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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  διοίκηση  της  γνώσης  αποτελεί  σήμερα  μια 

παράλληλη,  εννοιολογικά,  θεωρητικά  και  πρακτικά 

συσχετιζόμενη  προσέγγιση  με  αυτή  της  Μαθησιακής 

οργάνωσης.  Ουσιαστικά  αναφέρεται  στην  ανάγκη,που 

υπάρχει  σήμερα,  των  επιχειρήσεων  να  συσσωρεύουν  όλο 

και  περισσότερες  πληροφορίες  μέσα  από  τις  οποίες  θα 

μπορέσουν να ενδυναμώσουν το  προσωπικό τους  αλλά και 

τον  ευρύτερο  κορμό  τους  προκειμένου  να  γίνουν  ποιο 

αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές1. Η  οργανωσιακή 

μάθηση  εστιάζει  περισσότερο  σε  πολιτισμικά  στοιχεία,  ενώ 

η  διοίκηση  της  γνώσης  εστιάζει  περισσότερο  σε 

πληροφοριακά,  τεχνολογικά,  οργανωτικά  και  θεσμικά 

στοιχεία.  Σύμφωνα  με  τον  Robbins S. το  2000  στο  βιβλίο 

του  «Essentials of Organizational Behavior»2,  η  διοίκηση 

της  Γνώσης  ορίζεται  ως  ένα  σύστημα  λειτουργιών  και 

ενεργειών  που  έχουν  ως  αντικείμενο  τη  δημιουργία  ή  την 

απόκτηση  της  γνώσης,  την   αναπαράσταση  της,  την 

αποθήκευση της, τη διάδοσή της και την αξιοποίηση της. 

Η  διοίκηση  της  γνώσης  από  μόνη  της  αποτελεί 

γνώση,  η  οποία  αποτελείται  από  έννοιες,  αρχές,  θεωρίες, 

μεθόδους,  εργαλεία  και  κουλτούρα,  τα  οποία  επιτρέπουν 

την  περιγραφή,  την  εξήγηση,  την  πρόβλεψη  και  τις 

υποδειγματικές πρακτικές για την απόκτηση, τη δημιουργία, 

τη  διάδοση,  την  αποθήκευση,  τη  μέτρηση  και  την 

1 Μπουραντάς,  Δ. , (2001),Μάνατζμεντ, Σταμούλης,  σελ 491-492
2 Robbin,  S. , (2000),  Essent ia ls  of  Organizat ional  Behavior ,  Prentice 

Hal l
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αξιοποίηση της γνώσης στον οργανισμό.

Με  βάση  τον  παραπάνω  ορισμό  αλλά  και  την  ουσία 

της  διοίκησης  της  γνώσης  η  οποία  αναφέρεται  κυρίως  στα 

σύγχρονα  πληροφοριακά  συστήματα  αλλά  και  γενικότερα 

σε  νέες  τεχνολογικές  εφαρμογές,  η  παρούσα  διπλωματική 

εργασία  θα  μελετήσει  πέρα  από  τη  διαχείριση  της  γνώσης 

σε  ένα  γενικό  πλαίσιο  και  ένα  πολύ  σύγχρονο  και 

πρωτότυπο εργαλείο της διαπιστώνοντας μέσα από αυτή τη 

συμβολή  της  τελευταίας  στις  σύγχρονες  επιχειρήσεις,  ένα 

εργαλείο  το  οποίο  διαφοροποιεί  τη  διάχυση  της  γνώσης 

μέσα στους οργανισμούς,  την αναπτύσσει,  τη  βελτιώνει  και 

κυρίως  τη  μεταπλάθει  σε  μια  διαδικασία  αναψυχής  και 

γνώσης.  Συγκεκριμένα  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  στο  βωμό 

της  γνώσης  αποτελούν  μια  σύγχρονη  διαδικασία 

εκπαίδευσης  η  οποία  αρχικά  είχε  βρει  αντικείμενο  στις 

αίθουσες  των  σχολείων  και  μετά  μεταφέρθηκε  από  το 

σύγχρονο  μάνατζμεντ,  στη  διαδικασία  εκπαίδευσης  και 

ανάπτυξης  του  προσωπικού.  Τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  ως 

ένα  σύγχρονο  τεχνολογικό  και  πληροφοριακό  μέσο 

διαχέουν  τη  γνώση  μέσα  στον  οργανισμό,  βοηθώντας  τον 

να  γίνει  πιο  αποτελεσματικός  μέσα  από  τη  βελτίωση  των 

γνώσεων του προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Οι  επιχειρήσεις  σήμερα  εκτίθενται  σε  ένα  διαρκώς 

μεταβαλλόμενο  περιβάλλον.  Μέσα  σ’  αυτές  τις 

τεχνολογικές,  πολιτικές,  επιστημονικές  αλλαγές,  οι 

επιχειρήσεις  καλούνται   να  προσαρμόζονται  εύκολα  και 

αστραπιαία  και  να  λειτουργούν  άμεσα  σε  σχέση  με  τις 

εξωτερικές πιέσεις. 

Η  παγκοσμιοποίηση  έχει  επιφέρει  αλλαγές  ακόμα  και 

στη  συμπεριφορά  των  πελατών  οι  οποίοι  έχουν  γίνει  πιο 

απαιτητικοί,  μιας  και  έχουν  τη  δυνατότητα  να  βρίσκουν  τα 

προϊόντα  τα  οποία  αναζητούν  σε  χαμηλότερες  τιμές  αλλά 

και  σε  καλύτερη  ποιότητα  πολλές  φορές  από  αυτή  που 

προσφέρει  η  ελληνική  αγορά.  Σ’  ένα  τέτοιο  περιβάλλον  οι 

επιχειρήσεις  θα  πρέπει  συνεχώς  ν’  αλλάζουν  να 

εξελίσσονται  να  διαφοροποιούνται  από  τον  ανταγωνισμό, 

να  βρίσκουν  λύσεις  προς  επίτευξη  των  στόχων  τους  αλλά 

και  να  επιδιώκουν  να  προσφέρουν  ποιοτικά  προϊόντα  σε 

καλές τιμές.

Στην  εποχή  μας  κύριο  συστατικό  της  επιτυχίας  έχει 

γίνει  η  γνώση.  Όταν  λέμε  γνώση  εννοούμε  τα  στοιχεία  τα 

οποία  αποκομίζει  μια  επιχείρηση  από  το  περιβάλλον  της 

και  τα διαχέει  στο εσωτερικό της.  Η γνώση προέρχεται  από 

τη  συνεχή  παρακολούθηση  των  γεγονότων  από  τη  συνεχή 

διαχείριση  των  γνώσεων   και  γενικά  από  τη  μετατροπή  και 

την  καθιέρωση  ενός  οργανισμού,  σαν  μια  οργανική 
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σύνθεση  ιδιοτήτων  και  γνώσεων  οι  οποίες  δε  μένουν 

στάσιμες  αλλά  βελτιώνονται  συνεχώς  και  από  την  ίδια  την 

κουλτούρα  και  τη  φιλοσοφία  της  επιχείρησης.  Η  γνώση 

προσδίδει  σε  μια  επιχείρηση  την  ικανότητα  της  συνεχούς 

αλλαγής,  ώστε  να  προσαρμόζεται  και  να  είναι 

ανταγωνιστική.  Η  συγκεκριμένη  ενότητα  αποτελεί  τη 

θεωρητική  προσέγγιση  του  θέματος  εστιάζοντας  στη 

γενικότερη  φιλοσοφία  της  οργανικής  μάθησης  όπως  αυτή 

εκφράζεται από τους διάφορους θεωρητικούς του θέματος.
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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο  οργανισμός  είναι  ένα  ουσιώδες  τμήμα  του  τρόπου 

με  τον  οποίο  η  κοινωνία  λειτουργεί.  Οργανισμοί  υπάρχουν 

σε  όλα  τα  επίπεδα  της  κοινωνίας  και  εμπλέκονται  στο 

μεγαλύτερο  μέρος  των  συναλλαγών  μας  όταν 

συναναστρέφονται  με  άλλους  ανθρώπους.  Οι  οργανισμοί 

δεν  εστιάζουν  μόνο  στη  προσφορά  αγαθών  και  υπηρεσιών 

αλλά  επηρεάζουν  κατά  μεγάλο  ποσοστό  τις  συμπεριφορές 

αλλά  και  τ ις  αντιλήψεις  των  ανθρώπων  γενικότερα.  Κάθε 

οργανισμός  έχει  τη  δική  του  λειτουργία  και  τη  δική  του 

φιλοσοφία.  Η  μοναδικότητα  αυτή  απορρέει  από  την 

οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία αναπτύσσεται και αλλάζει 

κατά  τη  διάρκεια  ύπαρξης  του  οργανισμού  ανάλογα  με  τα 

δεδομένα  τα  οποία  αντιμετωπίζει  από  το  εσωτερικό  και  το 

εξωτερικό του περιβάλλον. 

Οι  οργανισμοί  σήμερα  αντιμετωπίζουν  πολλαπλές 

αλλαγές  οι  οποίες  προέρχονται  από  το  προαναφερόμενο 

περιβάλλον  και  οι  οποίες  πολλές  φορές  τον  καθιστούν 

ανήμπορο να θέσει τους στόχους του αλλά και τη στρατηγική 

του.  Ο  οργανισμός  εμπλέκει  ανθρώπους,  σ’  αυτούς 

στηρίζεται,  βάση  αυτών  πορεύεται  και  βάση  αυτών 

αναπτύσσεται.  Με  βάση  αυτό  κατανοούμε  ότι  πρέπει  να 

επενδύει και σ’ αυτούς προκειμένου να παραμένει ζωντανός 

και συνεχώς ανταγωνιστικός. 
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μάθηση  είναι  μια  σκόπιμη  δραστηριότητα  η  οποία 

οδηγεί  στην  απόκτηση  και  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  και 

γνώσης  με  στόχο  την  εφαρμογή  τους3 .  Η  μάθηση 

αναπτύσσεται  τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

οργανισμών.  Σύμφωνα  με  τον  Mark Addleson η  μάθηση 

είναι  κοινωνική  δραστηριότητα.  Οι  άνθρωποι  αποκτούμε 

γνώση,  κατανοούμε  τον  κόσμο  και  ανακαλύπτουμε 

πράγματα  μέσα  από  την  εμπλοκή  με  άλλους  ανθρώπους 

κυρίως αλλά και  μέσα από την χρήση εκπαιδευτικών μέσων 

όπως είναι τα βιβλία. 

Στους οργανισμούς οι  άνθρωποι  μαθαίνουν μέσα από 

τη  λειτουργία  του  αλλά  και  μέσα  από  τη  συναναστροφή 

τους  με  τα  παλαιότερα  και  εμπειρότερα  στελέχη  της 

εταιρίας. Η μάθηση είναι η αιτία αύξησης των παραγωγικών 

διαδικασιών  και  παράλληλα  αιτία  αύξησης  των  τζίρων  και 

της γενικότερης επίτευξης των στόχων μιας επιχείρησης4.

3 Mabey C, Managing Learning, p. 24
4 http:/ /psol .gmu.rdu- What is learning Organizat ion.
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1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Οι λειτουργίες μίας επιχείρησης βασίζονται σε μία ποικιλία από 

πάγια  γνωρίσματα  (assets).  Μέχρι  πριν  λίγα  χρόνια  τα  κυριότερα 

πάγια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ήταν ο εξοπλισμός και άλλα 

απτά κεφάλαια της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η 

γνώση  έχει  αναδυθεί  ως  το  πιο  σημαντικό  «απόκτημα»  των 

επιχειρήσεων.  Ο  Blanker  (19935)  γράφει  ότι:  «έμφαση δίνεται  στο 

πόσο  σημαντική  είναι  η  εσωτερική  γνώση  για  την  επιτυχία  μία 

επιχείρησης».

H  γνώση,  προέρχεται  μέσα  από  τις  πληροφορίες  και  οι 

πληροφορίες  μέσα  από  τα  στοιχεία  τα  οποία  το  άτομο  ή  ο 

οργανισμός,  μπορεί  να  βρει  στο  περιβάλλον  στο  οποίο 

δραστηριοποιείται. Οι πληροφορίες για να είναι αξιοποιήσιμες πρέπει 

να μετατραπούν σε γνώσεις. 

Αυτή η μετατροπή είναι απόρροια λεγόμενων 4      C      6:

1. Σύγκριση  (Comparison):  Πώς  συγκλίνουν  οι 

πληροφορίες  από  αυτήν  την  κατάσταση  με  άλλη 

κατάσταση που ήδη μας είναι γνωστή.

2. Συνέπειες  (Consequences):  Ποιες  επιπτώσεις  θα 

έχουν  οι  πληροφορίες  για  τις  αποφάσεις  και  τις 

ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

5 Blanker,F.  “Knowledge  and  the  theory  of  organizat ions: 

organizat ions  as  act ive  systems  and  the  reframing  of  management” , 

Journal  of management studies 30:  6 November 1993
6 Th.  Davenport,  L.  Prusak(2000),  Working  Knowledge:  How 

organizat ion manage what they know, p.  6
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3. Συνδέσεις  (Connections):  Πως  αυτό  το  κομμάτι  της 

γνώσης σχετίζεται με κάτι άλλο.

4. Συνομιλία  (Conversation):  Τι  σκέφτονται  οι  άνθρωποι 

για αυτές τις πληροφορίες.
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1.4 Η ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (      INFORMATION      ) ΚΑΙ ΤΑ   

ΔΕΔΟΜΕΝΑ (      DATA      )  

Πολλές  φορές  η  γνώση  συνδέεται  με  την  πληροφορία 

( information)  ή  τα  δεδομένα  (data).  Επίσης  πολλές  φορές 

οι  επιχειρήσεις  δεν  κάνουν  διάκριση  ανάμεσα  σε  αυτά  τα 

δύο στοιχεία. Παρόλα αυτά, σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει 

κάποια διαφορά.

Ο  Bell (19997)  είχε  καταλήξει  ότι  τα  δεδομένα 

αποτελούν  ταξινομημένη  αλληλουχία  πληροφοριών, 

στοιχείων  ή  γεγονότων.  Η  πληροφορία  είναι  μία  διάταξη 

στοιχείων  που  βασίζεται  στο  πλαίσιο  αναφοράς  αυτών  και 

μέσω  της  οποίας  καταδεικνύονται  οι  σχέσεις  μεταξύ  των 

στοιχείων.  Η  γνώση  αποτελεί  την  κρίση  για  την  σημασία 

των  γεγονότων  και  των  στοιχείων  και  η  οποία  προέρχεται 

από  ένα  δεδομένο  πλαίσιο  ή  θεωρία.  Έτσι  ο  Bell 

διατυπώνει  την  άποψη  ότι  η  γνώση  είναι  μία  άσκηση 

κρίσης. 

Αυτό  το  θεώρημα  έχει  μεγάλη  βαρύτητα  γιατί  οι 

επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  διαχωρίσουν  τι  είναι  γνώση  και 

τ ι  είναι  απλώς  πληροφορία.  Οι  Davenport και  Prusak 

(1998) διατυπώνουν τις διαφορές λέγοντας ότι  τα  δεδομένα 

είναι  η  αντικειμενική  πραγματικότητα  σε  σχέση  με  κάποια 

γεγονότα  .  Η  σύνθεση  (synthesis)  των  στοιχείων  που 

7 Bel l ,  D.  (1999)  “The  coming  of  post- industr ial  society”  NY:  Basic 

Books
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πηγάζουν  από  τα  δεδομένα  δημιουργούν  μία  πληροφορία. 

Τα  δεδομένα  και  οι  πληροφορίες  μπορεί  εύκολα  να 

αποθηκευτούν  και  να  κωδικοποιηθούν  αλλά  δύσκολα 

συμβαίνει κάτι ανάλογο με την γνώση.

Η  γνώση  είναι  μάλλον  αυτό  που  πιστεύουμε  παρά 

αυτό  που  έχουμε  στο  μυαλό  μας.  Η  παγκόσμια  τράπεζα 

(1998)  σε  μία  έρευνα  της  για  την  διαχείριση  της  γνώσης 

αναφέρει8 ότι  υπάρχει  κάποια  διαφορά  μεταξύ  αυτού  που 

λαμβάνεται  ως πληροφορία  και  της  γνώσης.  Η γνώση είναι  

αυτό  που  είναι  πιστευτό,  αληθινό  και  υπαρκτό.  Η  ίδια 

έρευνα  επισημαίνει  ότι  οι  θεωρήσεις  αυτές,  δηλαδή  η 

γνώση  και  η  πληροφορία,  είναι  έννοιες  που  δεν  έχουν 

αποσαφηνιστεί  στην  σχετική  βιβλιογραφία.  Σε  μία  άλλη 

έρευνα ο Davenport (19989) επισημαίνει ότι η γνώση είναι η 

πληροφορία  που  έχει  εμπλουτιστεί  με  τέσσερα  επιπλέον 

στοιχειά τα οποία είναι, 

 η εμπειρία, 

 το περιεχόμενο, 

 η μετάφραση και 

 ο συλλογισμός. 

Στο  ίδιο  άρθρο  επισημαίνεται  ότι  και  οι  δύο  αυτές  αξίες  -η 

γνώση  και  η  πληροφορία-  εμπεριέχουν  περισσότερη 

συμμετοχή  του  ανθρώπινου  παράγοντα  από  ότι  τα 

δεδομένα. 

8 The World Bank “What is Knowledge Management” October  1998
9 Davenport ,  T.  H.De  Long,  Beers,M  .  “Ti t le :  Successful  knowledge 

management  projects”

 Sloan Management Review; Winter98,  Vol .  39 Issue 2,  p43
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Τέλος ο Davenport  (200110)  επισημαίνει  ότι  σε  μία 

επιχείρηση  που  θέλει  να  εφαρμόζει  τους  κανόνες  της 

ψηφιακής εποχής, θα πρέπει να υπάρχει  άπλετη πρόσβαση 

στα  δεδομένα  και  ταυτόχρονα  θα  πρέπει  επίσης  και  να 

γνωρίζει  ότι  σπάνια  αυτά  τα  δεδομένα  θα  μεταμορφωθούν 

στην  γνώση  που  χρειάζεται  η  διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων.   

10 Davenport,  T.H.,  Harr is,  J.G.,  De  Long,  D.  and  Jacobson,  A.L. 

(2001)  ‘Data  to  knowledge  to  resul ts:  bui lding  an  analyt ic  capabi l i ty ’ , 

Cal i forn ia Management  Review, Vol .  43,  No. 2,  pp.117–138.
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1.5 Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η  γνώση  αναγνωρίστηκε  ως  στοιχείο  των 

επιχειρήσεων  μετά  το  1990.  Ο  πρώτος  που  επιδίωξε  να 

ορίσει  την  οργανωσιακή  γνώση  (organizational knowledge) 

ήταν  ο  Ιάπωνας  καθηγητής  και  συγγραφέας  Nonaka.  Ο 

Nonaka (199111)  επεσήμανε  ότι  τίποτα  δεν  είναι  σίγουρο 

στις  σημερινές  οικονομίες  με  τις  αγορές  να  αλλάζουν 

γρήγορα,  τις  τεχνολογίες  να  αναπτύσσονται  ραγδαία  και  τα 

προϊόντα  να  θεωρούνται  ξεπερασμένα  σε  πολύ  σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Τα παραπάνω, πάντα σύμφωνα με τον Nonaka θέτουν 

την γνώση ως την  μόνη σταθερή αξία  που μπορεί  να  φέρει 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  σε  μία  επιχείρηση.  Ο  ίδιος 

συνεχίζει λέγοντας ότι η επιτυχία μετριέται με την ικανότητα 

που έχει  η επιχείρηση να δημιουργεί προϋποθέσεις για την 

παραγωγή-δημιουργία  γνώσης που θα πρέπει  να  μοιραστεί 

(shared)  μέσα  στον  οργανισμό  και  να  φτάσει  ως  τα  νέα 

προϊόντα  και  τις  τεχνολογίες  του  οργανισμού  αυτού.  Έτσι, 

καταλήγει,  ότι  οι  οργανισμοί  που  βασίζονται  στην 

δημιουργία  γνώσης  (knowledge creating companies) 

δημιουργούν  συγχρόνως  μία  συνεχόμενη  καινοτομία 

( innovation). 

Στο  σημείο  αυτό  θα  δώσουμε  κάποιους  ορισμούς  για 

το  τι  είναι  οργανωσιακή  γνώση .  Ο  Nonaka δίνει  έμφαση 

στο  γεγονός  ότι  υπάρχει  μικρή  κατανόηση  της  έννοιας  του 

οργανισμού που βασίζεται  στην δημιουργία  της γνώσης και 

11 Nonaka,  I  (1991),  “The  knowledge-creat ing  company” ,  Harvard 

Business Review, 69,  November-December, 96-104.

15



μπορεί  να  δημιουργηθεί  λάθος  εντύπωση  από  την  στιγμή 

που λανθασμένα,  πολλοί,  πιστεύουν ότι  η  μόνη γνώση που 

είναι χρήσιμη είναι αυτή που μετριέται και κωδικοποιείται. 

Αντιθέτως η γνώση έχει ένα πολύ πιο χρήσιμο ρόλο από ότι 

νομίζουν  και  εφαρμόζουν  στην  πρακτική  οι  περισσότερες 

εταιρίες  και  συστήνει  το παράδειγμα της  Honda,  της  Canon 

και  της  Sharp για  την  εύρεση  της  αληθινής  οργανωσιακής 

γνώσης που βγαίνει από το σπιράλ της γνώσης  το οποίο θα 

εξεταστεί αργότερα.

Οι  Davenport και  Prusak (1998)  ορίζουν  την  γνώση 

ως  ένα  μίγμα  εμπειριών,  αξιών  και  πληροφοριών  το  οποίο 

παρέχει  ένα  πλαίσιο  για  την  αξιολόγηση  και  αφομοίωση 

νέων εμπειριών.  Αυτό το μίγμα  ενσωματώνεται όχι  μόνο σε 

έγγραφα  αλλά  και  στις  πρακτικές  του  οργανισμού.  Ο  Kay12 

(1993)  δηλώνει  ότι  η  οργανωσιακή  γνώση  δεν  υπάρχει  σε 

όλες  τις  επιχειρήσεις  αλλά  παράλληλα  σε  όποιες  υπάρχει, 

τελικά  τις  χαρακτηρίζει.  Η  γνώση  δεν  βρίσκεται  μέσα  στο 

άτομο  αλλά  εκεί  που  αποθέτουν  όλοι  οι  εργαζόμενοι  τις 

εμπειρίες τους .

Σε  ένα  άλλο  άρθρο  του  ο  Nonaka (1995)13  δηλώνει 

ότι   η  νέα  γνώση  ξεκινάει  πάντα  από  το  άτομο,  η  γνώση 

που έχει  το  άτομο μεταμορφώνεται  σε  οργανωσιακή γνώση 

που έχει  αξία για όλη την επιχείρηση.’   Είναι  κατανοητό ότι 

η γνώση βασίζεται πάνω στις αντιλήψεις που έχει το άτομο. 

Αυτό  βέβαια  κάνει  την  οργανωσιακή  γνώση πολύπλοκη και 
12 Kay,  J.  (1993)  “Foundat ions  of  corporate  success”  NY:  Oxford 

Universi ty Press
13 Nonaka,  Ikuj i ro  and  Takeuchi,  Hirotaka,  (1995)  The  Knowledge-

Creat ing Company.  Oxford Universi ty Press,  Oxford,  New York,  
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δύσκολη  στο  να  κατανοηθεί  και  να  αφομοιωθεί.  Επίσης  η 

γνώση  είναι  δύσκολο  να  αποθηκευτεί  και  να  μεταδοθεί 

στους άλλους. 

Ο  τελευταίος  ορισμός,  που  προέρχεται  από  ένα 

συγγραφέα  που  θεωρείται  πρωτοπόρος  στον  τομέα  αυτό, 

φαίνεται  να  είναι  και  ο  πιο  ακριβής  δίχως  όμως  να  είναι 

λάθος  οι  υπόλοιποι  ορισμοί.  Ο  κάθε  άνθρωπος  έχει  την 

προσωπική  γνώση  και  ο  στόχος  της  διοίκησης  του  κάθε 

οργανισμού  είναι  να  μεταλλάξει  την  άδηλη  ( tacit)  και  εις 

βάθος  (explici t)  γνώση  σε  ένα  χρήσιμο  απόκτημα  –  πάγιο 

γνώρισμα  (asset)  της  επιχείρησης.  Πάνω  σε  αυτή  την 

θεώρηση  έχουν  δημιουργηθεί  και  οι  σχετικές  σχολές 

σκέψεις,  κάτι  που  είναι  φυσικό  αφού  η  διαχείριση  της 

γνώσης είναι μία σχετικά νέα επιστήμη.

Η  πρώτη  σχολή  βασίζεται  στην  θεώρηση  του  Grant14 

ότι  η  γνώση  που  έχει  ένας  οργανισμός  δημιουργείται  από 

το ίδιο το άτομο και βρίσκεται  στο μυαλό των ανθρώπων. Ο 

ρόλος  της  επιχείρησης  είναι  η  σύνθεση  των  ειδικών 

γνώσεων  που  έχει  το  προσωπικό  της.  Η  διαδικασία  της 

μάθησης γίνεται  μέσα στον εγκέφαλο των ατόμων τα  οποία 

είναι  και  η  μοναδική  πηγή  γνώσης  για  την  επιχείρηση15.  Σε 

αυτή την περίπτωση η διοίκηση θα πρέπει να ασχολείται  με 

την  μεταφορά  και  την  αποθήκευση  της  γνώσης  για  να 

επιτευχθεί  η  καλύτερη  δυνατή  εκμετάλλευση  της.  Αυτή  η 

σχολή λέγεται individualist  αφού έχει ως κέντρο το άτομο.

14 Grant ,  R.M.  (1996)  “Prosper ing  in  Dynamical ly  compet i t ive 

envi ronments:  organizat ional  capabi l i ty  as  knowledge  integrat ion” 

Cal i forn ia Management Review, 33(3) : 114-135
15 Simon,  H.A.  (1991)  “Bounded  rat ional i ty  and  organizat ional 

learning”,  Organizat ional  science,  65(2) p. 132
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Η  δεύτερη  σχολή  επισημαίνει  ότι  η  γνώση  βρίσκεται 

στους  θεσμούς  και  τις  διαδικασίες  του  οργανισμού.  Οι 

οργανισμοί  μαθαίνουν  από  το  προσωπικό  τους  αλλά 

αποθηκεύουν  την  γνώση  στις  διαδικασίες  και  στους 

κανονισμούς  τους16.  Αυτή  η  σχολή  είναι  γνωστή  και  ως 

procedurals αφού  αναφέρεται  στο  ότι  η  γνώση 

αποθηκεύεται στις διαδικασίες της επιχείρησης17. 

Τέλος  υπάρχει  η  σχολή  που  υποστηρίζει  ότι  η 

οργανωσιακή  γνώση  βρίσκεται  στις  ομάδες  ή  στα 

στρατηγικά  τμήματα  της  επιχείρησης  -strategic business 

units-.  Αυτή  η  σχολή  συμφωνεί  ότι  η  γνώση  και  η  μάθηση 

αποκτώνται  σε  ατομικό  επίπεδο18 αλλά  μιλάνε  για 

κοινότητες  που  εξασκούν  τις  πρακτικές  -community of 

practice19-  και  για  κοινότητες  των  εραστών  της  γνώσης 

-community of knowledge workers20-.

1.5.1 ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

16 Hansen,M. Nohria,  N. & T ierney T. (1999)  “What is your  st rategy for 

managing knowledge? Harvard Business review, vol  77 (2) ,  106-116
17 March,  J.G.  (1991)  “Explorat ion  and  explo i tat ion  in  organizat ional 

learning” Organizat ion Science,  2,  pp.  71-87
18 Brown,  J.S.  and  Gray  E.S.  (1995)  “The  people  are  the  company”, 

Fast  company,  no 1 ,  December: 78-82
19 Brown,  J.S.  and  Duguid,  P.  (1991)  “Organizat ional  learning  and 

communit ies  –  of  –  pract ice:  towards  a  uni f ied  v iew  of  working, 

learning and innovat ion”,  Organizat ion science 2 (1)  pp. 40-57.
20 Wegner,  E  (1991)  “Communit ies  in  pract ice:  where  learning 

happens”,  Benchmark,  Fal l  edi t ion,  pp.  82-84
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Η  γνώση  μπορεί  να  εμπεριέχει  όλα  τα  στοιχεία  της 

σοφίας, της γνώσης, της δημιουργίας και άλλα στοιχεία που 

την  χαρακτηρίζουν.  Γνώση  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  είναι  οι 

πληροφορίες  που  μπορούν  να  έχουν  πρακτική  εφαρμογή 

για  ένα  ορισμένο   σκοπό  (Nonaka &  Takeuchi,  1995).  Τα 

στοιχεία  που  αναφέρθηκαν  στην  αρχή  της  παραγράφου 

δίνουν  μορφή  και  νόημα  στην  γνώση.  Παρόλα  αυτά,  δεν 

έχουν  όλα  τα  στοιχεία  της  γνώσης  το  ίδιο  νόημα,  αφού 

υπάρχουν  διαφορές  μεταξύ  της  άδηλης  (tacit)  και  της  εις 

βάθος  (explicit)  γνώσης  με  την  πρώτη  να  εμπεριέχει 

πληροφορίες  που  υπάρχουν  στο  μυαλό  του  ανθρώπου  και 

που είναι δύσκολο να εξωτερικευτούν.

Ο  Nonaka χρησιμοποιεί  την  θεώρηση  του  Polanyi21 

που διαχωρίζει την γνώση σε άδηλη και εις βάθος. Η άδηλη 

γνώση  υπονοείται,  είναι  συμφραζόμενη  και  προσωπική  και 

εμπεριέχει  άυλους  παράγοντες  όπως  η  προσωπική  άποψη 

και  οι  αξίες.  Η  άδηλη  γνώση  είναι  ριζωμένη  στην 

προσωπική  εμπειρία,  δεν  είναι  πουθενά  γραμμένη  και  δεν  

μπορεί  να  κωδικοποιηθεί  σε  εδικούς  κανόνες  και  στοιχεία . 

Η  άδηλη  γνώση  είναι  δύσκολο  να  ειπωθεί  λεκτικά,  να 

μεταφερθεί  ή  να  κωδικοποιηθεί  επειδή  εκφράζεται  κυρίως 

από  κινητικές  ικανότητες  και  δεν  μπορεί  να  εκφρασθεί  με 

σύμβολα,  όπως  είναι  οι  μαθηματικές  σχέσεις  ή  οι 

καταγεγραμμένοι  κανόνες22.  Έτσι  καταλήγουμε  στο  ότι  η 

άδηλη  γνώση  είναι  μοναδική  για  κάθε  άτομο  ή  οργανισμό 

και  άρα  είναι  δύσκολο  να  παρουσιαστεί.  Η  άδηλη  γνώση 
21 Polanyi ,  M.  (1966)  “The  taci t  d imension”  London,  UK:Routeledge 

and Kegan Paul
22 Choo,  C.W.  (1998)  “The  knowing  organizat ion:  how  organizat ions 

use  information  to  construct  meaing,  cretate  knowledge  and  make 

decis ions” NY: Oxford Universi ty Press
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μεταδίδεται  μέσα  από  τα  παραδείγματα  και  την  πρακτική 

εξάσκηση.

Από  την  άλλη  μεριά,  η  εις  βάθος  γνώση  μπορεί  να 

κωδικοποιηθεί  (για  παράδειγμα  η  γνώση  που  έχει 

αποθηκευτεί  σε  έγγραφα)  και  να  περιέχει  σε  κάποια  μέρη 

της και  άδηλη γνώση.  Η εις  βάθος γνώση είναι  επίσημη και 

αντικειμενική,  πιστοποιημένη από την διοίκηση της εταιρίας 

και  είναι  καταγεγραμμένη  και  αποθηκευμένη.  Μπορεί  να 

μεταφερθεί  με  την  προσωπική  επαφή  ή  με  τη  διανομή  της 

μέσα  από  τα  κανάλια  επικοινωνίας.  Με  αυτόν  τον  τρόπο 

μπορεί  να μεταμορφωθεί η εις βάθος γνώση σε άδηλη μέσα 

από  την  κατανόηση  και  να  εντυπωθεί  στους  εργαζόμενους 

του οργανισμού.

Ο Rosen23 λέει ότι  το κύριο πρόβλημα που έχουν και οι δύο 

τύποι  γνώσης  είναι  η  έλλειψη  δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας , 

δηλαδή  δεν  μπορούμε  να  γνωρίζουμε  σε  ποιον  ανήκει  η 

γνώση. 

Σε  μία  άλλη  έρευνα24 παρουσιάζονται  οι  επιπτώσεις 

που  μπορεί  να  έχει  η  μη  σωστή  μεταμόρφωση  της  άδηλης 

γνώσης σε εις  βάθος γνώση,  δίνοντας ως αίτια  την έλλειψη 

γνώσεων  και  ικανοτήτων  και  την  διαφορετική  μέθοδο  που 

ακολουθεί το κάθε τμήμα.

Η  παραπάνω  θεώρηση  είναι  αυτή  που  κυρίως 

χρησιμοποιείται.  Βέβαια  υπάρχουν  και  άλλες  διακρίσεις  ως 

23 Rosen,  S.  (1991)  “Transact ions cost  and internal  labor  markets”  The 

nature of  f i rms,  Oxford Universi ty Press,  New York, pp.75-89
24 Maki ,  E  ,  Jarvenpaa,  E  and  Hamalainen,  L  (2002)  “Analyzing 

Intraorganizat ional  knowledge  management”  Hels inki  Universi ty  of 

Technology,  Inter im research 
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προς  τον  τύπο  της  γνώσης.  Κάποιες  από  αυτές  είναι  οι 

παρακάτω.

Ο  Franck Blacker (199525)  βρήκε  τέσσερις  τύπους 

οργανισμών.  Τους  χώρισε  σε   οργανισμούς  που  έχουν  την 

γνώση  μέσα  στο  μυαλό  του  προσωπικού  (embrained), 

στους  οργανισμούς  που  έχουν  την  γνώση  γύρω  τους 

(embedded), που  έχουν  την  γνώση  μέσα  στη  κουλτούρα 

(encultured),  και  σε  αυτούς  που  έχουν  την  γνώση  μέσα 

στο κυρίως σώμα της επιχείρησης (embodied knowledge).

Ο  Smid26 σχολιάζει  το μοντέλο του  Blacker’s  για την 

γνώση   λέγοντας  ότι  οι  οργανισμοί  περιέχουν  έναν  από 

τους  τέσσερις  τύπους  με  το  να  επικεντρώνονται  στα 

χαρακτηριστικά  του  προβλήματος  (γνωστά  προβλήματα 

εναντίον  πρωτότυπων προβλημάτων-  familiar problems vs. 

novel problems)  και  μέσα  από  τον  τρόπο  που 

αντιμετωπίζονται  (συλλογική  προσπάθεια  ή  ατομική 

προσφορά  -  collective endeavour or individual 

contributions).  Ο  παρακάτω  πίνακας  δίνει  και  μία  εικόνα 

των τύπων της οργανωσιακής γνώσης.

25 Blackler,  F. ,  (1995)  Knowledge,  Knowledge  Work  and 

Organizat ions:  An Overview and

Interpretat ion, Organizat ion Studies,  EGOS
26 Smid. ,  G.  (2001)   “How  to  support  interact ive  learning  in  act iv i ty 

systems?” Proposal for  PHD research
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Γνωστά 

προβλήματα 

(Familiar 

problems)

Καινούργια 

προβλήματα  (Novel 

problems)

Ατομική 
Συμβολή 

Εξαρτάται από την 

εξειδίκευση

(embodied)

Συμβολική  –  Εξαρτάται 

από  την  ατομική 

ανάλυση  των 

διαδικασιών 

(embrained)

Ομαδική 
ενασχόληση

Εξαρτάται  από  τις 

γνωστικές 

καθημερινές 

ρουτίνες

(embedded)

Επικοινωνία  – 

εξαρτάται από το κλίμα 

της  οργάνωσης 

(encultured) 

Πίνακας 1α. : Ανάλυση της θεώρησης του Blacker

Πηγή : Smid, (2001:4)

Ο  Spender (199627)  αναλύει  την  γνώση  από  μία  πιο 

φιλοσοφημένη  άποψη,  σε  σύγκριση  πάντα  με  τους  άλλους 

θεωρητικούς.  Δηλώνει  ότι  «η  πλουραλιστική  επιστημολογία 

εμπεριέχει  τις  διαλεκτικές  σχέσεις  μεταξύ  των  άδηλων  και  

των  ειδικών  γνώσεων,  μεταξύ  των  ατομικών  και  

οργανωτικών κατηγοριών και  αντανακλά τον δυναμισμό του 

οργανισμού  μεταξύ  των  δύο  αυτών  διαλεκτικών».  Ο 

27 Spender,  J.C.  “Organizat ional  knowledge,  learning  and  memory: 

three  concepts  in  search  of  a  theory”  Journal  of  Organizat ional 

Change Management, Vol .  9 No. 1,  1996
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παρακάτω  πίνακας  δείχνει  την  θεώρηση  σε  μία  πιο 

κατανοητή μορφή

Ατομικό Κοινωνικό

Αναμφίβολη 
γνώση

Συναισθανόμενο Αντικειμενικοποιημένο

Συνεπαγόμενη 
γνώση

Αυτόματο Συλλογικό

Πίνακας  1β.  :  Οι  διαφορετικοί  τύποι  διαχείρισης 

οργανωσιακής γνώσης 

Πηγή : Spender (1996)

Κάθε  ένα  από  τα  τερτατημόρια  έχει  και  ένα  μοντέλο 

για  το  πώς η  γνώση μαθαίνεται  και  συγχρόνως για  το  πώς 

επιδρά  και  η  μνήμη.  Οι  διαφορές  βρίσκονται  στην  μνήμη. 

Για  παράδειγμα,  αν  ένας  οργανισμός  ακολουθεί  το  μοντέλο 

της  αντικειμενικότητας  (objectif ied)  τότε  βασίζεται  σε 

δυνατή  μνήμη,  ενώ  η  μάθηση  δεν  είναι  τόσο  δυνατή  όπως 

στα  άλλα  τερτατημόρια.  Η  γνώση  έρχεται  μέσα  από  τις 

βάσεις  δεδομένων,  τις  βιβλιοθήκες  και  τις  τυποποιημένες 

εργασίες του οργανισμού.

Στον  συνειδητό  τύπο  (conscious)  τα  δεδομένα 

κωδικοποιούνται ως μία ομάδα σημειώσεων ή τετραδίου και 

είναι  διαθέσιμα  σε  όλους.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι 

κωδικοποιημένα  υπάρχει  πιθανότητα  να  χαθούν  από  την 

επεξεργασία  τους  όταν  αυτή  θα  κριθεί  αναγκαία,  (Spender, 
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1996).   Επίσης  υπογραμμίζεται  για  τα  χαρακτηριστικά  του 

ομαδικού  τύπου  οργανισμού  (collective type)  ότι   «η 

μάθηση  είναι  το  αποτέλεσμα  της  σχέσης  μεταξύ  της 

αυτόματης  και  της  συνειδητής  γνώσης  και  μεταξύ  του 

ατομικού  και  ομαδικού τύπου όταν  εφαρμόζονται  μέσα από 

κοινωνικές  διαδικασίες  όπως  για  παράδειγμα  η  ομαδική 

εργασία (team working)». 

Τέλος στον αυτόματο τύπο οργανισμού, η γνώση είναι 

κρυμμένη  μέσα  στην  μνήμη  των  ατόμων  που  απαρτίζουν 

τον  οργανισμό.  Ο  Boisot28 κατηγοριοποιεί  τους 

οργανισμούς  βασιζόμενος  στην  πεποίθηση  αν  η  γνώση 

είναι  κωδικοποιημένη (codif ied)  ή  όχι  και  στο αν μπορεί  να 

διαδοθεί  μέσα  στον  οργανισμό.  Την  γνώση  την 

κατηγοριοποιεί σε τέσσερις τύπους  .

Ο  πρώτος  τύπος  είναι  η  ιδιωτική  γνώση 
(proprietary),  που  κωδικοποιείται  μέσα  στο  άτομο  ή  από 

τις  συναλλαγές  του  μέσα  στην  ομάδα,  με  στόχο  να 

ανταποκριθούν  σε  κάποιες  ειδικές  καταστάσεις  όπως  για 

παράδειγμα κάποια κριτική σε ένα θέμα. Το μειονέκτημα σε 

αυτή  την  γνώση  είναι  η  δυσκολία  της  να  διαδοθεί,  αφού 

όπως  λέει  ο  συγγραφέας  είναι  μοναδική  (unique)  άρα  είναι 

δύσκολη η διάδοση της.

Η επόμενη κατηγορία γνώσης είναι η δημόσια γνώση 
(public knowledge)  που  είναι  και  η  πιο  εύκολη  στο  να 

διαδοθεί.  Όπως  το  λέει  και  το  όνομα  της  βρίσκεται  σε 

χώρους που μπορεί   ο  καθένας μας να την βρει.  Έτσι  είναι 

28 Boisot ,  M.H.  (1995)  “ Informat ion  space:  a  framework  for  learning  in 

organizat ions,  inst i tut ions and cul ture”.  London :  Rout ledge
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η  γνώση  που  βρίσκεται  στις  βιβλιοθήκες,  στο  Internet και 

σε  άλλους  παρεμφερείς  χώρους.  Είναι  πιο  εύκολη  και  η 

κωδικοποίηση  της  αν  και  επηρεάζεται  εύκολα  από 

συμβάντα  και  τρέχοντα  γεγονότα.  Θα  μπορούσαμε  εδώ  να 

σημειώσουμε  ότι  η  δημόσια  γνώση  είναι  παρόμοια  με  την 

εις βάθος γνώση.

Η  τρίτη  κατηγορία  είναι  η  προσωπική  γνώση 
(personal knowledge) .  Σε  αντίθεση  με  την  προηγουμένη 

δεν  κωδικοποιείται  αλλά  ούτε  και  διαδίδεται  μέσα  στον 

οργανισμό.  Είναι  μία  μορφή  άδηλης  γνώσης  που 

αναπτύσσεται  στον  καθένα  και  επηρεάζεται  από  τις 

προσωπικές  εμπειρίες  και  αντιλήψεις  που  μεταφέρει  μέσα 

στον  εγκέφαλό  του  ο  καθένας  μας.   Έχει  παρόμοια 

χαρακτηριστικά  με  την  άδηλη  γνώση  του  Nonaka (1991) 

αλλά  ο  Boisot υπονοεί  ότι  η  προσωπική  γνώση  δεν 

κωδικοποιείται,  αντίληψη  που  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την 

άποψη του  ιδίου  που  έλεγε  ότι  η  άδηλη  γνώση που  έχει  το 

κάθε άτομο μέσα του μπορεί να μεταμορφωθεί σε εις βάθος 

γνώση  και  άρα  να  μεταφερθεί  μέσα  στον  οργανισμό 

κωδικοποιημένη με κάποιο τρόπο.

Τέλος  η  γνώση  που  είναι  κοινή  σε  όλους 

(commonsense)  είναι  εύκολη  στο  να  διαδοθεί  αφού  είναι 

κοινή  στα  μέλη  του  οργανισμού  αλλά  είναι  δύσκολη  η 

κωδικοποίηση  της.  Αφού  εξετάσαμε  το  πώς 

κατηγοριοποιούμε  την  γνώση  βάση  της  σχετικής 

βιβλιογραφίας  και  αρθρογραφίας  θα  κάνουμε  μία  κριτική 

λέγοντας  ότι  η  θεώρηση  του  Nonaka είναι  η  πιο  αποδεκτή 

στο  χώρο  της  διαχείριση  της  γνώσης.  Οι  Davenport και 
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Grover (200129)  δηλώνουν  ότι  «αυτή  η  ιδέα  (άδηλη  έναντι 

της  εις  βάθος  γνώσης)  έχει  εμπειρικά  στοιχεία  (empirical 

evidence)  αφού  βασίζεται  σε  έρευνες  που  έγιναν  κατά 

κύριο  λόγο  στις  επιχειρήσεις  της  Ιαπωνίας  και  οι  οποίες 

έγιναν κυρίως από τον Nonaka».

Το  κύριο  πλεονέκτημα  για  την  θεώρηση  του  Nonaka 

είναι  ότι  βασίζεται  σε  αληθινές  υποθέσεις  και  περιπτώσεις, 

και  ειδικά  σε  μεγάλες  επιχειρήσεις  όπως  η  Honda και  η 

Canon.  Η  Ιαπωνική  φιλοσοφία  της  διοίκησης  και  της 

οργάνωσης των επιχειρήσεων φαίνεται  να επιβάλλεται  στον 

σημερινό  κόσμο  του  μάνατζμεντ,  ειδικά  σε  πολυεθνικές 

επιχειρήσεις.  Ο  Blacker (1995)  και  πιο  πολύ  ο  Spender 

(1996)  αναλύουν  την  γνώση  από  την  φιλοσοφική  της 

πλευρά  αλλά  δεν  παρουσιάζουν  στα  άρθρα  τους 

παραδείγματα  για  το   πως  μπορεί  να  γίνει  εφαρμογή  τους 

σε  πραγματικές  συνθήκες.  Ο   Nonaka δίνει  έμφαση  και 

στην πρακτική εφαρμογή της θεώρησης της,  σε αντίθεση με 

πολλούς  θεωρητικούς  οι  οποίοι  έχοντας  ως  δεδομένη  την 

θεώρηση του Νοnaka  κατηγοριοποιούν την γνώση.

29 Davenport ,T  and  Grover,V.  “General  perspect ives  of  knowledge 

management:  Foster ing  a  research  agenda”  Journal  of  management 

Informat ion Systems, Summer 2001, Vol  18,  No1, pp.5-21
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1.6 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Είναι  πολύ  σημαντικό  για  έναν  οργανισμό  να 

δημιουργήσει  την  κατάλληλη  γνώση  για  αυτόν.  Όπως  σε 

πολλές άλλες θεωρήσεις  για την γνώση και  την  διαχείρισης 

της,  έτσι  και  εδώ  μεγάλο  ρόλο  παίζει  η  θεώρηση  του 

Nonaka30 που  διατύπωσε  το  1994   το  πώς  γεννιέται  η 

γνώση  μέσα  στον  οργανισμό.  Η  σκέψη  του  Nonaka στο 

παρακάτω  άρθρο  είναι  ότι  δεν  χρειάζεται  μόνο  να  υπάρχει 

το σύστημα και η κουλτούρα που θα βοηθά την διάδοση της 

γνώσης  αλλά  και  να  υποκινείται  η  δημιουργία  της.  Ο 

30 Nonaka,  I .  (1994)  “A  dynamic  theory  of  organizat ional  knowledge 

creat ion” Organizat ion Science,  Vol  5 no1 February 
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Nonaka έκανε  την  αρχή  το  1991  χωρίζοντας  την  γνώση  σε 

άδηλη  και  σε  εις  βάθος  γνώση.   Η  άδηλη  γνώση  περιέχει 

εμπειρίες,  δεξιότητες  και  άλλα  χαρακτηριστικά  που  στους 

περισσότερους  ανθρώπους  είναι  μοναδικά  και  δύσκολο  να 

γίνουν  εις  βάθος  γνώση.  Από  την  μεριά  της  η  εις  βάθος 

γνώση  μπορεί  να  κωδικοποιηθεί  και  είναι  πιο  εύκολη  στην 

διάδοσή  της.  Στο  σημείο  αυτό  ο  Nonaka προσθέτει  ότι  η 

γνώση  είναι  το  αποτέλεσμα  της  μετατροπής  της  άδηλης 

γνώσης  σε  εις  βάθος  γνώση  αλλά  μπορεί  να  συμβεί  και  το 

αντίθετο.  Το αποτέλεσμα είναι  κάποιοι  συνδυασμοί  γνώσης 

που έχουν σχέση με το  πώς μετασχηματίζεται  η  γνώση.  Το 

παρακάτω σχήμα μας δείχνει το τι εννοεί ο Nonaka.
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Σχήμα 1α. : Η δημιουργία της γνώσης

Πηγή  : Nonaka (1994)

Οι μορφές μετατροπής της γνώσης είναι ως εξής:

• Κοινωνικοποίηση      :  Στην  περίπτωση  αυτή  η  άδηλη 

γνώση  παραμένει  σε  άδηλη  μορφή.  Μέσα  από  την 

συμμετοχή  του  σε  κοινωνικές  δραστηριότητες  το 

άτομο  μεταφέρει  την  άδηλη  γνώση  του  σε  κάποιους 

δέκτες  που  την  λαμβάνουν  επίσης  σε  άδηλη  μορφή. 

Το  ίδιο  αποτέλεσμα  μπορεί  να  έχουμε  και  από  την 

επίδραση  που  έχει  το  άτομο  σε  κάποια  άλλα.  Δεν 

χρειάζεται  να  γίνει  προφορικά  αυτή  η  μεταφορά. 

Μπορεί  να  γίνει  και  με  την  σημειολογία,  την 
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παρατήρηση  καθώς  και  με  άλλες  μεθόδους. 

Καθοριστικό  ρόλο  παίζει  η  εμπειρία  και  η  ικανότητα 

του  ατόμου  να  μεταφέρει  την  γνώση  του  στους 

άλλους.

• Εσωτερίκευση      .  Σε  αυτή  τη  περίπτωση  έχουμε  την 

μετατροπή  της  εις  βάθος  γνώσης  σε  άδηλη.  Η 

συστηματική  γνώση  που  βρίσκεται  εύκολα 

καταναλώνεται  από  το  άτομο  που  την  μετατρέπει  σε 

εμπειρική  γνώση.  Αυτή   την  εμπειρική  γνώση  την 

αποκτά  μέσα  από  καταστάσεις  που  βιώνει  στην 

καθημερινή του πραγματικότητα.

• Εξωτερίκευση      .  Εδώ η  άδηλη  γνώση  μεταμορφώνεται 

σε  εις  βάθος  γνώση.  Το  άτομο  εξωτερικεύει  τις 

άδηλες  γνώσεις  του  και  τις  μετατρέπει  σε  εις  βάθος 

γνώση. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση μπορεί  με μία 

έρευνα  να  καταγράψει  την  εμπειρική  γνώση  των 

πελατών  της  και  να  την  μετατρέψει  σε  εις  βάθος 

γνώση που μπορεί  να είναι  με την μορφή στατιστικών 

δεδομένων.  Αυτό  επιτυγχάνεται  πολύ  συχνά  με  τον 

διάλογο,  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  το  να  μοιραστούν 

τα εμπλεκόμενα μέρη κάποια στοιχεία γνώσης. Σε μία 

έρευνα  αγοράς,  ο  διάλογος  του  αγοραστή  με  τον 

ερευνητή  στο  πλαίσιο  μίας  εις  βάθος  συνέντευξης  θα 

μπορούσε να εξωτερίκευε τις άδηλες γνώσεις του.

• Συνδυασμός      .  Σε αυτή την τελευταία κατηγορία γίνεται 

η  μεταφορά  της  άδηλης  γνώσης  σε  εις  βάθος  γνώση. 

Μέσα  από  την  κοινωνικοποίηση  στα  πλαίσια  της 

επιχείρησης  γίνεται  συνδυασμός  των  γνώσεων  που 

αφορούν  ένα  πρόβλημα  και  γίνεται  ανάλυση  τους, 
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έτσι  ώστε  να  πάρουν  μία  νέα  μορφή  που  θα  είναι  η 

καινούρια  γνώση,  που  θα  έχει  δημιουργηθεί  από  την 

συνένωση  δύο  ή  περισσότερων  γνώσεων.  Αυτή  η 

διαδικασία  γίνεται  καλύτερα  με  την  συνεργασία  της 

πληροφορικής.

Τον  επόμενο  χρόνο  ο  Nonaka και  ο  Takeuchi (1994:72) 

έβαλαν τις  παραπάνω διαδικασίες σε ένα σπιράλ που έγινε 

ευρύτερα  γνωστό  και  ως  «το  σπιράλ  της  δημιουργίας 

γνώσης στους οργανισμούς»31. 

Αναφέρουν  ότι  η  δημιουργία  της  γνώσης  είναι  μία 

διαδικασία  σε  μορφή σπιράλ  που  αρχίζει  από το  άτομο και 

μεταφέρεται  μέσα  από  μία  σπειροειδή  διαδρομή  στην 

επιχείρηση όπου και εξαπλώνεται στα άλλα άτομα / ομάδες. 

Έτσι  σε  αυτή  την  διαδρομή  η  γνώση  εισχωρεί  ολοένα  και 

πιο  βαθιά  στην  επιχείρηση  και  φτάνει  στον  κορμό  της.  Με 

την  έννοια  του  σπιράλ  οι  συγγραφείς  εννοούν  το  πόσο 

βαθιά  μπαίνει  σταδιακά  στον  κορμό  της  επιχείρησης  η 

γνώση.  Αρχίζει  από  το  εξωτερικό  περιβάλλον  ή  από  το 

άτομο και μετά προχωράει μέσα στην επιχείρηση.

31 Μέντζας,  Γ.  και  Αποστόλου,  Δ.  (2002)  «Διαχε ίριση  γνώσης:  Η 

επιχειρηματ ική  πρόκληση  του  21 ο υ  αιώνα»  Πληροφοριακό  δελτ ίο  της 

εταιρίας Planet  A.E.

31



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Bell ,  D.  (1999)  “The coming of  post- industr ia l  society”  NY: 

Basic Books

2. Blackler,  F.,  (1995)  Knowledge,  Knowledge  Work  and 

Organizations: An Overview and

3. Blanker,F.  “Knowledge  and  the  theory  of  organizations: 

organizat ions  as  act ive  systems  and  the  reframing  of 

management”,  Journal  of  management  studies  30:  6 

November 1993

4. Boisot,  M.H.  (1995)  “Information  space:  a  framework  for 

learning in  organizat ions,  inst i tut ions  and cul ture”.  London 

:  Rout ledge

5. Brown,  J.S.  and  Duguid,  P.  (1991)  “Organizat ional 

learning  and  communit ies  –  of  –  pract ice:  towards  a 

unif ied  view  of  working,  learning  and  innovat ion”, 

Organization science 2 (1) pp. 40-57.

6. Brown,  J.S.  and  Gray  E.S.  (1995)  “The  people  are  the 

company”,  Fast company, no 1 ,  December: 78-82

7. Choo,  C.W.  (1998)  “The  knowing  organization:  how 

organizat ions  use information  to  construct  meaing,  cretate 

knowledge  and  make  decisions”  NY:  Oxford  University 

Press

8. Davenport ,  T.  H.De  Long,  Beers,M  .  “Ti t le:  Successful 

knowledge  management  projects”

 Sloan  Management  Review;  Winter98,  Vol.  39  Issue  2, 

p43

9. Davenport ,  T.H.,  Harr is,  J.G.,  De  Long,  D.  and  Jacobson, 

A.L.  (2001)  ‘Data  to  knowledge  to  results:  bui lding  an 

analyt ic  capabi l i ty’ ,  Cal i fornia  Management  Review,  Vol. 

43, No. 2, pp.117–138.

32



10. Davenport ,T  and  Grover,V.  “General  perspect ives  of 

knowledge  management:  Foster ing  a  research  agenda” 

Journal  of  management  Information  Systems,  Summer 

2001, Vol 18, No1, pp.5-21

11. Grant,  R.M. (1996) “Prospering in Dynamical ly  competit ive 

environments:  organizational  capabil i ty  as  knowledge 

integration”  Cal i fornia  Management  Review,  33(3):  114-

135

12. Hansen,M.  Nohria,  N.  &  Tierney  T.  (1999)   “What  is  your 

strategy  for  managing  knowledge?  Harvard  Business 

review, vol  77 (2), 106-116

13. http:/ /psol.gmu.rdu- What is learning Organizat ion.

14. Interpretat ion, Organizat ion Studies, EGOS

15. Kay,  J.  (1993)  “Foundations  of  corporate  success”  NY: 

Oxford University Press

16. Mabey C, Managing Learning, p. 24

17. Maki,  E  ,  Jarvenpaa,  E  and  Hamalainen,  L  (2002) 

“Analyzing  Intraorganizat ional  knowledge  management” 

Helsinki University of Technology, Inter im research 

18. March,  J.G.  (1991)  “Explorat ion  and  exploitat ion  in 

organizat ional  learning”  Organization  Science,  2,  pp.  71-

87

19. Nonaka,  I  (1991),  “The  knowledge-creat ing  company”, 

Harvard  Business  Review,  69,  November-December,  96-

104.

20. Nonaka,  I .  (1994)  “A  dynamic  theory  of  organizational 

knowledge  creat ion”  Organization  Science,  Vol  5  no1 

February 

21. Nonaka,  Ikuj i ro  and  Takeuchi,  Hirotaka,  (1995)  The 

Knowledge-Creating  Company.  Oxford  Universi ty  Press, 

Oxford, New York, 

22. Polanyi,  M.  (1966)  “The  tacit  dimension”  London, 

UK:Routeledge and Kegan Paul

33



23. Robbin,  S.,(2000),  Essent ials  of  Organizat ional  Behavior, 

Prentice Hall

24. Rosen,  S.  (1991)  “Transact ions  cost  and  internal  labor 

markets”  The  nature  of  f i rms,  Oxford  University  Press, 

New York, pp.75-89

25. Simon,  H.A.  (1991)  “Bounded  rational i ty  and 

organizat ional  learning”,  Organizat ional  science,  65(2)  p. 

132

26. Smid.,  G.  (2001)   “How  to  support  interact ive  learning  in 

act ivi ty systems?” Proposal for PHD research

27. Spender,  J.C.  “Organizat ional  knowledge,  learning  and 

memory:  three  concepts  in  search  of  a  theory”  Journal  of 

Organizational Change Management,  Vol.  9 No. 1, 1996

28. Th.  Davenport,  L.  Prusak(2000),  Working Knowledge:  How 

organizat ion manage what they know, p. 6

29. The  World  Bank  “What  is  Knowledge  Management” 

October 1998

30. Wegner,  E  (1991)  “Communit ies  in  practice:  where 

learning happens”, Benchmark, Fall  edit ion, pp. 82-84

31. Μέντζας,  Γ.  και  Αποστόλου,  Δ.  (2002)  «Διαχείριση 

γνώσης:  Η  επιχειρηματική  πρόκληση  του  21ου  αιώνα» 

Πληροφοριακό δελτίο της εταιρίας Planet A.E.

32. Μπουραντάς,  Δ.,(2001),Μάνατζμεντ,  Σταμούλης,  σελ  491-

492

34



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

35



Η ΓΝΩΣΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η  επιστήμη  της  γνώσης  έχει  εισέλθει  σε  μία  εποχή 

όπου  οι  παραδοσιακοί  πυλώνες  της  οικονομικής  δύναμης 

δεν  αποτελούν  τους  καθοριστικούς  παράγοντες  για  την 

επιτυχία  σε  μία  επιχείρηση.  Το  μέλλον  και  η  επιτυχία  της 

επιχείρησης  καθορίζονται  πλέον  από  την  ικανότητα  της  να 

αξιοποιεί  τον  πλέον  εκμεταλλεύσιμο  πόρο  της  ο  οποίος 

είναι  η  επιχειρηματική  γνώση.  Το  σύγχρονο  περιβάλλον 

μεταλλάσσεται  διαρκώς  και  επηρεάζεται  από  τις  αλλαγές 

στο  άμεσο  και  το  έμμεσο  περιβάλλον.  Οι  καταναλωτές 

έχουν  γίνει  πιο  επιτακτικοί  στις  απαιτήσεις  τους  ενώ  η 

ταχύτατες  εξελίξεις  στην τεχνολογία μπορούν να φέρουν τα 

πάνω κάτω σε μία αγορά από την μία μέρα στην άλλη. Έτσι 

μία  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  μαθαίνει  να  προσαρμόζεται 

άμεσα στις  ανάγκες  που  δημιουργούν  αυτές  οι  αλλαγές  και 

την ίδια στιγμή θα πρέπει  να αλλάξει  τις  παραδοσιακές  της 

δομές  και  διαδικασίες  και  εν  συνεχεία  να  δημιουργήσει  ένα 

κλίμα  το  οποίο  θα  βασίζεται  πάνω  στην  αξιοποίηση  της 

υπάρχουσας γνώσης. 

Από  την  στιγμή  που  μία  επιχείρηση  θα  αναπτύξει 

«συστηματικούς  και  μεθοδικούς  μηχανισμούς  διοίκησης  και 

ανάπτυξης  της  επιχειρηματικής  γνώσης,  να  εκμεταλλευτεί 

τ ις  δυνατότητες  και  να  περιορίσει  τις  ελλείψεις  του 

γνωστικού  της  ενεργητικού32» θα  αποκτήσει  ένα συγκριτικό 

32 Μέντζας,  Γ.  και  Αποστόλου,  Δ.  (2002)  «Διαχε ίριση  γνώσης:  Η 

επιχειρηματ ική  πρόκληση  του  21 ο υ  αιώνα»  Πληροφοριακό  δελτ ίο  της 

εταιρίας Planet  A.E.
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ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  έναντι  των  ανταγωνιστών  της. 

Ειδικά  σε  αγορές,  όπως  η  Ελληνική  όπου  η  σωστή 

διαχείριση  της  γνώσης  δεν  έχει  αναπτυχθεί  ευρέως,  η 

σωστή  αξιοποίηση  της  γνώσης  ως  πόρος  δημιουργίας 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  μπορεί  να  δώσει  στην 

επιχείρηση  την  διαφοροποίηση  που  ζητά.  Οι  Nonaka και 

Takeuchi (1995)  εξηγούν  ότι  ένας  από  τους  λόγους  που  οι 

Ιαπωνικές  επιχειρήσεις  έχουν  αποκτήσει  το  ανάλογο 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  είναι  το  γεγονός  ότι  έχουν 

αναπτύξει  πρώτες  από  όλες  τις  επιχειρήσεις  στον  κόσμο 

συστήματα αξιοποίησης της γνώσης.
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2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Αρχικά  η  οργανωσιακή  κουλτούρα  είναι  η 

προσωπικότητα του  οργανισμού.  Η  κουλτούρα αποτελείται 

από  τις  υποθέσεις,  τις  αξίες,  τους  κανόνες  και  τα  απτά 

σημάδια  των  μελών  του  οργανισμού  και  των 

συμπεριφορών  τους.  Τα  μέλη  ενός  οργανισμού 

αντιλαμβάνονται  την  ιδιαίτερη  κουλτούρα  του  οργανισμού. 

Ο  όρος  κουλτούρα  είναι  από  εκείνους  τους  όρους  που 

δύσκολα ερμηνεύονται,  αλλά ο καθένας την αντιλαμβάνεται 

μόλις  την  αισθανθεί.  Η  εταιρική  κουλτούρα  μελετάται  σαν 

σύστημα.  Οι  εισροές  περιλαμβάνουν ανατροφοδότηση από 

την κοινωνία,  επαγγέλματα,  νόμους ιστορίες,  ήρωες κ.α.  Η 

διαδικασία  βασίζεται  σε  δικές  μας  υποθέσεις  και  κανόνες, 

ενώ  οι  εκροές  ή  τα  αποτελέσματα  της  κουλτούρας  μας 

είναι  για  παράδειγμα  οι  οργανωτικές  συμπεριφορές, 

τεχνολογίες, στρατηγικές, εικόνα, προϊόντα, υπηρεσίες κ.α. 

O David Gurteen,  υποστηρίζει  ότι  η  οργανωσιακή 

κουλτούρα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  η  σχετικά  άκαμπτη 

σιωπηρή  υποδομή  των  ιδεών  μας  που  διαμορφώνουν  όχι 

μόνο  τη  σκέψη  μας  αλλά  και  την  συμπεριφορά  μας. 

Δημιουργεί  κατ’  επέκταση  ένα  αποτελεσματικό  σύνολο 

οδηγιών,  βάση  του  οποίου  τα  μέλη  των  οργανισμών 

εργάζονται  και  οι  οργανισμοί  δομούνται.  Η  έννοια  της 
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κουλτούρας  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική  όταν  επιχειρείται 

αλλαγή σ’ έναν οργανισμό3 3.

33 David  Gurteen(1999),  Knowledge  management  magazine,  Vol2, 

Issue 5
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2.2 ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Υπάρχουν  τόσοι  τύποι  κουλτούρας,  όσοι  και  οι 

προσωπικότητες  μας.  Ο  Jeffrey Sonnenfeld προσδιορίζει 

τέσσερις τύπους οργανωσιακής κουλτούρας3 4:

1. Ακαδημαϊκή  κουλτούρα:  Οι  εργαζόμενοι  είναι  πολύ 

καλά  καταρτισμένοι  και  τείνουν  να  μείνουν  στον 

οργανισμό,  ενώ  δουλεύουν  για  τη  περαιτέρω  άνοδο 

τους  στις  ιεραρχίες  του  οργανισμού.  Ο  οργανισμός 

παρέχει  ένα  σταθερό  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  οι 

εργαζόμενοι  μπορούν  να  αναπτυχθούν  και  να 

εξασκήσουν τις δεξιότητες τους.

2. Κουλτούρα  ομάδας  μπέιζμπωλ: Οι  εργαζόμενοι  είναι 

ελεύθεροι  πράκτορες  έχοντας  ιδιαίτερες  δεξιότητες, 

γεγονός  που  τους  καθιστά  περιζήτητους.  Εργαζόμενοι 

αυτού  του  κλάδου  βρίσκουν  εργασία  εύκολα  κάπου 

αλλού.  Τέτοιου  είδους  κουλτούρα  υπάρχει  στις 

τράπεζες και στις εταιρίες με υψηλό ρίσκο.

3. Κουλτούρα  λέσχης:  Η  σημαντικότερη  απαίτηση  για 

τους  εργαζόμενους  ενός  οργανισμού  μ’  αυτή  την 

κουλτούρα  είναι  να  ταιριάξουν  σε  ομάδα.  Συνήθως  οι 

εργαζόμενοι  ξεκινούν  από  το  κατώτερο  επίπεδο  και 

μένουν στον οργανισμό.

4. Κουλτούρα Φρουρίων:  Οι εργαζόμενοι δε ξέρουν πότε 

θα  απολυθούν  από τον  οργανισμό,  αφού οι  οργανισμοί 

αυτοί  υποβάλλονται  συχνά  σε  ολικό  ανασχεδιασμό. 

Υπάρχουν  ευκαιρίες  για  εκείνους,  με  τις  κατά 

περίπτωση, εξειδικευμένες δεξιότητες.

34 www.mapnp.org/ l ibrary(Organizat ion Cul ture by Carter  McNamara)
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2.3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Είναι  πολύ  σημαντική  η  δημιουργία  μίας  κουλτούρας 

που  θα  βοηθήσει  στην  δημιουργία  του  λεγόμενου 

μαθησιακού  οργανισμού  μέσα  από  την  κυκλοφορία  της 

γνώσης.  Η κουλτούρα  θα προωθεί  την  μάθηση και  έτσι  θα 

δημιουργηθεί  ο  μαθησιακός  οργανισμός  που  θα  δώσει 

κίνητρα  στο  προσωπικό  να  μάθει  πιο  γρήγορα  την  γνώση. 

Οι  Michailova και  Husted (2002)3 5  δήλωσαν  ότι   «η 

δημιουργία  της  γνώσης,  το  μοίρασμα  της  και  η  χρήση  της 

γίνονται μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο κουλτούρας.»

Η  ανάλυση  του  υπόβαθρου  της  κουλτούρας  ενός 

οργανισμού  είναι  το  κλειδί  στην  κυκλοφορία  της  γνώσης.  Η 

κουλτούρα  μπορεί  να  έρθει  ως  συμπληρωματική  στις 

τεχνολογίες  της  πληροφορικής  η  οποία  δεν  φτάνει  από 

μόνη της. Βέβαια η αλλαγή στην κουλτούρα της γνώσης δεν 

είναι  κάτι  που  γίνεται  από  τη  μια  στιγμή  στην  άλλη, 

αντιθέτως θα πρέπει να σχεδιαστεί  έτσι  ώστε να προσφέρει 

φιλικό  περιβάλλον  και  στην  κυκλοφορία  της  γνώσης  αλλά 

και στο προσωπικό36.

35 Michai lova,  S  and  Kenneth  H  (2002):  Managing  the  dynamic 

inter faces  between  cul ture  and  knowledge:  A  research  agenda.  MPP 

Working Paper 11-02
36 Michai lova,  S  and  Kenneth  H  (2002):  Managing  the  dynamic 

inter faces  between  cul ture  and  knowledge:  A  research  agenda.  MPP 

Working Paper 11-02
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Η  δημιουργία  μίας  τέτοιας  κουλτούρας  δεν  είναι  κάτι 

εύκολο, αφού μεγάλο ρόλο θα παίξει και η επικοινωνία,  (De 

Long 199737),   ενώ  σε  περιπτώσεις  που  ένας  οργανισμός 

δεν  έχει  προσέξει  στο  παρελθόν  την  κουλτούρα  του  είναι 

πιθανό  να  χρειαστεί  πολλή  προσπάθεια  έτσι  ώστε  να 

αποκτήσει  το  προσωπικό  μία  ενιαία  κουλτούρα  που  θα 

ενισχύει  το  μοίρασμα  της  γνώσης  (Kreie and Cronan 

200038). 

Οι  Davenport and Prusak 1998  έχουν  αναφέρει  ότι  η 

διαχείριση  της  γνώσης  πρέπει  να  κινείται  μαζί  με  ένα 

πρόγραμμα  αλλαγής  στον  χώρο  της  συμπεριφοράς  και  της 

κουλτούρας.  Η  κουλτούρα  της  γνώσης  μπορεί  να 

προωθηθεί  με  πρακτικές  που  θα  προωθούν  την  επιθυμητή 

συμπεριφορά,  όπως  το  να  δίνονται  κίνητρα  στο  μοίρασμα 

της  γνώσης  και  με  την  χρήση  των  άτυπων  καναλιών 

επικοινωνίας.  Χαρακτηριστικά  η  3M,  η  οποία  δίνει  έως  και 

το  15%  του  χρόνου  εργασίας  του  προσωπικού  της  για  να 

επεξεργαστούν  την  άδηλη  γνώση  που  έχουν  και  να  γίνουν 

δέκτες  της  οργανωσιακής  εις  βάθος  γνώσης,  (Nonaka and 

Takeuchi 1995).  Είναι  μία  καινοτόμος  ιδέα  που  δείχνει  το 

ενδιαφέρον  που  έχουν  οι  επιχειρήσεις  στην  δημιουργία  της 

γνώσης  και  του  ανάλογου  περιβάλλοντος  μέσω  μίας 

κουλτούρας που δίνει  κίνητρα για την διάδοση της  γνώσης. 

Βέβαια  η  κουλτούρα  της  γνώσης  έχει  πολλές  διαφορές  σε 

37 De  Long,  D  (2001)  “Bui ld ing  the  Knowledge-Based  Organizat ion: 

How  Cul ture  Dr ives  Knowledge  Behaviors” .  Working  Paper,  Cap 

Gemini  Ernst  & Young Center for  Business Innovat ion
38 Kreie,  J  and  Cronan,  T.  P.   “Making  Ethical  Decis ions  -  How 

companies  might  inf luence  the  choices  one  makes”.  Communicat ions 

of  the Associat ion for  Comput ing  (ACM),  Vol .  43,  Issue  12,  pp.  66-71, 

2000.
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σχέση με την κλασική κουλτούρα.  Αυτό φαίνεται  και  από το 

παρακάτω σχήμα

43

Σχήμα 2α : Οι διαφορές μεταξύ της οργάνωσης και της κουλτούρας της γνώσης και 
της κλασικής οργάνωσης και  κουλτούρας
Πηγή:http://www.kmadvantage.com/docs/km_articles/KM_and_Corporate_Culture.pdf



Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει κάποιες διαφορές.

Παραδοσιακή κουλτούρα Η κουλτούρα της γνώσης

Περιορισμένη διανομή 
πληροφορίας

Εκτεταμένη διανομή 
πληροφορίας

Πολλά επίπεδα διοίκησης Λίγα επίπεδα διοίκησης

Υψηλά ρίσκα Χαμηλά ρίσκα

Περιστασιακή εκπαίδευση Συνεχόμενη εκπαίδευση 

Εστίαση στα χρηματοοικονομικά Εστίαση στο μάρκετινγκ

Κλειστή Ανοικτή

Πίνακας  2α:  Οι  διαφορές  μεταξύ  κλασικής  κουλτούρας  και 

της κουλτούρας της γνώσης. 

Πηγή :http://www.kmadvantage.com/docs/km_articles/KM_a

nd_Corporate_Culture.pdf

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  φαίνεται  ότι  υπάρχουν 

πολλές  διαφορές.  Η  πιο  σημαντική  είναι  ότι  οι  οργανισμοί 

με  κουλτούρα  γνώσης  είναι  πιο  ευέλικτοι  και  δραστήριοι 

ειδικά  σε  περιόδους  κρίσεων και  αλλαγών στο  περιβάλλον. 

Οι  μάνατζερ  θα  πρέπει  να  δημιουργήσουν  τον  μαθησιακό 

οργανισμό που βασίζεται στην κουλτούρα της γνώσης.
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Ο McDermott και O’dell  (200139) εξέτασαν το ρόλο της 

κουλτούρας  στο  μοίρασμα  της  γνώσης  και  δήλωσαν  ότι  τα 

εμπόδια  που  μπορεί  να  δημιουργεί  η  κουλτούρα  μίας 

επιχείρησης  δεν  χρειάζεται  να  υπερπηδηθούν  με  την 

αλλαγή  της  κουλτούρας  όπως  είχαμε  πει  ως  τώρα  αλλά  με 

τον  σωστό  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση  ενός  σχεδίου 

διασποράς της γνώσης. 

Παρόλα αυτά στα συμπεράσματα τους σημειώνουν ότι 

για  να  δημιουργηθεί  μία  κουλτούρα  που  θα  ευνοεί  την 

κυκλοφορία  της  γνώσης  θα  πρέπει  να  γίνει  σύνδεση  της 

γνώσης  που  πρόκειται  να  μοιραστεί  (sharing knowledge) 

και  των  πρακτικών  στόχων,  προβλημάτων  και 

αποτελεσμάτων  των  επιχειρήσεων.  Επίσης  αποδεικνύουν 

ότι  δεν  υπάρχουν  κάποιες  συγκεκριμένες  πρακτικές  αλλά 

ότι  ο  κάθε  οργανισμός  θα  πρέπει  να  προσαρμόζει  την 

κουλτούρα του  στην  διαχείριση  της  γνώσης  δίχως  όμως να 

χρειάζεται  να  ακολουθεί  τ ις  καλύτερες  πρακτικές, 

παίρνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι  ο κάθε οργανισμός 

έχει  κάποια μοναδικά στοιχεία στην κουλτούρα του που δεν 

έχουν οι άλλοι.

Εδώ  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  ακόμα  δεν 

υπάρχει  κάποια  «καλύτερη  πρακτική»  στο  θέμα  της 

διαχείρισης της γνώσης. Σε μία έρευνα του, ο  Chase40 είπε 

ότι  η  διαχείριση  της  γνώσης  έχει  προς  το  παρόν  επιτυχία 

39 McDermott  and  O’Del l  “Overcoming  cul tural  barr iers  to  shar ing 

knowledge”  Journal  of  Knowledge  Management,  Vol .  5  Number  1  pp. 

76-85
40 Chase,  R.  “The  knowledge  –  Based  organizat ion:  An  internat ional 

survey”  The  journal  of  knowledge  management,  Vol  1(1)  September 

1997
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σε «μαλακά θέματα» (soft issues)  όπως η κουλτούρα και οι 

άνθρωποι.  Άρα  το  γεγονός  ότι  μία  επιχείρηση  έχει 

δημιουργήσει  την  κατάλληλη  κουλτούρα  δεν  σημαίνει  ότι 

έχει  καταφέρει  να  δημιουργήσει  τον   οργανισμό  που  θα 

χρησιμοποιεί  την  γνώση  ως  μέσο  παραγωγής  καινοτομίας 

και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

2.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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Σύμφωνα  με  τη  θεωρία,  ο  οργανισμός  Μάθησης 

βρίσκεται  στο διάστημα μεταξύ του Λογικού Σχεδιασμού και 

του  Ινκρεμενταλισμού.  Ο  Λογικός  σχεδιασμός   επιχειρεί  να 

μετακινήσει  τον  οργανισμό  από  τη  παρούσα  θέση  του  σε 

μια καινούργια, με σκοπό τη διατήρηση του σ’ αυτή όσο πιο 

αποτελεσματικά  γίνεται  μέσω  λογικών  διαδικασιών,  αρκεί 

το  περιβάλλον  να  είναι  προβλέψιμο,  η  συμπεριφορά  του 

οργανισμού  να  είναι  ελεγχόμενη  και  να  μπορεί  να  υπάρξει 

λογική  ανάλυση.  Από  την  άλλη  ο  Ινκρεμενταλισμός 

υποστηρίζει  ότι  ο  Λογικός  Σχεδιασμός  δεν  είναι  πιθανός 

γιατί  το  μέλλον  είναι  συνήθως  απρόβλεπτο.  Οι  οργανισμοί 

είναι  αντιδραστικοί  και  οι  στρατηγικές  που  υιοθετούνται 

είναι  αποτέλεσμα  των  αντιδράσεων  αυτών  στα  γεγονότα, 

που είναι έξω από τον έλεγχο του. Στη μέση αυτών των δύο 

διαστάσεων υπάρχει ο οργανισμός μάθησης4 1 :

4 1

 Dr Γεώργος-  Μιχαήλ  Κλήνης,  Σημειώσεις  Στρατηγικό  Μάνατζμεντ  Ι Ι , 

Οργανωσιακή Μάθηση
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Σχήμα 2β:  Dr Γεώργος-  Μιχαήλ Κλήνης,  Σημειώσεις  Στρατηγικό 

Μάνατζμεντ Ι Ι ,  Οργανωσιακή Μάθηση

Παρά το γεγονός ότι οι όροι εταιρεία μάθησης ή οργανισμός 

μάθησης  είναι  σχετικά  πρόσφατοι,  η  ιδέα  προϋπήρχε  και  η 

σχετική  βιβλιογραφία  είναι  αρκετή.  Ο  αγώνας  εναρμόνισης 

της προσωπικής ανάπτυξης και των οργανωμένων σχέσεων 

ξεκινά από τον Μωυσή4 2.  

Παρακάτω  θα  δώσουμε  ενδεικτικά  δύο  ορισμούς  για  τον 

οργανισμό μάθησης. Συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα  με  τον  Peter Senge(1990)4 3 ο  οργανισμός 

μάθησης  παρουσιάζεται  σαν  τον  οργανισμό  μέσα  στον 

οποίο  δεν  γίνεται  να  μη  μάθεις  αφού  η  μάθηση  είναι 

ενσωμάτωμενη  στην  πλοκή  της  ζωής.  Στον  οργανισμό 

μάθησης,  το  σύνολο  των  ανθρώπων  συνεχώς  αυξάνει 

42 M.  Pedler,  J.  Burgoyne,  T.  Boydel l ,  The  learning  company:  A 

strategy for susta inable development,  σελ 5
43 Senge  P,  The  Fi f th  Discipl ine:  The  Ar t&Pract ice  of  Learning 

Organsizat ion.
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την ικανότητα του να δημιουργεί, αυτό που το ενδιαφέρει 

και που θέλει να δημιουργήσει.

2. Ο  I.  Nokana(1991)4 4,  παρουσιάζει  τον  Οργανισμό 

Μάθησης  ως  ένα  μέρος  όπου  η  επινόηση  καινούργιας 

γνώσης  δεν  είναι  μια  εξειδικευμένη  ενέργεια,  αλλά  ένας 

τρόπος συμπεριφοράς,  ένας  τρόπος ζωής,  στον  οποίο  ο 

καθένας λειτουργεί ως εργάτης γνώσης. 

Έχοντας  δώσει  ένα  πρώτο  πλαίσιο  της  βιβλιογραφικής 

υποστήριξης της μετέπειτα πτυχιακής μελέτης μας αλλά και 

έχοντας  οριοθετήσει  όρους  όπως  γνώση,  μάθηση, 

οργανωσιακή  μάθηση  κ.λ.π,  θα  προχωρήσουμε  τώρα  στην 

διαδικασία παρουσίασης κάποιων θεωρητικών μοντέλων

2.5          ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ  

44 Nokana I (1991),  The  Knowledge-creat ing Company,  HBR,  November 

–December,  pp.  96-104
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Υπάρχουν  πολλοί  θεωρητικοί  οι  οποίοι  εστίασαν  στη 

δημιουργία  μοντέλων  τα  οποία  αναλύουν  και  αναπτύσσουν 

τα χαρακτηριστικά του οργανισμού μάθησης. Συγκεκριμένα, 

παρακάτω παραθέτουμε τρία από τα βασικά μοντέλα:

1. Η  V.  Gregory παρατηρεί  ότι  ο  οργανισμός που επιθυμεί 

να γίνει  Οργανισμός Μάθησης θα πρέπει  να έχει  τα εξής 

χαρακτηριστικά45:

 Να διευκολύνει  την  αποτελεσματική επικοινωνία 

σε  όλο  το  φάσμα  της  επιχείρηση,  ώστε  να 

διαχέονται  οι  απαραίτητες  πληροφορίες 

γρήγορα  και  αποτελεσματικά  και  σε  συνδυασμό 

με  την  επιθυμία  των  μελών  του  οργανισμού  να 

δεχθούν  και  να  χρησιμοποιήσουν  αυτές  τις 

πληροφορίες.

 Πρέπει  να  εξασφαλίσει  τη  συνοχή  της 

οργανωσιακής  μνήμης,  ως  ουσιώδες  στοιχείο 

στην πρόσβαση πληροφοριών,  όποτε  αυτή είναι 

απαραίτητη  και  σε  οποιοδήποτε  επίπεδο  του 

οργανισμού.

 Ύπαρξη ενός συστήματος πληροφοριών που θα 

επιτρέπει  τη  συσχέτιση  της  νέας  πληροφορίας 

με την υπάρχουσα γνώση ώστε να δημιουργείται 

νέα γνώση.

 Δημιουργία  και  εγκατάσταση  ενός  συστήματος 

πληροφοριών  που  θα  διευκολύνει  τη  λήψη 

αποφάσεων  στους  διευθυντές  και  στη 

δημιουργία διαδικασιών.

45 www.cas.usf .edu(Knoweledge  Management  &The  Learning 

Organizat ion:  What is Learning Organizat ion)
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Σύμφωνα  με  τον  R.Karash(1995)  οι  Οργανισμοί  Μάθησης 

παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Λειτουργούν  σαν  αποθήκη  ανεξάρτητων 

σκέψεων.

2. Έχουν  τη  δυνατότητα  να  χειρίζονται  την 

αλλαγή.

3. Επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας.

4. Διαθέτουν  αφοσιωμένο  εργατικό 

δυναμικό.

5. Μεταφέρουν  στους  ανθρώπους  τους  το 

μήνυμα ότι  τα πράγματα πρέπει  συνεχώς 

να βελτιώνονται.

6. Διαθέτουν μεγάλα όρια αντίληψης.

7.  Έχουν  επίγνωση  των  ανθρωπιστικών 

βασικών αρχών.

Τέλος  παραθέτουμε  ένα  τρίτο  μοντέλο  το  οποίο  θα 

αποτελέσει  και  τη  βάση  της  μελέτης  μας.  Συγκεκριμένα  το 

εν  λόγω  μοντέλο  εκπονήθηκε  από  τους  M.Pedler, 

J.Burgoyne και  T.  Boydell,  οι  οποίοι  στηριζόμενοι  σε 

προηγούμενους  μελετητές,  καθώς και  στη  προσωπική  τους 

εμπειρία  και  έρευνα,  παρουσίασαν  μια  λίστα  με  τα  κοινά 

χαρακτηριστικά  των  οργανισμών  που  προσπαθούν  να 

εφαρμόσουν την ιδέα του Οργανισμού Μάθησης. Παρακάτω 

παραθέτουμε αυτά τα χαρακτηριστικά:

1. Μαθησιακή προσέγγιση της Στρατηγικής.

2. Δημιουργία συμμετοχικής πολιτικής.

3. Πληροφορόρηση.
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4. Καθορισμένη Λογιστική και Ελεγχτική διαδικασία.

5. Εσωτερική Ανταλλαγή.

6. Ευελιξία Ανταμοιβών.

7. Αποτελεσματικές δομές.

8. Εργαζόμενοι ως περιβαλλοντικοί ανιχνευτές.

9. Μάθηση από άλλες εταιρίες.

10.Κλίμα Μάθησης.

11.Ευκαιρίες  προσωπικής  ανάπτυξης  σε  όλο  τον 

οργανισμό.

Ο λόγος  που  θα επιλέξουμε  το  συγκεκριμένο μοντέλο 

έχει  να  κάνει  με  την  αναφορά  του  στα  περισσότερα 

χαρακτηριστικά  της  οργανωσιακής  μάθησης.  Το 

συγκεκριμένο  μοντέλο  όπως  είδαμε  παραπάνω  καλύπτει 

έντεκα  κριτήρια,  περισσότερα  από  κάθε  άλλο  μοντέλο  το 

οποίο  υπάρχει.   Παρακάτω  παραθέτουμε  τα  11  αυτά 

χαρακτηριστικά  σχηματικά  όπως  δίνονται  από  τους  τρεις 

συγγραφείς46:

46 M.  Pedler,  J.  Burgoyne,  T.  Boydel l ,  The  learning  company:  A 

strategy for susta inable development,  σελ 15-25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ            

3.1 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΩ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα  με  τον  Malone το  1991  στο  άρθρο  του 

«Toward a theory of intrinsically motivating instruction»  τα 

ηλεκτρονικά  παιχνίδια  αποτελούν  τη  βάση  της  ανάπτυξης 

της  γνώσης  μέσα  στην  επιχείρηση  αφού  αλλάζουν  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  οι  εργαζόμενοι  μαθαίνουν.  Ουσιαστικά 

μεταπλάθει  τη  γνώση  σε  διασκέδαση,  χωρίς  όμως  να  την 

απλουστεύει,  απλά  την  περνά  με  ένα  διαφορετικό  τρόπο 

στους εργαζόμενους4 7 . 

Τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  σύμφωνα  με  το  Βοσνιάδη 

Π.  στο  βιβλίο  του:  «Πώς  μαθαίνουν  οι  εργαζόμενοι», 

παρέχουν  εξωτερικά  και  εσωτερικά  κίνητρα,  τα  οποία 

αναφέρονται  στην περιέργεια  και  τη  φαντασία  οι  οποίες  ως 

αισθήματα  αναπτύσσονται  στον  εργαζόμενο  και  τον 

οδηγούν  στην  αναζήτηση  της  γνώσης  χωρίς  να  απαιτεί 

περαιτέρω  ανταμοιβές,  πέρα  από  το  να  μάθει  ενώ 

συγχρόνως διασκεδάζει.  Η προσπάθεια για επιτυχία γίνεται 

η  ανταμοιβή  του  εργαζόμενου  και  με  βάση  αυτήν  οδηγείται 

στη γνώση4 8.

47 Malone,  T.  W.  (1991).  Analogies  Between  Human  Organizat ion  and 

Art i f ic ial  Inte l l igence  Systems:  Two  Examples  and  Some  Ref lect ions. 

In  M.  Masuch  (Ed.),  Distr ibuted  Inte l l igence:  Perspect ives  of  Art i f ic ia l  

Inte l l igence  on  Organizat ion  and  Management  Theory.  Amsterdam: 

Elsevier.
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Πρώτοι  οι  Lepper και  Malon με  βάση  τα  παραπάνω 

δεδομένα  που  πρώτοι  είχαν  διαπιστώσει  και  μελετήσει, 

πρότειναν  μέσα  από  το  άρθρο  τους  « Intrinsic  motivation 

and  instructional  effectiveness  in  computer-based 

education»,  τη  χρήση  των  εκπαιδευτικών  παιχνιδιών  ως 

μέσω διάχυσης της γνώσης σ’ έναν οργανισμό4 9. 

Σύμφωνα  με  τους  συγγραφείς  τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια  είναι  αυτά  τα  οποία  εκπαιδευουν  το  μυαλό  μέσα 

από  την  προσπάθεια  στην  οποία  το  υποβάλουν,  όχι  μόνο 

να  σκεφτεί  αλλά  και  να  επιδιώξει  να  πετύχει.  Ο 

ανταγωνισμός  που  δημιουργούν,  η  στοχοθέτηση  για 

επίτευξη βαθμολογιών κ.λ.π,  είναι  κάποια από τα δεδομένα 

βάση  των  οποίων  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  οδηγούν  τον 

εργαζόμενο  στην  ανάπτυξη  της  νοητικής  του  ικανότητας 

αλλά και στη βελτίωση των γνώσεων του.

Σύμφωνα  με  τον  Klawe και  Phil ips «τα  εκπαιδευτικά 

παιχνίδια  θα  πρέπει  να  θεωρηθούν  η  βάση  της  διάχυσης 

της  γνώσης διότι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ενθαρρύνουν  την 

ανάπτυξη  της  λογικής  αλλά  και  την  απόκτηση  γνώσεων  με 

έναν ευχάριστο τρόπο»5 0.

48 Βοσνιάδου,  Σ. ,  (2002),  Πως  μαθαίνουν  οι  εργαζόμενοι,  Διεθνές 

Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO

49 Lepper ,  M.R.,  Malone ,  T.W.,  1987:  Intr insic  mot ivat ion  and 

instruct ional  effect iveness  in  com-  . . .  Lawrence  Er lbaum  Associates, 

Hi l lsdale
50 Klawe,  M.  &  Phi l ips,  E.  (1995),  A  classroom  Study:  Electronic 

Games  Engage  Chi ldren  as  Researchers ,  Proceedings  of  CSCL  ’95 

Conference,  Bloomington,  Indiana,  209-213
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Η  βάση  των  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  αναφέρεται  σε 

ένα  πάζλ  γνώσης,  το  οποίο  οι  χρήστες  πρέπει  να 

συμπληρώσουν  προκειμένου  να  επιτύχουν,  τους  στόχους 

που  τους  καθορίζει  το  ίδιο  το  παιχνίδι.  Ο  πρώτος  που 

έκανε  έρευνες  πάνω  στο  συγκεκριμένο  πεδίο  ο  Gordon το 

1970,  αναφέρει  ότι:  «Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν: 

«μία  πηγή  κινήτρου  για  τους  χρήστες  να  δοκιμάσουν  τις  

γνώσεις  τους,  να  τις  αναπτύξουν  εφαρμόζοντάς  τις  καθώς 

και  να  μάθουν  πράγματα  που  δεν  γνωρίζουν,  ενώ 

ταυτόχρονα διασκεδάζουν»51. 

Τα μέσα που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

προκειμένου  να  αναπτύξουν  τη  διοίκηση  της  γνώσης  μέσα 

στον οργανισμό είναι τα ακόλουθα52:

1. Υποθετικά  γεγονότα  με  φανταστικούς  στόχους,  με 

δεδομένα  κρίσης  αλλά  και  μέσα  τα  οποία  έχει 

υποθετικά  ο  χρήστης  για  να  αντιμετωπίσει  την 

κατάσταση,  στην  οποία  τον  υποβάλει  το  παιχνίδι. 

Για  παράδειγμα  το  παιχνίδι  μπορεί  να  ορίζει  το 

χρήστη  υπεύθυνο  παραγωγής  και  να  πρέπει  να 

διαχειριστεί  μια  κρίση  έλλειψης  αποθεμάτων,  του 

δίνει  επιλογές  και  του  ζητά  να  δώσει  λύση. 

Αναλόγως τη λύση που δίνει τον βαθμολογεί,  ή τον 

μεταφέρει  σε  ένα  άλλο  πεδίο,  όπου  και  εκεί 

συναντά ένα νέο πρόβλημα.

51 Malone,  T.  W.  (1980),  What  make  things  fun  to  learn?  A  study  of 

intrinsically motivating computer games, Cognitive and Instructional Science 

Series, CIS-7, Xerox Palo Alto Research Center, Palo Alto
52 Klawe,  M.  (1999),  Computer  Games,  Educat ion  And  Inter faces:  The 

E-GEMS Project
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2. Μοντέλο  μάθησης  μέσα  από  τη  πράξη.  Το 

συγκεκριμένο  μέσο  που  χρησιμοποιούν  τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια,  βοηθά το  χρήστη μέσα από 

συγκεκριμένες  μελέτες  περίπτωσης  να  μάθει  μέσα 

από το παιχνίδι.  Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί 

να  εργάζεται  σ’  ένα  λογιστικό  γραφείο  να  έχει 

περάσει  το  στάδιο  της  εκπαίδευσης  και  η  διοίκηση 

να  θέλει  να  αξιολογήσει  τις  γνώσεις  του  τον 

υποβάλει  σ’  ένα  παιχνίδι  πολλαπλών  ερωτήσεων 

και μελετών περίπτωσης, στις οποίες αν ο χρήστης 

απαντήσει  τότε  θα  αποδείξει  και  εμπράκτως  τη 

γνώση του. 

3. Ηλεκτρονικό  περιβάλλον,  ο  χρήστης  υποβάλλεται 

σε  νέα  περιβάλλοντα  γνώσης  και  μάθησης. 

Ουσιαστικά  το  παιχνίδι  δημιουργεί  εικονικά 

περιβάλλοντα,  όπου  και  ισχύουν  εικονικές 

καταστάσεις  και  του  ζητά  αφού  πρώτα  του  έχει 

δώσει  συγκεκριμένο  ρόλο  να  λειτουργήσει  μέσα  σ’ 

αυτά.  Ως παράδειγμα μπορούμε  να αναφέρουμε  τα 

παιχνίδια  management,  όπου ο χρήστης λειτουργεί 

σ’  ένα  διαφορετικό  περιβάλλον  από  αυτό  που 

λειτουργεί  καθημερινά  και  η  εταιρία  τον  αξιολογεί 

από τις αντιδράσεις του μέσα σε αυτό53.

Σύμφωνα  με  τους  Marago K. και  Grigoriadou M. 

(2005)  η  παραδοσιακή  μάθηση  στο  σύγχρονο 

ανταγωνιστικό  περιβάλλον  που  δρούν  οι  επιχειρήσεις,  δεν 

μπορεί  να  τις  βοηθήσει  να  συλλέγουν  τόσες  πληροφορίες, 

ώστε  να  καθίστανται  οργανισμοί  μάθησης,  οι  σύγχρονες 

53 Facer,  K.  (2002),  Interact ive  Education:  Chi ldren's  Out  of  School 

Uses of  Computers,  Prel iminary Analysis of  2001 Survey
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τεχνολογίες  στις  οποίες  υπάγονται  και  τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια,  έχουν  την  ικανότητα  να  ενισχύσουν  ένα 

οργανισμό  μια  και  σήμερα  η  διάχυση  γνώσης  δεν  είναι 

απλά  μια  μεταφορά  πληροφοριών  μέσω  ενημερωτικών 

εντύπων  και  εγχειριδίων  αλλά  αποτελεί  μια  ουσιαστική 

επιμόρφωση  και  εκπαίδευση  και  χρήση  σύγχρονων 

τεχνολογιών όπως έμπειρα συστήματα αλλά και  συστήματα 

στήριξης αποφάσεων54. 

Τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  βοηθούν  τον  χρήστη-

εργαζόμενο  να  αποφύγει  την  ανία,  να  εξασκήσει  το  μυαλό 

του  αλλά  και  να  εμβαθύνει  στη  διαδικασία  της  γνώσης, 

αναπτύσσοντας μέσα από ηλεκτρονικά παιχνίδια αισθήματα 

όπως  άγχος,  ανησυχία,  αγωνία,  χαρά,  λύπη,  ικανοποίηση 

κ.λ.π.55.

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

54 Μαραγκός  Κ.,  Γρηγοριάδου  Μαρία  (2005).  δ ιερεύνηση  των 

χαρακτηριστ ικών  των  κινήτρων  και  της  δυναμικής  χρήσης  των 

ηλεκτρονικών  παιχνιδ ιών  στη  μαθησιακή  διαδικασία ,  Πρακτ ικά  4ου 

Πανελλήνιου  συνεδρίου  -  Oι  τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 29/9-03/10 2005.
55 Sedighian,  K.  (1997),  Chal lenge  Driven  Learning:  A  model  for 

Chi ldren’s  Mult imedia  Mathematics  Learning  Environments,  World 

Conference  on  Educat ional  Mul t imedia  and  Hypermedia,  Calgary, 

Canada
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Η  ενασχόληση  των  θεωρητικών  της  διοίκησης  της 

γνώσης  με  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  αναφέρεται  στη 

σημασία  των  τελευταίων  στην  παρακίνηση  των 

εργαζομένων  ώστε  να  ενδιαφέρονται  για  τη  μάθηση  και  τη 

γνώση.  Όταν  οι  εργαζόμενοι  αναπτύσσουν  το  ενδιαφέρον 

τους  σχετικά  με  τη  γνώση,  τότε  είναι  φυσικό  η  εταιρία  να 

μεταμορφώνεται σ’ έναν οργανισμό μάθησης.

Σύμφωνα  με  τον  Prensky (2002),  τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια  έχουν  την  ικανότητα  να  επαναπροσδιορίζουν  τη 

γνώση  και  τη  σκέψη  των  χρηστών,  ενώ  τους  βοηθά  να 

αναπτύσσουν και ικανότητες όπως5 6 :

1. Βελτίωση  και  καλύτερη  διαχείριση  των 

αντανακλαστικών τους.

2. Ανάπτυξη  παράλληλης  σκέψης  σε  σχέση  με  την 

επεξεργασία περισσότερων από ένα προβλημάτων.

3. Γνώση  μέσα  από  τη  μελέτη  γραφικών 

παραστάσεων

4. Ικανότητα επικοινωνίας

5. Αύξηση της Ενεργητικότητας

6. Διασκέδαση και μάθηση.

7. Φαντασία

8. Φιλική αντιμετώπιση της τεχνολογίας

Όλα  τα  παραπάνω  είναι  απόρροια  της  χρήσης  των 

ηλεκτρονικών   παιχνιδιών.  Ο  χρήστης  αναπτύσσεται  μέσα 

από  αυτά,  μαθαίνει  ενώ  παίζει  και  βρίσκεται  στη  συνέχεια 

56 Prensky,  M.  (2002),  Digi ta l  Game-based  Learning,  New  York: 

McGraw-Hi l l
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σε μια  κατάσταση μέσα από την οποία  μπορεί  να  βοηθήσει 

καλύτερα την εταιρία στην  οποία εργάζεται  να μεταπλαστεί 

σ’ έναν οργανισμό μάθησης και γνώσης. 

Θεωρητικοί  που  μελέτησαν  τους  λόγους  για  τους 

οποίους  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  είναι  ευχάριστα  και 

γίνονται  αμέσως  αρεστά  τους  εργαζόμενους  κατέληξαν 

στους παρακάτω λόγους57:

1. Προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου.

2. Αναπτύσσουν την περιέργεια του χρήστη.

3. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της  λογικής.

4. Βοηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων

Σύμφωνα  με  τον  Gonzalez το  2002  «οι  χρήστες-

εργαζόμενοι  δεν  έχουν  την  ίδια  συμπεριφορά  προς  τα 

ηλεκτρονικά  παιχνίδια  και  αυτό  είναι  το  σημαντικό  για  τον 

οργανισμό,  γιατί  μέσω αυτών αναγνωρίζουν συμπεριφορές, 

καθορίζουν ρόλους και  έχουν μια καλύτερη και  πληρέστερη 

άποψη για το προσωπικό του58».

57 Sedighian,  K.  (1997),  Chal lenge  Driven  Learning:  A  model  for 

Chi ldren’s  Mult imedia  Mathematics  Learning  Environments,  World 

Conference  on  Educat ional  Mul t imedia  and  Hypermedia,  Calgary, 

Canada
58 Gonzalez,  C.  S.  Moreno,  L. ,  Agui lar,  R.  M.  &  Estevez,  J.  I .  (2000), 

Towards  the  Ef f ic ient  Communicat ion  of  Knowledge  in  an  Adapt ive 

Mult imedia  Interface,  Proceedings  de  Interact ive  Learning 

Environments for Chi ldren ,  Athens,  Greece
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3.3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ

3.3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Στη  συγκεκριμένη  ενότητα  θα  παρουσιάσουμε 

διάφορα  μέσα  διάχυσης  της  γνώσης  στις  σύγχρονες 

επιχειρήσεις,  στην  προσπάθεια  μετάπλασης  τους  σε 

οργανισμούς  μάθησης  και  διοχέτευσης  πληροφοριών. 

Σκοπός  μας  είναι  να  δείξουμε  το  πώς  συνδέονται  αλλά  και 

βελτιώνονται  με  τη  συμβολή  των  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών. 

Συγκεκριμένα59:

59 Sef ton-Green ,  J.  (2003).  Informal  learning:  Substance  or  sty le? 

Teaching Education,  13, 37-52
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1. Διάλεξη: Η παραδοσιακή διάλεξη είναι μια μακρόσυρτη ομιλία η 

οποία  πολλές  φορές  δεν  δίνει  το  περιθώριο  συμμετοχής  του 

ακροατηρίου  και  όταν  το  δίνει  γίνονται  ολιγόλεπτες  ερωτήσεις, 

πολλές φορές χωρίς ουσία. Σύμφωνα με τον Sefton – Green J 

(2003),  οι  σύγχρονες  διαλέξεις  πλαισιώνονται  από γραφήματα, 

παρουσιάσεις αλλά και από συνεχή συμμετοχή η οποία μπορεί 

να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών προκειμένου 

η εταιρία ή ο ομιλητής να διαπιστώσει  κατά πόσο οι  ακροατές 

αφομοίωσαν αυτά τα οποία ανέφερε στην ομιλία του.

2. Ομιλία: Η ομιλία περιλαμβάνει πληθώρα τεχνικών στη διάχυση της 

γνώσης  και  επιτρέπει  τη  συμμετοχή  των  εκπαιδευόμενων.  Η 

μεταμόρφωση της  με  τη βοήθεια  των παιχνιδιών έχει  παρόμοια 

λειτουργία όπως και στη διάλεξη. Απλά εδώ λόγω των λιγότερων 

ατόμων αλλά και της συμμετοχής, δεν είναι πάντα απαραίτητη αν 

όμως εφαρμοστεί μπορεί να εκφραστεί μέσα από ποιο περίπλοκα 

παιχνίδια  και  μελέτες  περίπτωσης,  οι  οποίες  θα  βοηθήσουν  το 

ακροατήριο να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο της ομιλίας. 

3. Εκπαίδευση σε  εστιασμένη  εργασία:  Η  χρήση  των 

ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  στην  εστιασμένη  εκπαίδευση 

έχει τ ις ακόλουθες λειτουργίες: 

I. Ο  εκπαιδευόμενος  αφού  έχει  ακούσει  τη  διαδικασία  που 

πρέπει  να  ακολουθήσει,  προσπαθεί  να  την  εφαρμόσει  σε 

ένα  simulation  game (εξομοιώση) .  Αυτό  τον  βοηθά να  την 

κατανοήσει και την εφαρμόσει συγχρόνως.

II. Μέσα από το  simulation  game ,  ο  εκπαιδευόμενος μπορεί 

να  προσπαθήσει  όσες  φορές  θέλει,  μέχρι  να  μάθει  τη 

διαδικασία στην οποία εκπαιδεύεται.

III. Η  διάχυση  της  γνώσης  σε  συγκεκριμένη  εργασία  με  τη 

βοήθεια  των  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  είναι  μέθοδος  με 
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στόχο  την  παρουσίαση  και  την  άσκηση  των  δεξιοτήτων 

που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  ενός  έργου.  Τα 

παιχνίδια  βοηθούν  στην  καλύτερη  και  αμεσότερη 

κατανόηση

IV. Role – Play: Τα παιχνίδια ρόλων εξελίχθηκαν μέσα από 

τη  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Συγκεκριμένα 

ο  εργαζόμενος  παίζει  το  ρόλο  που  του  δίνει  το  παιχνίδι 

και  μέσα από αυτόν μαθαίνει  καλύτερα το  ρόλο του μέσα 

στην  επιχείρηση.  Για  παράδειγμα  αν  είναι  πωλητής,  το 

παιχνίδι  τον  υποβάλει  σε  διάφορες  καταστάσεις 

διαπραγματεύσεων  με  υποθετικούς  πελάτες,  αν  ανήκει 

στην  παραγωγή  του  αναθέτει  να  διαχειριστεί  κρίσεις 

κ.λ.π

V. Μελέτη  Περιπτώσεων:  Οι  μελέτες  περίπτωσης  είναι  και 

πάλι  εικονικές  καταστάσεις,  τις  οποίες  βιώνει  ο  χρήστης 

και μέσα από αυτές βελτιώνει τις γνώσεις του.

VI. IN-TRAY:  Μέσα  από  συγκεκριμένα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια,  οι  εκπαιδευόμενοι  παραλαμβάνουν  σειρά 

αρχείων,  χαρτιών  και  αλληλογραφίας  κλπ  παρόμοια  με 

αυτή  στην  οποία  θα  πρέπει  να  ανταποκριθούν  κατά  τη 

διάρκεια της εργασίας τους 
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3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ       MANAGEMENT   

GAMES       ΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

Σήμερα σε  Η.Π.Α και  Ευρώπη τα  λεγόμενα  Management 

Games ή  αλλιώς  διοικητικά  παιχνίδια,  ανθούν.  Οι  πρώτες 

εταιρίες  οι  οποίες  τα  χρησιμοποίησαν  ήταν  μεγάλες 

πολυεθνικές.  Στα  επόμενα  χρόνια  πολλές  εταιρίες 

ανεξαρτήτου  μεγέθους  άρχισαν  να  τα  χρησιμοποιούν  με 

μεγάλη  επιτυχία.  Σήμερα  οι  χρήσεις  ενός  Διοικητικού 

παιχνιδιού είναι οι ακόλουθε:

 

1. Λειτουργεί ως ένα παιχνίδι. 

2. Εκφράζει  την εταιρική αποστολή και  τη διοχετεύει  στο 

προσωπικό, το «ποτίζει» μ’ αυτήν. 
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3. Είναι  ένας  σύγχρονος  αξιολογητής  και  βοηθά  τις 

επιχειρήσεις  στην  εκπαίδευση  του  προσωπικού  αλλά 

και στη συνεχή ανάπτυξη του.

4. Αποτελεί  ένα  μέσω σύσφιγξης  σχέσεων  μέσα  από  τη 

συνεργασία και το παιχνίδι.

5. Είναι τεστ δημιουργικότητας. 

Τα  Management Games αναφέρονται  σε  σενάρια  ειδικά 

διαμορφωμένα ανάλογα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά60:

1. Το αντικείμενο της εταιρίας, 

2. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 

3. Τους  συμμετέχοντες  -  αριθμός,  ηλικία,  στοιχεία 

προσωπικότητας, 

4. Τη διάρκεια, και 

5. Το budget. 

 Ο λόγος ανάπτυξης από μια εταιρία ενός management 

game αναφέρεται  στη  δυνατότητα  που  της  δίνει  να 

προωθήσει  τη  γνώση  στο  εσωτερικό  της,  μια  γνώση  η 

οποία  θα  προέλθει  μέσα  από  τη  διασκέδαση.  Το 

χαρακτηριστικό  με  τα  management games,  είναι  ότι  μπορεί 

να αναπτυχθούν μέσα από υπολογιστές,  μπορούν όμως και 

να  αναπτυχθούν  και  σε  πραγματικές  συνθήκες  μέσα  ή  έξω 

από  την  εταιρία.  Για  παράδειγμα  ένα  παιχνίδι 

διαπραγμάτευσης  μπορεί  να  παιχτεί  και  σε  ένα  virtual 

περιβάλλον  αλλά  και  σ’  ένα  πραγματικό,  όπου  οι  χρήστες 

60 McGrenere,  J.  (1996),  Design:  Educat ional  Electronic  Mult ip layer 

Games. A l i terature review,

Master  Thesis ,  Department  of  Computer  Science,  Universi ty  of  

Columbia ,  USA
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συμμετέχουν  χωρίς  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  μέσων.  Στη 

δεύτερη περίπτωση μια εταιρία προβαίνει  σε τέτοιου είδους 

management games για τους ακόλουθους λόγους61:

1. Για  να  ανταμείψει  τα  στελέχη  της  για  μια  επιτυχία  της 

εταιρίας, 

2. Για  να βοηθήσει  δύο άτομα στην εταιρία, που δεν έχουν 

καλή επικοινωνία μεταξύ τους, να έρθουν πιο κοντά 

3. Για να κάνει ένα σεμινάριο.

 Σε  ένα  management Game  συμμετέχουν όσοι 

εξυπηρετούν  το  ζητούμενο.  Θα μπορούσαν να  είναι  όλοι  οι 

εργαζόμενοι,  ένα  συγκεκριμένο  τμήμα  της  εταιρίας,    το 

διοικητικό  συμβούλιο,  επιλεγμένα  διοικητικά  στελέχη  ή 

πελάτες.  Μια  ιδέα,  που  έχει  αποδώσει  πολύ,  είναι  η 

δημιουργία  μεικτών  ομάδων  από  στελέχη  της  εταιρίας  και 

άλλους:  προμηθευτές,  στελέχη  εταιριών  με  τις  οποίες 

συνεργάζεστε  ή  εκπροσώπους  του  Τύπου,  έτσι  ώστε  να 

καλλιεργήσετε κλίμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

61 Klawe,  M.  (1999),  Computer  Games,  Education  And  Interfaces:  The 

E-GEMS  Project ,  avai lable  onl ine: 

ht tp: / /www.graphicsinterface.org/proccedings/1999/20
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο  κεφάλαιο  αυτό  μελετώνται  τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια  μέσα  από  το  περιβάλλον  αλληλεπίδρασης  των 

επιχειρήσεων.  .  Συγκεκριμένα  με  βάση  το  παρακάτω 

σχήμα62 θα γίνει η μελέτη αλληλεπίδρασης.

Σχήμα 4α: Δομή σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Πηγή:  Engeström,  Y.  (1987).  Learning  by  expanding:  An  act iv i ty- 

theoret ical  approach  to  developmental  research,  Hels inki :  Orienta-

Konsul t i t ,  avai lable onl ine

62 Engeström ,  Y. (1987) .  Learning by expanding:  An act iv i ty- theoret ical 

approach to developmental  research.  Hels inki ,  Fin land
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Μέσα  από  την  παρουσίαση  των  τομέων  αυτών, 

συγκεκριμενοποιούνται  και  απομονώνονται  οι  ιδιαίτεροι 

παράγοντες  που  οφείλεται  να  ληφθούν  υπόψη  στην 

ανάπτυξη  εφαρμογών  παιχνιδιού  για  την  εκπαίδευση 

εργαζόμενων.
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4.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Στο  κέντρο  ανάπτυξης  ενός  γνωστικού  λογισμικού 

είναι  οι  θεωρίες  μάθησης.  Η  ανάπτυξη  γνωστικού 

λογισμικού  παιχνιδιών  βασίζεται,  σε  συγκεκριμένες 

θεωρίες  μάθησης  και  τεχνικές  εκπαίδευσης  και 

συγκεκριμένα  στις  σύγχρονες  θεωρίες  όπως  οι 

παρακάτω63: 

1.  Ο εργαζόμενος  χτίζει  τη  γνώση  και  τ ις  έννοιες 

στηριζόμενος  στις  σχέσεις  που  τις  συνδέουν  και  σε 

προηγούμενες γνώσεις όπως αυτός τις αντιλαμβάνεται.

1. Κοινωνικο-πολιτισμική  μάθηση:  ο  εργαζόμενους 

μαθαίνει  μέσα σε ένα περιβάλλον που του δίνει  κίνητρα 

και  η  γνώση  εξαρτάται  από  το  περιβάλλον  στο  οποίο 

επιτελείται η διαδικασία μάθησης. 

2. Ανακαλυπτική,  πειραματική  μάθηση:  Οι  εργαζόμενοι 

μαθαίνουν  μέσα  από  τη  βιωματική  μάθηση  και  από  τα 

λάθη τους. 

3. Εγκαθιδρυμένη  μάθηση:  ο  εργαζόμενος  μαθαίνει  στο 

εργασιακό  του  περιβάλλον  μέσα  από  πραγματικές 

εμπειρίες  και  με  τη  βοήθεια  ενός  δικτύου γνώσεων που 

έχει δημιουργηθεί στο περιβάλλον γύρω του. 

Το  παιχνίδι64 καθορίζεται  κατά  βάση  ως  μία  μη 

προφανή  γνωστική  μορφή  δραστηριότητας  που 

63 Dorn,  D.  S.  1989.  Simulat ion  Games:  One  More  Tool  On  the 

Pedagogical  Shelf .  Teaching Socio logy  Vol .  17:1-18
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περιλαμβάνει  τον  ανταγωνισμό  και  καθοδηγείται  από 

κανόνες.  Τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  έχουν  δώδεκα 

χαρακτηριστικά  που  προκαλούν  την  ενασχόληση  των 

παικτών μαζί τους:

Πίνακας 4α:  Χαρακτηριστικά παιχνιδιών και  επίδραση τους 

στον χρήστη.

Χαρακτηριστικά 
παιχνιδιών.

Επίδραση στον χρήστη.

Είναι διασκεδαστικά. Ευχαριστούν και 

διασκεδάζουν τον χρήστη.

Είναι παιχνίδια. Παρέχουν ένταση και 

ενεργή ενασχόληση.

Έχουν κανόνες. Δημιουργούν δομημένο 

περιβάλλον.

Έχουν στόχους. Παρέχουν κίνητρα.

Είναι αλληλεπιδραστικά. Ενεργητικοί παίκτες.

Έχουν προσαρμοστικότητα. Ταιριάζουν στους παίκτες.

Παρέχουν αποτελέσματα και 

ενημέρωση.

Προκαλούν μάθηση.

Παρέχουν καταστάσεις 

νίκης.

Ικανοποιούν τον εγωισμό.

Παρέχουν διλήμματα, Παράγουν αδρεναλίνη.

64 Dempsey,  John  V.,  Rasmussen,  Karen  &  Lucassen,  Barbara  (1996). 

The  Instruct ional  Gaming  Li terature:  Impl icat ions  and  99  Sources . 

Universi ty of South Alabama. Technical  Report  96-1. 
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ανταγωνισμό, προκλήσεις, 

αντιθέσεις.

Δημιουργούν προβλήματα 

προς λύση.

Αυξάνουν τη 

δημιουργικότητα.

Οι παίκτες επικοινωνούν 

μεταξύ τους.

Δημιουργούνται κοινωνικές 

ομάδες.

Έχουν σενάριο και 

περιβάλλον εργασίας.

Προκαλούν συναισθήματα.

Πηγή:  Saegesser,  F.  (1984).  The  introduct ion  of  Play  in  Business.  A 

Phi losophical  Analysis  of  the  Problem.  Simulat ion  &  Games ,  Vol .  15, 

No 1,  75 -  96.
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Τα  παιχνίδια  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  με 

διάφορα κριτήρια 

Πίνακας 4β: Κατηγοριοποιήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το αντικείμενο του παιχνιδιού: Την ύπαρξη δικτύου ή όχι:

Παιχνίδια δράσης (Action games) Stand alone PC games

Παιχνίδια στρατηγικής (Strategy 

games)

Local network games

Παιχνίδια άθλησης (Sport games) On l ine, Wide Area Network 

games

Παιχνίδια περιπέτειας. 

(Adventure games)

Παιχνίδια εξομοίωσης (Simulation 

Games)

Παιχνίδια ρόλου (Role Playing 

Game)

Παιχνίδια εξάσκησης ικανοτήτων 

και επιτραπέζια (Skil l  games, 

board games)

Παιχνίδια τύχης (Chance games)

Πηγή:  Saegesser,  F.  (1984).  The  introduct ion  of  Play  in  Business.  A 

Phi losophical  Analysis  of  the  Problem.  Simulat ion  &  Games ,  Vol .  15, 

No 1,  75 -  96

Σημαντικό  ρόλο  στην  σχεδίαση  εκπαιδευτικών 

ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  διαδραματίζει  η  δυνατότητα 
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σύνδεσης  του  αντικειμένου  μάθησης  με  τις  εκπαιδευτικές 

τεχνικές  μάθησης  και  τους  τύπους  των  παιχνιδιών  που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό αυτό. 

Πίνακας  4γ:  Συσχέτιση  αντικειμένου  γνώσης,  τεχνικής 

γνώσης, τύπου  παιχνιδιού.

Αντικείμενο 
μάθησης

Εκπαιδευτικές 
τεχνικές μάθησης.

Πιθανοί τύποι 
παιχνιδιών

Απομνημόνευση 

γεγονότων, 

πληροφοριών

Ερωτήσεις, 

απομνημόνευση, 

συσχέτιση, 

επαναλαμβανόμενες 

εργασίες.

Τηλεπαιχνίδια στον 

υπολογιστή, 

μνημονικού, 

δράσης, αθλητικά.

Ικανότητες Μίμηση, συνεχή 

εξάσκηση, ενημέρωση 

επίδοσης, αυξανόμενη 

πρόκληση.

Μεγάλης διάρκειας, 

παιχνίδια ρόλου, 

περιπέτειας, 

ανακάλυψης

Κρίση Ανάλυση περιπτώσεων, 

ερωτήσεις, πρακτική 

στη διενέργεια 

επιλογών, 

πληροφόρηση 

αποτελεσμάτων.

Παιχνίδια ρόλου, 

ανακάλυψης, με 

πολλούς παίκτες, 

περιπέτειας και 

στρατηγικής.

Συμπεριφοράς Μίμηση, πρακτική, Παιχνίδια ρόλου.
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ενημέρωση επίδοσης.

Θεωρίες Λογική, ερωτήσεις 

πειραματισμού.

Παιχνίδια 

εξομοίωσης 

πραγματικότητας.

Αιτιολόγησης Επίλυση προβλημάτων, 

παραδείγματα.

Παιχνίδια γρίφων 

και 

ερωτοαπαντήσεων.

Επεξεργασίας Ανάλυση συστήματος 

και επανασχεδιασμός 

του, πρακτική.

Παιχνίδια 

στρατηγικής, 

περιπέτειας.

Διαδικασίες Μίμηση, πρακτική. Παιχνίδια 

διαχείρισης χρόνου 

και 

αντανακλαστικών.

Δημιουργίας Παιχνίδι. Παιχνίδια γρίφων, 

ανακάλυψης νέων 

πραγμάτων.

Ξένες γλώσσες Μίμηση, συνεχής 

πρακτική, εμβάθυνση.

Παιχνίδια ρόλου, 

αντανακλαστικών.
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Συστήματα Κατανόηση αρχών και 

κανόνων, παιχνίδι σε 

μικρόκοσμο, ενέργειες 

διαβαθμισμένης 

δυσκολίας.

Παιχνίδια 

εξομοίωσης.

Παρατήρησης Παρατήρηση 

αποτελεσμάτων.

Παιχνίδια 

συγκέντρωσης, 

περιπέτειας.

Επικοινωνίας Μίμηση, πρακτική Παιχνίδια ρόλου, 

αντανακλαστικών.

Πηγή:  Cordova,  D.I .  &  Lepper,  M.R.  , (1996)  Intr insic  mot ivat ion  and 

the  process  of  learning:  Benef ic ial  ef fects  of  contextual izat ion, 

personal izat ion,  and  choice.  Journal of  Educat ional Psychology ,  88, 

715-730

Για  τη  σχεδίαση  -   υλοποίηση  του  εκπαιδευτικού 

λογισμικού  ώστε  αυτό  να  ικανοποιεί  τους  στόχους  του 

(τόσο  τους  εκπαιδευτικούς  όσο  και  αυτούς  της  παροχής 

κινήτρων  ώστε  να  είναι  αποδοτικό),  υπάρχουν  κάποια 

στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν65:

1. Αποφασίζεται η γνωστική προσέγγιση.

2. Προσδιορίζονται οι ενέργειες.

3. Επεξεργάζονται οι λεπτομέρειες.

4. Ενσωματώνεται στο παιχνίδι η γνωστική μέθοδος.

65 Cordova,  D.I .  &  Lepper,  M.R.  , (1996)  Intr insic  mot ivat ion  and  the 

process  of  learning:  Benef icial  ef fects  of  contextual izat ion, 

personal izat ion,  and  choice.  Journal of  Educat ional Psychology ,  88, 

715-730
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5. Συνδέονται  οι  ενέργειες  γνώσης  με  τις  ενέργειες  της 

αμφίδρομης επαφής.

6. Συσχετίζονται   οι  έννοιες  γνώσης  με  τα  αντικείμενα  της 

αμφίδρομης επαφής του παιχνιδιού.

4.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η  γνώση  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  πάρει  ιδιαίτερη 

βαρύτητα λόγω του γεγονότος ότι   το σύγχρονο μάνατζμεντ 

δίνει  μεγάλη  βαρύτητα  στην  αξία  της  καινοτομίας  και  της 

δημιουργίας.  Η  σχέση  μεταξύ  καινοτομίας  και  γνώσης 

δείχνει  την  αξία  που  έχει  η  διαχείριση  της  γνώσης  για  να 

μπορέσει ένας οργανισμός να αναπτυχθεί.

Η  καινοτομία  ( innovation)  σε  μία  επιχείρηση  έχει  να 

κάνει  με  την  εύρεση,  την  ανάπτυξη  και  την  εκμετάλλευση 

νέων  τεχνολογιών,  προϊόντων  ή  /  και  υπηρεσιών.  Οι  νέες 

φιλοσοφίες  του  μάνατζμεντ  γνωρίζουν  ότι  η  πληροφορία 

είναι  το  αποτέλεσμα  της  εξέλιξης  της  γνώσης  και  ότι 

υπάρχει  σχέση μεταξύ της  πνευματικής περιουσίας  και  των 

τεχνολογικών  καινοτομιών.  Η  καινοτομία  είναι  το  φυσικό 

αποτέλεσμα  της  επένδυσης  στην  γνώση  και  στον  εργάτη 

της  γνώσης  (knowledge worker).  Ο  Carneiro (200066)  λέει 

ότι  η  καινοτομία  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  ως  μία 

πολύπλοκη  διαδικασία  η  οποία  συμπεριλαμβάνει  και  την 

γνώση  ως  κεφάλαιο.  Η  επιτυχία  μίας  καινοτομίας  θα  έχει 

άμεση  σχέση  με  την  έρευνα.  Και  για  να  γίνει  η  έρευνα  πιο 

66 Carneiro,  A  (2000)  “How  does  knowledge  management  inf luence 

innovat ion  and  compet i t iveness?”  Journal  of  Knowledge  management” 

Vol .4,  Number 2 pp.87-98
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αποτελεσματικά και  γρήγορα θα χρειαστεί  να υπάρχει  και  η 

σωστή  γνώση  που  θα  είναι  συγχρόνως  εύκολα 

πρόσβασιμη.

Έτσι  σε  οργανισμούς  όπως  η  Siemens που 

βασίζονται  στην  καινοτομία  κρίνεται  βασικό  να  υπάρχουν 

συστήματα  διαχείρισης  της  γνώσης  που  θα  ενισχύουν  την 

κυκλοφορία  της  γνώσης  και   την  δημιουργία  συνθηκών  για 

να μπορέσει η επιχείρηση να κάνει καινοτομίες.

Κλείνοντας  και  με  τη  βοήθεια  των  Μέντζα  και 

Αποστόλου (2002)  θα δώσουμε  παραδείγματα από κάποιες 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την διαχείριση της γνώσης 

για  την  δημιουργία  καινοτομίας  και  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος  προκειμένου  να  προσδιορίσουμε  και 

πρακτικά  τις  θεωρητικές  μας  προσεγγίσεις  που  δώσαμε 

στις παραπάνω ενότητες ως εξής67:

o Χημική  βιομηχανία  .Η  Buckman Laboratories ήταν 

μία  από  τις  πρώτες  εταιρίες  που  ανέπτυξαν 

προγράμματα  διαχείρισης  γνώσης  ως  μέσο  αύξησης 

της  ταχύτητας  καινοτομίας  και  βελτίωσης  της 

υποστήριξης  των  πελατών.  Μία  από  τις  πλέον 

σημαντικές  πρωτοβουλίες  είναι  το  K’Netix (Buckman 

Knowledge Network),  ένα  δια  συνδεδεμένο  σύστημα 

βάσεων γνώσης διαθέσιμο παγκοσμίως σε όλους τους 

συνεργάτες της εταιρίας.

67 Μέντζας,  Γ.  και  Αποστόλου,  Δ.  (2002)  «Διαχε ίριση  γνώσης:  Η 

επιχειρηματ ική  πρόκληση  του  21 ο υ  αιώνα»  Πληροφοριακό  δελτ ίο  της 

εταιρίας Planet  A.E.
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o Εταιρίες  υψηλής  τεχνολογίας .  Η  Hewlett Packard 

έχει  υλοποιήσει  ένα  μεγάλο  αριθμό  προγραμμάτων 

διαχείρισης  γνώσης,  που  στόχο  έχουν  να 

διατηρήσουν  τα  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  της 

εταιρίας.  Τυπικά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει 

σχετίζονται  με  την  παροχή  γνώσης  για  τα  προϊόντα 

της  στους  χιλιάδες  συνεργάτες  ανά  τον  κόσμο.  Η 

βελτίωση  της  διάχυσης  γνώσης  στην  ΗΡ  έχει 

οδηγήσει στη δραστική μείωση του χρόνου ανάπτυξης 

νέων προϊόντων

o Ασφαλιστικός  και  χρηματοπιστωτικός  τομέας.  Η 

Σουηδική  Skandia είναι  πρωτοπόρος  στην  ανάπτυξη 

εννοιών  όπως  «πνευματικό  κεφάλαιο»  ( intel lectual 

capital)  ως  μετρίσιμο  μέγεθος.  Η  Skandia έχει 

αναπτύξει  και  χρησιμοποιεί  καινοτόμες  τεχνικές 

συνυπολογισμού  του  πνευματικού  κεφαλαίου  στον 

ισολογισμό της εταιρίας.

o Φαρμακευτικός  τομέας .  Η  Glaxo Welcome και  άλλες 

εταιρίες  χρησιμοποιούν  τεχνικές  διαχείρισης  γνώσης 

κυρίως  στα  τμήματα  έρευνας  και  ανάπτυξης  νέων 

προϊόντων.

o Ενέργεια.  Εταιρίες  όπως  η  BP-Amoco κάνουν  πράξη 

τη  διαχείριση  της  γνώσης  για  να  εξασφαλίσουν  ότι  οι 

ικανότητες  και  γνώσεις  έμπειρων  στελεχών  της 

χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις της παγκοσμίως. 

o Εταιρίες  συμβούλων  επιχειρήσεων.  Οι  εταιρίες 

αυτές  ήταν  από  τις  πρώτες  που  αντιλήφθηκαν  ότι  η 

κερδοφορία  τους  βασίζεται  σχεδόν  αποκλειστικά  σε 

ό,τι  γνωρίζουν.  Τέτοιες  εταιρίες  έχουν  αναπτύξει 
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παγκόσμια  συστήματα  «καλύτερων  πρακτικών»  και 

διοχετεύουν την κατάλληλη γνώση όπου απαιτείται. 
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4.3.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ

Τα μοντέλα διαχείρισης  γνώσης έχουν ως βασικά τους 

προβλήματα τα ακόλουθα:

1) Η ελλιπής εκπαίδευση η οποία γίνεται από τις εταιρίες.

2) Η  περιορισμένη  γνώση  που  έχουν  τα  διοικητικά 

στελέχη  των  επιχειρήσεων  προκειμένου  να 

αναπτύξουν  τα  συγκεκριμένα  προγράμματα  και  πολύ 

περισσότερο  να  βοηθήσουν  το  προσωπικό  να  τα 

κατανοήσει. 

3) Η  περιορισμένη  ανάπτυξη  στον  τεχνολογικό  τομέα 

κάποιων  χωρών  όπως  η  Ελλάδα  με  αποτέλεσμα  την 

αδυναμία  εφαρμογής  εξειδικευμένων  προγραμμάτων 

διαχείρισης γνώσης. 

4) Η  ελλιπής  κατανόηση  σε  επίπεδο  ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών,  τα  οποία  αποτελούν  τη  σύγχρονη 

διαδικασία  διάχυσης  της  γνώσης  στο  εσωτερικό  των 

επιχειρήσεων. 

5) Η  έλλειψη  εφαρμογής  συγκεκριμένου  μοντέλου 

διαχείρισης γνώσης.

Με  βάση  τα  τρία  μοντέλα  τα  οποία  παραθέσαμε 

παραπάνω  ($2.5)  επιλέξαμε  να  προσεγγίσουμε  ένα  από  τα 

βασικά προβλήματα στην εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης, 

το  οποίο  αναφέρεται  στη  διαδικασία  της  ανάπτυξης  του 

προσωπικού  μέσα  από  την  χρήση  των  ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών.  Τα  παραπάνω  μοντέλα  χρησιμοποιούν  τέτοιου 
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είδους  παιχνίδια  προκειμένου  να  βοηθήσουν  το  προσωπικό 

να  κατανοήσει  καλύτερα  πώς  εφαρμόζεται  η  διαχείριση 

γνώσης,  πώς  συνδέεται  με  τη  στρατηγική  της  εταιρίας  αλλά 

και  το  πώς  μπορεί  να  βοηθήσει  τον  οργανισμό  να  γίνει 

περισσότερο παραγωγικός και  αποτελεσματικός.  Συγχρόνως 

βοηθούν  στο  να  προωθήσει  καλύτερα  την  πολιτική  της  η 

διοίκηση  στο  εσωτερικό  του  οργανισμού.  Τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια  είναι  σύγχρονα  εργαλεία  του  μάνατζμεντ  τα  οποία 

θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  ο 

εργαζόμενος  μέσα  από  το  παιχνίδι  να  μάθει  καλύτερα  την 

λειτουργία  του  οργανισμού  που  εργάζεται  και  ιδιαίτερα   του 

κλάδου.

Συγχρόνως πρέπει  να  πούμε  ότι  η  διαδικασία  που θα 

πρέπει  να  ακολουθήσει  η  επιχείρηση  στην  περίπτωση  που 

αποφασίσει  να  χρησιμοποιήσει  το  κομμάτι  της  μάθησης 

αλλά  και  της  ανάπτυξης  προσωπικού,  τα  ηλεκτρονικά 

παιχνίδια  είναι  συγκεκριμένα  και  πρέπει  να  πλαισιωθούν 

από  μια  στρατηγική  αλλαγής  η  οποία  θα  γίνει  αποδεκτή 

από  το  προσωπικό  χωρίς  να  θεωρηθεί  κάτι  διαφορετικό  το 

οποίο  θα  του  αλλάξει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  εργαζόταν 

έως  σήμερα.  Η  διαδικασία  που  θα  εφαρμόσει  η  εταιρία  θα 

πρέπει  να  βασιστεί  σε  ένα  μοντέλο  αλλαγής  το  οποίο  και 

παραθέτουμε σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί:

Το  μοντέλο  αυτό  εφαρμόζεται  κατά  τη  διάρκεια  και 

είναι αυτό που μπορεί να υπολογίσει παράγοντες όπως είναι 

ο  χρόνος,  οι  ικανότητες  των  συμμετεχόντων,  οι  οικονομικοί 

πόροι,  ο  σκοπός  της  αλλαγής,  τα  επηρεαζόμενα  από  την 

αλλαγή  μέρη  κ.λ.π.  Σε  γενικές  γραμμές  το  καλειδοσκόπιο 
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καλύπτει  όλο  το  φάσμα  των  παραγόντων  και  των 

μεταβλητών μιας προς εφαρμογή αλλαγής6 8.

Υπόβαθρο αλλαγής

Οργανισμός
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αλλαγές καναλιού

Αλλαγές σημείου εκκίνησης

Αλλαγές στυλ

Αλλαγές στόχου

Αλλαγές ρόλων

Change levers

Δύναμη

- Συμμέτοχοι

- Αυτονομία

Χρόνος

- Κρίση

- Μακροπρόθεσμες αλλαγές

Σκοπός

Πόση αλλαγή

- Πλάτος 

- Βάθος

Διατήρηση

Κεφάλαια

- Απτά και μη απτά κεφάλαια

- Τι προστατεύουμε

- Τι καταστρέφουμε 

68 Siegal  W(1990),  Understanding  the  management  of  change:  An 

overview  of  managers '  perspect ives  and  assumptions  in  the  1990s, 

Journal  of Organizat ional  Change Management,pp.54-80
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Διαφορετικότητα

- Ομοιομορφία  vs. Διαφορετικότητα

- Πηγές διαφορετικότητας

- Αντίκτυπο στην ταυτότητα

- Αλλαγή

Ικανότητα

- Άτομο

- Διοίκηση

- Οργάνωση

- Λειτουργικότητα 

Ετοιμότητα

- Επαγρύπνηση

- Δέσμευση

Δυναμικό

- Οικονομικοί πόροι

- Χρόνος

- Άνθρωποι

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ LEWIN

Ξεπάγωμα

• αναγνώριση και καταγραφή των προβλημάτων

• δεδομένα που επικρατούν

 

Μετακίνηση

• διάγνωση του προβλήματος

• σχέδιο δράσης

• υλοποίηση

• Follow up και σταθεροποίηση
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Πάγωμα

• εκτίμηση συνεπειών

• μάθηση από τη διαδικασία

Οι  Lewin  και  Schein  υποστήριξαν  ότι  η  κάθε  αλλαγή 

υλοποιείται μέσω τριών σταδίων:

• Ξεπάγωμα.

• Αλλαγή.

• Πάγωμα.

Συγκεκριμένα και με βάση το παραπάνω μοντέλο έχουμε:

1.       Στο πρώτο στάδιο  του ξεπαγώματος λιώνουν οι  πάγοι 

της  τωρινής  κατάστασης.  Οι   εργαζόμενοι  αρχίζουν  με  τη 

βοήθεια  της  εταιρείας  να  αμφισβητούν  την  υπάρχουσα 

κατάσταση  και   είναι  σε  ετοιμότητα  για  τις  επερχόμενες 

αλλαγές,  αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνει  χωρίς  πίεση,  άγχος, 

ανισορροπία κ.λ.π κατά τη διάρκεια της αλλαγής στην οποία 

τα  άτομα  είναι  υποχρεωμένα  να  ξεμάθουν  ότι  ήξεραν.  Στο 

συγκεκριμένο  στάδιο  ο  οργανισμός  θα  πρέπει  να 

δημιουργήσει  ένα  θετικό  κλίμα  προκειμένου  οι  εργαζόμενοι 

να  αποδεχτούν  ποιο  εύκολα  τις  αλλαγές  στον  τρόπο  με  τον 

οποίο εργάζονταν όλο αυτό τον καιρό.

2.       Το  δεύτερο  στάδιο περιλαμβάνει  τ ις  ενέργειες  που 

αφορούν  την  υλοποίηση  της  αλλαγής.  Η  νέα  κατάσταση 

διαμορφώνεται  μέσω  της  αλλαγής  γνώσεων,  ικανοτήτων, 

αξιών,  στάσεων,  συμπεριφορών,  συστημάτων,  διαδικασιών 

κ.λ.π. 

3.       Στο  τρίτο  στάδιο  η  αλλαγή  εδραιώνεται  και  η  νέα 

κατάσταση  γίνεται  πάλι  ρουτίνα  ή  κατεστημένο.  Αν  το 
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τελευταίο  στάδιο  δεν  υλοποιηθεί  τότε  αυτό  σημαίνει  ότι  η 

αλλαγή ήταν ένα πρόσκαιρο φαινόμενο.

Ένα  δεύτερο  πρόβλημα,  το  οποίο  αναφέραμε  και 

παραπάνω  είναι  οι  ελλιπείς  γνώσεις  που  έχουν  τα 

διοικητικά  στελέχη  προκειμένου  να  κατευθύνουν  και  να 

βοηθήσουν  τους  εργαζόμενους  να  εξοικειωθούν  με 

δραστηριότητες  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη  διαχείριση  της 

γνώσης.  Συγκεκριμένα  τα  διοικητικά  στελέχη  που  ηλικιακά 

είναι  μεταξύ  40  και  50  ετών,  δεν  διδάχθηκαν  ούτε 

εκπαιδεύθηκαν  σε  προγράμματα  διαχείρισης  γνώσης.  Αυτό 

σημαίνει  ότι  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  παιδεία  ώστε, 

πρώτον  να  οργανώσουν  ένα  σεμινάριο  στο  οποίο  θα 

μπορούν  τα  νεαρότερα  και  υφιστάμενα  στελέχη  να 

εκπαιδευθούν  σε  κάθε  εφαρμογή  της  διαχείρισης  γνώσης, 

δεύτερον  δεν  έχουν  την  ικανότητα  να  επιλύσουν 

προβλήματα  όταν  και  αν  αυτά  παρουσιαστούν,  για 

παράδειγμα  στην  περίπτωση  που  η  εταιρία  αποφασίσει  να 

αγοράσει  μια  οποιαδήποτε  εφαρμογή  η  οποία  να 

αναφέρεται  στις  σύγχρονες  τεχνολογίες  μάθησης  και 

εκπαίδευσης.  Επίσης,  οτιδήποτε  καινούργιο,  το  οποίο  δεν 

γνωρίζουν  αγχώνει  τα  στελέχη  σε  τέτοιο  βαθμό  που  σε 

πολλές  περιπτώσεις  προσπαθούν  να   εμποδίσουν  την 

εφαρμογή του.  

Όλα  τα  παραπάνω  προβλήματα  που  μπορούν  να 

δημιουργηθούν σε σχέση με τα διοικητικά στελέχη μπορούν 

και  πάλι  να  αντιμετωπιστούν  μέσα  από  ένα  πρόγραμμα 

αλλαγών  το  οποίο  θα  υποδείξει  αρχικά  σε  αυτά  τη 

μεθοδολογία  που  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  ώστε  να 

κατανοήσουν τη σημασία της διαχείρισης γνώσης και έπειτα 
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να ζητήσουν από τα συγκεκριμένα στελέχη να περάσουν τη 

γνώση  την  οποία  πήραν  στα  υφιστάμενα  στελέχη  της 

εταιρίας. 

Η διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί θα πρέπει να 

βασιστεί  σε  συγκεκριμένες  στρατηγικές  εκπαίδευσης  και 

διαχείρισης από την πλευρά της εταιρίας. 
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Μελέτη Περίπτωσης

Έχοντας  καταλήξει  ότι  τόσο  η  θεωρία  όσο  και  η  πρακτική 

εφαρμογή  της  Διαχείρισης  Γνώσης  καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα 

εννοιών  η  παρούσα  μελέτη  θα  ασχοληθεί  με  την  επιχείρηση  που 

κατέχει  την  βασική  έννοια-ιδέα  της  Διαχείρισης  Γνώσης.  Για  ανα 

προχωρήσουμε  τη  μελέτη  μας  θα  επιλέξουμε  την  επιχείρηση  C-μια 

επιχείρηση  παροχής  επιχειρηματικών  συμβούλων (management 

consulting),  επειδή  όμως  δεν  είναι  δυνατόν  να  γνωρίζουμε  όλα  τα 

επιχειρηματικά μυστικά της θα παρατηρήσουμε τη διαδικασία της ροής 

της γνώσης από τον σύμβουλο επιχειρήσεων προς την εφαρμογή και 

αντίστροφα. Ο υπολογισμός της απόδοσης της εφαρμογής είναι ένας 

ποσοτικός παράγοντας που για τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δύσκολο 

να  προσδιοριστεί  λόγω δυσκολιών  που  προκύπτουν  από  κάποιους 

ποσοτικούς παράγοντες που εμπλέκονται στον υπολογισμό. 

Η επιχείρηση που μελετάμε παρέχει συμβουλές στους πελάτες 

καθώς  και  επαγγελματικές  υπηρεσίες.  Συλλέξαμε  δεδομένα  και 

πληροφορίες,  πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις  με  τους υπάλληλους, 

μελετήσαμε  τις  αναφορές  τους  και  γενικά  κάναμε  έναν  λεπτομερή 

έλεγχο σε ό,τι αφορά την επιχείρηση. Το πρόσωπο που επιλέξαμε να 

δώσει τη συνέντευξη ήταν αρκετά ψηλά στην ιεραρχία γιατί συνήθως 

τέτοια  άτομα  είναι  πολύ  πρόθυμα  να  μοιραστούν  τη  γνώση  που 

απέκτησαν. 

Το πρόβλημα της περιγραφής  
Η επιχείρηση μας είναι χωρισμένη σε τμήματα, α)εξυπηρέτηση 

πελατών(customer service), β) σχεδιασμού και ανάπτυξης (enterprise 

resources planning -ERP), γ) ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), δ) 

εφοδιασμού  της  επιχείρησης  με  δεδομένα  και  πληροφορίες  (supply 
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chain management -SCM). Το διαφημιστικό και το οικονομικό τμήμα 

δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ο  παρακάτω  πίνακας  συνοψίζει  τα  προβλήματα  που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις του προσωπικού.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ 
ΛΥΣΗ

ERP Η  γνώση  είναι 
δύσκολο  να 
συσσωρευθεί  και  να 
μεταφερθεί,  οι  νέοι 
εργαζόμενοι  δεν  είναι 
το  ίδιο  γρήγοροι  με 
τους αρχαιότερους.  

Η  γνώση  πρέπει  να 
αποθηκεύεται  και  να 
είναι  άμεσα 
προσβάσιμη  από  τα 
άτομα  στο  web  με 
λέξεις κλειδιά. Όσο για 
τους  νέους 
εργαζόμενους  πρέπει 
να  καθιερωθεί  μια 
στάνταρ  διαδικασία 
εκπαίδευσης. 

SCM Η διαμόρφωση και  το 
περιεχόμενο  των 
συναντήσεων  δεν 
έχουν μια ενοποιημένη 
μορφή,  έτσι  πολλά 
άτομα  δεν 
καταφέρνουν  να 
συλλάβουν  τη  λέξη 
κλειδί  μέσα  στο 
κείμενο.

Η γνώση όλων πρέπει 
να  συγκεντρωθεί  και 
μα  μορφοποιηθεί  σε 
μια ενιαία μορφή.

E-Commerce Η διά-δράση ανάμεσα 
σα  διάφορα  τμήματα 
δεν  είναι  σταθερή. 
Πρέπει  να  υπάρξει 
ένας  μηχανισμός  που 
να ενεργοποιήσει αυτή 
την  δράση  και 
αντίδραση  ανάμεσα 
στα τμήματα. 

Εκπαίδευση  από  το 
συγκεκριμένο  τμήμα 
ώστε  η  γνώση  και  η 
εμπειρία  να 
μοιραστούν σε όλους.

Marketing Οι  εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα  με  την 
χρήση  των 
υπολογιστών  στην 
προσπάθεια  τους  να 
ανακτήσουν  την 

Να  καθιερωθεί  ένα 
σύστημα  που  να 
προστατεύει  τη 
πληροφορία  από  την 
έκθεση στο Internet, οι 
νέοι  εργαζόμενοι  θα 
καθοδηγούνται  από 
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επιχειρηματική γνώση. 
Οι  νέοι  εργαζόμενοι 
δεν  καταφέρνουν  να 
εξοικειωθούν  με  τις 
διάφορες  εφαρμογές 
και εργασίες σύντομα.

υπάρχοντα αρχεία.

Customer Services Δεν  υπάρχει  καμία 
αποτελεσματική 
μέθοδος  ώστε  να 
μπορεί  κάποιος  να 
χειριστεί  τη 
συσσωρευμένη 
ατομική γνώση και  να 
τη  μοιραστεί  με  τους 
υπόλοιπους. 

Να  γράφουν  σε  χαρτί 
το τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουν  τα 
προβλήματα  που 
ανακύπτουν  ή  να 
αποθηκεύονται 
κατευθείαν  στον 
υπολογιστή  ώστε  να 
υπάρχει  και 
απομακρυσμένη 
πρόσβαση  με  τη 
χρήση  λέξεων 
κλειδιών.
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Εφαρμογή  της  διαδικασίας  και  αρχιτεκτονική  του 
συστήματος.

QuickTime and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν τον κήπο 

της  γνώσης,  τις  ερωτήσεις  και  απαντήσεις,  τη  βιβλιοθήκη  και  τις 

πρόσφατες  δραστηριότητες.  Όλα  τα  αρχεία  των  δεδομένων  των 

λειτουργιών  αυτών  βρίσκονται  στην  Βάση  Δεδομένων  της  γνώσης. 

Αναλυτικά

1. Ο  κήπος της γνώσης, στόχος της λειτουργίας αυτής 

είναι η κατασκευή μιας εφαρμογής ώστε να υπάρχει 

διαρκώς η δυνατότητα εισαγωγής νέας γνώσης στην 

βάση με απλό τρόπο που δεν θα προκαλεί επιπλέον 

δυσκολία  στο  χρήστη.  Η  αναζήτηση  σε  αυτόν  τον 

χώρο  γίνεται  ανά  κατηγορία  με  εισαγωγή  λέξεων-
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κλειδιών.  Επίσης  σε  αυτή την  εφαρμογή εισάγεται 

αφού  κωδικοποιηθεί  και  κατηγοριοποιηθεί  και  η 

γνώση που προέρχεται από το Internet, εννοείται ότι 

αν’αυτού  υπάρχει  και  η  δυνατότητα  σύνδεσης  με 

κάποιο σχετικό link (σύνδεση).  

2. Ερωτήσεις-Απαντήσεις,  με  το  σχεδιασμό  των 

ερωταπαντήσεων ο χρήστης υποβάλλει μια ερώτηση 

στο σύστημα το οποίο αναζητά την απάντηση και την 

παραθέτει  στο  χρήστη,  επιπλέον  παρέχει  τη 

δυνατότητα ύπαρξης ενός αρχείου (fAQ) που περιέχει 

ερωτήσεις  και  απαντήσεις  από  προηγούμενους 

χρήστες  ώστε  να  αποφεύγεται   η  επανάληψη  των 

ιδίων ερωτήσεων.

3. Βιβλιοθήκη, εδώ ο νέος χρήστης θα αναζητήσει  όλες 

τις  πληροφορίες  που  θέλει  χωρίς  να  απασχολήσει 

κανένας άλλο συνάδελφο, συμπληρωματικά με αυτή 

την  εφαρμογή  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  και  την 

Q&A.

4. Πρόσφατες δραστηριότητες,  εδώ  προσφέρονται  σε 

όλους  τους  χρήστες  νέου  και  αρχαιότερους  η  πιο 

πρόσφατα  ενημερωμένες  πληροφορίες,  για 

παράδειγμα  περιοδικά  σεμινάρια  που  μπορούν  να 

βοηθήσουν  τους  εργαζόμενους  να  κατανοήσουν  το 

σκοπό και τις προθέσεις της επιχείρησης. 

Δομή του συστήματος
Το κυρίως σύστημα περιλαμβάνει  τέσσερις βασικές λειτουργίες 

και κάποιες επισυναπτόμενες (βοηθητικές) όπως μετασχηματισμού της 
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πληροφορίας,  διαχείρισης  της  πληροφορίας  και  τύπου-είδους  της 

πληροφορίας.  Κάτω  από  κάθε  λειτουργία  υπάρχουν  διάφορα 

λειτουργικά πεδία, όλη η δομή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

QuickTime and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Σχ. Λειτουργικό διάγραμμα

Για μέγιστη χρησιμότητα το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε εισάγοντας όνομα χρήστη 

και  κωδικό  πρόσβασης  προς  αποφυγή  χρήσης  από  μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η επόμενη επιλογή που εμφανίζεται είναι 

η  επιλογή  της  γλώσσας.  Το  σύστημα  περιλαμβάνει  επτά  βασικά 

λειτουργικά  πεδία  τον  κήπο  της  γνώσης,  Q&A,  τη  βιβλιοθήκη,  τις 

πρόσφατες δραστηριότητες, τον μετασχηματισμό της πληροφορίας, τη 

διαχείριση του συστήματος και τον τύπο της πληροφορίας.
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QuickTime and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Σχ. Σχήμα του συστήματος Διαχείρισης Γνώσης

Αμέσως μετά την εισαγωγή στο σύστημα η εφαρμογή εμφανίζει 

ένα  σύντομο  χαιρετισμό  προς  το  χρήστη.  Ο  κήπος  της  γνώσης 

περιλαμβάνει  όλες  τις  εισαγωγές  πληροφοριών  ταξινομημένες  κατά 

τμήμα. Η επισυναπτόμενη περιοχή της δημιουργικής γνώσης (creative 

area)  παρέχει  σε  όλους τη γνώση που επιθυμούν.  Η περιοχή Q&A 

παρέχει  επιπλέον  πληροφορίες.  Η  Βιβλιοθήκη  περιλαμβάνει  τρεις 

λειτουργίες που είναι η ζώνη για τους νέους εργαζόμενους, τράπεζα 

γνώσης  και  η  διαχείριση  της  διαδικασίας.  Οι  πρόσφατες 

δραστηριότητες  περιλαμβάνουν  τα  σεμινάρια,την  εκπαίδευση,  την 

πιστοποίηση και διάφορα τεστ. Στο τελευταίο κομμάτι του συστήματος 
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στη διοίκηση του συστήματος (system management) πρόσβαση έχουν 

μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

Αναμενόμενα οφέλη
1. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος αυξάνει την 

ποσότητα  και  την  αξία  της  γνώσης  που  κατέχει  η 

επιχείρηση. Το σύστημα καταγράφει με ακρίβεια και 

αποθηκεύει  όλη τη γνώση που αποκτά κάθε τμήμα 

ξεχωριστά. Η γνώση αυτή προηγουμένως δεν ήταν 

προσβάσιμη από κανένα άλλο τμήμα παρά μόνο από 

αυτό  που  τη  δημιουργούσε,  με  τη  χρήση  του 

συστήματος  αυτού  η  γνώση  μοιράζεται  σε  όλα  τα 

τμήματα.

2. Βελτιώνει  την  ικανότητα  των  εργαζόμενων  να 

συμβουλεύουν  καλύτερα  τους  πελάτες  της 

επιχείρησης.  Ο σύμβουλος  μπορεί  να ανατρέξει  σε 

προηγούμενες  παρόμοιες  περιπτώσεις  και  να 

αναζητήσει την καλύτερη δυνατή λύση.

3. Ενισχύει  την  εσωτερική  επικοινωνία  και  την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

4. Αυξάνει τη ικανότητα μάθησης τόσο των ατόμων όσο 

και των ομάδων και της επιχείρησης γενικότερα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση την παραπάνω ανάλυση καταλήγουμε ότι  οι 

γνώσεις  που  μπορούν  να  αποκτηθούν  από  τους 

εργαζόμενους  μέσα  από  τη  χρήση  των  ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών  κατατάσσονται  σε  δύο  κατηγορίες  με  κριτήριο 

την επιστημονικότητα της φύσεώς τους69:

1. Γνώσεις οι οποίες πρέπει να διδαχθούν και αναφέρονται 

σε επιστημονικούς χώρους.

2.  Μη  τυπικές  γνώσεις  οι  οποίες  αναφέρονται  στην  ηθική 

και  στις  αξίες  των εργαζομένων,  γνώσεις  που  επηρεάζουν 

την ηθική τους, τις στάσεις τους και τις αντιλήψεις τους.

Το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  μπορεί  να  προσαρμοσθεί  σε 

οποιοδήποτε  επίπεδο  τυπικής  μάθησης  (Kirriemuir,  Mc 

Farlane,  2003),  όπως  στην  γνώση  και  κατανόηση  μίας 

πληροφορίας (παιχνίδια εξάσκησης και παρουσίασης), στην 

κατανόηση  της  (παιχνίδια  ρόλου,  δράσης,  περιπέτειας), 

αλλά  και  σε  επίπεδο  συνδυασμού  γνώσεων, 

69 Sefton  –  Green  J.  (2003),  Li terature  Review  in  Informal  Learning 

wi th  Technology  Outs ide  School,  Br isto l :  NESTA Futerlab.  Avai lable 

Onl ine ht tp: / /www.nesta. futerelab.org/research/ l i t_reviews.htm 
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συνειδητοποίησης  της  αξίας  τους,  εφαρμογής  τους  σε 

επίπεδο  προβλέψεων,  διενέργειας  κρίσεων,  εκμετάλλευσης 

ευκαιριών,  υπολογισμού  ρίσκου,  δυνατότητας  πρόβλεψης 

(παιχνίδια στρατηγικής). 

Η  διοίκηση  της  γνώσης  μέσα  στο  οργανισμό  στη 

σύγχρονη εποχή μπορεί  συνεχώς να βελτιώνεται  μέσα  από 

τη  μάθηση  των  εργαζομένων.  Τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια 

αποτελούν  ένα  σύγχρονο  μέσο  το  οποίο  βοηθά  τον 

εργαζόμενο να αντιλαμβάνεται  σε νέα πλαίσια τη γνώση και 

να  βοηθά  την  επιχείρησή  του  να  γίνεται  πιο  ανταγωνιστική 

στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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