιβάλλον, πολλά έργα αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων απέτυχαν.

3.1.4 Η αναποτελεσματικότητα της γνωσιακής αγοράς

Η αναποτελεσματικότητα της αγοράς γνώσης συνήθως οφείλεται:

α) Στην ελλειπή πληροφόρηση όπως για παράδειγμα στην έλλειψη «Χρυσού Οδηγού» για την εύρεση της γνώσης των 

εργαζομένων ή την έλλειψη χαρτών που περιγράφουν το γνωσιακό τοπίο ή στην αοριστία της δομής τιμολόγησης.

β) Σε σημαντικές ασυμμετρίες στην κατοχή γνώσης από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης.
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γ) Στην τάση γειτονιακής μετάδοσης της γνώσης για λόγους γεωγραφικούς αλλά και εμπιστοσύνης λόγω των αναπτυσσόμενων 

γνωριμιών.

3.1.5 Παθολογίες της γνωσιακής αγοράς

Ορισμένες γνωσιακές αγορές έχουν "βαθειά ραγίσματα" που αποκαλούνται παθολογίες της γνωσιακής αγοράς: διαστροφές που 

παρεμποδίζουν δραστικά τη ροή της γνώσης:

Μονοπώλια

Αν μόνο ένα άτομο ή μια ομάδα κατέχει τη γνώση που άλλοι εργαζόμενοι χρειάζονται, τότε υπάρχει ένα γνωσιακό 

μονοπώλειο.Τα αποτελέσματά του είναι παρόμοια με αυτά των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών: η γνώση θα αποκτήσει υψηλή 

τιμή αφού δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός για να τη μετριάσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα άτομα στον οργανισμό που έχουν 

αποκλειστική και σημαντική γνώση για την επιχείρηση, χρησιμοποιούν το γεγονός αυτό για να αποκτήσουν θέση ισχύος. Ένα 

τέτοιο άτομο ενδέχεται να "νοικιάσει" την εξειδίκευσή του για την υλοποίηση μιας εργασίας ή για την επίλυση ενός 

προβλήματος αλλά δεν θα θελήσει να "πουλήσει" τη γνώση του ακόμα και σε υψηλή τιμή γιατί με τον τρόπο αυτό θα 

αυτοκαταστρέψει το μονοπώλιό του. Η ιδέα της πλεονασματικότητας στην επιχειρησιακή γνώση όπως αναφέρθηκε από τους 

Nonaka και Tacheuchi φαίνεται να παρεμποδίζει τη δημιουργία μονοπωλίων.

Τεχνητή Σπανιότητα

Ένα γνωσιακό μονοπώλιο είναι μια μορφή τεχνητής σπανιότητας. Γενικότερα αν η επιχειρησιακή κουλτούρα ευννοεί την 

ατομική κατακράτηση της γνώσης τότε εμφανίζεται σπανιότητα γνώσης. Η γνώση γίνεται πολύ ακριβή όχι γιατί δεν υπάρχει 

αλλά γιατί είναι δύσκολο να προσεγγιστεί. Ένα τέτοιο φιανόμενο εμφανίζεται και κατά το downsizing όπου η απόλυση 

εργαζομένων αναδεικνύει κενά γνώσης που λίγοι κατέχουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μονοπώλια. Το κόστος της 

απώλειας γνώσης είναι μεγάλο και πολλές φορές έχει οδηγήσει σε αποτυχημένες παραγωγικές διεργασίες.

Εμπόδια συναλλαγών

Παραδειγματικά θα αναφέρουμε ότι στις αρχές του 1980 ο Ken Olsen, ιδρυτής της Digital Equipment Corporation, επέμενε 

ότι η φράση "προσωπικός υπολογιστής" δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται μέσα στην εταιρία του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι οι 

εργαζόμενοι στη Digital έπρεπε να ανταγωνιστούν ένα εχθρό για τον οποίο δεν μπορούσαν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και γνώσεις. Εμπόδια στη μετακίνηση της γνώσης εισάγονται επίσης όταν η επιχείρηση δεν έχει αναπτύξει μια 

κατάλληλη υποδομή μεταφοράς της γνώσης ή αποδοτικούς μηχανισμούς αγοράς.

Θέυατα Aiokncmc Α νθοωπίνων Πόοων

3.1.6 Επιπρόσθετα οφέλη της γνωσιακής αγοράς

Πέρα από τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν από τα έργα διοίκησης της γνώσης, φαίνεται να εμφανίζεται και μια σειρά 

επιπρόσθετων οφελειών:

Υψηλότερο ηθικό εργαζομένων: Σε μια υγιή γνωσιακή αγορά οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι η εξειδίκευσή τους 

είναι πολύτιμη και ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους θα συνεργαστούν μαζί τους όταν θα χρειαστούν εξειδικευμένη βοήθεια. 

Είναι συνήθως περισσότερο ευχαριστημένοι και δουλεύουν εντατικότερα από ομάδες ατόμων που έχουν προβλήματα 

επικοινωνίας και στις οποίες εμφανίζεται ανεξέλεγκτος διπλασιασμός εργασίας και τυχαίος τρόπος λήψης αποφάσεων.

Μεγαλύτερη οργανωσιακή συνοχή: Η ενεργή ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και 

διαλεκτικότητας επιτρέπει στους εργαζόμενους να αντιληφθούν τα τεκτενώμενα στην επιχείρηση. Η κοινή κατανόηση των 

επιχειρησιακών στόχων και στρατηγικών προτρέπει τα άτομα να κατευθύνουν τη προσωπική τους εργασία προς 

συνεργατικούς στόχους και τους επιτρέπει να νιώσουν ότι έχει τη δική της συμβολή στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου.
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Πλουσιότερη αποθήκη γνώσης: Οι γνωσιακές αγορές διαφέρουν από τις αγορές προϊόντων στο ότι σε κάθε συναλλαγή 

αυξάνεται το συνολικό απόθεμα γνώσης του οργανισμού. Ο πωλητής μεταδίδει τη γνώση του χωρίς αυτή να αλλοιώνεται 

(πιθανότητα η ανάγκη άρθρωσή της έχει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα). Πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι η 

συναλλαγή δημιουργεί νέα γνώση. Η νεοαποκτηθείσα γνώση αλληλεπιδρά με την υπάρχουσα γνώση με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται νέες συνδέσεις μεταξύ τους που δεν προυπήρχαν της συναλλαγής.

Περισσότερη αξιοκρατία ιδεών. Μια πραγματικά ανοικτή αγορά θα ελέγχει τις επίσημες επιλογές της διοίκησης και θα 

εκθέτει τα ελλατώματα των προβληματικών προσεγγίσεων πριν αυτές προκαλέσουν μεγάλες ζημιές. Οι γνωσιακές αγορές 

τείνουν να διασπούν ή να υπερκερνούν τις ιεραρχίες, βασίζονται σε δίκτυα γνωστικών ατόμων και όχι στη δομή του 

συστήματος αναφορών.

Θέυατα Aioknanc Α νθοωπίνων Πόρων

3.2 Φροντίδα για τη δημιουργία γνώσης

Ο Georg von Krogh αποδεχόμενος την κονστρακτιονιστική αντίληψη για τη γνώση, (γνώση είναι τα "προσωπικά 

αιτιολογημένα πιστεύω"), αναπτύσσει την έννοια της "φροντίδας" για τη γνώση. Όταν ατομικά δημιουργούμε νέα γνώση, 

αντιλαμβανόμαστε μια νέα κατάσταση χρησιμοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση, καταγράφουμε τη νέα γνώση και είμαστε σε 

θέση να τη λάβουμε υπόψη στη δράση μας. Η διαδικασία αυτή είναι μέρος της καθημερινής ζωής μας. Η δημιουργία γνώσης 

μπορεί να είναι όμως και κοινωνική διεργασία όπως αναφέρθηκε στη Θεωρία της Δημιουργίας Οργανωσιακής Γνώση. Το 

πρώτο βήμα στη δημιουργία νέας γνώσης είναι ο διαμοιρασμός της υποννοούμενης γνώσης, γεγονός που σημαίνει ότι τα άτομα 

πρέπει να διαμοιράσουν τα αιτιολογημένα τους πιστεύω για μια κατάσταση με άλλα άτομα. Στο σημείο αυτό η δημιουργία νέας 

γνώσης σε συλλογικό επίπεδο γίνεται δραματικά διαφορετική: η αιτιολόγηση γίνεται δημόσια. Κάθε άτομο έρχεται αντιμέτωπο 

με την πρόκληση να δικαιολογήσει τις απόψεις του παρουσία άλλων και αυτή ακριβώς η διαδικασία καθιστά τη δημιουργία νέας 

γνώσης εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία.

Στις επιχειρήσεις υπάρχουν τέσσερα εμπόδια στη διεργασία δημόσια αιτιολόγησης:

Α) Η ανάγκη γλώσσας προσαρμοσμένης στις επικοινωνιακές ανάγκες. Η προσωπική γνώση πρέπει να γίνει δηλωτική σε μια 

γλώσσα κατανοητή και αποδεκτή από τα μέλη της ομάδας και της επιχείρησης γενικότερα. Παρόλ' αυτά τμήμα της προσωπικής 

γνώσης μπορεί να εκφραστεί μόνο χρησιμοποιώντας ιδιοσυγκρασιακές σύνθετες λέξεις.

Β) Οι "ιστορίες" και οι συνήθειες αποτελούν το δεύτερο εμπόδιο. Περιλαμβάνουν ιστορίες αποτυχημένων προσπαθειών για την 

υλοποίηση για παράδειγμα μιας τεχνολογίας, την εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας αγοράς, ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι 

ιστορίες αυτές δυσκολεύουν την έκφραση των προσωπικά αιτιολογημένων πιστεύω. Οι συνήθειες αποτελούνται από ρουτίνες σε 

μια επιχείρηση που είναι σχεδόν αδύνατο να αμφισβητηθούν.

Γ) Το τρίτο εμπόδιο είναι οι επίσημες διαδικασίες. Οι επίσημες διαδικασίες αναπαριστούν τις ενσωματωμένες εμπειρίες και τις 

επιτυχείς λύσεις σε σύνθετα προβλήματα και ταυτόχρονα κατευθύνουν την επικοινωνία, ορίζοντας τα βήματα σχεδιασμού, 

καθορίζοντας τα μέτρα απόδοσης κτλ. Ο προκαθορισμένος τρόπος επικοινωνίας δυσκολεύει τις προσπάθειες ελεύθερης 

έκφρασης πεποιθήσεων και απόψεων.

Δ) Το τέταρτο εμπόδιο είναι η προσωπικότητα της επιχείρησης δηλαδή, οι στρατηγικές προθέσεις της, το όραμα, η αποστολή 

και οι πρωταρχικές αξίες της κουλτούρας της. Για λόγους κουλτούρας και πολιτικής τα άτομα πολλές φορές θα περιορίσουν την 

αιτιολόγηση των προσωπικών τους πιστεύω, θα υποστηρίξουν με μικρή ένταση τις αντιλήψεις τους.

Τα άτομα, που αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες επιδράσεις των προβλημάτων αυτών, συνήθως αποφασίζουν να 

τερματίσουν τη συμβολή τους στη διαδικασία δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης. Μετατρέπονται σε παθητικούς συμμετέχοντες 

αντί να είναι ενεργοί συντελεστές.
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Θέυατα Διοίκησή Α νθοωπίνων Πόοων

Για τους κονστρακτιονιστές, η ευαισθησία της διαδικασίας δημιουργίας νέας γνώσης αποτελεί πρωταρχική πρόκληση. 

Αναζητούν συνθήκες ενεργοποίησης της διαδικασίας δημιουργίας γνώσης με τη μορφή συστημάτων (κυρίως υπολογιστικών) ή 

οργανωσιακών δομών. Υπάρχει ακόμα μια όμως διαδρομή, αυτή των αξιών που προσδιορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η έννοια της φροντίδας

Η φροντίδα είναι μια έννοια που οι περισσότεροι τη συσχετίζουμε με προσωπικές ιστορίες. Μπορεί να περιγράφει τον τρόπο με 

τον οποίο οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος συμπεριφέρεται στους μαθητές του, 

τον τρόπο με τον οποίο ένας γιατρός συμπεριφέρεται στους ασθενείς του. Όπως αναφέρει ο Milton Maveroff «το να φροντίζεις 

για κάποιο άλλο άτομο, ουσιαστικά σημαίνει να το βοηθάς να αναπτυχθεί και να αναπλάσει τον εαυτό του». Το να φροντίζεις 

κάποιον σημαίνει να ενισχύεις τη μάθησή του, την ενημερότητά του για το περιβάλλον και τις συνέπειες των πράξεών του, να 

καλλιεργείς τη δημιουργικότητα και την ομαδικότητα.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η έννοια της φροντίδας δεν μπορεί να αναλυθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αλλά ο Mayeroff την 

αντιλαμβάνεται ως υποκινητή συγκεκριμένων συμπεριφορών σε μια σχέση. Οι συμπεριφορές αυτές με τη σειρά τους μπορούν να 

χαρακτηριστούν από διαστάσεις, μετατρέποντάς την έτσι σε μια περισσότερο διακρτή έννοια. 1 Ιέντε διαστάσεις στις ανθρώπινες 

σχέσεις έχουν σημαίνουσα βαρύτητα:

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η φροντίδα αυξάνει την εμπιστοσύνη και παρότι δυο άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζονται 

ουσιαστικά μεταξύ τους, η αλληλοβοήθεια καλλιεργεί μια σχέση σεβασμού και αναγνώρισης που δύσκολα αμφισβητείται.

Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να κατανοήσεις τα συναισθήματα του άλλου, τα ενδιαφέροντά του και άλλες διαθέσεις του 

μέσω της κοινοπρακτικής που λαμβάνει χώρα κάτω από την ομπρέλλα της φροντίδας αποτελεί ίσως το καθοριστικότερο 

συντελεστή μεταφοράς της υποννοούμενης γνώσης.

Η φροντίδα μεταφράζεται σε πραγματική βοήθεια, αρκεί να φανταστούμε έναν έμπειρο εργαζόμενο να «φροντίζει» έναν 

νέο εργαζόμενο της επιχείρησης στις διαστάσεις της εξειδίκευσης και της ενσωμάτωσής του στην επιχειρησιακή κουλτούρα.

Η φροντίδα υποκινεί την επιεική κριτική, οι λανθασμένες αποφάσεις δεν υπόκεινται σε «δικαστικό» έλεγχο για την 

έκδοση ετυμηγορίας αλλά προσπαθούν να γίνουν δεκτές αναγνωρίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθησαν και 

τις αιτίες τους.

Η φροντίδα σημαίνει ενθάρρυνση, ενθάρρυνση που θα επιτρέψει στα άτομα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 

μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με τους συναδέλφους τους..

Τι συμβαίνει όμως στη διαδικασία δημιουργίας γνώσης όταν η φροντίδα είναι ουσιαστική αλλά και όταν είναι περιορισμένη; 

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερεις περιπτώσεις:

Α) Η φροντίδα είναι περιορισμένη μεταξύ των οργανωσιακών μελών και μελετούμε τη δημιουργία νέας γνώσης σε 

ατομικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή το άτομο προσπαθεί να συλλέξει και να αναπτύξει με δικές του προσπάθειες γνώση ενώ 

δεν μοιράζεται τη γνώση αυτή εθελοντικά. Δουλεύοντας απομονωμένο με περιορισμένη ανάδραση από τους υπόλοιπους 

εργαζομένους, μελετά τους δικούς του τρόπους επίτευξης των επιθυμητών αποτελέσματα. Το άτομο εμπλουτίζει την 

υποννοούμενη γνώση του και προσπαθεί να προσδιορίσει διεργασίες μετα-γνώσης (διαχείρισης της δικής του γνώσης). 0α 

μπορούσαμε να κάνουμε την αναλογία με το φοιτητή που δουλεύει απομονωμένος για να αναπτύξει τις δικές του μεθόδους 

μάθησης. Τα άτομα θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν και να υπερασπίσουν τις δικές τους ηγεμονίες γνώσης.

Β) Η φροντίδα είναι περιορισμένη μεταξύ των οργανωσιακών μελών και μελετούμε τη δημιουργία νέας γνώσης σε 

οργανωσιακό επίπεδο. Οι συναλλαγές μεταξύ των μελών περιορίζονται στο πλαίσιο της δηλωτικής γνώσης με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η δημιουργία νέας γνώσης με την κοινωνικοποίηση της υποννοούμενης γνώσης.
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Γ) Η φροντίδα είναι ουσιαστική μεταξύ των οργανωσιακών μελών και μελετούμε τη δημιουργία νέας γνώσης σε ατομικό 

επίπεδο. Από τη στιγμή που η φροντίδα είναι ουσιαστική θα υπάρχει μεταξύ των μελών αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, 

διάθεση για βοήθεια και επιεικής κριτική. Σε μια τέτοια περίπτωση το άτομο προσπαθεί να μεταφέρει τη γνώση του σε άλλα 

άτομα και να βοηθηθεί με τη σειρά του από αυτά. Ο στόχος μετατρέπεται από την βελτιστοποίηση των ατομικών δεξιοτήτων 

μάθησης και καινοτομίας στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των συλλογικών δεξιοτήτων μάθησης και καινοτομίας.

Δ) Η φροντίδα είναι ουσιαστική μεταξύ των οργανωσιακών μελών και μελετούμε τη δημιουργία νέας γνώσης σε συλλογικό 

επίπεδο. Η βασική ιδέα που υπηρετείται είναι η ενσωμάτωση. Τα άτομα δεσμεύονται ολοκληρωτικά με έναν στόχο, μια ιδέα ή 

μια αρχή μεταφέροντας όλη την υποννοούμενη γνώση τους και επιτρέποντας στους εαυτούς τους να δεχθούν τα λάθη τους 

ακόμα και σημαντικές αλλαγές στη καθημερινή εργασία τους. Τα άτομα δε διστάζουν να αιτιολογήσουν τα προσωπικά τους 

πιστεύω.

Τι μπορούν όμως να κάνουν οι επιχειρήσεις για να μεταδώσουν τη διάθεση φροντίδας;

Να αναπτύξουν ένα σύστημα κινητροδότησης με συγκεκριμένη εστίαση στη παροχή αλληλοβοήθειας.

Να αναπτύξουν προγράμματα καθοδήγησης που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους εργαζόμενους να ζητούν εύκολα 

υποστήριξη από ανώτερα στελέχη στα πλαίσια μιας μεταφορικά «οικογενειακής» σχέσης.

Να δηλωθεί ρητά από τη διοίκηση η αφοσίωσή της στις αρχές της εμπιστοσύνης, της διαλεκτικότητας και της 

ενθάρρυνσης.

Να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη καλλιέργεια της φροντίδας ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού.

Να πραγματοποιηθούν κοινωνικά γεγονότα που υποβοηθούν την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων.

Θέυατα Διοίκησησ Α νθοωπΐνω ν Πόοω ν

3.3 Νέοι ρόλοι στην επιχείρηση

3.3.1 Η ανάγκη

Παρά τη γενική ενασχόληση με τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη Διοίκηση της Γνώσης από ακαδημαϊκούς, συμβούλους 

επιχειρήσεων αλλά και στελέχη επιχειρήσεων, δεν έχουν προκύψει γενικά μοντέλα ικανοτήτων για την επάνδρωση των ομάδων 

και των μεμονομένων ρόλων που θα αναλάβουν την ευθύνη σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης επιτυχών 

προγραμμάτων εισαγωγής και διατήρησης της διοίκησης της γνώσης στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι ενδείξεις από τους 

πρώτους οργανισμούς θιασώτες της διοίκησης της γνώσης αποκαλύπτουν μια σειρά θεμελιωδών λαθών και αποτυχιών που 

οφείλονται κυρίως στην τεχνολογική επικέντρωση της προσπάθειας και την παραμέληση ζητημάτων πολιτισμού και ανθρώπων 

στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι περισσότεροι πλέον παρατηρούν ότι η διοίκηση της γνώσης αφορά με 

συντελεστή βαρύτητας 80% τα άτομα και την κουλτούρα τους στο χώρο εργασίας Στην κουλτούρα εντάσσονται όμως οι 

διεργασίες, η υποδομή, η πολιτική διοίκησης, οι οργανωσιακές αξίες και προτεραιότητες και συνεπώς η προσπάθεια αλλαγής 

της, ολοκληρώνει όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία. Προφανώς ο συνδυασμός ικανοτήτων που προαπαιτούνται για το σχεδιασμό, 

τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος διοίκησης της γνώσης είναι εξαντλητικός.

Μια από τις προκλήσεις για την υλοποίηση του οράματος της διοίκησης της γνώσης είναι το μέγεθος της προκαλούμενης 

αλλαγής και των πιθανών αντικτύπων της σε κάθε περιοχή του οργανισμού. Η αρχή του υβριδικού στελέχους είναι 

ικανοποιητική όταν η απαίτηση περιορίζεται σε ένα άτομο που μπορεί να αναλάβει μια σειρά δραστηριοτήτων διαφορετικής 

χροιάς. Το πρόβλημα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περισσότερο περίπλοκο γιατί ο ρόλος που θα δημιουργηθεί θα 

είναι υπεύθυνος για την αλλαγή της φύσης της εργασίας όλων των μελών της επιχείρησης. Η μετάβαση από το επίπεδο του 

οράματος στο επίπεδο της υλοποίησης απαιτεί καθοδήγηση, δέσμευση και εμπλοκή από το σύνολο των ανώτατων στελεχών της
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διοίκησης, απαιτεί απεγκλωβισμά από το συμβατικό τρόπο σκέψης. Η πρόταση της δημιουργίας νέων ρόλων, με νέους τίτλους 

ως μηχανισμός εμφατικότητας στη νέα επιχειρησιακή προσέγγιση μάλλον κερδίζει έδαφος.

Η ανάπτυξη νέων ρόλων για την επίτευξη σημαντικών αλλαγών δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Στο παρελθόν 

δημιουργήθηκαν ανάλογες θέσεις όπως διευθυντής διοίκησης ολικής ποιότητας, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών, 

διοίκησης αλλαγής κτλ. Όπως αναφέρει ο Wiig (1996) «χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο επαγγελματιών γνώσης με 

ανάμειξη ικανοτήτων που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν». Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ουσία στη διοίκηση της γνώσης 

είναι η ομαδική εργασία που αναμειγνύει ικανότητες και εμπειρίες, μια νέα προσέγγιση στον οργανωσιακό σχεδιασμό και μια 

νέα προοπτική για τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων.

Θέυατα Aioknanc Ανθρωπίνων Πόοων

3.3.2 Chief Knowledge Officer (CKO)

Όταν ζητήθηκε από έναν CKO να περιγράφει το ρόλο του, απάντησε ότι είναι ταυτόχρονα: 

χαρτογράφος: χαρτογραφεί γνώσεις και εμπειρίες και δημιουργεί συσχετίσεις, 

γεωλόγος: εμβαθύνει σε συγκεκριμένες περιοχές και εφαρμόζει εργαλεία και τεχνικές, 

υποκινητής: δίνει τα εναύσματα για την κατανόηση της ανάγκης αλλαγής, 

αρχιτέκτονας: σχεδιάζει το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Στην επιχείρηση Coopers & Lybrand ο ρόλος; του CKO ορίζεται ως εξής:

καθοδηγεί την προσπάθεια για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας συνεχώς βελτιούμενης γνωσιοκεντρικής κουλτούρας,

καινοτομεί στους τρόπους εκμετάλλευσης των νοητικών κεφαλαίων,

διασφαλίζει ότι αναπτύσσουμε τα κεφάλαια αυτά ταχύτερα από τους ανταγωνιστές μας,

κατανοεί πως τα συγκεκριμένα νοητικά κεφάλαια δημιουργούν συνεχώς αυξανόμενη αξία στους πελάτες μας.

Οι γενικές αρμοδιότητες του ρόλου CKO μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

η αναγνώριση της επιχειρησιακής γνώσης και των εμποδίων που αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση της,

η δημιουργία υποδομής που διευκολύνει και ενθαρρύνει την ατομική ανάπτυξη, την ομαδική μάθηση και τον 

επιχειρησιακό διαμοιρασμό,

η εισαγωγή διεργασιών για την καταγραφή, διερμηνεία, παρουσίαση και ολοκλήρωση της γνώσης στις λειτουργίες και 

στην κουλτούρα της επιχείρησης.

Ο πρώτος ρόλος που εμφανίζεται στην προσπάθεια εισαγωγής της διοίκησης της γνώσης είναι η ομάδα γνώσης στην οποία 

συμμετέχουν μέλη από όλες τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, συνήθως από τα τμήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

οργανωσιακού σχεδιασμού, πληροφοριακών συστημάτων, έρευνας και ανάπτυξης και κύριων παραγωγικών λειτουργιών. Η 

ομάδα μπορεί στην αρχή να αναγνωρίσει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν και στη συνέχεια να διαδραματίσει ένα 

συντονιστικό ρόλο. Στο σημείο αυτό προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου ρόλου που θα αφιερώσει την απαιτούμενη 

ενέργεια για τη δημιουργία και διατήρηση της ώθησης που χρειάζεται. Παρότι η διοίκηση της γνώσης δεν είναι «γρήγορη 

επιδιόρθωση» στις λειτουργίες της επιχείρησης, χρειάζεται να προχωρήσει γρήγορα ώστε τα οφέλη της να γίνουν ορατά στα 

άτομα από τα οποία ζητείται να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους. Χωρίς της ανάπτυξη νέου ρόλου είναι πολύ πιθανό ότι 

κάποιες πτυχές της προσπάθειας θα εγκαταλειφθούν, θα υποτιμηθούν και θα παραμεληθούν. Κάποιος πρέπει να επιβλέπει ένα 

πρόγραμμα αλλαγής.
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Ο ρόλος του CKO προφανώς δεν είναι να διαχειριστεί τη γνώση αλλά να διαχειριστεί ένα περιβάλλον που βελτιστοποιεί τη 

διάχυση γνώση, που ενθαρρύνει το διαμοιρασμό πληροφοριών, τη δημιουργία γνώσης και την ομαδική εργασία. Ένα 

περιβάλλον που ενεργοποιεί τη δημιουργική αλληλεπίδραση των ατόμων και αναπτύσσει μια κοινότητα εμπιστοσύνης και κοινής 

στόχευσης.

Επομένως τρεις είναι οι περιοχές εστίασης:

Α) Προετοιμασία οργανισμού: το στάδιο αυτό αφορά κυρίως την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού. Απαιτεί την 

επανεξέταση των επιχειρησιακών αξιών και προτεραιοτήτων που τεκμηριώνονται και γίνονται αντιληπτές, τη δημιουργία 

«χώρων» στους οποίους τα άτομα συναντώνται, εργάζονται και αλληλεπιδρούν, την εστίαση στην ατομική και επιχειρησιακή 

μάθηση, την αποτίμηση των διεργασιών και της οργανωσιακή δομής και την αξιολόγηση των συστημάτων κινητροδότησης και 

επιβράβευσης.

Β) Διαχείριση γνωσιακών κεφαλαίων: απαιτεί την κατανόηση των ροών εργασίας και των διεργασιών στον οργανισμό. 

Αναφέρεται τόσο στις «συνδέσεις» όσο και στις «συλλογές»· Η σύνδεση ανθρώπων με ανθρώπους, ανθρώπων με πληροφορίες 

και η παροχή μέσων για την ανάπτυξη της υποννοούμενης γνώσης που απαιτείται για την αποδοτική χρησιμοποίηση των 

νοητικών κεφαλαίων είναι τα βασικά ζητούμενα στο στάδιο αυτό. Η αποδοτική διαχείριση των αποθηκευμένων νοητικών 

κεφαλαίων — όπως βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις, εξειδίκευση και πνευματικά δικαιώματα — θα εξαρτηθεί από το βαθμό 

κατανόησης των μηχανισμών μέσω των οποίων η γνώση δημιουργείται και χρησιμοποιείται.

Γ) Εκμετάλλευση των γνωσιακών κεφαλαίων: απαιτείται η αναγνώριση των πιθανών ωφελειών, η κατανόηση της δυναμικής 

του οργανισμού ώστε να επιτευχθούν οικονομικά και μη αποτελέσματα. Η μέτρηση της επιτυχίας, η παρουσίαση και η 

προώθησή της είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ανώτατη διοίκηση αλλά και για κάθε μέλος του οργανισμού.

Οι τρεις περιοχές εστίασης, παρότι διαφορετικές στη φύση τους πρέπει να ενορχηστρωθούν ταυτόχρονα. Κατά την 

προετοιμασία του οργανισμού, οι προσδοκίες θα αυξηθούν και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι ορατά οφέλη που προσεγγίζουν 

τις προσδοκίες αυτές.

Οι ικανότητες που απαιτούνται από τον CKO είναι συγγενικές με τις στρατηγικές ικανότητες που απαιτούνται από 

οποιονδήποτε καθοδηγητή προγραμμάτων αλλαγής. Οι ζητούμενες ικανότητες μπορεί να αλλάξουν καθώς το πρόγραμμα 

προχωρά από το όραμα στο σχεδίασμά:

Τκανότητεε για την ανάπτυξη του οράματος

Επιχειρησιακή γνώση: πως η γνώση δημιουργείται, από που προέρχεται, ποια είναι η ερμηνεία της;

Πολιτική κατανόηση: ποιες είναι οι πολιτικές διαθέσεις, πως έχουν προκύψει, τι εξυπηρετούν;

Ανάλυση κινδύνων: ποια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν, ποια είναι τα πλάνα έκτακτης ανάγκης, ποιες οι 

εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν σε κάθε στάδιο;

Ικανότητες διαμόρφωσης στρατηγικής: κατανόηση εσωτερικού και εξωτερικού πολιτικού περιβάλλοντος,

αυτοπεποίθηση, πολυδιάστατη ανάλυση καταστάσεων.

Ικανότητες υποκίνησης: ανάπτυξη ατομικής συμπεριφοράς που παραδειγματίζει, ενσυναίσθηση και επικοινωνιακή 

επάρκεια, ικανότητες παρουσίασης.

Δημιουργικότητα: απεγκλωβισμός από συμβατικές λογικές και πρακτικές, ικανότητα ανεύρεσης εξειδικευμένων 

«έξυπνων και διαφορετικών» λύσεων για διαφορετικά περιβάλλοντα.
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Ικανότητά: για το σχεδίασμά του προγράμματος 

Οργανωσιακή ανάπτυξη 

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων 

Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός 

Επικοινωνία 

Καινοτομία

Διαπραγματευτική ικανότητα 

Διαχείριση κινδύνων 

Διαλεκτικότητα

Παροχή βοήθειας στα άτομα για την αυτο-διαχείρησή τους

Οι Davenport και Prusak χωρίς να ξεφεύγουν από το πλαίσιο που αναπτύχθηκε προτείνουν για τον CKO τις ακόλουθες 

ευθύνες:

ο «ευαγγελισμός» της γνώσης και της μάθησης,

ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η επίβλεψη της επιχειρησιακής υποδομής γνώσης, 

η διαχείριση των σχέσεων με εξωτερικούς παροχείς πληροφοριών και γνώσης, 

ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τρόπων κωδικοποίησης της γνώσης 

η μέτρηση και η διαχείριση της αξίας της γνώσης, 

η καθοδήγηση των στελεχών διοίκησης της γνώσης, 

η ανάπτυξη γνωσιακής στρατηγικής για την επιχείρηση.

Σε σχέση με τη διαχείριση του πληροφοριακού περιβάλλοντος θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις εξής ικανότητες:

Α) χαρτογράφηση γνώσης,

Β) ανάπτυξη συστημάτων συγκεντρωτικής οργανωσιακής μνήμης αλλά και συστημάτων διαχείρισης γνώσης ανά διεργασία,

Γ) ανάπτυξη διασυνδέσεων με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης,

Δ) ολοκλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών πληροφόρησης,

Ε) ανάπτυξη συστήματος επίκαιρης και σχετικής πληροφοριοδότησης των μελών του οργανισμού.
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Νοπτ/κό Κεωάλαιο

Κεφάλαιο 4ο
Νοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital)

4.1 Εισαγωγή στα άυλα κεφάλαια

Ποιες οι αποδείξεις για την αλλαγή στη σχετική σημαντικότητα των άυλων και υλικών κεφαλαίων; Πόσο έντονη είναι η 

ζήτηση για περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες στα άυλα κεφάλαια στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων;

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, όπου τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις ζουν και πεθαίνουν από τις πληροφορίες και 

επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούν τα άυλα κεφάλαιά τους καλύτερα και γρηγορότερα. Η γνώση και η 

πληροφορία είναι σήμερα οι καθοριστές της εταιρικής ζωής πολύ περισσότερο από τους παραδοσιακούς πόρους κεφάλαιο, γη, 

εργασία. Η αυξανόμενη σημαντικότητα της γνώσης δεν προσθέτει απλά μια μεταβλητή στη παραγωγική διεργασία προϊόντων: 

αλλάζει ουσιαστικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ικανότητα διαχείρισης του γνωσιοκεντρικού κεφαλαίου αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις που πετυχαίνουν στο νέο στρατηγικό περιβάλλον θεωρούν τον ευατό τους σαν 

οργανισμό μάθησης που επιδιώκει το στόχο της συνεχούς ανάπτυξης των γνωσιακών τους κεφαλαίων.

Ο Peter Drucker ήταν από τους πρωτοπόρους σκεπτικιστές που παρατήρησαν την ανάγκη σημαντικών μεταρρυθμίσεων. 

Αυτός επινόησε πολύ νωρίς (1960) τους όρους “γνωσιακή εργασία” και “εργάτες γνώσης”. Με βάση το βιβλίο του 

“Μετακαπιταλιστική Κοινωνία” (Post-Capitalistic Society — 1993) περνάμε στην “Κοινωνία της Γνώσης”, στην οποία βασικός 

οικονομικός πόρος δε θα είναι πλέον το κεφάλαιο ή οι φυσικοί πόροι, αλλά θα είναι και θα παραμείνει η γνώση, όπου οι εργάτες 

γνώσης θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Προτείνει ότι η πιο σημαντική πρόκληση για κάθε οργανισμό είναι η ανάπτυξη συστηματικών πρακτικών διαχείρισης της 

“αυτομετεξέλιξης”. Οι οργανισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την απαρχαιωμένη γνώση και να μάθουν να 

δημιουργούν καινοτόμα πράγματα μέσω: 1) συνεχιζόμενης βελτίωσης κάθε δραστηριότητας· 2) ανάπτυξης νέων εφαρμογών από 

τις δικές τους επιτυχίες· 3) συνεχούς καινοτόμησης ως οργανωμένη διαδικασία.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αγορές έχουν από καιρό αναγνωρίσει την αξία της γνώσης και άλλων αόρατων παραγόντων 

στη διεργασία δημιουργίας αξίας. Είναι σύνηθες, οι επιχειρήσεις να αποτιμώνται περισσότερο από το καθαρό ενεργητικό τους 

ακριβώς λόγω αυτών των παραγόντων. Αυτό όμως που έχει αλλάξει τελευταία είναι το μέγεθος της συγκεκριμένης υπεραξίας της 

«κρυμμένης αξίας». Το 1986 η εταιρία Merck είχε το μεγαλύτερο «κενό»: το καθαρό ενεργητικό της κάλυπτε το 12. 3% της 

τιμής της στην χρηματιστηριακά αγορά. Το 1996 η τιμή αυτή ήταν 4% για την Coca Cola και 6% για την Microsoft. 

Αποδεικτικό στοιχείο της σημαντικότητας των άυλων κεφαλαίων αποτελεί και το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή τιμή των 

μετοχών της General Motors ήταν το 1997 περίπου $49 δισεκατομμύρια ενώ η αντίστοιχη τιμή για τη Microsoft ήταν $119 

δισεκατομμύρια

Τα στελέχη νιώθουν ότι τους έχει ζητηθεί το ακατόρθωτο: πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα λογιστικά τους εργαλεία 

που αναπτύχθηκαν πριν 500 χρόνια για να βοηθήσουν τους μεγαλεμπόρους στην φεουδαρχική εποχή για να κάνουν ορατά τα 

κλειδιά της επιτυχίας στην εποχή της πληροφορίας; Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη νέων εργαλείων μέτρησης 

προτάθηκαν πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις χωρίς όμως να επιτευχθεί η προτυποποίηση κάποιας από αυτές.

Το παράδειγμα του νοητικού κεφαλαίου της Microsoft είναι αρκετά ενδεικτικό:

• η γνώση και οι καινοτομικές δεξιότητες των προγραμματιστών της,

• το software που δημιουργούν.
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• οι πατέντες μέσω των οποίων προστατεύονται τα προϊόντα της,

• το παγκόσμιο δίκτυο των αντιπροσώπων της,

• το μερίδιο της αγοράς που κατέχει και μπορεί να επηρεάζει.

Η κεντρική σημασία του νοητικού πλαισίου είναι ότι τα στοιχεία που συνθέτουν το επιχειρησιακό νοητικό κεφάλαιο 

εκφράζουν πολύ περισσότερα για την μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης από ότι οι συμβατικές μονάδες που 

χρησιμοποιούμε. Αν οι 50 κορυφαίοι προγραμματιστές άφηναν ξαφνικά τη Microsoft, η τιμή της μετοχής της θα έπεφτε 

πιθανότητα δραματικά. Ο παραλογισμός είναι πως καθώς η επιχείρηση θα εισερχόταν σε μια «νοητική χρεοκοπία» τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη της θα έδειχναν αύξηση, καθόσον οι αμοιβές των εργαζομένων θα παρουσίαζαν μείωση. Συνεπώς, δεν 

πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει δώσει ενδείξεις πως σύντομα θα αρχίσει 

να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν έκθεση για τη διαχείρηση του νοητικού τους κεφαλαίου, συμπληρωματικά στις 

ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις.

4.1.1 Οι πρώτες προσεγγίσεις για το νοητικό κεφάλαιο:

Η πρώτη λεγάμενη “Market Benchmarking”, χρησιμοποιεί την έννοια του δείκτη ROA (Return on Assets), διαιρώντας το 

μέσο όρο των προ-φόρων κερδών με τον μέσο όρο του υλικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα, π.χ. από 3 εως 5 έτη. 

Ο ROA σαν αποτέλεσμα, συγκρίνεται με το μέσο όρο των επιχειρήσεων της ίδιας αγοράς, υπολογίζοντας τη μεταξύ τους 

διαφορά. Αν η διαφορά είναι μηδενική ή αρνητική, τότε η αξία του νοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης είναι μηδενική. Αλλιώς 

το πλεόνασμα του ROA πολλαπλασιάζεται με το μέσο όρο του υλικού κεφαλαίου της επιχείρησης, υπολογίζοντας ένα μέσο όρο 

για το ετήσιο πλεόνασμα κερδών. Διαιρώντας με το μέσο όρο του κόστους του κεφαλαίου για την επιχείρηση, εξάγεται μια 

πρώτη εκτίμηση για την αξία του επιχειρησιακού νοητικού κεφαλαίου.

Η δεύτερη τεχνοτροπία, η χρηματιστηριακή, βασίζεται στιν προστιθέμενη αξία (premium) που προσδίδεται στην 

επιχείρηση από τη χρηματιστηριακή αγορά. Αποκαλούμενη και Market Capitalization Method (MCM), παρουσιάζει το 

νοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης σαν τη διαφορά μεταξύ της χρηματιστηριακής και της λογιστικής της αξίας. Για παράδειγμα, 

η χρηματιστηριακή αξία της Microsoft έχει φτάσει να είναι και 15 φορές μεγαλύτερη της λογιστικής της, ενώ η ίδια σχέση 

έφτασε για την Intel το 10 προς 1, το 1997. Όπως αναφέρθηκε, ο λόγος αυτός (Tobin’s Q) γίνεται ακόμη μεγαλύτερος στις 

γνωσιοκεντρικές επιχειρήσεις όπου αναγνωρίζονται περισσότερα κρυμμένα κεφάλαια.

Έχουμε εισέλθει στη «Νέα Οικονομία» των «Αόρατων αξιών»;

Η «υπερτίμηση» στις χρηματιστηριακές αγορές δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Οι επιχειρήσεις που συνιστούν το δείκτη Dow 

Jones βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο υπερτίμησης από την οικονομική ύφεση του 1920. Υπάρχει η νέα οικονομία που 

συνοδεύτεται από άλλους κανόνες, όπως ο νόμος της αναδραστικής αύξησης των αυξανόμενων κερδών (Arthur 1996). Αυτό δεν 

το γνωρίζουμε ακόμη αλλά αν οι χρηματιστηριακές αγορές δεν έλθουν σε ύφεση σταδιακά και αν η οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών δε γνωρίσει ύφεση τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια σημαντική ένδειξη ουσιαστικών διαφοροποιήσεων.

Αν οι εταιρίες ταξινομηθούν με βάση την εξάρτησή τους από τους ανθρώπινους πόρους και συγκριθούν οι γνωσιοκεντρικές 

επιχειρήσεις με τις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου μια σημαντική διαφορά αναδύεται.

4.1.2 Παραδοσιακή αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με τον βασικό ορισμό, περιουσιακό στοιχείο είναι το κόστος που πραγματοποιείται την παρούσα χρονική στιγμή 

και αναμένεται να αποφέρει όφελος είτε παράγοντας μελλοντικές χρηματικές εισροές είτε αποτρέποντας από μελλοντικές

Παλαιγεωργίου Γ. 51



Νοπτικό Κεφάλαιο

χρηματικές εκροές. Παράδειγμα μελέτης μας αποτελεί η περίπτωση ενός συνετού κι έξυπνου πράκτορα προμηθειών, που 

απασχολείται από ένα μεγάλο κατάστημα λιανικής δώρων. Όταν ακούει στις ειδήσεις ότι η κυβέρνηση πρόκειται να επιβάλλει 

επιπλέον δασμούς, σημαντικά υψηλότερους στα προϊόντα που συνήθως εισάγει, απαιτεί την άμεση αύξηση των πόρων για τις 

συγκεκριμένες προμήθειες, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη.

Ιδεατά, η αξία του αποθέματος που αγοράστηκε θα έπρεπε να αντανακλά το κόστος των στοιχείων εκείνων που θα πωληθούν 

άμεσα, όπως επίσης και τη μειωμένη τιμή του εναπομείναντος αποθέματος σύμφωνα πάντα με το τελικό κόστος αντικατάστασης 

του. Αυτή, όμως, δεν είναι η ακολουθούμενη πρακτική για δύο λόγους. Πρώτον, η αβεβαιότητα σχετικά με το τελικό κόστος 

αντικατάστασης αποκλύει τη βάσιμη αποτίμηση στο παρόν — γιατί ίσως η νέα νομοθεσία να μην περάσει τελικά ή να βρεθεί μια 

εναλλακτική που να περιορίζει το διαφορικό κόστος. Δεύτερον, το κόστος εξαγωγής της παρούσας αξίας (υποθέτοντας ότι 

υπάρχει εγγύηση όχι μόνο για το μελλοντικό κόστος αντικατάστασης αλλά επίσης μια ακριβή εκτίμηση για τη ροή του 

αποθέματος που να ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών) είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερο από την αξία ενημέρωσης που 

παρέχει το προϋπολογισμένο κόστος.

Εξαιτίας αυτών, οι αρχές της λογιστικής χρησιμοποιούν τα ιστορικά κόστη εφόσον, βέβαια, το κόστος αντικατάστασης δεν 

είναι μικρότερο από την αρχική τιμή αγοράς. Αλλιώς, η αρχική αγορά δεν μπορεί πλέον να προσφέρει μελλοντικό όφελος, 

οπότε η διαφορά θα πρέπει να μετατραπεί σε έξοδο απευθείας. Παρόμοιες αρχές ακολουθούνται και για τα μακροπρόθεσμα 

φυσικά περιουσιακά στοιχεία, με τα προγράμματα αποσβέσεων και χρεωλυσίων. Αν οι τεχνολογικές εξελίξεις απαρχαιώνουν τον 

υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό ή ελαττώνουν την αξία αντικατάστασής του, σε σχέση με την υπολειπόμενη ιστορική αξία, 

ένα μεγαλύτερο ποσοστό του αρχικού κόστους θα περνάει στα έξοδα κάθε χρόνο ενώ παράλληλα θα εμφανίζει και μικρότερη 

υπολειπόμενη ζωή.

Το γεγονός ότι το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται αυξημένο σε 

σχέση με το ιστορικό κόστος δεν επηρεάζει την αρχική αποτίμηση των στοιχείων αυτών. Το διαφορικό κόστος απλώς 

αντιμετωπίζεται ως αύξηση στα πραγματοποιηθέντα κέρδη σε σύγκριση με τα αναμενόμενα. Γι’ αυτό οι προμήθειες που έγιναν 

από τον πράκτορα που αναφέρθηκε παραπάνω απλώς θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να διατηρήσει το περιθώριο κέρδους σε 

μια περίοδο ανόδου των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Αν οι ανταγωνιστές είναι αναγκασμένοι να αυξήσουν τις τιμές 

λιανικής εξαιτίας ανεπαρκούς προγραμματισμού προμηθειών, η εν λόγω επιχείρηση μπορεί τελικά να πραγματοποιήσει 

πρόσθετα κέρδη εξαιτίας αυξημένης ζήτησης. Αντίστοιχα, αν η αξία των περιουσιακών στοιχείων ανάγεται σε κάποιο άλλο 

χαρακτηριστικό, εκτός από τη χρονική στιγμή της προμήθειας, όπως είναι για παράδειγμα η αυξημένη χρηστικότητα χάρη 

στον καλύτερο σχεδίασμά, η πρόσθετη αυτή αξία δεν πρόκειται να συνειδητοποιηθεί αν δεν χρησιμοποιηθεί ο σχεδιασμός για 

την παραγωγή εσόδων.

Γενικεύοντας τα παραδείγματα που παρατέθηκαν παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία κριτήρια για την 

αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου:

• πρέπει να παρέχει μελλοντικά οφέλη με τη μορφή αυξημένης χρηματικής εισροής ή μειωμένης χρηματικής εκροής

• δεδομένης της υπάρχουσας αβεβαιότητας για την κατάλληλη χρονική στιγμή και τη δυνητική πραγματοποίηση 

μελλοντικών χρηματορροών, πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα αρχών για την αναγνώριση της χρηματικής 

αξίας

• πρέπει να κατέχεται ή να ελέγχεται από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα, και τα τρία αυτά κριτήρια μπορούν να υιοθετηθούν και στην περίπτωση της διαχείρισης 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Και σε αυτή την περίπτωση, το δεύτερο κριτήριο εμφανίζει την μεγαλύτερη δυσκολία, 

καθώς δεν υπάρχει συμφωνία για ένα κοινό σύστημα αρχών αποτίμησης του κόστος των άυλων κεφαλαίων.
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Οι καταγραφές των περιουσιακών στοιχείων καθοδηγούνται από την αναγνώριση ορισμένων γενικά αποδεκτών γεγονότων: η 

δημιουργία κατασκευασμένου αποθέματος, η αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού, η παραγωγή συμφωνιών εκμίσθωσης 

κεφαλαίου αποτελούν εκδηλώσεις λογιστικών γεγονότων των φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Μειώσεις των περιουσιακών 

στοιχείων είναι περισσότερο προβληματικές: ιδεατά, η μείωση ή η δαπάνη σε περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στο χρονικό πλαίσιο που είναι αξιοποιήσιμη η δυναμική του. Δεδομένου ότι στην περίπτωση των 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης ενός γεγονότος καθοριστικού για 

τον προσδιορισμό της δαπάνης του περιουσιακού στοιχείου, διάφορα σχήματα απόσβεσης ή χρεωλύσιου έχουν αναπτυχθεί για 

τον καταλογισμό της αξίας του στη διάρκεια του χρόνου.

Ένα από τα επιχειρήματα ενάντια στην κεφαλαιοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι η αβεβαιότητα των 

αναμενόμενων ωφελειών και η δυσκολία εξαγωγής της αποτίμησης. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είναι σαφές από τα 

παραδείγματα των φυσικών στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω ότι το ιστορικό κόστος έχει αποδειχθεί ως μια ευρέως 

αποδεκτή προσέγγιση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις που η αβεβαιότητα είναι εξίσου μεγάλη. 

Ένα από τα λιγοστά άυλα περιουσιακά στοιχεία που είναι ευρέως αποδεκτά, η υπεραξία, βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή 

αγοράς μιας εξαγοραζόμενης επιχείρησης πέρα της καθαρής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, χωρίς εγγύηση ότι η νέα 

διοίκηση θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα πρόσθετα οφέλη που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαπραγμάτευση.

Δεδομένου ότι η μέχρι τώρα πρακτική προτείνει ότι και οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες περιέχουν πληροφορίες 

τουλάχιστον για μέρος από τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις, όπως ο επενδυτής, αποτελεί αντικείμενο έρευνας ο βαθμός 

στον οποίο αντίστοιχοι δείκτες, που παρακολουθούν και αντανακλούν για παράδειγμα την απόδοση των εργαζομένων, μπορούν 

να υιοθετηθούν από επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Μια από τις βασικές ερωτήσεις μιας τέτοιας έρευνας θα ήταν η 

καταλληλότητα των ιστορικών κοστών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου για τον προσδιορισμό της μελλοντικής περιουσίας

Έχοντας περιγράφει αδυναμίες του υπάρχοντος λογιστικού συστήματος θα προχωρήσω στην παρουσίαση συστημάτων 

δεικτών επιπλέον των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιγράφουν την άυλη περιουσιακή περιουσία της επιχείρησης. 

Υπάρχει μια διπλή σημαντικότητα στα νέα αυτά συστήματα δεικτών:

Α) Για τη διοίκηση της επιχείρησης, παρέχοντάς της κατηγορίες δεικτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 

λειτουργικότητά της, τη σταθερότητά και ανάπτυξή της.

Β) Για τους μετόχους που μπορούν να έχουν πλέον τις κατάλληλες πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις. Το σύστημα των δεικτών χωρίς να εξωτερικεύει τα κλειδιά της επιτυχίας των επιχειρήσεων, παρουσιάζει το 

μηχανισμό λειτουργίας της σε επίπεδο αρχών. Η αφηρημένη αίσθηση των "επιτυχημένων επιχειρήσεων" που συνήθως 

προκαλείται από αποσπασματικές ειδήσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων, επενδύσεων, κτλ. θα συνοδεύεται πλεόν από ένα σύστημα 

πληροφοριών που θα δικαιολογούν αυτήν την αίσθηση.

4.2 Νοητικό Κεφάλαιο

Ένας όρος ορίζεται με τον καλύτερο τρόπο από τη χρήση του και επομένως θα ήταν σωστό να θεωρήσουμε το νοητικό 

κεφάλαιο και τη διοίκηση της γνώσης σα δυο κλαδιά του ίδιου δέντρου. Το νοητικό κεφάλαιο είναι στατική έκφραση και 

χρειάζεται κάποιο ρήμα για να περιγράφει το τι μπορούν να κάνουν τα στελέχη με αυτό, όπως να βελτιώσουν το νοητικό 

κεφάλαιο και να διαχειριστούν το νοητικό κεφάλαιο. Η διοίκηση της γνώσης είναι ενεργητική έκφραση αλλά ταυτόχρονα 

αφαιρετική- ακούγεται ως σχήμα οξύμορο το ότι η γνώση μπορεί να διοικηθεί. Γι’ αυτό ο Sneiby την ορίζει σαν «τη τέχνη της 

δημιουργίας αξίας από τα αόρατα κεφάλαια ενός οργανισμού».
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Η πρώτη χρήση του όρου Νοητικό Κεφάλαιο εμφανίστηκε από τον John Kenneth Galbraith, όπου σε ένα γράμμα του 

προς τον οικονομολόγο Michael Kalecki το 1969 έγραψε: "Αναρωτιέμαι αν έχεις συνειδητοποιήσει πόσα πράγματα χρωστάμε 

ανά τον κόσμο στο νοητικό κεφάλαιο που εσύ μας έχεις παράσχει τις τελευταίες δεκαετίες".

Το 1991 ο Tom Stewart στο περιοδικό Fortune ορίζει το νοητικό κεφάλαιο σαν το "άθροισμα όλων των πραγμάτων που οι 

εργαζόμενοι μιας εταιρίας γνωρίζουν και αποδίδουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά". Οι Leif Edvinsson και Pat 

Sullivan όρισαν το νοητικό κεφάλαιο στο περιοδικό European Management Journal (1996) ως "την γνώση που μπορεί να 

μετατραπεί σε αξία".

Δυο ταξινομίες που έχουν προταθεί από τη σουηδική εταιρία Scandia και τον Enc Snetby φαίνονται στα σχήματα που 

ακολουθούν.

Οι δυο προσεγγίσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό θα παρουσιάσω μόνο τη δεύτερη.

ΙΝοητικό Κεφάλαιο (Skandia) λ .

Δομικό Κεφάλαιο Ανθρώπινο Κεφ.

Κεφ. Πελατών Οργανωσιακό Κεφ.

Κεφ
Καινοτομίας

Κεφ Διεργασιών

Εξωτερική Δομή Εσωτερική Δομή Ικανότητες Ατόμων

Σχήμα 4.1 Προσεγγίσεις Νοητικού Κεφαλαίου (Sveiby 1997, Edvinsson 1996)

Κατά τον Sneib)7 η διαφορά χρηματιστηριακής και λογιστικής αξίας της μετοχής εξηγείται από τρία στοιχεία: α) την 

εσωτερική δομή, β) την εξωτερική δομή, γ) την επάρκεια/ικανότητα των εργαζομένων.

4.2.1 Εσωτερική Δομή

Αποτελείται από τα πρότυπα, τις αρχές, τα μοντέλα, τα υπολογιστικά και διαχειριστικά συστήματα. Δημιουργείται από τους 

υπαλλήλους και γενικά "ανήκει στον οργανισμό". Αποφάσεις για την ανάπτυξη ή την επένδυση σε τέτοια κεφάλαια μπορούν να 

ληφθούν με έναν βαθμό εμπιστοσύνης αφού η υλοποίησή τους γίνεται στο εσωτερικό του οργανισμού ή και προς το εσωτερικό 

του οργανισμού όταν προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η οργανωσιακή κουλτούρα ανήκει στην εσωτερική δομή. 

Δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εσωτερικής δομής:

Α) Ανάπτυξη - Ανανέωση

Επενδύσεις στην εσωτερική δομή: Επενδύσεις σε νέες ή υποστηρικτικές μεθόδους, σε νέα ή βοηθητικά υποσυστήματα 

καταγράφονται σαν κόστη. Τέτοιες επενδύσεις είναι αποδείξεις αφοσίωσης προς την εσωτερική δομή και πρέπει να 

παρακολουθούνται και να παρουσιάζονται σε ετήσια βάση. Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί σαν ποσοστό της προστιθέμενης 

αξίας.

Επενδύσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα: Οι επενδύσεις στα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζουν την εσωτερική δομή και 

σε πολλές επιχειρήσεις θεωρούνται σα μέτρο προόδου για την ικανοποίηση του επιχειρησιακού οράματος. Μια ασφαλιστική 

εταιρία με περισσότερο ανεπτυγμένα πληροφοριακά συστήματα από τις άλλες μπορεί να λύσει τα προβλήματα των πελατών της 

πιο αποδοτικά. Μια αεροπορική εταιρία με ένα πολύπλοκο σύστημα κράτησης θέσεων μπορεί να έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Εταιρίες με υπολογιστικά συστήματα για τη διάχυση και ανάκτηση της γνώσης έχουν ισχυρές
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δομές υποστήριξης ολόκληρου του οργανισμού. Επομένως οι επενδύσεις στα υπολογιστικά συστήματα μπορούν να 

αποτελέσουν δείκτη για την ανάπτυξη της εσωτερικής δομής. Ο αριθμός των υπολογιστών ή άλλων πληροφοριακών πακέτων 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη εξωτερίκευση της εικόνας της εσωτερικής δομής.

Πελάτες που συνεισφέρουν στην εσωτερική δομή: Μεγάλο τμήμα των έργων που υλοποιούνται εσωτερικά αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών πελατών. Οι πελάτες αυτοί πρέπει να καταχωρηθούν και να κατηγοριοποιηθούν.

Β)Αποδοτικότητα

Ποσοστό του προσωπικού υποστήριξης: Το προσωπικό υποστήριξης αποτελείται από τα άτομα που εργάζονται στο τμήμα 

διοίκησης, λογιστικής, προσωπικού ή άλλων, για τη διατήρηση της εσωτερικής δομής. Το ποσοστό του προσωπικού 

υποστήριξης στο σύνολο των εργαζομένων αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας της εσωτερικής δομής. Η αντίστροφη 

αναλογία αποτελεί το ποσοστό των ειδικών επαγγελματιών της επιχείρησης.

Μέτρα αξίας και νοοτροπίας: Τα μέτρα αυτά προσπαθούν να σκιαγραφήσουν την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης 

όπως δηλαδή την προοπτική των ατόμων απέναντι στην εργασία, στους πελάτες, στους προϊστάμενους. Όπως καταγράφουμε τη 

διάθεση των πελατών προς τη φίρμα της επιχείρησης, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταγραφεί και η διάθεση των 

εργαζομένων απέναντι στην εταιρία που εργάζονται. Η θετική διάθεση, συνειδητά ή ασυνείδητα, αποτελεί στοιχείο που προωθεί 

την ανάπτυξη της εσωτερικής δομής.

ΓΊΣταθερότητα

Ηλικία του οργανισμού: Μια επιχείρηση μεγάλης ηλικίας είναι συνήθως πιο σταθερή από μια νέα. Σήματα όπως "Est. 1887" 

χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την χρονική αξιοπιστία των επιχειρήσεων.

Εγκαταλείψεις προσωπικού υποστήριξης: Το προσωπικό υποστήριξης και τα στελέχη αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της 

επιχείρησης και η συχνότητα εγκαταλείψεων πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα από τη συχνότητα εγκαταλείψεων των επαγγελματιών ειδικών.

Αναλογία νέων και αρχαιότερων υπαλλήλων: Ως νέοι υπάλληλοι θεωρούνται αυτοί που ξεκίνησαν την εργασία τους τα 

τελευταία δυο χρόνια στην επιχείρηση. Τα συγκεκριμένα άτομα είναι λιγότερο σταθερά από τα υπόλοιπα και ταυτόχρονα 

συνήθως λιγότερο αποδοτικά επειδή δεν προσαρμόζονται στις κοινωνικές ανάγκες της εταιρικής παράδοσης, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από τα σχετικά αυξημένα ποσοστά αποχώρησής τους.. Ένας μεγάλος αριθμός νέων εργαζομένων στη διοίκηση 

είναι σημάδι ότι είναι λιγότερο σταθερή και λιγότερο αποδοτική. Η αρχαιότητα των υπαλλήλων μπορεί να αποτελέσει 

συμπληρωματικό δείκτη.

4.2.2 Εξωτερική Δομή

Αποτελείται από τις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, το εμπορικό σήμα, τις πατέντες, τη φήμη, 

την "εικόνα" της επιχείρησης. Κάποια από αυτά τα στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν σα νόμιμη ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η 

αξία αυτών των κεφαλαίων επηρεάζεται κυρίως από την ικανότητα της επιχείρησης να λύνει αποτελεσματικά τα προβλήματα των 

πελατών της. Η φήμη και η πελατεία μπορεί να βρίσκονται σε καλή ή κακή θέση και μπορούν να αλλάξουν με το χρόνο.

Α) Ανάπτυξη - Ανανέωση

Κερδοφορία ανά πελάτη: Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανακαλύψουν τη κερδοφορία τους από κάθε πελάτη, συνήθως 

βρίσκουν ότι περίπου το 80% αυτών δεν είναι κερδοφόροι. Γενικά, υπάρχει μια εκπληκτικά μικρή ενασχόληση με την 

κερδοφορία ανά πελάτη και αυτό γιατί τα κόστη κατανέμονται στα προϊόντα και όχι στους πελάτες ή στις διεργασίες. Αποτελεί 

σημαντικότερο δείκτη από την κερδοφορία ανά προϊόν ή τμήμα αγοράς.
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Οργανική Ανάπτυξη: Η αύξηση του τζίρου χωρίς την προσθήκη των στοιχείων εταιριών που αγοράστηκαν, αποτελεί δείκτη του 

κατά πόσο καλά οι αντιλήψεις της επιχείρησης λαμβάνονται από την αγορά.

Β) Αποδοτικότητα

Δείκτης ικανοποιημένων πελατών: Η μέτρηση του βαθμού της ικανοποίησης των πελατών είναι ίσως ο καλύτερος δείκτης για 

το αν τα αποτελέσματα πρόκειται να αυξηθούν ή να μειωθούν. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν σφυγμομετρήσεις της αντίληψης των 

πελατών τους για χαρακτηριστικά της εταιρίας όπως η ποιότητα. Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται στο τμήμα 

μάρκετινγκ και σχεδόν καθόλου για τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Μια σημαντική προαπαίτηση για τη λειτουργικότητα 

του συγκεκριμένου δείκτη είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με τις ίδιες υποθέσεις και μεθόδους με σκοπό να είναι 

αναγνωρίσιμες οι τάσεις όπως αυτές εξελίσσονται.

Δείκτης κέρδους / απώλειας: Πολλές επιχειρήσεις στηρίζονται σε προσφορές για έργα οπότε είναι εύκολο να υπολογιστεί ο 

αριθμός των αναθέσεων στο σύνολο των προτάσεων για έργα. Η μεταβολή του δείκτη στο χρόνο θα αναδείξει την αντίληψη των 

πελατών για την επιχείρηση.

Πωλήσεις ανά πελάτη: Οι πωλήσεις ανά πελάτη ορίζονται ως το πηλίκο των συνολικών πωλήσεων προς τον αριθμό των 

πελατών. Επειδή η πώληση στον ίδιο πελάτη είναι συνήθως ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή από την εύρεση νέων πελατών, η 

συγκεκριμένη αναλογία φανερώνει τη αποδοτικότητα του υπάρχοντας δικτύου πελατών. Μια προσπάθεια αύξησης του δείκτη 

συνήθως θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.

Γ) Σταθερότητα

Ποσοστό μεγάλων πελατών: Το ποσοστό των μεγάλων πελατών δείχνει το βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από λίγους 

στρατηγικούς πελάτες. Αν ο βαθμός εξάρτησης είναι μεγάλος, η θέση της επιχείρησης είναι πιο αδύναμη και επομένως και η 

εξωτερική δομή της. Πιθανοί δείκτες κλειδιά μπορούν να αποτελέσουν: α)ποσοστό των πωλήσεων που γίνεται στους πέντε 

μεγαλύτερους πελάτες, β) ο αριθμός των μεγαλύτερων πελατών που ισοδυναμούν με το 50% των πωλήσεων.

Ηλικία εξωτερικής δομής: Η ηλικία της εξωτερικής δομής μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες. Όσο 

παλιότεροι χρονολογικά είναι οι πελάτες τόσο ευκολότερα είναι να διατηρηθούν ως πελάτες. Η ηλικία της δομής συνήθως 

αλλάζει αργά.

Αναλογία αφοσιωμένων πελατών: Τι μέγεθος των πωλήσεων προέρχεται από πελάτες της επιχείρησης για τουλάχιστον 5 έτη; 

Αυτό αποτελεί ένα δείκτη του βαθμού αφοσίωσης των πελατών και συνεπώς είναι σημάδι σταθερότητας. Συνήθως μια νέα 

επιχείρηση θα έχει χαμηλή αναλογία στο συγκεκριμένο δείκτη, κάτι που αποτελεί δείκτη αστάθειας.

Συχνότητα επαναλαμβανόμενων παραγγελιών: Μια υψηλή συχνότητα αποδεικνύει ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι από 

την επιχείρηση. Από τη στιγμή που οι παλιότεροι πελάτες είναι και πιο προσοδοφόροι αναδεικνύονται και προσδοκίες κερδών.

4.2.3 Επάρκεια/Ικανότητα Υπαλλήλων

Αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να δρουν σε ποικίλες καταστάσεις. Περιλαμβάνει ικανότητες, εκπαίδευση, εμπειρία, 

αξίες και κοινωνικότητα των εργαζομένων. Αποτελεί "ιδιοκτησία" των υπαλλήλων:

Α) Ανάπτυξη /Ανανέωση

Αριθμός χρονών στο επάγγελμα: Ενα απλό και χρήσιμο μέτρο της επάρκειας είναι ο συνολικός αριθμός των χρονών όπου οι 

επαγγελματίες έχουν δουλέψει στην ειδικότητά τους. Αποτελεί μέτρο της εμπειρίας και των τεχνικών ικανοτήτων των 

υπαλλήλων.

Επίπεδο εκπαίδευσης: Το συγκεκριμένο μέτρο επηρεάζει την αξιολόγηση της ποιότητας και της επάρκειας των επαγγελματιών 

και συνεπώς τη γνώση της επιχείρησης για την επίτευξη μελλοντικής επιτυχίας. Είναι ενδιαφέρουσα η τήρηση ιστορικών αρχείων
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των πληροφοριών αυτών για εσωτερική χρήση αλλά και για σύγκριση με τη γνώση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ο λόγος 

που η επίσιμη εκπαίδευση είναι ενδιαφέρουσα είναι γιατί η σημαντικότερη ικανότητα που αναπτύσουν οι φοιτητές είναι η 

ικανότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.

Κόστη εκπαίδευσης και εξάσκησης: Οι γνωσιοκεντρικές επιχειρήσεις βασίζονται σημαντικά στις γνώσεις και ικανότητες των 

υπαλλήλων τους κι επομένως οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και εξάσκησή τους πρέπει να είναι σημαντικές. Το γεγονός αυτό, 

ωστόσο, δεν είναι εμφανές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς η απόκτηση γνώσης στη συντρηπτική πλειοψηφία της 

λαμβάνει χώρα όχι καά την επίσιμη εκπαίδευση αλλά στην καθημερινότητα, με τις αναθέσεις πελατών και τα έργα έρευνας και 

σχεδιασμού.

Βαθμολόγηση: Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ένας σχετικά ανακριβής τρόπος για την περιγραφή των ικανοτήτων των 

εργαζομένων. Αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως πολυεθνικές, βαθμολογούν τα στελέχη τους αλλά όχι όλους τους εργαζομένους. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως κλίμακες 3 ή 5 σημείων και η στατιστική παρακολούθησή τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά 

συμπεράσματα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Μείωση ικανοτήτων λόγω εγκαταλείψεων: Συγκρίνοντας τις ικανότητες των ατόμων που εγκατέλειψαν την επιχείρηση με τις 

ικανότητες των ατόμων που εισήλθαν σε αυτήν, μπορούμε να να συμπεράνουμε τις συνέπειες των αποχωρήσεων εργαζομένων 

από την επιχείρηση.

Πελάτες που αναπτύσσουν την επάρκεια: Από τη στιγμή που οι ειδικοί επαγγελματίες δαπανούν τον περισσότερο χρόνο τους 

για εργασία των πελατών, και από τη στιγμή που οι πελάτες είναι οι πιο σημαντικές πηγές ανάπτυξης ικανοτήτων, βάση του 

ποσοστού των αναθέσεών τους, ο εν λόγω δείκτης μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες. Έχει αποδειχτεί ότι για τους 

εργαζομένους είναι εντυπωσιακά εύκολη η διαδικασία καταγραφής των πελατών που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους.

Β) Αποδοτικότατα

Ποσοστό ειδικών επαγγελματιών στην επιχείρηση: Ο συμπληρωματικός δείκτης του ποσοστού προσωπικού υποστήριξης.

Αύξηση αποδοτικότητας κεφαλαίου: Ποια είναι η ικανότητα των ειδικών επαγγελματιών που λειτουργούν μόνο 

ενδοεπιχειρησιακά; Μπορεί να υπολογιστεί από τον επόμενο τύπο:

No.employees

Profit per Professional = J&L. * . rfreelancers
Severate No . employees + No professionals 

freelancers

General Sales Personnel Leverage
efficiency efficiency efficiency Indicator
Indicator Indicator Indicator

Όπως φαίνεται από τον τύπο, περιλαμβάνονται όλοι οι συμμετέχοντες σε έργα που είναι επίσημα εργαζόμενοι της επιχείρησης, 

ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της δύναμης κερδοφορίας της ίδιας της επιχείρησης.

D Σταθερότητα

Μέση Ηλικία: Οι αρχαιότεροι εργαζόμενοι είναι πιο "σταθεροί" από τους νεότερους αφού έχουν σημαντικότερη τάση να 

παραμείνουν παρά να φύγουν σε αντίθεση με τους νεότερους.

Αρχαιότητα: Ορίζεται ως ο αριθμός των χρονών που οι υπάλληλοι εργάζονται στον οργανισμό.

Αποχωρήσεις ειδικών επαγγελματιών: Αποτελεί έναν ακόμα καλό δείκτη σταθερότητας. Μια πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη 

εμφανίζει έναν σταθερό οργανισμό χωρίς όμως την απαραίτητη δυναμική, ενώ μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή εμφανίζει έναν 

επικίνδυνα ασταθή οργανισμό.
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4.3 Ισορροπημένη κάρτα βαθμών (Balanced Scorecard-BS)

Η BS αναγνωρίστηκε και υλοποιήθηκε από τους Kaplan και Norton σαν ένα διοικητικό εργαλείο αποδόσεων, ως 

αποτέλεσμα μελέτης πολλαπλών επιχειρήσεων το 1990. Ο βασικός της σκοπός είναι η παρουσίαση στη διοίκηση μιας σύντομης 

και περιεκτικής σύνοψης όλων των παραγόντων-κλειδκόν επιτυχίας της επιχείρησης αλλά και η διευκόλυνση της ευθυγράμμισης 

της επιχειρησιακής στρατηγικής με το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού. Η γενικότερη προοπτική της BS στον 

καθορισμό των πόρων που οδηγούν στην επιτυχία των επιχειρήσεων δεν αποκλίνει σημαντικά από την προοπτική του νοητικού 

κεφαλαίου και για το λόγο αυτό θα περιγράφω γενικά τους δείκτες που αποτελούν την BS.

«...παρέχει ένα μέσο για τη μετατροπή του οράματος σε ένα διακριτό και ξεκάθαρο σύνολο στόχων. Στη συνέχεια οι στόχοι 

αυτοί μεταφράζονται σε ένα σύστημα μέτρων απόδοσης που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουν μια ισχυρή, στρατηγική εστίαση σε 

ολόκληρο τον οργανισμό» [Kaplan-Norton,l 9891.

Ένα από τα βασικά κίνητρα για την ανάπτυξη της BS ήταν το ότι τα ανώτερα στελέχη κατακλύζονταν από δεδομένα και 

δαπανούσαν περισσότερο χρόνο για την ανάλυσή τους παρά για τη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετη πρόθεση ήταν ο 

υπερκερασμός της προκατάληψης των υπαρχόντων διοικητικών πληροφοριών προς μια χρηματοοικονομική προοπτική. Το 

παράδειγμα της BS δείχνει ότι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα πραγματώνονται από την επιτυχή υλοποίηση των 

στρατηγικών πρωτοβουλιών στα τμήματα κλειδιά της επιχείρησης — σε αντίθεση με το να καθοδηγούν τη συνολική στρατηγική 

και ακόμα περισσότερο τις καθημερινές λειτουργίες.

Η πρωτότυπη σχεδίαση της BS καθόριζε τέσσερεις προοπτικές της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική, την προοπτική των 

πελατών, την προοπτική των εσωτερικών επιχειρησιακών διεργασιών και την προοπτική της μάθησης και ανάπτυξης. Οι 

προοπτικές αυτές απεικονίζουν τους τρεις ενδιαφερομένους των επιχειρήσεων, τους μετόχους, τους πελάτες και τους 

εργαζόμενους.
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Objective* M ensures Target* Initiative*

Σχήμα 4.2 Ισορροπημένη Κάρτα Βαθμών - Balanced Scorecard (Kaplan R., Norton D. 1996)
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Η χρηματοοικονομική προοπτική αναπαριστά τους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης. Τα μέτρα που θα 

επιλέγονται κάθε φορά θα είναι συνάρτηση του σταδίου στο κύκλο ζωής που βρίσκεται το προϊόν ή υπηρεσία. Οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι για το στάδιο της ανάπτυξης θα βασίζονται στο μέγεθος των πωλήσεων, στις υπάρχουσες και νέες 

σχέσεις με τους πελάτες αλλά και στις νέες διεργασίες ανάπτυξης του προϊόντος. Στο στάδιο της συντήρησης θα υπάρχουν 

δείκτες που θα αναλύουν την απόδοση της επένδυσης, όπως κέρδος ανά εργαζόμενο, σχέση χρηματικών εισροών και εκροών και 

προστιθέμενη αξία. Στο στάδιο της αποχώρησης του προϊόντος η ανάλυση θα βασίζεται στις χρηματαγορές με μέτρα όπως 

μέγεθος κερδών και περίοδοι αποπληρωμής.

Η προοπτική του πελάτη αποτελείται από δείκτες σχετιζόμενους με τις περισσότερο επιθυμητές ομάδες πελατών (π.χ. τις 

πιο προσδοφόρες). Δείκτες μπορούν να αποτελέσουν η ικανοποίηση των πελατών, η διατήρησή τους, το μερίδιο αγοράς, η 

κερδοφορία ανά πελάτη και άλλοι δείκτες που καθιστούν ικανό έναν οργανισμό να δημιουργήσει μια καθαρή εικόνα των 

πελατών που πρέπει να προσελκύσει..

Η προοπτική των εσωτερικών επιχειρησιακών διεργασιών συγκεντρώνεται σε εκείνες που απαιτούνται ώστε η εταιρία να 

αριστεύσει στην παροχή της αξίας που αναμένεται από τον πελάτη τόσο αποτελεσματικά όσο και αποδοτικά. Μπορεί να 

περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά και καινοτόμες διεργασίες ανάπτυξης των προϊόντων, 

ώστε να επιδείξει τη συνεχή βελτίωση. Η προοπτική των εσωτερικών επιχειρησιακών διεργασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατα 

τη διάρκεια περιόδων αλλαγών των επιχειρησιακών διεργασιών.

Η προοπτική της μάθησης και ανάπτυξης επικεντρώνει την προσοχή της στις τεχνικές ικανότητες και δυνατότητες ώστε 

αυτές να συνδεθούν με την επιχειρησιακή στρατηγική. Η BS συχνά θα αναγνωρίζει κενά μεταξύ των απαιτούμενων και 

υπαρχόντων ικανοτήτων. Ένα σημαντικό τμήμα της BS είναι η αναγνώριση των σχέσεων αιτίου - αποτελέσματος κατά την 

επιλογή των κατάλληλων δεικτών, οπότε και θα προσδιοριστούν με ακρίβεια τα κενά αλλά και οι εναλλακτικοί τρόπου 

αντιμετώπισής τους μέσω προγραμμάτων, όπως είναι η εκπαίδευση. Επιτρέπει τη μετάφραση ενός χρηματοοικονομικού 

σκοπού, όπως η αύξηση των κερδών κατά χ%, σε λειτουργικούς συντελεστές που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας. 

Επομένως, αξιολογώντας του συσχετιζόμενους συντελεστές σε κάθε τμήμα της BS που μπορεί να έχει επιρροή στο 

χρηματοοικονομικό στόχο, μπορούν να αναγνωριστούν τα κατάλληλα μέτρα.

Από την πρωτοεμφάνισή της σαν εργαλείο μέτρησης αποδόσεων, η BS έχει προσελκύσει και άλλους ρόλους χρηστικότητας. 

Αυτοί ξεκινούν από την παροχή κρίσιμων πληροφοριών για τη διεργασία αναθεώρησης της στρατηγικής, τη μεταλλαγή του 

συστήματος διοίκησης και πληροφόρησης της επιχείρησης έως την παροχή κρίσιμων πληροφοριών στους εξωτερικούς 

ενδιαφερομένους (μετόχους, επενδυτές, συνεργάτες κτλ.), που πλέον θα αξιολογούν με ουσιαστικότερα αλλά και περισσότερα 

μέτρα την επιχείρηση.

4.4 Η άλλη όψη του νοητικού κεφαλαίου

Όπως με κάθε νέο πεδίο αναζήτησης με σημαντικότητα σαν αυτή του νοητικού κεφαλαίου, η αποτελεσματική κριτική 

απουσιάζει. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι επαγγελματίες λογιστές προσπάθησαν πρώτοι να έρθουν σε αντίθεση με 

το νοητικό κεφάλαιο. Το κεντρικό σημείο αντίθεσης ήταν η αδυναμία προσδιορισμού με ακρίβεια των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης καθώς και η έλλειψη ομοφωνίας σε ένα μετρικό σύστημα. Ο τραπεζικός κλάδος άσκησε κριτική με τη 

σειρά του για την έλλειψη αξιοπιστίας των μεγεθών που προτάθηκαν, στάση που από ορισμένους συνδέθηκε με την ιστορικά 

αποδεδειγμένη μη ενασχόληση των τραπεζών με μέτρα μη χρηματοοικονομικής διάστασης.

Μία πιο προφανής περιοχή αμφισβήτησης στην οποία όμως δε δόθηκε η αντίστοιχη προσοχή, είναι η απουσία 

ισοστάθμισης των "βιβλίων του νοητικού κεφαλαίου". Αυτό σημαίνει ότι για κάθε περιουσιακό στοιχείο που εισάγεται στην 

πρότυπη λογιστική δομή πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη καταχώρηση στο παθητικό ή στο μετοχικό κεφάλαιο. Η υπόθεση ότι
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όλο το νοητικό κεφάλαιο αποφέρει μια αύξηση στο νοητικό κεφάλαιο είναι μυωπική. Όπως η ταχύτατη εξέλιξη της κοινωνίας 

των πληροφοριών και της γνώσης έχει υποβοηθήσει τις εταιρίες να δημιουργήσουν πολλά άυλα κεφάλαια, οι ίδιοι παράγοντες 

μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση σε αναταραχή, χάος και άλλες αρνητικές καταστάσεις.

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός συστήματος ταξινόμησης για τις άυλες υποχρεώσεις, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι 

υποχρεώσεις είναι το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής του παρόντος ή του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος. Επομένως, η 

οικονομική υποχρέωση του νοητικού παθητικού αναπαριστά την ευθύνη της επιχείρησης να μεταφέρει οικονομικούς πόρους ή 

να παρέχει υπηρεσίες σε άλλες οντότητες στο μέλλον. Ας παραθέσουμε κάποια στοιχεία που δεν αναγράφονται στις επίσιμες 

λογιστικές καταστάσεις και οι οποίες όμως μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και μια επιχείρηση που ανήκει στην λίστα των 

Fortune 1000 στη χρεωκοπία:

η επιχείρηση παράγει ή/και διανέμει προϊόντα που μπορούν να βλάψουν τους πελάτες ή χρήστες των προϊόντων

οι εργάτες μιας επιχείρησης λόγω διαφωνιών στις συνθήκες εργασίας πειραματίζονται ανεύθυνα με την παραγωγή των 

προϊόντων

οι μέθοδοι παραγωγής είναι επικίνδυνοι για την υγεία/ ασφάλεια των εργαζομένων στην παραγωγή

° χρηματοοικονομικός διευθυντής της επιχείρησης «επικοινωνεί» με χρηματοοικονομικό γραφείο ώστε να 

διαχειρίζεται από κοινού η τιμή της μετοχής

Πίνακας 4.1: Ταξινομία νοήτικών υποχοαώστων
Πιθανές Νοητικές υποχρεώσεις Εσωτερικές νοητικές υποχρεώσεις Εξωτερικές νοητικές υποχρεώσεις

Θέματα διεργασιών

Αδύναμη διεργασία Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
Ανεπαρκές τμήμα R&D 
Αδύναμες παραγωγικές διεργασίες 
Φτωχή διεργασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων

Χαμηλή ποιότητα προϊόντων-υπηρεσιών 
Μικρή δέσμευση στα κανάλια διανομής 
Υψηλή εγκατάλειψη πορμηΟευτών 
Αντιδικίες με την κυβέρνηση

Θέματα Ανθρωπίνων πόρων

Μεγάλος αριθμός αποχώρησης 
εργαζομένων
Ανεπαρκής Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού 
Απειρη ομάδα στελεχών Ανώτατης 
Διοίκησης

Αρνητικές φήμες «από στόμα σε στόμα» 
μεταξύ των πελατών 
Επιβλαβή προϊόντα για τους 
πελάτες/χρήστες

Θέματα 1 Ιληροφόρησης

Έλλειψη ικανοποιητικών πληροφοριών 
για τη δομή της επιχείρησης 
Ανικανότητα μετατροπής των δεδομένων 
σε πληροφορίες (έλλειψη ανάλυσης)

Αρνητική πληροφόρηση για τα προϊόντα 
Μείωση της φήμης της επιχείρησης 
Επιτυχείς αντιδικίες κατά της 
επιχείρησης
Αρνητική ανάλυση της μετοχής από 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς

Ρυθμίσεις

Μη δυναμική οργανωσιακή δομή 
Απουσία πατεντών/διασφάλισης 
πνευματικών δικαιωμάτων 
Μη βέλτιστη χωροταξική διευθέτηση 
εργοστασίων κτλ.

Αδύναμα κανάλια διανομής για την 
επίτευξη της ανάπτυξης 
Έλλειψη στρατηγικών συμφωνιών για την 
πλήρη και αποδοτική εκμετάλλευση των 
πόρων

Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να βλάψουν τα υλικά και ορατά κεφάλαια της επιχείρησης, χωρίς όμως να αναγράφονται στις 

λογιστικές καταστάσεις. Ακολουθεί μια διαδικασία για την καταγραφή του νοητικού παθητικού:

1. Αναγνώριση πιθανών νοήτικών υποχρεώσεων: στο στάδιο αυτό πρέπει να καταγραφούν οι πιθανές νοητικές υποχρεώσεις 

της επιχείρησης.

2. Σε ποιον ανήκουν αυτές οι νοητικές υποχρεώσεις;

3. Καθοριμός του μεγέθους των νοήτικών υποχρεώσεων.

4. Ποιο είναι το επίπεδο πληροφόρησης για τις νοητικές υποχρεώσεις.
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5. Αξιολόγηση των νοητικών υποχρεώσεων που πιθανά θα προκύψουν.

6. Συμμόρφωση των παραπάνω νοητικών υποχρεώσεων με τις οδηγίες χρηματο-οικονομικών οργανισμών όπως GAAP 

και FASB.

1 Ιίνακας 4.2: 11 φύση των νοητικών υποχρεώσεων

Ανήκει σε
Υπολογίσιμες Υποχρεώσεις Μη Υπολογίσιμες 

Υποχρεώσεις
Ακριβής 1 Ιληροφόρηση Μη ακριβής πληροφόρηση

Ομάδες συναλλαγών 1 Ιιστώσεις Στοκ 1 επικίνδυνες συνθήκες
Προμηθευτές Δάνεια 1 εγγυήσεις εργασίας
IΙελάτες 
Υπαλλήλουςι

Ομολογίες Οφειλές
Φροντίδα Υγείας
Υποχρεώσεις
συνταξιοδοτήσεων

Κπικίνδυνα προϊόντα 
Τρομοκρατία

Εξωτερικές ομάδες
Τμήματα της
κοινωνίας
Κοινωνία

Φορολογία Τήρηση περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών

Νέες τεχνολογίες 
1 Ιαραβιάση
αντιμονονοπωλιακών νόμων

Μέτοχοι Μεγάλος αριθμός 
αποχώρησης υπαλλήλων

Αδύναμες διεργασίες 
παραγωγής

Αδύναμος στρατηγικός 
σχεδιασμός
Μείωση φήμης επιχείρησης

4.5 Επίλογος

α) Γιατί όχι χρηματοοικονομικούς δείκτες; Αν μετρήσουμε το «καινούριο» με παλιά εργαλεία, δε θα το αναδείξουμε. Κάθε 

σύστημα μέτρησης περιορίζεται από την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg ο οποίος υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να 

μετρήσουμε ταυτόχρονα την ταχύτητα και τη θέση των σωματιδίων. Ο φυσικός Borh σημείωσε ότι αυτό σημαίνει ότι ο 

παρατηρητής είναι πάντα κομμάτι της μέτρησης και άτι ο φυσικός κόσμος δεν έχει καλά ορισμένες ιδιότητες. Δεν υπάρχει 

«αντικειμενική μέτρηση». Ο βασικός λόγος που τα χρήματα φαίνονται πιο αντικειμενικά και πραγματικά είναι το ότι βασίζονται 

σε έμμεσες αντιλήψεις για την ύπαρξη της εταιρίας.

β) Υπάρχουν πολλές δυσκολίες κατά το χειρισμό των δεικτών στο επίπεδο της ανάλυσης: η επιλογή των κατάλληλων δεικτών 

από το σχεδόν απεριόριστο σύνολο εναλλακτικών, η ανάθεση σημαντικότητας σε αυτούς, η εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας, ή η 

παρακολούθηση όλων των πηγών λαθών και θορύβου για τον υπολογισμό των δεικτών. Οι δυσκολίες αυτές επιβραδύνουν 

σημαντικά την εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος δεικτών.

γ) Φαίνεται να υπάρχουν δυο προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής του νοητικού κεφαλαίου:

η επιχείρηση πρέπει να είναι ώριμη ώστε να υπερκεράσει το στάδιο της αναζήτησης της επιχειρηματικότητας, βάση 

χρηματο-οικονομικών όρων κατ’ αποκλειστικότητα

η επιχείρηση πρέπει να έχει σαφή κατεύθυνση, για τη βέλτιστη συσχέτιση του νοητικού κεφάλαιου με το σύνολο των 

δραστηριοτήτων τους

δ) Υπάρχουν και οι σκεπτικιστές της όλης υπόθεσης, με το επιχείρημα πως «σημαντικά είναι αυτά που δεν μπορούν να 

μετρηθούν και όχι αυτά που μετρώνται». Επώνυμα ονόματα του διεθνούς management ισχυρίζονται πως όλη η επιδίωξη για το 

φορμαλισμό της άυλης υπεραξίας μιας επιχείρησης είναι ουτοπία και μια συνομωσία των συμβούλων, στην προσπάθειά τους να 

αναδείξουν καινούρια προβλήματα για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και άκοπών. Φαίνεται, πάντως, ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία αποδέχεται την ύπαρξη σοβαρών και αδιερεύνητων οφελιών από την εκμετάλλευση του επιχειρησιακού 

νοητικού κεφαλαίου και συμφωνεί πως η ανάδειξη του θέματος αποτελεί μονόδρομο.
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Κεφάλαιο 5ο
Τεχνολογική Υποστήριξη της Διοίκησης της Γνώσης

5.1 Τεχνολογία Πληροφορικής και Διοίκηση της γνώσης

Η Τεχνολογία Πληροφορικής έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να φανταστούν έναν κόσμο που χρησιμοποιεί τη γνώση 

ως κεντρικό μοχλό χρηματοοικονομικής ανάπτυξης. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το διαδίκτυο επιτρέπουν στους 

επαγγελματίες να χρησιμοποιούν ένα παγκόσμιο δίκτυο γνώσης καθημερινά ανανεώσιμο για να συντηρήσουν, να 

επανασχεδιάσουν και να αναπτύξουν την καθημερινή τους εργασία. Σαν αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις επανεξετάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι επιχειρησιακές διεργασίες, συνδέουν τα μέλη τους με ηλεκτρονικά μέσα ώστε αυτά με τη 

σειρά τους να διαμοιραστούν γνώσεις και σκέψεις. Παρότι η τεχνολογία πληροφορικής έχει εμπνεύσει αυτό το όραμα, δεν 

μπορεί από μόνη της να το φέρει σε πέρας. Αρκετοί οργανισμοί έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι η διάχυση της γνώσης είναι 

ιδιαίτερα επίπονος στόχος. Μελέτες έχουν δείξει ότι συνήθως η τεχνολογία πληροφορικής απλώς ενισχύει τις νόρμες του 

οργανισμού για την τεκμηρίωση, το διαμοιρασμό πληροφοριών και τη χρήση των ιδεών άλλων. Η υποβοηθούμενη από τον 

υπολογιστή λήψη αποφάσεων δεν είναι περισσότερο δημοκρατική από τις προϋπάρχουσες τακτικές. Οι εικονικές ομάδες 

συνήθως χρειάζονται να χτίσουν μια σχέση πρόσωπο με πρόσωπο πριν ξεκινήσουν μια αποδοτική ηλεκτρονική συνεργασία. Η 

δυσκολία όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια έγκειται στο ότι η γνώση είναι προσωπική σε ένα μεγάλο βαθμό και η 

επιλογή χειρισμού της είναι επίσης προσωπική και δεν εξαρτάται από τα μέσα με τα οποία μπορεί να διευκολυνθεί η συλλογή 

και διάχυσή της.

Το παράδοξο της παραγωγικότητας

Μεταξύ του 1960 και του 1980, η χρήση των υπολογιστών και η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν στενά συνδεδεμένα 

χαρακτηριστικά — στις εργασίες των οικονομολόγων, στις διαφημίσεις νέων υπολογιστικών συστημάτων κτλ. Καθώς τα κόστη 

απόκτησης υπολογιστών επιταχυνόμενα μειώθηκαν, πολλοί οργανισμοί στη Βόρεια Αμερική, δημόσιοι και ιδιωτικοί, αύξησαν 

τις επενδύσεις τους σε υπολογιστικά συστήματα. Στα τέλη της δεκαετία του 1980, οι επιχειρήσεις των Η.Π.Α. ξόδευαν 

προσεγγιστικά το 50% των των κεφαλαίων τους στην αγορά υπολογιστών και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Οι 

οικονομολόγοι παρατήρησαν ότι η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού δεν αυξανόταν σταθερά, και πολλά στελέχη 

άρχισαν να διαπιστώνουν ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε προσωπικούς υπολογιστές δεν φαινόταν να μεταφράζονται σε σημαντικές 

αυξήσεις της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980, ο επιχειρησιακός τύπος αποτέλεσε τον σαλπιγκτή των προσδοκιών για αύξηση της 

παραγωγικότητας που θα προέρχονταν από τη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα δημοσίευε ιστορίες που 

ανέτρεπαν τις ελπίδες αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δυο άρθρα που δημοσιεύτηκαν με διαφορά ενός χρόνου 

από το περιοδικό Business Week. Το πρώτο δημοσιεύτηκε από τον Gene Koretz, το Φεβρουάριο του 1994 σχολιάζοντας «...οι 

υπολογιστές ίσως πράγματι να αποπληρώνουν τις επενδύσεις τους: επίδραση της αυτοματοποίησης στην παραγωγικότητα στον 

χώρο εργασίας...δίνουν στις Η.Π.Α. ένα ωραίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Τον Ιανουάριο του 1995, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο 

από τον Dean Foust: «Είναι η επίδραση των υπολογιστών τόσο μεγάλη; Οι υπολογιστές δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα 

τόσο πολύ». Οι οικονομολόγοι διαχωρίστηκαν στις επεξηγήσεις του φαινομένου: κάποιοι υποστήριζαν ότι οι τρόποι μέτρησης 

της παραγωγικότητας δεν είναι κατάλληλοι, άλλοι υποστήριξαν το αποθεματικό κεφάλαιο σε υπολογιστές ήταν ακόμα μικρό για 

να έχει επίδραση στην συνολική οικονομία, ενώ κάποιοι ισχυρίζονταν ότι δεν λαμβανόταν υπόψη το φαινόμενο υστέρησης των
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επιδράσεων. Λυτό όμως που αναγνωρίστηκε καθολικά είναι ότι τα υπολογιστικά συστήματα δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς των 

ανθρώπινο παράγοντα που συντελεί καθοριστικά στις επιδράσεις τους.

Υπολογιστικά συστήματα και διοίκσηση της γνώσης

Οι παραπάνω προβληματισμοί για την σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων - ανθρώπων - επιδόσεων γίνονται ακόμα πιο 

έντονοι στη περιοχή της διοίκησης της γνώσης. Έχουν καταγραφεί πολλαπλές αποτυχίες έργων διοίκησης της γνώσης 

(προβλήματα χρηστικότητας, βιωσιμότητας, επεκτασιμότητας κτλ.) που οφείλονται στο γεγονός ότι η γνώση είναι διαφορετική 

από την πληροφορία. Έξι βασικά χαρακτηριστικά της που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη υπολογιστικών 

συστημάτων:

Α) Η γνώση είναι ανθρώπινη δράση. Πάντα εμπλέκει ένα άτομο που «γνωρίζει». Είναι η ανθρώπινη ικανότητα για χρησιμοποίηση 

των πληροφοριών. Η γνώση μιας πόλης δε σημαίνει την απομνημόνευση της λίστας των οδών της πόλης αλλά την ικανότητα 

χρήσης της για διαφορετικούς σκοπούς. Η τέχνη της επαγγελματικής τεχνικής είναι η μετατροπή των πληροφοριών σε λύσεις 

προβλημάτων.

Β) Η γνώση είναι το αποτέλεσμα της σκέψης. Προέρχεται από την εμπειρία την οποία έχουμε συλλογιστεί, κατανοήσει και 

συγκρίνει με τις εμπειρίες των άλλων. Το να γνωρίζεις ένα πεδίο γνώσης σημαίνει να μπορείς να σκεφτείς μέσα στην περιοχή 

του. Η γνώση είναι εμπειρία που είναι ενμερωμένη από τη θεωρία, τα γεγονότα και την κατανόηση.

Γ) Η γνώση πάντα επανακατασκευάζεται την παρούσα στιγμή. Για να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση μας πρέπει να κατανοήσουμε τις 

εμπειρίες μας εκείνη τη χρονική στιγμή. Όταν σκεφτόμαστε για το πως θα εκτελέσουμε ένα έργο διοίκησης της γνώσης, με τη 

διαδικασία της συνεπαγωγής συνήθως κατασκευάζουμε εξελισσόμενα νοητικά μοντέλα για το πεδίο της διοίκησης της γνώσης. 

Συνθέτουμε αυτή την επίγνωση κάθε χρονική στιγμή. Για να διαμοιράσουμε τη γνώση μας πρέπει να σκεφτούμε για το παρόν.

Δ) Η γνώση ανήκει σε κοινότητες. Μαθαίνουμε συμμετέχοντας σε αυτές τις κοινότητες και ενσωματώνοντας τις ιδέες, τις 

προοπτικές, τις υποθέσεις, τη γλώσσα και τις πρακτικές της κοινότητας. Μαθαίνουμε έναν τρόπο σκέψης. Χτίζουμε πάνω στη 

γνώση των άλλων και για να συνεισφέρουμε σε ένα πεδίο γνώσης πρέπει να κοινοποιήσουμε τις γνώσεις μας αυτές στηριζόμενοι 

στις προϋπάρχουσες καταγραφές. Η γνώση κυκλοφορεί στις κοινότητες με πολλαπλούς τρόπους: άγραφες ρουτίνες εργασίας, 

εργαλεία, προϊόντα εργασίας, εξοπλισμός, εξειδικευμένη γλώσσα και κοινή σοφία για σχέσεις αιτίου-αιτιατού.

Ε) Η νέα γνώση δημιουργείται στα όρια της παλιάς. Μόνοι μας αναγνωρίζουμε ότι τις περισσότερες φορές μαθαίνουμε συγκρίνοντας 

τη νέα ιδέα, ή το νέο εργαλείο με αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Οι επιστήμονες είναι συνήθως περισσότερο παραγωγικοί αφού 

έχουν περάσει από μια εξειδίκευση σε κάποια άλλη.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα περιγράψουμε τις βασικές αρχές των οργανωσιακών μνημών που αποτελούν τα κατεξοχήν 

υπολογιστικά συστήματα για την υποστήριξη της διοίκησης της γνώσης και θα αναφερθούμε στις τεχνολογίες αιχμής για την 

ανάπτυξή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι οι υπολογιστικές λύσεις ποικίλουν και ξεκινούν από εργαλεία για τη προσωπική 

διαχείριση της γνώσης και καταλήγουν στις οργανωσιακές μνήμες. Θα περιοριστούμε στην ενασχόληση μόνο με τις 

οργανωσιακές μνήμες στις οποίες εφάπτονται σχεδόν όλα τα θέματα που θίγονται από τις υπόλοιπες υπολογιστικές λύσεις.

5.2 Οργανωσιακή Μνήμη

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, αποδοτική διοίκηση της γνώσης απαιτεί μια υβριδική προσέγγιση σχεδιασμού που περιλαμβάνει 

ανθρώπους και τεχνολογία. Η οργανωσιακή μνήμη έχει ως βασικό στόχο να μεγιστοποιήσει την ανταγωνιστικότητα του 

οργανισμού, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τη γνώση του. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, οι βραχυπρόθεσμες
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προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται στη διατήρηση της γνώσης, που βασίζεται κυρίως στην μετατροπή της υποννοούμενης 

γνώσης σε δηλωτική και η οποία υποστηρίζεται από έμπειρα συστήματα, βάσεις δεδομένων καλύτερων πρακτικών και λαθών. 

Μακροπρόθεσμα, η οργανωσιακή μνήμη θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία γνώσης και την οργανωσιακή μάθηση. Οι 

επόμενες απαιτήσεις είναι σημαντικές για τη βιομηχανική πρακτική:

• Συλλογή και συστηματική οργάνωση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές: Η βασική απαίτηση για την οργανωσιακή 

μνήμη είναι η πρόληψη απώλειας γνώσης και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλα τα είδη οργανωσιακής γνώσης 

παρέχοντας ένα κεντρικοποιημένο, καλά δομημένο υπολογιστικό θεματοφυλάκιο.

• Ελαχιστοποίηση της απαιτοΰμενης χρήσης μηχανικής γνώσης: Παρά τα πλεονεκτήματα των οργανωσιακών μνημών, οι 

οργανισμοί είναι διατακτικοί στην επένδυση χρημάτων και χρόνου σε μια νέα τεχνολογία της οποίας τα οφέλη είναι 

μακροπρόθεσμα και αβέβαια. Επιπλέον, οι μελλοντικοί χρήστες έχουν ελάχιστο χρόνο να διαθέσουν για την εισαγωγή 

γνώσης με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επομένως η οργανωσιακή μνήμη πρέπει να εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα γνώση 

που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή, να παρέχει γρήγορα οφέλη, και να είναι προσαρμόσιμη σε νέες απαιτήσεις.

• Εκμετάλλευση της ανάδρασης των χρηστών για συντήρηση και εξέλιξη: Η οργανωσιακή μνήμη πρέπει να προβλέπει τη 

χρήση ημιτελών, λανθασμένων και συνεχώς μεταβαλλόμενων πληροφοριών. Για να είναι συνεχώς ενημερωμένη και 

σταδιακά να εξελίσσεται πρέπει οι χρήστες να είναι σε θέση να υποδείξουν δυσλειτουργικές υπηρεσίες και να προτείνουν 

βελτιώσεις χωρίς βέβαια να αλλάζουν ριζικά τη συνηθισμένη ροή εργασίας.

• Ολοκλήρωση"στο υπάρχον εργασιακό περιβάλλον: Σε τεχνικό επίπεδο η οργανωσιακή μνήμη πρέπει να έχει άμεση 

διασύνδεση με εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούνται στην εργασία όπως επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

προσομοιωτές κτλ.

• Ενεργητική παρουσίαση συσχετιζόμενων πληροφοριών: Στη βιομηχανική πρακτική, δαπανηρά λάθη συχνά

επαναλαμβάνονται λόγο μη αποδοτικής ροής πληροφοριών. Ένα παθητικό πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να 

αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο, γιατί συνήθως οι εργαζόμενοι είναι πολύ απασχολημένοι για να αναζητήσουν πληροφορίες 

που δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν. Επομένως η οργανωσιακή μνήμη πρέπει ενεργά να υπενθυμίζει βοηθητικές πληροφορίες 

για την τρέχουσα εργασία τους και να λειτουργήσει ως συνάδελφος για τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων.

Οι επιστήμονες πληροφορικής ενδιαφέρονται περισσότερο για τη χρήση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών 

τεχνολογιών για την υποστήριξη της διοίκησης της γνώσης και συνήθως αγνοούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και του 

περιορισμούς για την υλοποίηση επιτυχημένων έργων διοίκησης της γνώσης στη βιομηχανική πρακτική, ενώ οι ειδικοί στη 

διοίκηση της γνώσης δεν αναγνωρίζουν τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η πληροφοριακή τεχνολογία. Επομένως η 

κατασκευή μιας ΟΜ προαπαιτεί τη διεπιστημονική προσέγγιση (Kuhn and Abecher 1997).

5.2.1 Ορισμοί οργανωσιακής μνήμης

Πολλαπλοί ορισμοί έχουν δωθεί στην έννοια της οργανωσιακής μνήμης:

«Η οργανωσιακή μνήνη ορίζεται ως η αναλυτική, αυτοπεριγραφόμενη, μόνιμη αναπαράσταση γνώσης και πληροφοριών μέσα σε 

έναν οργανισμό».

«Η οργανωσιακή μνήμη είναι το σύνολο των πληροφοριακών και γνωσιακών πόρων μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει 

εμπειρίες από τα έργα, εξειδίκευση στην επίλυση προβλημάτων, λογικές σχεδιασμού κτλ.»
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Η ανάπτυξη της ΟΜ βασίζεται στα επόμενα βήματα που φαίνονται και στο σχήμα που ακολουθεί:

1) Αναγνώριση αναγκών της ΟΜ.

2) Κατασκευή της ΟΜ.

3) Διάχυση της ΟΜ.

4) Χρήση της ΟΜ.

5) Αξιολόγηση της ΟΜ.

6) Συντήρηση και εξέλιξη της ΟΜ.

Σχήμα 5.1 Ανάπτυξη Οργανωσιακής Μνήμης (Kuhn Ο., Abecker A. 1997)

5.2.2 Τοπολογίες οργανωσιακών μνημών

Η μνήμη μιας επιχείρησης περιλαμβάνει όχι μόνο «τεχνική» μνήμη» από την κεφαλαιοποίηση της γνώσης των εργαζομένων 

αλλά και «οργανωσιακή μνήμη» που σχετίζεται με τις παρελΟούσες και παρούσες οργανωσιακές δομές (ανθρώπινοι πόροι, 

διοικητικές πρακτικές κτλ.) καθώς και «μνήμη έργων» για την κεφαλαιοποίηση των εμπειριών και συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την πραγμάτωσή τους. Ο Tourtier (1995) διακρίνει τεσσάρων τύπων οργανωσιακή μνήμη: (1) επαγγελματική 

μνήμη, που συντίθεται από τα έγγραφα, τα εργαλεία και τις μεθόδους για κάθε συγκεκριμένη εξειδίκευση μέσα στον οργανισμό, 

(2) εταιρική μνήμη, που σχετίζεται με την οργάνωση, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τους συμμετέχοντες (π.χ. προμηθευτές, 

πελάτες), (3) ατομική μνήμη, που χαρακτηρίζεται από την κατάσταση, τις δεξιότητες και τις παρελθούσες δραστηριότητες κάθε 

ατόμου και (4) μνήμη έργων, που περιλαμβάνει τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του έργου, τις δραστηριότητες, την εξέλιξη 

και τα αποτελέσματά του. Οι Grustem, Barthes (1996) διαχωρίζουν την τεχνική γνώση της επιχείρησης (π.χ. που 

χρησιμοποιείται καθημερινά στο εσωτερικό της επιχείρησης) από την στρατηγική επιχειρησιακή γνώση που χρησιμοποιείται από τα
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στελέχη της. Η επιπρόσθετη διάκριση της μνήμης σε εσωτερική και εξωτερική (Dieg e/ al, 1999,) βασίζεται στη πηγή προέλευσης 

της γνώσης που μπορεί να είναι είτε το εσωτερικό του οργανισμού είτε το εξωτερικό περιβάλλον όπως επιστημονικές 

βιβλιοθήκες, περιοδικά κτλ.

5.2.3 Προβλήματα κατά την αναγνώριση αναγκών των οργανωσιακών αναγκών

Η ανίχνευση των «πραγματικών» αναγκών δεν είναι απλή εργασία. Οι σχεδιαστές της οργανωσιακής μνήμης πρέπει να μάθουν 

όσο το δυνατόν περισσότερα για το ποιοι θα είναι οι χρήστες, ποιες εργασίες έχουν στην ευθύνη τους, σε ποιες περιστάσεις, 

ποιους τύπους γνώσης πρέπει να απομνημονεύουν και να ανακτούν, ποια εργαλεία χρησιμοποιούν, κτλ. Παραδείγματα τέτοιων 

προβλημάτων:

Τύποι χρηστών: Ποιοι είναι οι χρήστες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας; Ποια είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους για την 

ενσωμάτωση καθενός από αυτούς;

Χαρακτηριστικά και συμπεριφορές χρηστών: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα της συμπεριφοράς των εργαζομένων που 

θεωρούνται τυπικά και επαναλαμβανόμενα; Πως πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πολλαπλές και πιθανόν δυσανάλογες προοπτικές 

των εργαζομένων; Μπορούμε να θεωρήσουμε αληθή την εμπιστοσύνη προς τους εργαζομένους ;

Εργασίες: Ποιοι είναι οι κατάλληλες εργασίες που πρέπει να υποστηρίξουμε; Ο Simon (1996) για παράδειγμα αναγνωρίζει τους 

παρακάτω στόχους μιας συλλογικής μνήμης: α)καινοτομία, β)αυξανόμενη συνεργασία, γ) έλεγχος απόδοσης επένδυσης, δ) 

χειρισμός εξαιρέσεων, ε) ενασχόληση με κρίσιμες περιστάσεις. Ο Davenport (1997) έχει εισάγει την έννοια των εργασιών 

έντασης γνώσης οι οποίες είναι υποψήφιες για υποστήριξη.

Περιστάσεις: Ποιες είναι οι κατάλληλες περιστάσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας; Για παράδειγμα δυναμικές σύνθετες 

περιστάσεις (π.χ. κρίσεις) απαιτούν διαφορετικές προδιαγραφές από λιγότερο δυναμικές περιστάσεις (π.χ. επαναλαμβανόμενες 

λειτουργίες παραγωγής).

Γνώση: Ποια είναι η κατάλληλη γνώση που πρέπει να συμπεριλάβουμε; Πως θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτήν; Ποιες 

δράσεις μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αν η πηγή της γνώησης (π.χ. εργαζόμνοι) έχει μεταφερθεί ή απομακρυνθεί εκτός του 

οργανισμού;

. ίάθη: Ποια είναι οι σχεδιαστικές επιλογές που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα; Πως θα τις 

αντιμετωπίσουμε αν κάτι τέτοιο συμβεί;

Οι σχεδιαστές της οργανωσιακής μνήμης δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο «πρώτης τάξης προβλήματα» (προβλήματα που 

αφορούν άμεσα τους χρήστες της ΟΜ), αλλά και «δεύτερης τάξης προβλήματα» (προβλήματα που αφορούν άμεσα τους 

σχεδιαστές):

Κόστος ανάπτυξης και διατήρησης του έργου οργανωσιακής μνήμης (είναι το έργο ρεαλιστικό ως προς τη βιωσσιμότητά του;).

Προοπτικές αχεδιασμοΰ οργανωσιακής μνήμης (ο στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας οργανωσιακής μνήμης ή ο 

επανασχεδιασμός υπάρχουσας;).

Εσωτερική αναπαράσταση οργανωσιακής μνήμης (πρέπει η οργανωσιακή μνήμη να θεωρηθεί ως αντικείμενο ή ως διεργασία;).
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«Παράδοξο παραγωγικότητας» (η διαθεσιμότητα περισσότερων πληροφοριών έχει οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας 

των χρηστών,).

«Παράδοξο περιεχομένων» (περισσότερες πληροφορίες πλαισίωσης θα απαιτηθούν για την κατανόηση των πληροφοριών 

πλαισίωσης της υπάρχουσας γνώσης).

5.2.4 Μεθοδολογίες καταγραφής αναγκών

Α) Μεθοδολογία χρηστών-ηγετών: Η μεθοδολογία αυτή σκοπεύει στην ανίχνευση των αναγκών των χρηστών-ηγετών. Χρήστες- 

ηγέτες χαρακτηρίζονται οι χρήστες των οποίων οι παρούσες έντονες ανάγκες θα γενικευτούν στην αγορά σε μήνες ή χρόνια. 

Γνωρίζουμε ότι χρήστες της οργανωσιακής μνήμης δεν αποτελούν μόνο τα σημερινά μέλη της αλλά και τα μελλοντικά άτομα 

που θα έρθουν στην επιχείρηση μετά από 1, 5, 10 χρόνια. Είναι επομένως σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας ποιοι θα είναι 

οι μελλοντικοί μας χρήστες και ποιες θα είναι οι ανάγκες τους ώστε τουλάχιστον να διακρίνουμε τις δυσκολίες εξέλιξης του 

συστήματος για κάθε έναν από τους εναλλακτικούς σχεδιασμούς της οργανωσιακής μνήμης.

Β) Ανάλυση σκοπιμότητας: Η ανάλυση σκοπιμότητας της γνωσιακής κεφαλαιοποίησης παρέχει δυο προοπτικές:

προσανατολισμένη στις διεργασίες και προβληματοκεντρική προσέγγιση. Στοχεύει στο να βοηθήσει την αναγνώριση της φύσης 

και του πεδίου της κρίσιμης γνώσης που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί, των μελών που έχουν αυτή τη γνώση, της μορφή της 

γνώσης, των χρηστών της γνώσης και των κινδύνων που προκύπτουν από τη μη κεφαλαιοποίησή της. Τα βασικά βήματα που 

ακολουθούνται: (1) προσδιορισμός ευαίσθητων λειτουργιών της επιχείρησης, (2) διάκριση των χαρακτηριστικών που καθιστούν 

τις διεργασίες εύθραυστες, (3) αναγνώριση κρίσιμης γνώσης απαραίτητης για την επίλυση προβλημάτων.

Γ) Επιχειρησιακά μοντέλα: Η μοντελοποίηση και η ανάλυση της επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βοηθό για την 

ανάπτυξη της οργανωσιακής μνήμης. Μια επιχειρησιακή οντολογία, που ορίζει τις αρχές που σχετίζονται με τη οργανωσιακή 

λειτουργία, μπορεί να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης. Τα επιχειρησιακά μοντέλα συνήθως διακρίνονται σε 

μοντέλα που είναι προσανατολισμένα στις διεργασίες και σε μοντέλα προσανατολισμένα στα προϊόντα. Τα πρώτα έχουν 

εμπνευστεί από την έρευνα στα συστήματα διοίκησης της ροής εργασίας.

Δ) Γνωσιακά μοντέλα: Θεωρητικά μοντέλα της γνωστικής λειτουργίας των εργαζομένων αλλά και της γνώσης που

χρησιμοποιείται σε περιστάσεις εργασιών μπορούν να είναι χρήσιμα για σκοπούς ανίχνευσης αναγκών. Το ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό αυτών των μοντέλων είναι η προσπάθεια αναλυτικής ενασχόλησης με τις μνημονικές διεργασίες και λειτουργίες 

που τα άτομα χρησιμοποιούν κατά την υλοποίηση της εργασίας τους και ο προσδιορισμός της κατάλληλης υποβοήθησης.

Ε) Ανθρωποτεχνολογία: Η ανθρωποτεχνολογία αναφέρεται στη μεταφορά οργανωσιακών συστημάτων και τεχνολογιών σε χώρες 

με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το σχεδίασμά συστημάτων που αναφέρονται 

σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού που αποτελείται από ομάδες ατόμων με διαφορετικές «υποκουλτούρες». Κύρια 

ενασχόληση της ανθρωποτεχνολογίας σήμερα είναι οι «σύγχρονες» μεταφορές γνώσης ενώ μόλις τώρα ξεκίνησε η ενασχόληση 

με τις «διαχρονικές» μεταφορές γνώσης που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση και των εξασφάλιση της επικαιρότητας 

της γνώσης με το πέρασμα του χρόνου.

5.2.5 Ανάπτυξη συστημάτων οργανωσιακής μνήμης (ΣΟΜ)

Οι τεχνικές ανάπτυξης οργανωσιακών μνημών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις διαθέσιμες πηγές της επιχείρησης. Μπορούν 

να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:
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Α) Μη υπολογιστικό ΣΟΜ: πρόκειται για έντυπες πληροφορίες σε κείμενα και αναφορές που δεν είχαν καταγραφεί 

προηγουμένως. Η μνήμη παράγεται από κείμενα που είτε γράφονται από το εξειδικευμένο προσωπικό είτε προκύπτουν από 

συνεντεύξεις με αυτό. Υπάρχουν μεθοδολογίες που προτείνουν τρόπους διαφορετικής καταγραφής των εμπειριών έτσι ώστε να 

υπάρχει μια πολυδιάστηατη περιγραφή παρόμοιων θεματικά αντικειμένων. Παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι η προσέγγιση 

Merex που ακολουθείται στη Renault. Η μνήμη αποτελείται από φόρμες πάνω στις οποίες ένας ειδικός μπορεί να περιγράφει 

μια λύση ή μια απόφαση κατά τη διεργασία σχεδιασμού. Τα έγγραφα εγκυροποιούνται από ομάδα υπευθύνων και 

αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης φορμών.

Β) ΣΟΜ εγγράφων: πάλι τα κείμενα συνθέτουν το ΣΟΜ, αφού όμως πρώτα ταξινομηθούν κατάλληλα και δεικτοδοτηθεί η θέση 

τους με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα καλό σύστημα διαχείρισης εγγράφων είναι η περισσότερο οικονομική και 

εφικτή λύση για τη διοίκηση της γνώσης. Ο Poitou (1995) προτείνει ότι ένα κείμενο είναι ήδη μια επαρκής αναπαράσταση 

γνώσης και επομένως η βασική ανάγκη είναι η παροχή βοήθειας για την προετοιμασία, την αποθήκευση, την ανάκτηση και την 

επεξεργασία του.

Γ) Knowledge-based οογανωσιακή μνήμη: χρήση τομέα «μηχανική γνώσης» (Knowledge engineering). Υπάρχουν πολλές 

ομοιότητες με την τεχνολογία των εμπείρων συστημάτων με την διαφορά ότι τα ΣΟΜ δεν στοχεύουν στην παροχή μιας και 

μοναδικής διακριτής λύσης σε ένα πρόβλημα. Παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την λήψη απόφασης με τη χρήση της δικής του κριτικής ικανότητας. Υπάρχουν πολλαπλών τύπων οργανωσιακές βάσεις 

όπως προτάσεων, υποσχέσεων, καλύτερων πρακτικών, εμπειριών. Μεθοδολογίες της μηχανικής γνώσης όπως η 

CommonKADS, είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά την κατασκευή της οργανωσιακής μνήμης γιατί επιτρέπουν την ανάλυση και 

την αναπαράσταση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων και ροών. Μια αντιστοίχιση των διαφορετικών 

τύπων οργανωσιακών μνημών και των μοντέλων της μεθοδολογίας CommonKADS παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύποι οργανωσιακής μνήμης Σχετικά μοντέλα της μεθοδολογίας CommonKADS

Μνήμη Επαγγελμάτων Μοντέλα εξειδίκευσης, οντολογίες

Εταιρική μνήμη Διεργασίες, οργάνωση, μοντέλα πρακτόρων

Ατομική μνήμη 1 Ιράκτορες, μοντέλα εξειδίκευσης

Τεχνική μνήμη Διεργασίες, πράκτορες, επικοινωνιακά μοντέλα

Στελεχιακή μνήμη Οργάνωση, μοντέλα εργασιών

I Κνακας 5.1 Αντιστοίχιση Οργανωσιακών Μνημών - Μοντέλων μεθοδολογίας CommonKADS

Δ) Περιπτωσιολογικό ΣΟΜ: βασίζεται στη χρησιμοποίηση των ήδη εφαρμοσμένων τεχνικών και μελετημένων προβλημάτων. 

Χρησιμοποιείται φορμαλιστική περιγραφή των περιπτώσεων ώστε να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμες και συγκρίσιμες.

Ε) Κατανεμημένο ΣΟΜ: διαμοιρασμός γνώσης μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων τομέων επιχείρησης με χρήση του Web 

και τη δημιουργία extranets. Η υλοποίησή του μπορεί να περιέχει συνδυασμό των προηγούμενων ΣΟΜ. Η κατανεμημένη 

μνήμη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις εικονικές επιχειρήσεις που αποτελούνται από κατανεμημένους οργανισμούς και ομάδες 

ατόμων που συναντώνται κι εργάζονται μαζί σε νοητούς χώρους όπως το διαδίκτυο.

5.2.6 Διάχυση Οργανωσιακής μνήμης

Κατάλληλα στοιχεία της οργανωσιακής μνήμης πρέπει να διανεμηθούν στα μέλη του οργανισμού. Η διανομή αυτή μπορεί να 

είναι παθητική, όπου ο χρήστης χρειάζεται πληροφορίες και για το λόγο αυτό υποβάλλει ερώτημα στο ΣΟΜ, ή ενεργητική, όπου
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το σύστημα αποφασίζει ότι κάποια πληροφορία πρέπει να διανεμηθεί στο χρήστη. Με βάση τους διαφορετικούς τρόπους 

συλλογής και διάχυσης των δεδομένων διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

«Σοφίτα γνώσης»·, η συλλογή και η διάχυση είναι παθητικές. Η οργανωσιακή μνήμη χρησιμοποιείται μόνο όταν ο 

εργαζόμενος θέλει να τη συμβουλευτεί.

«Σφουγγάρι γνώσης»·, η συλλογή είναι ενεργητική αλλά η διάχυση παθητική.

«Εκδότης γνώσηςν. η συλλογή είναι παθητική αλλά η διάχυση ενεργητική, καθώς στέλνονται στα άτομα στοιχεία που με 

βάση τη τρέχουσα εργασία τους αλλά και το επαγγελματικό τους προφίλ θα διευκολύνουν την πραγμάτωση της εργασίας 

τους.

«Αντλία γνώση ςν. η συλλογή και η διάχυση της γνώσης είναι ενεργητικές.

5.2.7 Αξιολόγηση και εξέλιξη οργανωσιακής μνήμης

Τα επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης ΣΟΜ είναι χρονοβόρα και ακριβά. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση των 

προγραμμάτων αυτών από πολλαπλές προοπτικές είναι σημαντική.

Από χρηματοοικονομική προοπτική, ο σκοπός του ΣΟΜ είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας. Μπορεί να 

μετρηθεί από τις αλλαγές που θα προκόψουν στην αναλογία της επιτυχίας των παραγόμενων προϊόντων και των κοστών 

παραγωγής τους. Η απόδοση της επένδυσης είναι σημαντική πληροφόρηση για τα στελέχη για την αιτιολόγηση της συνέχισης 

του έργου. Παρόλα αυτά η πολυπλοκότητα των ΣΟΜ αλλά και των επιδράσεών τους στην επιχειρησιακή καθημερινότητα 

προβάλλουν την ανάγκη ανάπτυξης νέων εργαλείων αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής επιτυχίας τέτοιων έργων.

Από κοινωνιο-οργανωσιακή προοπτική, η οργανωσιακή μνήμη στοχεύει στη βελτίωση της εργασίας των εργαζομένων (για 

παράδειγμα στη βελτίωση των πληροφοριακών ροών) αλλά και στην ικανοποίηση που αυτή τους προκαλεί. Τα κριτήρια 

επίτευξης αυτών των στόχων είναι ποιοτικά.

Από τεχνική προοπτική, η μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την επιχείρηση φαίνεται να είναι ικανή απόδειξη από μόνη της για 

την αποτελεσματικότητα του ΣΟΜ. Η αποτελεσματική μεταφορά εξαρτάται τόσο από την αποδότικότητα της χρήσης της ΟΜ 

όσο και από τη προσαρμογή της ίδιας στη μεταφορά γνώσης.

Η εξέλιξη της οργανωσιακής μνήμης πρέπει να είναι μια συνεχής δραστηριότητα που πραγματοποιείται από την ομάδα 

διαχειριστών της σε συνεργασία με τους χρήστες που μπορούν να κάνουν υποδείξεις και να υποβάλλουν προτάσεις βάση των 

εμπειριών τους στις διεργασίες της εργασίας. Η οργανωσιακή μνήμη που ακολουθεί τη στρατηγική διάχυσης της «αντλίας», 

φαίνεται να μπορεί να εξελίσσεται αποτελεσματικότερα.

5.2.8 Παραδειγματικές αρχιτεκτονικές ΣΟΜ

Α) Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια γενική αρχικεκτονική τριών επιπέδων για την οργανωσιακή μνήμη. Η διεπαφή του 

συστήματος με τους εργάτες γνώσης συμβαίνει στο επίπεδο εφαρμογής. Όταν αναγνωριστεί μια πληροφοριακή ανάγκη κατά τη 

διάρκεια της πραγματικής εργασίας, στέλνεται ερώτημα στην οργανωσιακή μνήμη. Το ερώτημα αρχικοποιείται και περιορίζεται 

όσο το δυνατόν περισσότερο στην βάση του περιβάλλοντος εργασίας. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν 

συμβατικά μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών και συστήματα διαχείρισης της ροής της εργασίας. Μια τέτοια ενέργεια δίνει τη 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ενός τμήματος γνώσης που είναι καλά καθορισμένο και κατανοητό στις περισσότερες

Υπολονιστικό συστήυατα υποστήοιίης meΔΓ
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επιχειρήσεις. Επειδή η επιχειρησιακή μνήμη βασίζεται σε υπάρχοντες πόρους πληροφοριών, το επίπεδο αντικειμένου 

χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία πηγών, ετερογενών, πολλαπλών διαστάσεων όσο αναφορά την μορφοποίησή του και τις 

ιδιότητες των περιεχομένων του. Η οργανωσιακή μνήμη υλοποιεί την αντιστοίχιση των πληροφοριακών αναγκών του επιπέδου 

εφαρμογής στις ετερογενείς πηγές του επιπέδου αντικειμένου μέσω μιας μεθόδου ενιαίας πρόσβασης και χρήσης.

Επίπεδο αντικειμένου: Κρίσιμα τμήματα της οργανωσιακής γνώσης πρέπει να ακολουθούν τυποποίηση, ενώ τα υπόλοιπα 

μπορούν να αφεθούν σε μη τυποποιημένες μορφές. Η απόφαση τυποποίησης ή όχι βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους, στη 

βιωσιμότητα της γνώσης αλλά και στο αν η φύση της επιτρέπει την τυποποίησή της.

Επίπεδο περιγραφής γνώσης: Το επίπεδο αυτό επιτρέπει μια ενιαία, έξυπνη πρόσβαση στην ποικιλία πηγών του επιπέδου 

αντικειμένου. Είναι σκόπιμο να παρέχονται πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης της γνώσης ώστε να διευκολυνθεί η ακριβής 

επιλογή και η αποτελεσματική πρόσβαση της γνώσης που κρίνεται σχετική στο συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας αλλά και για να 

κατανοείται και αναπαρίσταται καλύτερα από το χρήστη και το σύστημα.

Επίπεδο εφαρμογής: Παραμετροποιεί το πραγματικό πλαίσιο εργασίας σε παραστάσεις της οργανωσιακής μνήμης και 

αντιστοιχίζει τα ερωτήματα σε κανονικοποιημένες δηλώσεις. Είναι θετικό στο επίπεδο αυτό να υπάρχει αναλυτική 

μοντελοποίηση μεταξύ διεργασίας, περίστασης εφαρμογής και προϋπάρχουσας γνώσης.

Σχήμα 5.2 Αρχιτεκτονική Οργανωσιακής Μνήμης A (Kuhn 0., Abecker A. 1997)

B) Η βιομηχανία εμπειριών (experience factor)) που εφαρμόζεται με επιτυχία στη NASA για χρονικό διάστημα πολλών ετών 

είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην ενσωμάτωση ενός ΣΔΓ. Η βιομηχανία εμπειριών δεν είναι απλά ένα εργαλείο 

αλλά μια επιχειρησιακή μονάδα. Μια ομάδα ανθρώπων αλληλεπιδρά με μια μονάδα ανάπτυξης λογισμικού και βοηθά τα μέλη 

της να εξάγουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες τους. Εκτός από τους ρόλους του αναλυτή και του υποστηρικτή του 

project, συμμετέχουν οι αποκαλούμενοι «μηχανικοί της γνώσης» (knowledge engineers) που συγκεντρώνουν, συγκρίνουν και 

προσθέτουν αξία στις πρωτογενής εμπειρίες. Υπάρχει μια βάση εμπειριών για την αποθήκευσή των εμπειριών και των
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συσχετιζόμενων εγγράφων. Η υλοποίηση της βάσης εμπειριών είναι προσαρμοζόμενη στο περιβάλλον που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί και μπορεί να είναι από μια απλή καταλογοποίηση αρχείων έως μια πολυσύνθετη αποθήκη γνώσης με 

δυνατότητα εξαγωγής αιτιάσεων.

Σχήμα 5.2 Αρχιτεκτονική Οργανωσιακής Μνήμης Β (Landes D., Scheider Κ., Houdek F. 1999)

Γ) Στην τρίτη προσέγγιση θεωρείται σημαντική η διάκριση δυο κέντρων λειτουργιών:

1) Κέντρο διοίκησης της γνώσης, παροχή ολοκληρωμένου συστήματος διαχειριστικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων: 

χαρτογράφηση της γνώσης για την αναγνώριση και οργάνωση της δομής εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών της 

επιχείρησης, μετα-δεδομένα, αποθήκες agents (αυτόνομες προγραμματιστικές οντότητες με ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ 

τους)

2) Κέντρο παραγωγής γνώσης, παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών και γνώσης: κατανεμημένη αναζήτηση και ανάκτηση,

Μ

information Mopping

- Virtue! knowledge base 
-System model

Knowledge channels 
-Enterprise data dofimfions
- Metadata management 
j~ Agent stores
i-Check-in/oat controls

____ 1____I22JES Administration/? aols

Web sites 
D8M$
Message (exchange, notes, internet:
File systems
EDMS
legacy systems 
Workflow

•"Collaborative systems

Mwlt»*level security 
OS integration 
Rapid deployment 
My|ti-fier administration 
Performance optimization 
Customization

Knowledge Production Center

Document/Data Generation Information Exchange ! i

Distributed search retrieval 
Compound document production 

■ Multimedia support
- Mulfi-centric publishing
- Versioning

Enhanced native viewing 
L- View annottJtion/red-lining 
i Messaging integration 
i-Active component th?ead>ng
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-Data mining support 

Document summarization 
Information clustering
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παραγωγή και δημοσιοποίηση σύνθετων κειμένων (δυναμική κατασκευή των συστατικών τους) και πολυμέσων, push / pull 

agents (τεχνητή νοημοσύνη), versioning, συστήματα επικοινωνίας μηνυμάτων.

Δ) Η τελευταία προσέγγιση βασίζεται στην παροχή εργαλείων που αντιστοιχίζονται στη θεωρία δημιουργίας οργανωσιακής 

γνώσης όπως αυτή αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το παρακάτω σχήμα αντιστοιχίζει τις τέσσερεις φάσεις μετατροπής της 

γνώσης (κοινωνικοποίηση, εσωτερίκευση, εξωτερίκευση, συνδυασμός γνώσης) σε υποστηρικτικά υπολογιστικά εργαλεία.

Mode Support required for Examples of tools
| Socialisation informal communication 

on-line discussions during work 
question raising information 
discovery

e-mail
discussion lists 
bulletin boards 
collaborative hypermedia 
mult media conferencrg 
ora nstorrrng app icahcrs

1 intemaliSalson search for methods & lessons- 
learned
piocess docuinemalicn 
knowledge sharing 
knowledge interpretation

essons-learnfiti databases 
v format ion retrieval 
orocess history tracking 
hypermedia CDT 
dala warehouses 
dala milling

[ Externalisation concept mapping 
tacit knowledge, 
categorisation I representation 
organisational memory creation 
personal·sed pathways

semantic networks 
knowledge ontologies 
network publishing 
push technologies 
agent technologies 
issue-based argumentation 
data warehousing

1 Com Dina lion

I
i

knowledge snaring 
decision co-ordination

compuler-mcoialfio coittn 
searching and tillering 
document management 
workflow systems 
Group OSS

Σχήμα 5.4 Αρχιτεκτονική Οργανωσιακής Μνήμης Δ (Mentzas G., Apostolou D. 1998)

5.2.9 Περιοχές έρευνας που σχετίζονται με τα ΣΟΜ

Οι περιοχές έρευνας που σχετίζονται με το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει μια οργανωσιακή μνήμη φαίνονται στο 

παρακάτω σχήμα:

Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Έξυπνη αναζήτηση πληροφοριών Διοίκηση Ροής Εργασίας (workflow)

Περιπτωσιακή λογική Προσωπικοί βοηθοί

Ενεργητική γνώση 
που σχετίζεται με 
τις συνθήκες 
εργασίας

Οργάνωση και 
εξέλιξη γνώσης 
που περιγράφεται 
με βάση τις 
συνθήκες εργασίας

Οντολογίες Μοντελοποίηση Πληροφοριών

Ταξινόμηση κειμένων Ολοκλήρωση Πληροφοριών

Σχήμα 5.5 Περιοχές Έρευνας των ΣΟΜ (Abecker A., Bernardi A., Hinkelmann K, Kuhn O., Sintek M. 1999)
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5.3 Τεχνολογίες για συστήματα υποστήριξης της διοίκησης της γνώσης

Συνοπτικά θα παρουσιαστούν παρακάτω οι συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες για την ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης της 

γνώσης:

5.3.1 Πράκτορες (Agents)

Η τεχνολογία των νοήμοντων πρακτόρων αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών. 

Επειδή όμως πολλά άτομα χρησιμοποιούν τον όρο «νοήμων πράκτορας» χωρίς να προσδιορίζουν ακριβώς την ερμηνεία του, ο 

όρος δεν έχει ακόμα σαφή εννοιολογικά όρια. Διάφοροι ορισμοί τους:

οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω αισθητήρων και δρα ανάλογα,

ένα πρόγραμμα που προσομοιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις επιδεικνύοντας συμπεριφορά που θα μπορούσε να επιδείξει 

κάποιος άλλος άνθρωπος για εμάς,

βοηθητικό πρόγραμμα που διευκολύνει τους χρήστες με πολλαπλούς τρόπους: αποκρύπτει την πολυπλοκότητα δύσκολων 

εργασιών, εκτελεί εργασίες εκ μέρους του χρήστη, μπορεί να διδάξει ή να εκπαιδεύσει το χρήστη, να βοηθήσει τους 

χρήστες να συνεργαστούν ενώ μπορεί να παρακολουθεί γεγονότα και διαδικασίες,

υπολογιστικά συστήματα που λειτουργούν σε σύνθετα δυναμικά περιβάλλοντα, κατανοούν και δρουν αυτόνομα 

προσπαθώντας να επιτύχουν ένα σύνολο στόχων για τους οποίους είχαν σχεδιαστεί,

οντότητες λογισμικού που αναλαμβάνουν ένα σύνολο λειτουργιών εκ μέρους του χρήστη ή κάποιου άλλου προγράμματος 

με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας ή αυτονομίας ενώ για την επίτευξη του στόχου τους ενσωματώνουν αναπαραστάσεις 

γνώσης για τους στόχους ή τις επιθυμίες του χρήστη τους.

Τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να είναι γενικώς αποδεκτά: ο πράκτορας αντιδρά, είναι αυτόνομος και προσαρμοστικός, 

προσανατολίζεται σε στόχους, είναι ευέλικτος, συνεργατικός και κοινωνικός, μπορεί να ξεκινήσει από μόνος του τη λειτουργία 

του και έχει προσωπικότητα.

Ο νοήμων πράκτορας είναι ένα δημοφιλές θέμα έρευνας στα πεδία της ψυχολογίας, κ.οινωνιολογίας και της επιστήμης των 

υπολογιστών. Δυο βασικοί τύποι πρακτόρων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών ΣΟΜ:

Α) Προσωπικοί βοηθοί: επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή. Παραδειγματικές 

δεξιότητές τους είναι το φιλτράρισμα πληροφοριών, η ανάκτηση πληροφοριών, η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ο χρονοπρογραμματισμός συναντήσεων. Διαφέρουν από τα απλά προγράμματα γιατί α) χρησιμοποιούν τεχνικές machine 

learning έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις συνήθειες και στις προτιμήσεις των χρηστών τους και β) ενσωματώνουν αυτόματη 

λογική ώστε να αποφασίζουν πότε και πως να βοηθήσουν το χρήστη.

Β) Συνεργατικοί/ Επικοινωνιακοί Πράκτορες: βασικό μέλημα είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γεωγραφικά κατανεμημένων 

πρακτόρων που μπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι πράκτορες είναι 

προγράμματα που επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια «οικουμενική γλώσσα». Η ικανότητα να πραγματοποιούν εφυείς 

διαλόγους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όταν προγράμματα κατασκευασμένα από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές
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χρονικές στιγμές, σε διαφορετικές γλώσσες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους με ελάχιστες πληροφορίες για την εσωτερική 

δομή του καθενός.

5.3.2 Οντολογίες

Ορισμός λεξικών: «ο κλάδος της μεταφυσικής που ασχολείται με τη φύση της ύπαρξης». Ο όρος έχει πρόσφατα ενσωματωθεί 

στην κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης και αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

περιγράφουν κάποια περιοχή γνώσης ή να κατασκευάσουν μια αναπαράστασή της. Μια οντολογία μπορεί να είναι υψηλού 

επιπέδου, αποτελούμενη από αρχές που οργανώνουν τα ανώτερα τμήματα μιας βάσης γνώσης ή μπορεί να προσανατολίζεται σε 

συγκεκριμένες περιοχές γνώσης, όπως η οντολογία των αυτοκινήτων. Οι οντολογίες περιγράφουν ένα σύνολο αρχών πάνω στις 

οποίες μπορεί να χτιστεί μια βάσης γνώσης.

Παρότι όπως και στους πράκτορες έχουμε διαφορετικές προτάσεις για ιδιότητές τους, παρακάτω παραθέτουμε αυτές που είναι 

κοινώς αποδεκτές:

Υπάρχουν αντικείμενα στον κόσμο.

Τα αντικείμενα έχουν ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που μπορούν να πάρουν τιμές.

Τα αντικείμενα μπορούν να υπάρξουν με πολλαπλές συσχετίσεις μεταξύ τους.

Τα χαρακτηριστικά και οι σχέσεις μπορεί να αλλάζουν με τον χρόνο.

Υπάρχουν γεγονότα που συμβαίνουν σε διαφορετικά στιγμιότυπα του χρόνου..

Υπάρχουν διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν τα αντικείμενα.

Ο κόσμος και τα αντικείμενά του μπορούν να βρεθούν σε διαφορετικές καταστάσεις.

Τα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν άλλα γεγονότα ή καταστάσεις ως αποτέλεσματά τους.

Τα αντικείμενα έχουν τμήματα.

Το ρεπερτόριο αναπαράστασης των αντικειμένων, σχέσεων, γεγονότων, διεργασιών και καταστάσεων δεν περιέχει τίποτε για τις 

κλάσεις των αντικειμένων που υπάρχουν. Ο σχεδιαστής του πεδίου αναλαμβάνει να τις προσδιορίσει.

Οι οντολογίες γενικά εμφανίζονται ως ταξινομικά δέντρα. Διαφορετικές οντολογίες προτείνουν διαφορετικούς τύπους 

αντικειμένων, σχέσεων κτλ. Ουσιαστικά διαδραματίζουν το ρόλο ενός ενιαίου λεξικού, ενός εννοιολογικού χώρου μέσα στον 

οποίο μπορούν να χτιστούν εφαρμογές που εξελίσσονται βαθμιαία, επικοινωνούν μεταξύ τους και επαναχρησιμοποιούνται με 

διαφορετικούς τρόπους.

Οι οντολογίες χρησιμοποιούνται στις βάσεις γνώσεις ως:

Λ) αντικειμενική γνώση πεδίου που παρέχει τη γνώση της πραγματικότητας του πεδίου ενδιαφέροντος (αντικείμενα, σχέσεις, 

γεγονότα, διεργασίες, καταστάσεις) και ως

Β) γνώση επίλυσης προβλημάτων, που παρέχει τη γνώση για το πως μπορούμε να επιτύχουμε πολλαπλούς στόχους.

Υπολογιστικό συστήυατα υποστήοιίησ me ΔΓ

Παλαιγεωργίου Γ. 75



Υπολονιστικά συστήυατα unoornotEnc me ΔΓ

5.3.3 Groupware

Η τεχνολογία groupware είναι σχετικά νέα με πρώτη εμφάνιση το 1978. Οι πιο συνηθισμένοι ορισμοί που χρησιμοποιούνται: 

λΐια σκόπιμη ομαδική διεργασία με την υποστήριξη λογισμικού.

Ένα συν-εξελισσόμενο σύστημα ανθρώπων-εργαλείων.

Συνεργασία υποβοηθούμενη από υπολογιστές που προσδίδει υπεραξία στην παραγωγικότητα ή στη λειτουργικότητα των 

διεργασιών πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο όρος χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλάβει όλες τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν την 

συνεργασία. Το κατανεμημένο εργατικό δυναμικό, η υπερχείλιση πληροφοριών και και η ανάγκη αύξησης της ταχύτητας 

απόκρισης στην αγορά αποτελούν μόνο ορισμένα από τα πολλά κίνητρα για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

Επιπλέον χαρακτηριστικό της είναι τα άμεσα αποτελέσματα παραγωγικότητας που μπορεί να προσφέρει. Μπορούμε να 

διακρίνουμε τις εξής λειτουργικές κατηγορίες groupware:

Α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο και μηνυματοδότηση.

Β) Ομαδικός ημερολογιακός χρονοπρογραμματισμός (προϊόντα για συντονισμό ημερολογίων, συναντήσεων και πόρων).

Γ) Συστήματα ηλεκτρονικών συναντήσεων (συστήματα συνεδριάσεων και συνεργατικής παρουσίασης πραγματικού χρόνου).

Δ) Συστήματα ηλεκτρονικών συναντήσεων για δεδομένα (συστήματα πραγματικού χρόνου που επιτρέπουν την αποθήκευση και 

την ταυτόχρονη συνεργατική ενημέρωση κειμένων).

Ε) Συστήματα συνεδριάσεων μη-πραγματικού χρόνου (ασύγχρονα συστήματα που επιτρέπουν συζητήσεις που εξελίσσονται σε 

μεγάλα χρονικά διαστήματα)

ΣΤ) Εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας και διεργασιών (προϊόντα διαγράμμισης και ανάλυσης διαδικασιών, ενεργοποίησης 

ακολουθιακής ελεγχόμενης ροής)

Η τεχνολογία groupware είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία υποστήριξης έργων διοίκησης της γνώσης με 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Και σε αυτή την όμως περίπτωση υπάρχουν ερευνητικές καταγραφές που αποδεικνύουν ότι 

η καταλληλότητα της υποννοούμενης κοινωνικοτεχνικής κουλτούρα αποτελεί συντελεστή προσδιορισμού των επιδράσεων που 

θα έχει η χρήση της.

5.3.4 Νέα μέσα και η χρήση των παλιότερων παραδειγμάτων

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφερόμαστε σε μια τεχνολογία αλλά στην επαναξέταση της προσέγγισης του υπολογιστή ως 

επικοινωνιακό μέσο. Στην ιστορία των επικοινωνιακών συστημάτων, κατά την εισαγωγή νέων επικοινωνιακών μέσων τεχνικές, 

σκέψεις και θεωρίες δανείζονταν από τα προηγούμενα μέσα. Από τη ζωγραφική στη φωτογραφία, από το θέατρο στον 

κινηματογράφο, πάντα υπήρχε μια περίοδος προσαρμογής των προηγούμενων φορμών στα νέα μέσα εως ότου αυτά βρουν τη 

δική τους ανεξάρτητη φυσιογνωμία. Αντίστοιχη τάση έχει εμφανιστεί και για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. 

Υπάρχουν υλοποιήσεις συστημάτων που προσπαθούν να συγκεράσουν τις θεωρίες του κινηματογράφου με τη χρήση του 

υπερκειμένου, την εικονική ποιητική με τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα. Η σημαντικότητα αυτής της τάσης είναι μέγαλη για τα 

υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης της γνώσης γιατί ασχολούνται με ένα στοιχείο προσωπικό, υποκειμενικό, ποιοτικό και

Παλαιγεωργίου Γ. 76



Υπολογιστικό συστήυστα unocrrnoiEnc tpcΔΓ

μεταβλητό, τη γνώση. Η πολιτισμική φύση του ανθρώπου είναι κατεξοχήν γνωσιακή. Υπαρξιακές αναζητήσεις, μεταφορές και 

αναγωγές έβρισκαν πάντα το δρόμο τους μέσα από τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, την ποίηση με τρόπο υποννοούμενο, 

προσωπικό και σαφή για τον καθένα μας. Παρόλα αυτά η χρήση της λειτουργικότητας των μέσων αυτών στα υπολογιστικά 

συστήματα ήταν περιορισμένη κάτω από την πληροφοριακή αδηφαγία του καπιταλιστικού συτήματος που λογικά κατέληξε στην 

πληροφοριακή υπερχείλιση. Οι νέες τεχνικές όπως καταγράφονται ενεργοποιούν την ανθρώπινη περιέργεια, προκαλούν τη 

δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων του εξωτερικού κόσμου (γνωστικών, συναισθηματικών, κτλ.) εκμεταλλεύοντας 

καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία της μνήμης αλλά και των κινήτρων της ικανοποίησης.
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Κεφάλαιο 6ο
Πρόγραμμα εισαγωγής της Διοίκησης της Γνώσης

6.1 Προγράμματα Διοίκησης της Γνώσης

Οι περισσότερες επιχειρήσεις εισάγουν πρακτικές διοίκησης της γνώσης ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες, στο 

περιβάλλον και στις προοπτικές τους. Επομένως υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της διοίκησης της γνώσης. Κάποιες επιχειρήσεις 

εστιάζονται στη χρήση της τεχνολογίας για να συλλάβουν, να χειριστούν και να διαθέσουν γνώση - παρότι οι περισσότερες 

συνήθως συγκεντρώνονται στη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών. Αλλες εστιάζονται στο διαμοιρασμό της γνώσης 

μεταξύ των ατόμων ή στην ανάπτυξη συνεργατικών εκπαιδευτικών και γνωσιακών ικανοτήτων. Αλλες καλλιεργούν περιβάλλοντα 

μέσα στα οποία οι εργαζόμενοί τους μπορούν να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι. Αλλες επιχειρήσεις επιμένουν στην 

ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση του νοητικού τους κεφαλαίου με σκοπό να βελτιώσουν την οικονομική αξία τους. Λίγες 

επιχειρήσεις επιδιώκουν μια συνισταμένη όλων των προσπαθειών που αναφέρθηκαν ενώ άλλες προχωρούν ακόμα περισσότερο 

στοχεύοντας σε ένα ολοκληρωτικά γνωσιοκεντρικό περιβάλλον ώστε να λειτουργούν έξυπνα με ενδιαφέρον στη μακροχρόνια 

βιωσιμότητα και επιτυχία.

Οι στόχοι που πρέπει να τεθούν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη διοίκηση της γνώσης είναι σαφείς: αποδοτική 

διοίκηση της γνώσης ώστε τα άτομα - και η συνολική επιχείρηση - να δρουν έξυπνα με στόχο τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα, αναπτύσσοντας, κατασκευάζοντας και εφαρμόζοντας ανταγωνιστικά γνωσιακά κεφάλαια. Η διοίκηση της γνώσης 

δεν είναι μόνο τεχνολογία, δεν είναι μόνο ένα σύνολο τεκμηριωμένων και συστηματικών δραστηριοτήτων, δεν είναι μόνο μια 

μέθοδος για την αύξηση της οικονομικής αξίας της επιχείρησης. Είναι μια διαρκής αφοσίωση στο γνωσιακό περιβάλλον που 

δημιουργεί ένα προσαρμοστικό, συνεκτικό, ολοκληρωμένο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που προωθεί τη συνεχή εστίαση σε 

θέματα γνώσης. Αυτό πρέπει να πραγματωθεί ως ένα καθημερινό μίγμα δραστηριοτήτων και ευθυνών που επιτρέπει στον καθένα 

να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά για δικό του και για επιχειρησιακό όφελος.

Η διοίκηση της γνώσης είναι η συστηματική και σαφής διαχείρηση των δραστηριοτήτων, των πρακτικών, των προγραμμάτων και των 

πολιτικών που σχετίζονται με τη γνώση. Επομένως η βιωσιμότητα της επιχείρησης εζαρτάται άμεσα από:

Λ) την ανταγωνιστική ποιότητα των γνωσιακών της κεφαλαίων,

Β) την επιτυχή εκμετάλλευση των κεφαλαίων αυτών σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Μια σημαντική προοπτική της διοίκησης της γνώσης είναι η απαίτηση για ενασχόληση με την πολυπλοκότητα που τα άτομα 

χρησιμοποιούν τη σκέψη τους για να εργαστούν.

Παρακάτω περιγράφεται μια σειρά μπλοκ-δραστηριοτήτων διοίκησης της γνώσης για την εισαγωγή και διατήρησή της στην 

επιχειρησιακή πρακτική. Η σκοπιμότητα της παράθεσης δεν είναι η ανάδειξη προτύπου που πρέπει να υλοποιηθεί αυστηρά αλλά 

η πρόταση συνδετικών σχέσεων των μπλοκ-δραστηριοτήτων ώστε να λειτουργούν ολοκληρωμένα. Προσοχή πρέπει να δωθεί 

στο ότι είναι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε να προσαρμοστεί το έργο στο ρεαλιστικό πλαίσιο υλοποίησής του που αποτελείται 

από ανθρώπους, περιβάλλοντα εργασίας, διοικητικές φιλοσοφίες, ανάγκες πελατών, προμηθευτών και επενδυτών.

6.2 Ακολουθία Δραστηριοτήτων

Μια προσπάθεια εισαγωγής της διοίκησης της γνώσης μπορεί να επικεντρωθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό μπλοκ- 

δραστηριοτήτων ενώ αυτά μπορούν να πραγματωθούν παράλληλα, επαναληπτικά ή περιοδικά. Οι προσεγγίσεις στην εισαγωγή
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και διατήρηση της διοίκησης της γνώσης διαφέρουν ανάλογα με τους περιορισμούς και τις ανάγκες. Παρουσιάζονται με την 

προτεινόμενη προτεραιότητα υλοποίησης:

Σχήμα 6.1 Μπλοκ δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της ΔΓ (Wiig Κ. 1999)

6.2.1 Εξασφάλιση της δέσμευσης της διοίκησης

Τα προγράμματα διοίκησης της γνώσης δεν μπορούν να αντιοτοιχισθούν με άλλα προγράμματα αναδιοργάνωσης των 

επιχειρησιακών διεργασιών. Απαιτούν μια αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των πόρων της επιχείρησης, των 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων, της οργανωσιακής της κουλτούρας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η διοίκηση πρέπει να 

είναι το πρελούδιο του εγχειρήματος. Η δημιουργία νέας γνώσης συνήθως ξεκινά από τη διατύπωση βασικών αρχών και ιδεών 

από την ανώτατη διοίκηση, οι οποίες μετασαρκώνονται σε καινοτόμες δραστηριότητες μέσω της διάχυσής τους στο 

κατανεμημένο γνωσιακό σύστημα.
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Κατανόηση 
ανταγωνιστών και 

ανοαών

Κατανόηση
ικανοτήτων
επιχείρησης

Ανάγκες ΚΜ της 
επιχείρησης

Τι είναι εφικτό και τι 
επιθυμητό

Αναγνώριση Οφέλη προτεινόμενων
πλεονεκτημάτων ΚΜ ενεργειών

ο Ο

Διαθεσιμότητα ΚΜ 
πόρων

Κατανόηση ικανοτήτων 
διαθέσιμων ΚΜ πόρων

Κατανόηση κοστών και 
απαιτήσεων προτάσεων

Πλάνα δράσης ΚΜ

Σχήμα 6.2 Παράγοντες που συντελούν στη δέσμευση της διοίκησης (Wiig Κ. 1999)

6.2.2 Έρευνα και Χαρτογράφηση του γνωσιακού τοπίου

Οποιαδήποτε προσχεδιασμένη “διαταραχή” του επιχειρησιακού περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, το υπάρχον 

δίκτυο μεταφοράς και δημιουργίας γνώσης. Από το συγκεκριμένο περιβάλλον θα προκόψουν οι συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να 

μεταβεί η επιχείρηση σε μία κατάσταση στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα γνωσιακά της κεφάλαια. Πρέπει 

να αναγνωριστούν η φύση, η δυναμική και οι αδυναμίες των επιχειρησιακών γνωσιακών κεφαλαίων. Πολλά έργα αναδιοργάνωσης 

των επιχειρησιακών διεργασιών (BPR) απέτυχαν γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «κατέστρεψαν τη μνήμη του 

οργανισμού».

Η καταγραφή του γνωσιακού τοπίου ενισχύει την οργανωσιακή μνήμη αφού μελλοντικά θα αποτελέσει στοιχείο ανάδρασης. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πραγματοποίηση της χαρτογράφης είναι ιδιαίτερα δύσκολη διεργασία γιατί ασχολείται με 

καταγραφή προοπτικών που είναι συχνά κρυμμένες από έναν συμβατικό παρατηρητή και οι οποίες δεν έχουν ποτέ τεκμηριωθεί.

Παρακάτω παραθέτουμε δώδεκα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη γνώση και είναι δυνατόν να μας βοηθήσουν στη 

χαρτογράφηση του γνωσιακού τοπίου.

Παλαιγεωργίου Γ. 8!



Ποονοάυυατα Βσανωνήσ rncΔΓ

1. Παραδείγματα πρακτικών και πολιτικών διοίκησή τηε γνώσηε

Συγκεκριμένες πολιτικές που σχετίζονται με τη διοίκηση της γνώσης.

Οργανωσιακή δομή με ρόλους, υπευθυνότητες και εξουσιοδοτήσεις.

Συγκεκριμένες πρακτικές διοίκησης της γνώσης, όπως πρακτικές για την κάλυψη γνωσιακών αναγκών, για το 

διαμοιρασμά της γνώσης, για την προστασία της γνώσης κτλ.

Διαδικασίες και πολιτικές για το προσδιορισμό των προτεραιοτήτων.

2. Παραδείγματα ικανοτήτων παοακολούθησηε τηε γνώσηε

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και απόδοσης της ΔΓ.

Σύστημα παρακολούθησης γνωσιακών κεφαλαίων.

Επενδύσεις σε γνωσιακά κεφάλαια και αιτιολόγησή τους (π.χ. προγράμματα εκπαίδευσης).

Πρακτικές για την εκτίμηση της απόδοσης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γνώση.

3. Παραδείγματα πεδίων για την προστασία τηε γνώσηε

Διαμοιρασμός γνώσης με προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες (π.χ. πανεπιστήμια, κυβερνήσεις κτλ.)

Συμβόλαια εργασίας.

Πατέντες

Έλεγχος εγγράφων και πρακτικές γραφείου.

4. Παραδείγματα πρακτικών ανάλυσης κεοδών

Μεθοδολογίες προστιθέμενης αξίας.

Στατικά και δυναμικά ποσοτικά μοντέλα αλυσίδας αξίας.

Πλαίσιο ποιοτικής ανάλυσης και μέθοδοι ανάλυσης επιδράσεων.

Γενικές προσεγγίσεις προβολής κερδοφορίας.

5. Παραδείγματα κινήτοων και εμποδίων

Μέθοδοι αξιολόγησης ατομικής και ομαδικής απόδοσης για αύξηση μισθών και πριμ.

Διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού όπως σύστημα βαθμολόγησης για την αυτοεκπαίδευση, τη διάχυση της γνώσης, 

την αναζήτηση βοήθειας, για τη χρήση της καταλληλότερης γνώσης σε σημαντικές αποφάσεις.

Προϋπολογισμοί για εκπαίδευση.
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Προγράμματα αναγνώρισης προηγούμενων εμπειριών.

6. Παραδείγματα γνωσιακής υποδομής

Ικανότητες των ατόμων που αναλαμβάνουν σημαντικές ευθύνες στα έργα διοίκησης της γνώσης.

Πληροφοριακή Υποδομή (δίκτυα, groupware, knowledge mining tools κτλ.).

Πολιτικές (πολιτικές αποζημιώσεων, πολιτικές που σχετίζονται άμεσα με τη γνώση).

Ικανότητες συντονισμού γνωσιακών διεργασιών.

Ικανότητες ανάπτυξης και διατήρησης γνωσιακών κεφαλαίων.

7. Παραδείγματα συγκεκριμένων γνωσιακών διεργασιών.

Διεργασίες

Βαθμός ολοκλήρωσης και συντονισμού μεταξύ των γνωσιακών διεργασιών.

Αναγνώριση ποιότητας υπαρχόντων ροών γνώσης και ευκαιριών για τη δημιουργία νέων.

8. Παραδείγματα συγκεκριμένων γνωσιακών κεφαλαίων

Συγκεκριμένα γνωσιακά κεφάλαια (ποια είναι, πως χρησιμοποιούνται, γιατί είναι πολύτιμα, που μπορούν να βρεθούν, 

μορφές που μπορούν να πάρουν).

Κατάσταση γνωσιακών κεφαλαίων (ανταγωνιστικότητα και διατηρησιμότητα, πιθανή αγοραστική αξία, βαθμός 

εκμετάλευσης αξίας, ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες).

9. Παραδείγματα θεμάτων γνωσιοκεντοικής κουλτούρας

Σύνδρομο “Not Invented Here”.

Εκφράσεις - συνθήματα π.χ: "Προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί και εφευρετικοί"

10. Παραδείγματα γνωσιακών οόλων στις λειτουργίες

Επίπεδα εξειδίκευσης που είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές περιοχές των λειτουργιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

ποιότητας και την ελαχιστοποίηση των κοστών.

Διεργασίες και πρακτικές για την ανάπτυξη και κατασκευή της γνώσης των λειτουργιών.

Διεργασίες και πρακτικές για την εφαρμογή γνώσης.

11. Παραδείγματα γνώσης για τη δημιουργία και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών

Συνυπολογισμός εύκολα ανιχνεύσιμων και υποννοούμενων γνωσιακών κεφαλαίων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.
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Επίπεδα εξειδίκευσης και περιοχές εξειδίκευσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών.

12. Παραδείγματα γνωσιακών ρόλων σε σχέση με τουε πελάτεε

Γνώση στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και στις σχέσεις με τους πελάτες.

Βαθμός στον οποίο η γνώση των ειδικών πελατών και των εμπειριών πελατών χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών.

Χρήση της γνώσης για βελτίωση των εσόδων.

6.2.3 Σχεδιασμός Γνωσιακής Στρατηγικής

Αφού έχουν αναγνωριστεί τα υπάρχοντα γνωσιακά κεφάλαια, είναι ανάγκη να προγραμματιστεί η μακροχρόνια διαχείρισή τους, 

δηλαδή η επιθυμητή μελλοντική λειτουργικότητά τους. Η συγκεκριμένη δράση αναλύεται στο δεύτερο κεφάλαιο.

6.2.4 Δημιουργία και καθορισμός εναλλακτικών πιθανών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη γνώση

Αναγνώριση δυνατοτήτων βελτίωσης όπως ευκαιρίες αύξησης εσόδων, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Μελέτη 

πιθανών νέων γνωσιακών κεφαλαίων. Αρχικά προσδιορίζεται ένα σύνολο ρεαλιστικών δράσεων ΚΑΙ, από το οποίο στη συνέχεια 

θα επιλεχθούν οι περισσότερο υποσχόμενες δραστηριότητες. Μια γενική μορφή του τρόπου περιγραφής των δραστηριοτήτων 

μπορεί να έιναι η παρακάτω:

Α) Τύπος γνώσης που εμπλέκεται στην υλοποίηση της εργασίας.

Β) Επιχειρηματική χρήση της γνώσης.

Γ) Περιορισμοί που παρεμποδίζουν την πλήρη εκμετάλλευση της γνώσης, την αξιοποίηση ευκαιριών εφαρμογής της.

Δ) Ευκαιρίες και εναλλακτικές για τη βελτιώση της γνωσιοκεντρικής διαδικασίας.

Ε) Αναμενόμενα οφέλη από τη βελτίωση.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε αρχικούς ορισμούς ΚΑΙ δραστηριοτήτων, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω "Ανάλυσης 

Κρίσιμων Λειτουργιών Γνώσης" (Critical Knowledge Function Analysis-CKFA) για τις ανάγκες, τις ικανότητες και 

υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας.

6.2.5 Διαμόρφωση προσδοκιών από την πρωτοβουλία διοίκησης της γνώσης

Η περιγραφή και ο υπολογισμός των επιρροών, των οφελειών και των κινδύνων που προκύπτουν από την εισαγωγή της 

διοίκησης της γνώσης είναι μεθοδολογικά παρόμοιες με τις αναλύσεις επιδράσεων σε πολυεπίπεδα, πολυδιάστατα και δυναμικά 

φυσικά, κοινωνικά ή οικονομικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση επιδράσεων είναι σύνθετη και στοχεύει στο να απομονώσει τις 

οριακές συνέπειες μεμονωμένων αλλαγών, ενώ συμβαίνουν παράλληλα διαφορετικές αλλαγές.

Οι ωφέλειες από τα προγράμματα ΚΜ συνήθως θεωρούνται άυλες αφού το αποτέλεσμα των σύνθετων δυναμικών αλυσίδων 

γεγονότων δεν μπορεί να κατανοηθεί με σαφή τρόπο. Η ανάπτυξη ποσοτικοποιημένων δεικτών κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Ένα 

περισσότερο αφηρημένο πλαίσιο για την αποτίμηση είναι η μελέτη των επιδράσεων σε τρεις διαστάσεις:
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Οφέλη Βελτίωσης Λειτουργιών: μικρότερο κόστος, μείωση χρόνου παράδοσης, μείωση απαιτήσεων αποθηκευτικών χώρων, 

κτλ.

Οφέλη Βελτίωσης Ποιότητας Προϊόντος: προσφορά υψηλότερης αξίας στους πελάτες, αναγνώριση αγοράς, καινοτόμα και 

προηγμένα προϊόντα κτλ.

Οφέλη Ικανοποίησης Πελατών: Αύξηση παραγελλιών, διείσδυση σε νέες αγορές, μικρότερο κόστος μάρκετινγκ, αύξηση 

περιθωρίων κέρδους κτλ.

Ο σκοπός τους συγκεκριμένου βήματος είναι:

Λ) η υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων,

Β) η διευκόλυνση της επίτευξης των επιθυμητών ΚΑΙ αποτελεσμάτων,

Γ) η απεικόνιση της φύσης των αναμενόμενων και επιθυμητών αποτελεσμάτων και η επίτευξη συμφωνίας με τους 

ενδιαφερομένους (stakeholders) για την περιγραφή της αλυσίδας γεγονότων αλλά και τους σχετικούς κινδύνους.

Δ) η προώθηση της κατανόησης των επιθυμητών αποτελεσμάτων με σκοπό την επίτευξη υποστήριξης και δέσμευσης στις 

διεργασίες ΚΜ.

Ε) η παρακολούθηση των διεργασιών που θα επηρρεαστούν από το πρόγραμμα ΚΑΙ και η υποστήριξή τους αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο.

6.2.6 Καθορισμός προτεραιοτήτων της Διοίκησης της Γνώσης

Επειδή το φάσμα των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα είναι ευρύ, κρίνεται σημαντικό οι ενέργειες αυτές να κατηγοριοποιηθούν 

και να ταξινομηθούν με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες. Λόγω του ποιοτικού χαρακτήρα προσδοκιών και μέσων, οι 

προτεραιότητες αυτές επιτρέπουν την εμφατική αντιμετώπιση των κύριων ζητουμένων σε διεργασίες, στρατηγικές κτλ. Το 

σύστημα προτεραιοτήτων θα προσδιορίσει τη σειρά υλοποίησης των δράσεων Κλί καθώς και τον τρόπο διανομής του 

διατιθέμενου προϋπολογισμού.

6.2.7 Προσδιορισμός απαιτήσεων γνώσης

Αναγνώριση της γνώσης που απαιτείται ώστε να υπάρχει ποιοτική ανταπόκριση σε σύνθετους ρόλους ή θέσεις κλειδιά. Ο 

καθορισμός των απαιτήσεων γνώσης ορισμένες φορές μπορεί να είναι απλός αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να 

αναπτυχθεί αναλυτικός μηχανισμός για τον ακριβή καθορισμό των απαιτήσεων.

6.2.8 Απόκτηση γνώσης πυρήνα

Σύλληψη και καταγραφή της απαιτούμενης γνώσης από τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και από εξωτερικούς παρατηρητές. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά θεμελειακά επίπεδα της γνώσης ώστε στη συνέχεια να προνοήσουμε με 

συστηματικότερο τρόπο για την ενημέρωσή τους. Η κλασσική τυπολογία που αναφέρεται διακρίνει 5 επίπεδα γνώσης:

Α) Ιδεαλιστική γνώση - Όραμα και Παράδειγμα Γνώσης (Knowledge-Why)

Β) Συστηματική γνώση - Μεθοδολογία συστήματος, σχήματος και συσχέτισης (Knowledge-tlv.u)

Ποονοάυυατα Ε/σανωνήσ me ΔΓ
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Γ) Πραγματιστική γνώση - Λήψη αποφάσεων (Knowledge-how)

Δ) Υποννοούμενη αυτόματη γνώση - Γνώση υπαρχόντων λειτουργιών (KNOWHOW)

Ε) Υποννούμενη υποσυνείδητη γνώση (μεταγνώση)- Λνερχόμεη, όχι πλήρως κατανοητή (Glimpsed Knowledge)

Παραδείγματα μηχανισμών απόκτησης γνώσης:

1. Ολοκληρωμένη "Μηχανική Γνώσης" (Knowledge Engineering): οι ειδικοί σε έναν τομέα γνώσης, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα συζητούν, αρθρογραφούν, περιγράφουν με σκοπό να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή καταγραφή της γνώσης που 

κατέχουν,

2. Προσπάθεια καταγραφής της μεταγνώσης: Η γνώση αναλύεται σε ιεραρχίες, σε συσχετίσεις και σε στρατηγικές χρήσης της. 

Η συγκεκριμένη μεταγνώση θα υποβοηθήσει την καλύτερη εκμετάλλευση της νέας και υπάρχουσας γνώσης.

3. Προγράμματα "Lessons Learned": αποτελούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την απόκτηση και καταγραφή γνώσης από 

ιδιαίτερες περιστάσεις. Συνήθως χρησιμοποιείται μια μορφή τυποποίησης κατά την καταγραφή με σκοπό τη διευκόλυνση 

της αναζήτησης και την ενοποίηση του πληροφοριακού χώρου.

4. Εισαγωγή εξωτερικής γνώσης: Μετά από ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορούμε να εντοπίσουμε τις εξωτερικές 

πηγές που παρέχουν γνώσεις αντίστοιχες με τις απαιτήσεις μας. Η συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες 

συνήθως αποφέρει την εισροή γνώσης .

6.2.9 Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων μεταφοράς γνώσης

Παραδειγματικά αναφέρονται ο συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η δημιουργία δικτύων ειδικών. Σκοποί του 

σταδίου είναι:

Α) Προσδιορισμός ευκαιριών για το συντονισμό των διαφορετικών δραστηριοτήτων ΚΜ, συνήθως στα διαφορετικά τμήματα 

της επιχείρησης.

Β) Ο εντοπισμός και η προστασία κρυμμένων σημαντικών μονοπατιών για τη μεταφορά της γνώσης.

Γ) Η ανάπτυξη ευρέως διαμοιραζόμενης υποδομής.

Δ) Η περιγραφή των σχεδίων μεταφοράς γνώσης, των προγραμμάτων υλοποίησης και των προσδοκιών από την υλοποίησή τους. 

Ε) Η παροχή ακόμα ενός εργαλείου για την καλύτερη παρακολούθηση των ροών γνώσης μέσα στην επιχείρηση.

6.2.10 Μεταφορά, διάχυση και εφαρμογή γνωσιακών κεφαλαίων 

Αφού η γνώση αποκτηθεί συνήθως ακολουθούνται τα εξής τρία βήματα:

1) Μεταγλώττιση και μετασχηματισμός της στην υπάρχουσα γνωσιακή ορολογία και κουλτούρα.

2) Διάχυσή της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

3) Εφαρμογή της και ρευστοποίηση της αξίας της.
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Κάποιες διεργασίες μετασχηματισμού είναι καθορισμένες από τον οργανισμό. Οι περισσότερες όμως διεργασίες γίνονται 

καθημερινά από τους εργαζόμενους. Σκοπός του συγκεκριμένου βήματος είναι η δημιουργία ενός καθημερινού 

ανθρωποκεντρικού, προσαρμοστικού γνωσιακού περιβάλλοντος. Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γνώση είναι 

σκόπιμο να μη δηλωθούν ρητά.

Οι δραστηριότητες που τεκμηριώνονται στο στάδιο αυτό περιλαμβάνουν εκτεταμένα προγράμματα συγκέντρωσης της 

γνώσης (π.χ. με τη μορφή εμπείρων συστημάτων), διάχυσης της γνώσης (π.χ. εκπαιδευτικά σεμινάρια), δικαιοχρήσης των 

γνωσιακών κεφαλαίων, ενσωμάτωσης ανταγωνιστικής γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες.

6.2.11 Εγκατάσταση και εξέλιξη της υποδομής για τη διοίκηση της γνώσης

Η υποδομή απαιτείται για την ανάπτυξη και διατήρηση γενικών ικανοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι συγκεκριμένες για τη 

διοίκηση της γνώσης ενώ οι περισσότερες διαμοιράζονται με άλλες δραστηριότητες και λειτουργίες. Τις περισσότερες φορές 

στο σημείο αυτό εμφανίζεται η υπολογιστική υποδομή που υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές. Παραδείγματα τέτοιας 

υπολογιστικής υποδομής:

ασύγχρονη επικοινωνία με email

groupware

Distance Learning Systems 

Corporate Memorv Databases 

Office Management Systems 

Global Knowledge Sharing System

Η υπολογιστική υποδομή υποστήριξης αναλύθηκε διεξοδικότερα στο πέμπτο κεφάλαιο.

6.2.12 Διαχείριση γνωσιακών κεφαλαίων

Τα γνωσιακά κεφάλαια (νοητικό κεφάλαιο) πρέπει να διαιρεθούν σε δυο ξεχωριστές κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από τα 

γνωσιακά κεφάλαια που ανήκουν στην επιχείρηση ενώ η δεύτερη από τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση αλλά ανήκουν 

στους εργαζομένους (γνώση, εξειδίκευση, κατανόηση). Το θέμα του νοητικού κεφαλαίου έχει αναλυθεί διεξοδικότερα στο 

τέταρτο κεφάλαιο.

6.2.13 Ανάπτυξη προγραμμάτων κινητροδότησης

Το στάδιο αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μετά τη δέσμευση της διοίκησης. Σκοπός του είναι η κινητροδότηση των 

εργαζομένων για την ανάπτυξη μιας εφυούς, καθημερινής συμπεριφοράς με χαρακτηριστικά δημιουργικότητας, προθυμίας 

διαμοιρασμού γνώσης, καταβολής επιπρόσθετης προσπάθειας για τη καταγραφή της υποννοούμενης γνώσης κτλ. Ορισμένοι 

από τους παράγοντες που επηρρεάζουν τη συμπεριφορά μας:

περιστασιακοί παράγοντες: σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου, τη καταλληλότητα της γνώσης κτλ.

γνωστικοί παράγοντες: ιδεολογικές δεσμεύσεις, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων κτλ.
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εγωκεντρικοί παράγοντες: αισθήματα, διαθέσεις, ψυχοσύνθεση κτλ.

παράγοντες ευημερίας: δράσεις που προσφέρουν αίσθημα ποιότητας ζωής κτλ.

Το ζήτημα της χαρακτηριστικών κουλτούρας που υποβοηθούν της διάχυση της γνώσης αναλύθηκε διεξοδικότερα στο τρίτο 

κεφάλαιο.

6.2.14 Συντονισμός των δραστηριοτήτων διοίκησης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης

Ο συντονισμός απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση, η διανομή των πόρων και τα χρονοδιαγράμματα θα 

αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν το γενικότερο όραμα της διοίκησης για τη διάχυση της γνώσης μέσα στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον με ελαχιστοποίηση του διπλασιασμού εργασίας, των συγκρούσεων και της απώλειας ενέργειας.

6.2.15 Ενθάρρυνση τρόπου διοίκησης που εστιάζεται στη διοίκηση της γνώσης

Είναι άμεση ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι εργαζόμενοι, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

και οι πρακτικές εκείνες που επιτρέπουν στα άτομα να ενεργούν έξυπνα χρησιμοποιώντας τη γνώση που κατέχουν και τα 

γνωσιακά κεφάλαια στα οποία έχουν πρόσβαση. Πρέπει να δωθούν ευκαιρίες στα άτομα να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, να 

αναλάβουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων για την παράδοση ποιοτικής αποτελεσμάτων.

6.2.16 Παρακολούθηση του προγράμματος διοίκησης της γνώσης

Για να διασφαλίσουμε την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα της διοίκησης της γνώσης, πρέπει να παρακολουθείται η 

διεργασία εισαγωγής της στην επιχείρηση και στη συνέχεια να αναπτυχθούν μετρικά συστήματα αυτοπαρακολούθησης που σε 

τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχονται και θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε νέες απαιτήσεις

6.3 Συνθήκες αποτελεσματικότερης εφαρμογής των έργων διοίκησης της γνώσης

Οι Davenport, De long, Beers μελετώντας 31 έργα διοίκησης της γνώσης καθόρισαν 6 παράγοντες που επηρρεάζουν 

σημαντικά την επιτυχία αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι δείκτες επιτυχίας των προγραμμάτων ήταν αντίστοιχοι με τους δείκτες 

που χρησιμοποιούνται σε άλλα προγράμματα επιχειρησιακής αλλαγής:

S Ανάπτυξη των πόρων που σχετίζονται με το πρόγραμμα όπως αριθμός ατόμων, χρήματα, κυλ.

^ Ανάπτυξη του γνωσιακού περιεχομένου και ένταση χρήσης του όπως αριθμός προσβάσεων στο κεντρικό υπολογιστικό

σύστημα.

■S Η πιθανότητα το έργο να επιβιώσει χωρίς την υποστήριξη ενός η δυο ατόμων.

•S Αποδείξεις οικονομικής απόδοσης είτε για την ίδια τη δραστηριότητα διοίκησης της γνώσης είτε για ολόκληρο τον 

οργανισμό.

Οι παράγοντες που οδηγούν τα έργα διοίκησης της γνώσης σε επιτυχία είναι:

1) Σύνδεση με την οικονομική απόδοση ή την αξία της επιχείρησης: Τα απλούστερα και περισσότερο εντυπωσιακά 

αποτελέσματα της διοίκησης της γνώσης προέρχονται όταν επιδιώκεται άμεση εξοικονόμηση χρημάτων ή αύξηση των 

κερδών. Όταν για παράδειγμα η βιομηχανία φαρμάκων Hoffmann-LaRoche έχει απώλειες της τάξης του 1 εκατομμυρίου
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δολαρίων για κάθε μέρα καθυστέρησης εισαγωγής των νέων προϊόντων της στην αγορά, είναι φυσικό επακόλουθο ότι η 

επιτυχία του προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας και το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας του,

2) Τεχνική και Οργανωσιακή υποδομή: Η τεχνική υποδομή έχει συχνότερη εμφάνιση σαν παράγοντας επιτυχίας. 

Αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Lows Notes, Intranets) για τη διεκπεραίωση των κατάλληλων 

λειτουργιών. Στην οργανωσιακή δομή, η προσθήκη του τμήματος διοίκησης της γνώσης με ηγέτη τον Chief Knowledge 

Officer (CKO) έχει έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι πάνω από το 30% των Fortune 500 

επιχειρήσεων έχουν ως μόνιμο οργανωσιακό ρόλο CKO.

3) Πρότυπη, ευέλικτη δομή γνώσης: Η γνώση είναι ασαφής και είναι ανάγκη οι επιλογές για τη δημιουργία και μεταφορά 

γνώσης να μην περιορίζονται στο υπολογιστικό σύστημα αλλά να προσβλέπουν και στην ανάπτυξη οργανωμένων 

κοινωνικών δραστηριοτήτων ενδοεπιχειρησιακά. Η γνώση δεν είναι εφικτό να είναι πλήρως αδόμητη γιατί έτσι είναι 

αδύνατη η εξερεύνησή της.

4) Κουλτούρα φιλική προς τη γνώση: Τα άτομα πρέπει να έχουν θετικό προσανατολισμό προς τη γνώση ενώ οι αναστολές 

τους για το διαμοιρασμό της πρέπει να καταλυθούν. Το έργο διοίκησης της γνώσης πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί 

στην υπάρχουσα κουλτούρα.

5) Σαφής σκοπός και γλώσσα: Ο σαφής σκοπός και η χρήση ενιαίας ορολογίας αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες

αποτελεσματικότητες και οι περισσότερες επιχειρήσεις επιδίωξαν τη διασαφήνιση των όρων «γνώση», «πληροφορία», 

«οργανωσιακή μάθηση».

6) Πολλαπλά κανάλια μεταφοράς της γνώσης: Αποδείχτηκε ότι τα πολλαπλά κανάλια μεταφοράς της γνώσης λειτουργούν 

συμπληρωματικά αλλά και ενεργοποιητικά μεταξύ τους" το ένα ενεργοποιεί το άλλο. Η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση 

ίσως έχει το μεγαλύτερο bandwidth επικοινωνίας αλλά μπορεί να υποκινήσει τη χρήση για παράδειγμα των Lotus Notes 

για τη συνέχιση της επικοινωνίας αλλά πιθανότητα και για άλλες διεργασίες.

Οι Nonaka και Tacheuchi πρότειναν 5 συνθήκες που προωθούν τη δημιουργία γνώσης μέσω της σπειροειδούς διεργασίας:

α) Στόχοι της διοίκησης και αποφασιστικότητα πραγμάτωσής τους: Το σημαντικότερο και κρισιμότερο σημείο της 

επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η σχηματοποίηση ενός οράματος για το είδος της γνώσης που θα πρέπει να αναπτυχθεί και να 

ενσωματωθεί σε ένα διοικητικό σύστημα προς υλοποίηση. Οι επιχειρησιακοί στόχοι πρέπει να προταθούν στους εργαζόμενους 

ενώ μέσω της οργανωσιακής κουλτούρας, οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν την ζητούμενη αποφασιστηκότητα υλοποίησής 

τους.

β) Αυτονομία: Σε ατομικό επίπεδο, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δρουν αυτόνομα όσο οι περιστάσεις το επιτρέπουν (και όχι 

οι ελεγκτικές διαθέσεις διοικητικών νοοτροπιών). Αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο η πιθανότητα παρουσίασης μη αναμενόμενων 

ευκαιριών. Η αυτονομία επίσης αυξάνει τη πιθανότητα ότι τα άτομα μέσα από δικά τους κίνητρα θα δημιουργήσουν νέα γνώση. 

Μια επιχείρηση που διασφαλίζει την αυτονομία μπορεί να θεωρηθεί σαν «αυτοποιητικό σύστημα».

η)Διακύμανση και δημιουργικό χάος. Οι δυο αυτές συνθήκες αναφέρονται στο τρόπο αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με το 

περιβάλλον της. Με τον όρο διακύμανση χαρακτηρίζεται η «ταξινόμηση χωρίς επανάληψη» η οποία είναι διαφορετική από τη 

πλήρη αταξία. Είναι μια ταξινόμηση της οποίας το πρότυπο δεν είναι γνωστό από την αρχή. Αν οι οργανισμοί ενστερνιστούν 

ένα ανοικτό τρόπο πρόσληψης των εξωτερικών τους ερεθισμάτων τότε μπορούν να αναλύσουν την αβεβαιότητα, την 

πλεονασματικότητα ή το θόρυβο που τα μηνύματα αυτά εμπεριέχουν με σκοπό να βελτιώσουν το γνωσιακό τους σύστημα. Όταν
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η διακύμανση εισάγεται σε έναν οργανισμό, τότε τα μέλη της αντιμετωπίζουν την κατάλυση ρουτινών, συνηθειών ή γνωσιακών 

πλαισίων. Οι Winograd και Flores σημειώνουν με ένταση την ανάγκη τέτοιων περιοδικών αποσυνθέσεων στην ανάπτυξη της 

ανθρώπινης αντίληψης. Όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τέτοια κατάλυση, έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις 

θεμελειώδεις σκέψεις και αντιλήψεις τους. Το χάος δημιουργείται όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει μια πραγματική κρίση όπως 

μια ραγδαία μείωση των πωλήσεων λόγω σημαντικής ανάπτυξης των ανταγωνιστών. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί τεχνητά 

όταν οι ηγέτες δίνουν την αίσθηση της κρίσης. Η ένταση αυξάνεται μέσα στον οργανισμό ενώ όλη η προσοχή συγκεντρώνεται 

στον ορισμό του προβλήματος και στην επίλυσή του. Ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται προσχεδιασμένα ασαφή οράματα και 

δημιουργούν από τις διαφορετικές ερμηνείες τους δημιουργικό χάος.

δ)Πλεονχσματικότητα: η πλεονασματικότητα αναφέρεται στην σκόπιμη ύπαρξη πληροφορίας στους εργαζομένους που 

ξεπερνά τις άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες πληροφόρησής τους. Η πλεονασματική πληροφορία επιτρέπει στα άτομα να 

εισβάλλουν στα όρια άλλων τμημάτων, να προσφέρουν συμβουλές ή να παρέχουν νεές προοπτικές της διαμοιραζόμενης 

πληροφορίας. Επίσης επιτρέπει στα μέλη του οργανισμού να αντιληφθούν τη θέση τους μέσα στο επιχειρησιακό σύστημα και να 

κατευθύνουν τις ενέργειές τους με βάση τις φιλοδοξίες τους.

ε)Απαιτούμενη ποικιλία: Η εσωτερική ποικιλία ενός οργανισμού πρέπει να ταιριάζει στην ποικιλία και στη συνθετότητα του 

περιβάλλοντος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του. Η ποικιλία μπορεί να προκύψει από το συνδυασμό 

πληροφοριών με διαφορετικό τρόπο, εύκαμπτα και γρήγορα, παρέχοντας ίδια πρόσβαση σε όλα τα μέλη της επιχείρησης.
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Μια κριτική θεώρηση της Διοίκησης της Γνώσης

Κεφάλαιο 7ο
Μια κριτική ενασχόληση με τη διοίκηση της γνώσης

7.1 Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν

Στο τελευταίο κεφάλαιο της τεκμηρίωσης θα προσπαθήσουμε να περιγράφουμε κριτικά την ερευνητική περιοχή της διοίκησης 

της γνώσης. Ο όγκος της βιβλιογραφίας είναι εκθετικά αυξανόμενος και συσχετίζει το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο με 

όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον, από την παραγωγή έως τις στρατηγικές 

συγγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών. Πολλά επιστημονικά περιοδικά έχουν αφιερώσει ειδικά τεύχη για τη διοίκηση της 

γνώσης όπως Journal of Mangement Studies (1993), Strategic Management Journal (1996), European Management Journal 

(i996), Expert Systems with Applications (1997), Journal of Universal Computer Science (1997), Information Strategy 

(1998), California Management Review (1998), IEEE Expert Systems (1998, 2000), journal of Human-Computer 

Interaction (1999), ενώ νέα περιοδικά που εστιάζονται στο συγκεκριμένο χώρο δημιουργήθηκαν από το 1997 όπως Journal of 

Knowledge Management, Knowledge Management Review, Knowledge Management Journal έχοντας ως στόχο το 

διαχωρισμό του τομέα και την ξεχωριστή διερεύνησή του. Τα αποτελέσματα του φαινομένου μας φέρνουν αντιμέτωπους με τους 

ακόλουθες ερωτήσεις:

Γιατί εμφανίστηκε σε αυτή τη χρονική στιγμή και με τόση ένταση η διάθεση για ενασχόληση με τη γνώση; 

Δημιουργήθηκαν διαφορετικές ανάγκες που απαιτούσαν μια εντελώς νέα και διαφοροποιημένη προσέγγιση;

Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα μεταξύ των διαφορετικών 

προοπτικών του αντικειμένου και να αποσαφηνίσει ένα σύνολο αρχών που ολοκληρώνουν μια γνωσιοκεντρική θεώρηση 

της επιχείρησης;

Ποιες είναι οι νέες ερευνητικές κατευθύνσεις;

7.2 Γιατί σήμερα; Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες;

Ανάγκες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (1994,1997)

α) η ένταση γνώσης (knowledge intensity) στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυξάνεται προκαλώντας αυξημένα κόστη γνωσιακής 

εργασίας ανά προϊόν,

β) η γνώση που απαιτείται στις επιχειρησιακές διεργασίες αλλάζει ραγδαία, ο κύκλος ζωής της γνώσης μειώνεται σε πολλές περιοχές 

εφαρμογών,

γ) η πίεση χρόνου για τη λήψη αποφάσεων αυξάνεται δραματικά,

δ) η κινητικότητα των επαγγελματιών γίνεται πιο έντονη λόγω της οικονομικής και ακόμα περισσότερο της τεχνολογικής ανάπτυξης, 

ε) η συνθετότητα και η αλληλεξάρτηση της γνώσης που κατέχουν τα άτομα αυξάνεται, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα και τις πιθανότητες 

μη ικανοποιητικών στρατηγικών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων,

στ) η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση και προστασία των γεωγραφικά διεσπαρμένων επενδυτών.

Παρατηρώντας προσεκτικά αυτές τις αιτιάσεις μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι διατυπώσεις τους δεν προσδιορίζουν με σαφή 

τρόπο τις ωφέλειες από την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Ποιο είναι το υποκείμενο που θα ωφεληθεί από τη νέα αυτή 

θεώρηση της επιχείρησης; Πρόκειται για μια προσέγγιση όπου αλλάζει τους ρόλους και τις αξίες στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων; Μήπως πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό που υποστηρίζει τη διαρκή μεγένθυνση των μεγάλων 

επιχειρήσεων και την επικράτησή τους στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης; Ή μήπως είναι μια νέα προοπτική που
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απεγκλωβίζει τον ανθρώπινο παράγοντα από τη σχέση του με την επιχείρηση ως περιουσιακό στοιχείο και του παρέχει τη 

δυνατότητα να συμβληθεί μαζί της για τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει;

Τα πρώτα ολοκληρωμένα προγράμματα διοίκησης της γνώσης εμφανίστηκαν σε πολυεθνικές υπερδυνάμεις όπως η ΒΡ και η 

Hewlett Packard και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τις ιστορικές καταβολές και τις σκοπιμότητες που κλήθηκε να 

εξυπηρετήσει η διοίκηση της γνώσης. Δεν αμφισβητούμε τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της για την αποδοτική 

λειτουργία των επιχειρήσεων και για την καλύτερη προσαρμογή τους στις αγορές αλλά επειδή κεντρικά σημεία εστίασής της 

είναι η ανθρώπινη γνώση και η μορφή της μέσα στα επιχειρησιακά κοινωνικά συστήματα θα πρέπει οι ανάγκες, οι ωφέλειες και 

γενικότερα οι συνέπειες να αναζητηθούν πρώτα σε αυτές τις διαστάσεις. Η ανυπαρξία μιας τέτοιας θεώρησης έχει οδηγήσει 

εύλογα σε υποψίες σε σχέση τις πραγματικές ωφέλειες του κοινωνικού κόσμου από τη διοίκηση της γνώσης.

Η «Σχολή της Φρανκφούρτης» ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές της κριτικής θεωρίας, επικρίνει τον "ορθολογιστικό" τρόπο 

της επιστημονικής αναζήτησης που εξυπηρετεί την αιτιολόγηση των ιμπεριαλιστικών πρακτικών των δυτικών οργανισμών. Η 

βασική κριτική της, εντοπίζεται στην παραγωγή από τις θετικιστικές κοινωνικές επιστήμες, ορθολογιστικής γνώσης, που 

εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Ένα σημαντικό πρόβλημα του θετικισμού έγκειται στην προσπάθειά του να εγκαθιδρύσει ένα 

καθολικό σύστημα ανθρώπινης γνώσης, βασισμένο στο «επιστημονικό γεγονός» που υποστηρίζεται από την εμπειρική 

αναζήτηση της αλήθειας των κοινωνικών επιστημών. Ο θετικισμός παραμελώντας το ειδικό για να επιδιώξει το καθολικό έχει 

μειώσει την αξιότητα της κοινωνικής θεωρίας για κριτική ανάδραση στις συγκρούσεις που συμβαίνουν στον κοινωνικό κόσμο. 

Απογυμνωμένη από κριτικό σκοπό, η θετικιστική κοινωνική θεωρία έχει συνθηκολογήσει πριν από το στάτους κβο και 

«ενισχύευ> το απρόοπτο της ύπαρξης σε μια κοινωνία που διαχειρίζεται και κατευθύνει τις ζωές των μελών της. Η θετικιστική 

κοινωνική θεωρία έχει παραιτηθεί από την ευθύνη της παραγωγή σκόπιμων στόχων και έχει νομιμοποιήσει ως 

αντικείμενο ενασχόλησής της τα μέσα. Ο Horkheimer (1995) υποστηρίζει ότι στη σύγχρονη κοινωνία η αντίληψή μας για το 

πνεύμα και τη λογική - ή τη νοητική ικανότητα και την ανθρώπινη κατανόηση- είναι ανούσια αφού έχουμε χάσει τη σχέση 

μεταξύ των μέσων και των στόχων. Χωρίς τη σύνδεση αυτή, η γνώση μετατρέπεται σε ένα όργανο που υποστηρίζει τη 

διαιώνιση των ισχυρών και εξασφαλίζει τη χειροτέρευση των ανθρώπινων συνθηκών.

Ποια η σχέση της συγκεκριμένης θεώρησης με τη διοίκηση της γνώσης; Ο προβληματισμός επαφίεται στον αναγνώστη με την 

υποβοήθηση ερωτημάτων που μας απασχολούν:

η διοίκηση της γνώσης μήπως είναι ένα μέσο για την επιβίωση των διαρκώς αναπτυσσόμενων επιχειρηματικών 

γιγάντων;

μήπως αποτελεί μια νέα «καραμέλα» για την εντατικοποίηση της εργασίας και την εκμετάλλευση όλων των 

δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού;

όταν αναφέρεται καθόλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης τεκμηρίωσης η επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί 

οι στόχοι της όπως προκύπτουν από τους ορισμούς της δεν εμπλέκουν μια καθαρή στάση απέναντι στα ίδια τα 

«γνωσιακά κεφάλαια»;

γιατί δεν αναζητούνται οι συνέπειες που μπορεί να έχει η εντατικοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου νου και η 

μεταλλαγή του τρόπου λειτουργίας του για τη προσαρμογή του σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου γίνεται 

κυρίαρχος;

Τα ερωτήματα τέθηκαν με κυνικό τρόπο ώστε να δωθεί έμφαση στην ύπαρξή τους. Οι απαντήσεις που εμείς δίνουμε εστιάζονται 

στην παραδοχή ότι η διοίκηση της γνώσης για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να προσαρμοστεί στον τρόπο λειτουργίας της 

ανθρώπινης ορθολογιστικής και συναισθηματικότητας και όχι το αντίστροφο. Είναι σαφές όμως ότι οι στόχοι που 

εξυπηρετούνται από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια δεν είναι διάφανοι, πολλές 

φορές αλληλοσυγκρούονται χωρίς όμως να έχει προκληθεί επιστημονικός διάλογος για την αποσαφήνισή τους. -
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Ένα επίσης αρνητικό χαρακτηριστικό της διοίκησης της γνώσης αποτελεί η μεγάλη έμφαση που έχει δωθεί στην 

πολυσημαντικότητά της πριν ακόμα την αποδείξει. Οι επιστήμονες βλέπουν νέα και διαφορετικά πράγματα όταν παρατηρούν 

με συνηθισμένα όργανα πεδία που έχουν ήδη παρατηρήσει. Θα έλεγε κανείς ότι η επαγγελματική -κοινότητα μεταφέρθηκε 

ξαφνικά σε έναν άλλο πλανήτη, όπου γνώριμα αντικείμενα φαίνονται αλλοιωμένα και πλαισιώνονται ακόμη από άλλα άγνωστα. 

Πολλές φορές απλουστεύουν και διαχειρίζονται προβληματισμούς που αποτελούν φιλοσοφικούς σκοπέλους πολλών αιώνων. 

Ειδικά στην περίπτωση αυτή που εμπλέκεται η πολυσυζητημένη έννοια της γνώσης είναι αξιοπερίεργο πως μια διαφάνεια στις 

παρουσιάσεις των συμβούλων επιχειρήσεων είναι αρκετή για να περιγράψει το φαινόμενο της γνώσης και τη «διαβάθμισή» του 

από την έννοια της πληροφορίας στην έννοια της σοφίας!. Φυσικά τίποτε τέτοιο δε συμβαίνει: δεν υπάρχει καμία γεωγραφική 

μεταφύτευση. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν βασιζόμενες στις ικανότητες που έχουν αναπτύξει μέσα από τη 

συνεχή προσαρμογή τους στις περιβαλλοντικές δυνάμεις ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν νέες θεωρίες και προτάσεις που θεωρούν ότι 

μπορεί να τους προσφέρουν θετικά αποτελέσματα. Η διοίκηση της γνώσης δεν γεννήθηκε την τελευταία δεκαετία. Από τον 

Hayak (1945) που επεσήμανε την κατανεμημένη φύση της γνώσης, τον Deming στην Ιαπωνία που αναζήτησε μια θεωρία της 

γνώσης ως υποσύνολο της διοίκησης της ποιότητας, τους Shon και Argyris τη δεκαετία του 1970 που έδωσαν τις βάσεις για τους 

οργανισμούς μάθησης και όλες τις οργανωσιακές θεωρίες που αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο έχει πραγματοποιηθεί 

αξιοπρόσεκτη εργασία.

7.3 Γνωσιοκεντρική θεώρηση της επιχείρησης

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν η βιβλιογραφία έχει καταφέρει να καταλήξει σε επιστημονικά 

συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον Ziman (1979) η επιστημονική γνώση είναι το προϊόν μιας συλλογικής ανθρώπινης 

προσπάθειας, στην οποία η προσωπική συμβολή του κάθε επιστήμονα ελέγχεται και επεκτείνεται με αμοιβαία κριτική και 

πνευματική συνεργασία. Στη θεώρηση αυτή σκοπός της επιστήμης είναι η κοινή αποδοχή μιας έλλογης αντίληψης στη 

μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Έχει όμως καταφέρει η διοίκηση της γνώσης να αποτελέσει πεδίο επιστημονικού διαλόγου και να 

οδηγηθεί σε συμπεράσματα κοινής αποδοχής; Η απάντηση μάλλον είναι αρνητική και στις δυο πτυχές του ερωτήματος. Το 

πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει από την έλλειψη κοινής γλώσσας για τη γνώση που προκαλεί αντιφατικές προτάσεις τόσο 

μεταξύ των διαφορετικών προοπτικών της διοίκησης της γνώσης (θεωρητική, οργανωσιακή, ανθρωποκεντρική, υλικοτεχνική, 

μετρική και υλοποίησης) όσο και στο εσωτερικό καθεμίας. Παραδειγματικά θα περιγράψουμε παρακάτω ορισμένους 

διαφορετικούς και όχι αναγκαστικά αποκλίνοντες προσδιορισμούς της γνώσης που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές 

αναλύσεις φαινομένων και επαγωγικούς συλλογισμούς (δεν έχουν εμφανιστεί στα προηγούμενα κεφάλαια):

Ο Uta Pankok Babatz (2000) παραθέτει το μοντέλο της οικολογικής ψυχολογίας των Barker και Wnght (1955) για να 

προτείνει μεταβλητές σχεδιασμού υπολογιστικών περιβαλλόντων συνεργατικής εργασίας. Οι Durand Τ., Moumoud Ε., 

Ramanantsoa Β. (1996) συγκρίνουν την ατομική οργάνωση της γνώσης με την "οργανωσιακή" νοημοσύνη, το συμπεριφορισμό 

με τον εποικοδομητισμό με σκοπό να ανακαλύψουν κρυμμένες στρατηγικές υποθέσεις στις καθημερινές επιλογές του 

οργανισμού. Η Leonard Aliena (1996) βασιζόμενη στη συστημική θεωρία για τη γνώση προτείνει τη χρήση των ιδιοτήτων ενός 

εικοσαέδρου για την ανάπτυξη ενός προγράμματος διάχυσης της γνώσης και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των μελών των 

επιχειρήσεων. Ο Goleman (1998) χρωματίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη με συναισθήματα και καταλήγει σε ένα μοντέλο 

ικανοτήτων που προσδιορίζει το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης του κάθε εργαζόμενου. Ο Whitaker (1996) εστιάζει 

την προσοχή του στις επιπτώσεις που έχει το αισθητηριακό και πνευματικό περιβάλλον-πλαίσιο για την κατανόηση και ορίζει τη 

διαδικασία αντίληψής του εξίσου σημαντική δυναμική διεργασία της επίγνωσης. Αλλοι συγγραφείς χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές 

θεωρίες για να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους δομείται και μεταφέρεται η γνώση μέσα στους οργανισμούς. Σύμφωνα 

με τον Yves Bertrand η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών θεωριών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής θεωρίες: 

πνευματιστικές, περσοναλιστικές, ψυχογνωστικές, τεχνολογικές, κοινωνιογνωστικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές. Για την κατανόηση
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όμως του φαινομένου της γνώσης είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και από άλλες 

επιστήμες πέρα της φιλοσοφίας.

Η έρευνα στα νευρωνικά δίκτυα, στη μοντελοποίηση του εγκεφάλου, στα ασαφή συστήματα, στους γενετικούς αλγόριθμους 

παρέχει περισσότερη γνώση για τις μαθησιακές διεργασίες των νευρωνικών και των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων. Η 

τεχνητή νοημοσύνη και η γλωσσολογία εξετάζουν τη φύση της γλώσσας. Η θεωρία των παιγνίων και η επιχειρησιακή έρευνα 

έχουν αναπτύξει μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Η έρευνα στα αυτόνομα οχήματα έχει 

προσφέρει γνώσεις για την επεξεργασία αισθητηριακών σημάτων σε πραγματικό χρόνο, την μοντελοποίηση του κόσμου και τις 

μετακινήσεις. Η έρευνα στη ρομποτική έχει δημιουργήσει εφυή ιεραρχικά στοιχεία ελέγχου, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, 

αναπαραστάσεις της γεωμετρίας των αντικειμένων. Ισχυροί μηχανισμοί έχουν αναπτυχθεί για την παράλληλη επεξεργασία, τους 

αναδρομικούς υπολογισμούς και την εστίαση της προσοχής. Η νευροανατομία παράγει χάρτες των διασυνδεδεμένων οδών του 

εγκεφάλου. Η νευροφυσιολογία προσδιορίζει πως οι νευρώνες υπολογίζουν συναρτήσεις και επικοινωνούν με πληροφορίες. Η 

νευροφαρμακολογία ανακαλύπτει μεταβιβαζόμενες ουσίες που αλλάζουν τις διεργασίες αξιολόγησης, κινητοποιούν 

συμπεριφορές και παράγουν μάθηση. Η ψυχοφυσική παρέχει πληροφορίες για το πως οι άνθρωποι και τα ζώα αντιλαμβάνονται 

αντικείμενα, γεγονότα, τον χρόνο, το χώρο και την αιτία των σχέσεών τους.

Όπως είναι φανερό το φαινόμενο της γνώσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά για τη 

διοίκηση της γνώσης στις υπαρξιακές του διαστάσεις. Αυτό όμως που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι η βιβλιογραφία της 

διοίκησης της γνώσης παραθέτει διαφορετικά μοντέλα που μπορεί να επικαλύπτονται ή να συγκρούονται χωρίς το γεγονός αυτό 

να προκαλεί επιστημονικό διάλογο που εμβαθύνει περισσότερο τις διαμάχες αυτές. Προτείνονται κυρίως πολλές μεθοδολογίες 

και ελάχιστες θεωρίες που επάγονται από μια στάση απέναντι στο φαινόμενο της γνώσης. Φαίνεται ότι αυτή η στάση δεν 

χρειάζεται να δικαιολογηθεί όσο αποφέρει τα αποτελέσματα που είναι επιθυμητά.

Οι αντιθέσεις όμως αυτές δεν περιορίζονται μόνο στον ορισμό του φαινομένου της γνώσης. Και στις υπόλοιπες θεματικές 

προσεγγίσεις υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για τη στρατηγική προσέγγιση θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι η συμβατική 

στρατηγικής γνώσης που αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο έρχεται σε αντίθεση με το προβληματισμό για την μετατόπιση των 

ευθυνών λήψης στρατηγικών αποφάσεων προς τους εργαζόμενους. Πως είναι δυνατόν να μετατοπίσουμε το κέντρο λειτουργίας 

της επιχείρησης προς τα κάτω χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές προεκτάσεις της μετατόπισης αυτής; Πως είναι 

δυνατόν να μιλάμε για γνωσιακή στρατηγική αν η γνώση του τι πρέπει να γνωρίζουμε δεν υπάρχει;

Στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η γνωσιακή αγορά με το συναλλακτικό της ύφος είναι δύσκολο να συγκεραστεί με την 

έννοια της φροντίδας. Στην εποχή του "κτητικού ατομικισμού" πως είναι δυνατόν να αναμένουμε να καλλιεργηθούν στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης χωρίς να έχουμε ορίσει τους επιχειρησιακούς στόχους μέσα στα 

πλαίσια των σκεπτικιστών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού; Οι σχέσεις εμπιστοσύνης, φροντίδας, ανταγωνιστικότητας δεν είναι 

οριοθετημένες στη ζωή των ατόμων μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά επεκτείνονται και προσδιορίζονται και από την 

υπόλοιπη κοινωνικοποίησή τους. Οποιοδήποτε πρόγραμμα διοίκησης αλλαγής, αναδιοργάνωσης κουλτούρας και διοίκησης της 

γνώσης δεν μπορεί να ελέγξει σε απόλυτο βαθμό την αισθαντικότητα των ατόμων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

υπάρξουν "ηχηρά" συστήματα αξιών και προτεραιοτήτων.

Στη μετρική προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα ανάλυσης. Στην υψηλότερη (και χρονικά παλαιότερη) 

προοπτική, η καταγραφή του νοητικού κεφαλαίου προέρχεται από τη συμπεριφορική ανάλυση της επιχείρησης στο εσωτερικό 

και εξωτερικό της περιβάλλον και αποτελείται από μαθηματικούς δείκτες ποιοτικής ερμηνείας. Σε δεύτερο επίπεδο, το δομικό 

στοιχείο ανάλυσης αποτελούν οι διεργασίες που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Οι διεργασίες μπορούν επιπρόσθετα να 

χαρακτηρισθούν από παθητικό στον "ισολογισμό τους" περιλαμβάνοντας για παράδειγμα τα σχεδιαστικά λάθη για την 

παραγωγή του προϊόντος, τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του κτλ. Το κατώτερο επίπεδο ανάλυσης 

προσπαθεί να μετρήσει τη χρηματοοικονομική αξία των γνωσιακών κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της διαφοράς των κοστών για τη
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χρήση τους με τις ωφέλειες που πρόκαλούν. Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από τη κοστολόγηση που βασίζεται σε 

δραστηριότητες (Activity-based costing). Ποια από τις τρεις προσεγγίσεις είναι κατάλληλη για τη πληροφόρηση των 

γεωγραφικά διεσπαρμένων επενδυτών αλλά και για τα μέλη της ίδιας της επιχείρησης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της;

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι διαφορετικές υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που προτείνονται για την υποστήριξη της 

διοίκησης της γνώσης. Οι διαφορές μεταξύ της κεντρικοποιημένης οργανωσιακής μνήμης και των προσωπικών εργαλείων 

οργάνωσης και επέκτασης της γνώσης είναι σημαντικές. Ορισμένες εφαρμογές προσανατολίζονται στην υποστήριξη της 

μετατροπής της υποννοούμενης γνώσης σε δηλωτική ενώ άλλες προσπαθούν προ-ενεργητικά (proactively) να δώσουν 

πληροφορίες στους εργαζόμενους με βάση το περιβάλλον εργασίας και τους συγκεκριμένους στόχους που προσπαθούν να 

επιτύχουν. Πολλές επιχειρήσεις εστιάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών που διευκολύνουν την επικοινωνία των ατόμων είτε αυτή 

είναι συντονισμένη όπως σε ροές εργασίας είτε είναι αδόμητη όπως σε συνεδρίες brainstorming για την επίλυση προβλημάτων.

Στόχος αυτής της κριτικής αποτελεί η ανάδειξη των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν το χώρο και όχι η αποδοκιμασία του. 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε τον κόσμο είναι καταλυτικός για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε 

και εργαζόμαστε. Η εντατικοποίηση των ρυθμών ζωής όμως επιβάλλει μια συνεχή κριτική αναθεώρησή του, μεταγνωστικές 

ικανότητες ανάλυσης και προσαρμογής. Πιθανότατα, η ολοκληρωμένη διοίκηση της γνώσης θα προέλθει μόνο μέσα από μια 

ενεργοποιητική στρατηγική που λαμβάνει υπόψη της την ποικιλότητα της ανθρώπινης φύσης και τη δημιουργικότητα που 

προκύπτει από την ελεύθερη δράσης της. Ο επιστημονικός διάλογος πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο σμιλευτή στις πολιτικές 

που ακολουθούνται, να ενσωματώσει και να ολοκληρώσει διαφορετικές προοπτικές της επιστήμης

7.4 Τελικές παρατηρήσεις

1) Ο ρόλος της διοίκησης της γνώσης δεν έχει εξεταστεί στο δημόσιο τομέα, ο οποίος έχει ορισμένα επιπρόσθετα 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: ο "υπολογιστικός μηχανισμός" βιωσιμότητάς του - όπως ορίζεται από την κυβερνητική β' 

τύπου - είναι διαφορετικός. Η προσαρμογή του στο περιβάλλον δεν συμβαίνει με μονόδρομες επιλογές, όπως συμβαίνει 

στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αντίθετα ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαμορφώσει σε μεγαλύτερο βαθμό το περιβάλλον 

του μετρώντας βέβαια ωφέλειες και κόστη με πολιτικούς όρους. Η δομή του δημοσίου θεμελιώνεται από ένα δίκτυο 

πληροφοριακών ροών ενώ οι ανάγκες δομημένων και αδόμητων μορφών επικοινωνίας είναι επιτακτικές. Η ομοιομορφία 

στις δομικές μονάδες του, όπως δήμοι κοινότητες και νομαρχίες, καθιστούν επιβλημένη την εξέταση βέλτιστων πρακτικών 

και τη διάχυσή τους, ενώ επιτρέπουν τον κεντρικοποιημένο στρατηγικοπολιτικό σχεδίασμά. Οι όροι εργασίας, έτσι όπως 

σήμερα έχουν, μπορούν να επιτρέψουν την απεμπλοκή από τη συναλλακτική σχέση της γνώσης και να υποστηρίξουν νέες 

μορφές ευλίγιστων και ανοικτών κοινωνικών συστημάτων που επιτρέπουν τη διάχυση της γνώσης. Ακριβώς επειδή η 

δημόσια διοίκηση αποτελεί το περιβάλλον του επιχειρηματικού κόσμου οφείλει εξ'ορισμού να αποτελεί ένα υγιές σύστημα 

παροχής πληροφοριών και δημιουργίας νέας γνώσης.

2) Η διοίκηση της γνώσης είναι θέμα που εφάπτεται σχεδόν σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Από την προσωπική 

οργάνωση της εργασίας μας, την αρχειοθέτηση, την οργάνωση της βιβλιοθήκης μας, την ομαδική εργασία, τους τρόπους 

εκπαίδευσής μας, τη συγχρονικότητα και διαχρονικότητα των αποκτώμενων γνώσεων κτλ. Η υπολογιστική υποστήριξη 

όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι ανάγκη να αποκτήσει περισσότερη ευαισθησία προς την ανθρώπινη νόηση. Η 

Pickard (1997) στο βιβλίο της "Affective Computing , δίνει ένα πρώτο παράδειγμα για τους τρόπους που μπορούν οι 

υπολογιστές να ενεργοποιήσουν ανθρώπινες συμπεριφορές και συναισθήματα. Ως επικοινωνιακό μέσο, οι υπολογιστές 

έχουν εκμεταλλευτεί πολύ λίγα στοιχεία από θεωρήσεις διαφορετικών προηγούμενων μέσων. Αναμένουμε τη μεταλλαγή της 

χρηστικότητας των υπολογιστικών μέσων και την ενσωμάτωσή τους σε κοινωνικοτεχνικά συστήματα συγκεκριμένων
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βιωματικών εμπειριών. Αλλωστε νομίζω προσωπικά ότι δεν είναι τυχαίο ότι το νέο βιβλίο του Marvin Minsky αποκαλείται 

"Emotional Machine".

3) Ανεξερεύνητος τομέας (ίσως επικαλυπτόμενος από άλλες επιστήμες όπως η βιοιμηχανική ψυχολογία και κοινωνιολογία) 

φαίνεται να είναι η έρευνα των προσωπικών στρατηγικών γνώσης που ακολουθούνται μέσα στις επιχειρήσεις από τους 

εργαζόμενους και η συσχέτιση των στρατηγικών αυτών με τις στρατηγικές της επιχείρησης και τα πολιτισμικά της 

χαρακτηριστικά. Πόσο αμφίδρομη είναι η συσχέτισή τους; Ποια είναι η σχέση των προσωπικών στρατηγικών γνώσης των 

στελεχών διαφορετικών επιπέδων; Ποια είναι η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τη χρηματοοικονομική ευημερία της 

επιχείρησης; Φυσικά η έρευνα αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μεταβλητότητας (προσωρινής και μόνιμης) της 

ανθρώπινης νόησης και η οποία απαιτεί μεγάλο χρόνο ενασχόλησης με τον προσδιορισμό του φαινομένου της γνώσης, 

τρόπους αναγνώρισης της στρατηγικής λειτουργίας της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, 

παρακολουθήσεις στην εργασία κτλ.) ενώ επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο επαγωγικός τρόπος σκέψης που τόσο 

έχει κατηγορηθεί για τις κοινωνικές επιστήμες.
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