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«Εάν ο νους του ανθρώπου ξεκινά ως μία λευκή σελίδα, τότε πάνω της γράφονται 

όλα όσα αυτός βιώνει, πιστεύει, εισπράττει, μαθαίνει…όλα όσα δηλαδή σταδιακά 

γνωρίζει». 

 

Η ανθρώπινη γνώση  είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη και για το λόγο 

αυτό η μελέτη της αποκτά μεγάλη σπουδαιότητα. Από τη στιγμή, μάλιστα, που η ερ-

γασία είναι μία από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 

γνώση που αφορά την εργασιακή ζωή ενός ατόμου καθορίζει τη συμπεριφορά και 

την αποδοτικότητά του ως εργαζόμενου και ως μέλους μιας ομάδας και ενός οργανι-

σμού. Η συσσωρευμένη γνώση των εργαζομένων ενός οργανισμού αλλά και του ίδι-

ου του οργανισμού, ή, διαφορετικά, η οργανωσιακή γνώση, ακολουθεί μία κυκλική 

ροή με διαδοχικά στάδια τη δημιουργία, την αποθήκευση, το διαμοιρασμό και την 

αξιοποίηση για τη γέννηση νέας γνώσης. Ο οργανισμός που αντιλαμβάνεται την αξία 

της πλουτοπαραγωγικής δύναμης, η οποία προκύπτει από το πνευματικό κεφάλαιο 

των εργαζόμενών του, οφείλει να προβαίνει στις κατάλληλες κινήσεις προκειμένου 

να το ενισχύει, να το διαφυλάττει και να το αξιοποιεί εφόσον ο στόχος του είναι να 

εδραιώνει και να βελτιώνει τη θέση του μέσα στην ανταγωνιστική «αρένα» ενός συ-

νεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Όταν, μάλιστα, ο οργανι-

σμός ανήκει στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και η επιτυχία της προσωπικής πώλη-

σης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «ετοιμότητα» του υπαλλήλου της «πρώτης 

γραμμής», η γνώση που έχει δημιουργηθεί, έχει αποθηκευτεί, έχει μεταδοθεί και 

μπορεί να εξορυχτεί και να εφαρμοστεί την κατάλληλη στιγμή αναδεικνύει την ανα-

γκαιότητα αποτελεσματικής διαχείρισής της. 

 

Διοικώ την οργανωσιακή γνώση σημαίνει μεριμνώ για τις συνθήκες κάτω από τις ο-

ποίες γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η δημιουργία της, ενισχύεται η διάχυσή 

της, διευκολύνεται η φύλαξή  της και η ανάκτησή  της και διευρύνεται η εφαρμογή της. 

Διοικώ την οργανωσιακή γνώση δεν σημαίνει απλά διαχειρίζομαι τις έντυπες και ηλε-

κτρονικές σελίδες του ενημερωτικού υλικού αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να αξιο-

ποιήσω μέρος από τις «γραμμένες» πλέον «σελίδες» του νου του ανθρώπινου δυνα-

μικού του οργανισμού, ενισχύοντας το διαμοιρασμό τους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Ένα έργο που εκτυλίσσεται στη διάρκεια κάποιων ετών είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της 

προσπάθειας του ίδιου του ερευνητή αλλά και της συνδρομής συγκεκριμένων ανθρώ-

πων. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστί-

ες στους ανθρώπους που άμεσα και έμμεσα συνέβαλαν στο έργο μου. 

 

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής 

διατριβής μου Δρ. Κάτο Αναστάσιο, γιατί πίστεψε σε εμένα προσωπικά και στο αντικεί-

μενο της μελέτης μου και γιατί «ήταν πάντα εκεί» σε κάθε στάδιο του έργου τόσο με την 

επιστημονική του προσέγγιση και έμπρακτη βοήθεια αλλά και με την ενθάρρυνση, την 

κατανόηση και τη στήριξη που μου παρείχε.   

 

Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Δρ. Μάνθου-Φραγκοπούλου Βασιλική 

καθώς και την καθηγήτρια Δρ. Βλαχοπούλου Μάρω, οι οποίες ως μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής  Επιτροπής συνέβαλαν με εποικοδομητικές συζητήσεις στον εμπλουτι-

σμό αυτού του έργου. 

 

Επιπρόσθετα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στις 14 τράπεζες 

που συμμετείχαν πρόθυμα στην έρευνα, καθώς και τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών 

που μου έδωσαν τη δυνατότητα να διανείμω ερωτηματολόγιο στο προσωπικό τους και 

μου παραχώρησαν συνέντευξη αποκαλύπτοντάς μου πολύτιμες λεπτομέρειες για το α-

ντικείμενο της μελέτης μου.  

 

Επιπλέον θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους ανθρώπους του 

προσωπικού και επαγγελματικού μου περιβάλλοντος που σεβάστηκαν το στόχο μου και 

τις προτεραιότητές μου και συνέβαλαν στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που 

μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στο έργο μου. Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω το σύ-

ντροφό μου για τη συμπαράστασή του και την κατανόηση στις ανησυχίες μου. 

 

Τέλος και πάνω από όλους, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, οι οποίοι μου έμα-

θαν πρώτοι να «κοιτάζω ψηλά» και πάντα με κόπο και ήθος να κατακτώ τους στόχους 

μου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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Ο Τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους εργασιακούς κλάδους που χαρακτη-

ρίζονται ως υψηλής εντάσεως γνώσης, καθώς αυτό που διαφοροποιεί την προσφε-

ρόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι η αρτιότητα γνώσης και ετοιμότητα του 

υπαλλήλου - χρηματοοικονομικού συμβούλου. Κάθε υπάλληλος έρχεται καθημερινά 

αντιμέτωπος με ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών για τον κλάδο, τον ανταγωνισμό, 

τους πελάτες, τους κανόνες λειτουργίας, την πολυπλοκότητα των προϊόντων, τους 

τρόπους πώλησής τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι συνήθως διάσπαρτες  μέσα στα 

πλαίσια ενός πληροφοριακού συστήματος και ενός συστήματος εκπαίδευσης που 

κάθε τράπεζα εφαρμόζει. Ταυτόχρονα με τη συνεχή πρόσληψη πληροφοριών, η 

γνώση γεννάται καθημερινά στα πλαίσια της εργασιακής ροής, της επίλυσης προ-

βλημάτων και της επαφής με την πελατεία. 

 

Η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το θέμα της διαχείρισης γνώσης αρχικά θεωρητικά 

κάνοντας ανασκόπηση στο έργο συγγραφέων και ερευνητών που μελετούν πολύ-

πλευρα διάφορες παραμέτρους της. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προ-

κύπτει η αναγκαιότητα περαιτέρω μελέτης της παρούσας κατάστασης της διαχείρι-

σης γνώσης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εξετάζοντάς την τόσο από την πλευρά 

της διοίκησης όσο και του προσωπικού. Επιπλέον η συγκεκριμένη διατριβή «ρίχνει» 

«φως» στην ανθρωποκεντρική πτυχή της διαχείρισης της γνώσης αναδεικνύοντας 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πολιτι-

κές που εφαρμόζονται από τη διοίκηση της κάθε Τράπεζας σε κάθε στάδιο του κύ-

κλου ζωής της οργανωσιακής γνώσης.    

 

Κάτω από τον άξονα που καθορίζουν τα διαδοχικά στάδια του κύκλου ζωής απευθύ-

νουμε ερωτήσεις, τόσο σε διοικητικά στελέχη των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπε-

ζών όσο και σε 176 υπαλλήλους των 14 μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που 

αφορούν τις πρακτικές δημιουργίας, αποθήκευσης, διαμοιρασμού και χρήσης της 

γνώσης.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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Πέρα από την περιγραφή της σημερινής πραγματικότητας της διαχείρισης γνώσης, 

πραγματοποιούμε στατιστική ανάλυση των στοιχείων της δειγματοληψίας με τη χρή-

ση των στατιστικών εφαρμογών SPSS, έκδοσης 15.0 και Eviews έκδοσης 4.1.  

 

Μέσα από τους ελέγχους των υποθέσεων της διατριβής με  chi-square tests και α-

νάλυση παλινδρομήσεων καταλήγουμε στη διαπίστωση πως υπάρχει μία σειρά πα-

ραγόντων που επηρεάζουν τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πρακτικές δη-

μιουργίας, αποθήκευσης, διαμοιρασμού και αξιοποίησης της γνώσης. Καταλήγουμε 

σε ασφαλή συμπεράσματα για την άποψη των υπαλλήλων απέναντι σε συγκεκριμέ-

να εργαλεία γνώσης, τα οποία είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία 

ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης για να ευνοηθεί η επικοινωνία και η μετάδοση 

χρήσιμης γνώσης. Επιπλέον αναδεικνύουμε συγκεκριμένες συνθήκες που αφορούν 

το εργασιακό περιβάλλον, την πολιτική εκπαίδευσης και επικοινωνίας, την οργανωτι-

κή δομή, τον ανθρώπινο παράγοντα και το μηχανισμό επιβράβευσης που ενισχύουν 

το διαμοιρασμό γνώσης.  

 

 
 
Διοίκηση-διαχείριση γνώσης, κύκλος ζωής οργανωσιακής γνώσης, ελληνικά χρημα-

τοπιστωτικά ιδρύματα.  

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
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Τη δεκαετία του 1970 μιλούσαμε για κατασκευαστική ικανότητα, τη δεκαετία του 

1980 για ποιότητα και μετέπειτα, τη δεκαετία του 1990, για την προσφερόμενη υπη-

ρεσία και στήριξη στον πελάτη. Σήμερα μιλάμε πια για γνώση. 

 

Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι κάθε εποχή αναδεικνύει ένα καινούριο καθοριστι-

κό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε μία επι-

χείρηση, η οποία λειτουργεί σε μία ανταγωνιστική αγορά. Καθένας από τους παλαιό-

τερους παράγοντες διαφοροποίησης, εφόσον κατακτηθεί, γίνεται το εφαλτήριο για 

την αναζήτηση μιας νέας ή την αναβάθμιση μιας υπάρχουσας ικανότητας της επιχεί-

ρησης, προκειμένου να αναδυθεί και να ξεχωρίσει μέσα στην ανταγωνιστική αρένα 

της σημερινής αγοράς.  

 

Στις μέρες μας η ικανότητα συνεχούς και ταχείας εκμάθησης και χρησιμοποίησης αυ-

τής της γνώσης, στην καθημερινή πράξη, έχει αναδειχθεί ως το πλέον ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που μπορεί να διαθέτει μία επιχείρηση. Το πλεονέκτημα αυτό πηγάζει 

από την  αρχή της «σωστής πληροφορίας στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή». 

 

Η διοίκηση και διαχείριση της γνώσης αποτελεί θεμελιώδη λίθο της επιχειρησιακής 

δομής καθώς συνίσταται στην ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργήσει, να αιχ-

μαλωτίσει, να διανείμει και να εφαρμόσει  τη συγκεντρωμένη γνώση, εμπειρία και τε-

χνογνωσία των μελών της. Η σωστή διοίκηση της γνώσης, με τη σειρά της, συμβάλ-

λει εποικοδομητικά στην έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων των επιχει-

ρηματικών στελεχών, στην αποτροπή εσφαλμένων κινήσεων και την αντιμετώπιση 

κρίσιμων καταστάσεων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 
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Όταν μιλάμε για γνώση εννοούμε κάθε είδους πληροφορία που σε δεδομένη στιγμή 

μπορεί να φανεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του αρμόδιου σε πρόσβαση στελέχους 

που την αναζητά. Θέλοντας να διαχωρίσουμε την έννοια της γνώσης από την έννοια 

της πληροφορίας, μπορούμε να πούμε ότι η πληροφορία είναι η αποκωδικοποίηση 

των δεδομένων ενώ η γνώση είναι η πληροφορία μετατρεπόμενη σε ικανότητα για 

αποτελεσματική χρήση. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η 

γνώση δεν είναι στατική αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη, γεγονός 

που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ιεράρχηση των πληροφοριών από ένα πλη-

ροφοριακό σύστημα. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας (1997), που διενήργησε το ερευνητικό κέ-

ντρο Ernst & Young σχετικά με την Επιχειρησιακή Καινοτομία (Business Innovation) 

με τίτλο «Προοπτικές της Γνώσης σε έναν Οργανισμό», τα πιο σημαντικά είδη της 

γνώσης που μία επιχείρηση οφείλει να διαχειρίζεται αφορούν στις εμπειρίες σχετικά 

με τους πελάτες της επιχείρησης (97%), στις αποτελεσματικές πρακτικές του παρελ-

θόντος (87%), στη γνώση σχετικά με τις ικανότητες και στις δυνάμεις της εταιρείας 

(86%).  

 

Προκειμένου να αντιληφθούμε τη βαρύνουσα σημασία που κρύβει η διαχείριση της 

γνώσης, αρκεί να εξετάσουμε την πραγματικότητα της καθημερινής επιχειρησιακής 

λειτουργίας. Αυτή καθαυτή η διατήρηση ενεργών ομάδων, μέσα στα πλαίσια μιας 

επιχείρησης, θεωρείται δραστηριότητα δύσκολη, ακόμη και αν τα μέλη των εν λόγω 

κοινωνιών-ομάδων εργάζονται και κινούνται στον ίδιο χώρο και έχουν αναπτύξει ι-

σχυρούς δεσμούς συνεργασίας και κατανόησης. 

 

Όταν όμως τα επιχειρηματικά στελέχη είναι γεωγραφικά διεσπαρμένα και υποχρεω-

μένα να συνεργάζονται εκ του μακρόθεν, γεγονός σύνηθες μέσα στα πλαίσια της δι-

εθνούς και διευρυμένης δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, η αποτελεσματική 

διοίκηση της γνώσης μέσα στα επιχειρησιακά πλαίσια παύει να αποτελεί ικανότητα 

και μετατρέπεται σε αναγκαιότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα γεωγραφι-

κής διασποράς των θυγατρικών τμημάτων ενός οργανισμού, παραδείγματα συγχω-

νεύσεων και εξαγορών όπου καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία και διαχείριση των 

πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικής γεωγραφικής έδρας και πιθανότα-

τα κουλτούρας. 
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Η παραπάνω ανάλυση επιτρέπει να διαφανούν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η ε-

πιλογή του συγκεκριμένου θεματικού τομέα: 

i. Η γνώση στην εποχή μας, θεωρούμενη ως πνευματικό κεφάλαιο της επιχείρησης, 

έχει αντικαταστήσει σε βαρύτητα παλαιότερους καθοριστικούς παράγοντες διαφο-

ροποίησης μιας επιχείρησης. 

ii. Η διοίκηση-διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης αποτελεί μία σύγχρονη ανα-

γκαιότητα της σημερινής αγοράς. Η διεύρυνση της αγοράς, με τις συνέπειες που 

αυτή επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, δημιουργεί αδήριτη ανά-

γκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αναβαθμισμένου συστήματος γνώ-

σης.  

iii. Μία κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της διαχείρισης-διοίκησης της γνώσης εί-

ναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των πληροφοριακών συστη-

μάτων. Οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, η διάδοση του πα-

γκόσμιου διαδικτύου. καθώς και τα μικρότερης κλίμακας δίκτυα που όλο και περισ-

σότερες εταιρείες εφαρμόζουν, επιτρέπουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

πληροφοριακού συστήματος γνώσης που θα  φροντίζει στην πράξη για την απο-

θήκευση, ταξινόμηση και επιλεκτική διανομή της γνώσης κατά μήκος όλων των 

βαθμίδων ιεραρχίας και τμημάτων μιας επιχείρησης.  

iv. Ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού, ο οποίος συνίσταται στη 

συγκέντρωση όλων σε μία αίθουσα και τη διδασκαλία αυτών πάνω σε βάσεις σχο-

λικής εκπαίδευσης, αμφισβητείται για την αποτελεσματικότητά του. Το γεγονός αυ-

τό καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός περισσότερο φιλικού και αποτελεσματικού 

τρόπου διδασκαλίας που ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και 

καλών πρακτικών.  

 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο χώρος της διαχείρισης της γνώσης είναι ακόμη 

υπό «εξερεύνηση». Ενώ η αναγκαιότητα για συνδυασμένη διοίκηση και αξιοποίηση 

της γνώσης με σκοπό τη δημιουργία οικονομικής αξίας είναι παραδεκτή και η ανά-

πτυξη της τεχνολογίας ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση, στην ουσία η ανάκτηση της 

γνώσης απέχει από την αποτελεσματική χρήση της. Η πραγματικότητα αυτή αφήνει 

περιθώρια περαιτέρω μελέτης πάνω στο θεματικό τομέα της διοίκησης της γνώσης. 

1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
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Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε τα αίτια της επιλογής του συγκε-

κριμένου κλάδου εργασίας.  

 

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν εργασιακό κλάδο υψηλής εντάσεως γνώσης. 

Ανήκει στον τριτογενή τομέα παραγωγής και συγκεκριμένα στον τομέα παροχής υ-

πηρεσιών ο οποίος, περισσότερο από οποιονδήποτε παραγωγικό τομέα, στηρίζεται 

- για την επιτυχία του - στη ταχύτερη δυνατή διαχείριση των πληροφοριών, στην υ-

ψηλή κατάρτιση των υπαλλήλων και την εφαρμογή της γνώσης και της εμπειρίας 

τους στην καθημερινή πρακτική εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 

Αναμφισβήτητα,  κάθε προσπάθεια πώλησης προκειμένου να φτάσει σε επιτυχές 

αποτέλεσμα απαιτεί την άριστη προετοιμασία εκ μέρους του πωλητή ως προς τη 

γνώση των προϊόντων τόσο της επιχείρησής του όσο και των ανταγωνιστικών επι-

χειρήσεων, καθώς και την ικανότητα αντίκρουσης με συγκεκριμένα επιχειρήματα των 

ενστάσεων και αμφιβολιών του πελάτη.  

 

Όπως είναι προφανές, στη διαδικασία αυτή της εξυπηρέτησης του πελάτη ο πωλη-

τής επιστρατεύει όλη του την εμπειρία, γνώση και τεχνική που έχει αποκτήσει μέσα 

στα πλαίσια της εργασιακής του πορείας, ενώ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία γι’ 

αυτόν η δυνατότητα άμεσης ανάκτησης πληροφοριών, που είναι χρήσιμες για τη δι-

αδικασία της πώλησης.  

 

Η αναγκαιότητα της διαχείρισης γνώσης γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από τη 

διακριτή διαφορά μεταξύ πώλησης υπηρεσιών και προϊόντων. Τα προϊόντα φέρουν 

το πλεονέκτημα της επίδειξης των χαρακτηριστικών τους και, επομένως, της ενερ-

γοποίησης σχεδόν του συνόλου των αισθήσεων του πελάτη κατά τη στιγμή της πώ-

λησης. Το γεγονός αυτό υποβοηθά στην πληρέστερη, εκ μέρους του πελάτη,  αντί-

ληψη των ωφελειών του και κατ’ επέκταση στην επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης. 

Το δυνατό αυτό εργαλείο της επίδειξης του προϊόντος δεν βρίσκεται στη διάθεση ε-

νός τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος προωθεί το άυλο αγαθό των χρηματοοικονομι-

κών υπηρεσιών της Τράπεζάς του, καθιστώντας ακόμη πιο δυσχερή τη διαδικασία 

πώλησης.  
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Επιπρόσθετα τα τραπεζικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται από 

το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών ιδρυμάτων- είτε αφορούν επενδυτικές είτε χρημα-

τοδοτικές λύσεις- αγγίζουν μία από τις πιο ευαίσθητες πτυχές του καταναλωτή ιδιώτη 

ή επιχειρηματία, αυτή της διαχείρισης των χρηματικών του διαθεσίμων. Ο αξιόλογος 

χρόνος που διαθέτει ο πελάτης, η ιδιαίτερη πληροφόρηση και αναζήτηση στην οποία 

συχνά καταφεύγει, πριν καταλήξει στην αγοραστική του απόφαση, κατατάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην κατηγορία των ειδικών προϊόντων, που καθι-

στούν ακόμη πιο απαιτητική την προετοιμασία πώλησης. 

 

Σήμερα, στη χώρα μας, λειτουργεί μία πληθώρα ανταγωνιστικών Τραπεζών, εγχώ-

ριων και μη, οι οποίες προσφέρουν παρεμφερή προϊόντα με ελάχιστα σημεία διαφο-

ροποίησης. Οι τράπεζες αυτές έχουν διεισδύσει σε όλο και περισσότερα τμήματα της 

αγοράς, κυρίως εξαιτίας της στροφής του καταναλωτικού κοινού αλλά και των επι-

χειρήσεων σε δανειοδοτήσεις για την κάλυψη ποικίλων αναγκών την τελευταία κυρί-

ως δεκαετία. Ταυτόχρονα οι πελάτες βομβαρδίζονται με έναν όγκο πληροφοριών και 

προσφορών μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής και πληροφόρησης, που δι-

αθέτουν οι ίδιοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Την ίδια στιγμή τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ασχολούνται διαρκώς με το ευαίσθητο θέμα της χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης.  

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πελά-

τες κουβαλούν μία έρπουσα καχυποψία και επιφυλακτικότητα και οι υπάλληλοι των 

τραπεζών καλούνται να απαντήσουν διαδραματίζοντας το ρόλο του συμβούλου και 

να παρουσιάσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων της Τράπεζάς τους 

επιστρατεύοντας ικανότητες προσωπικής πώλησης, εμπειρία και γνώση. Η ανα-

γκαιότητα εξατομικευμένης  αντιμετώπισης κάθε πελάτη αιτιολογεί πόσο σημαντική 

είναι η γνώση ως πληροφορία και εμπειρία εφαρμόσιμη, τη στιγμή της πώλησης των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων απέναντι σε έναν ενημερωμένο, επιφυλακτικό και 

ταυτόχρονα σπάνια αφοσιωμένο πελάτη.  

 

 

Για την πληρέστερη σύνθεση της εικόνας της καθημερινής εργασιακής ροής ενός 

τραπεζικού υπαλλήλου, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε την ενασχόλησή του με 

ένα πλήθος τραπεζικών εργασιών και σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
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είτε εξαιτίας εναλλακτικής περιστροφής του προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες είτε 

εξαιτίας διοικητικής απόφασης για μικρή σύνθεση προσωπικού των Καταστημάτων 

τους, όπου «ο κάθε υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει τα πάντα». Επιπρόσθετα, τα 

τραπεζικά συστήματα συνδέονται άμεσα με τη φιλοσοφία εξυπηρέτησης πελατών και 

στηρίζονται, κατά κύριο λόγο, στη λειτουργία των ομάδων εργασίας με προσανατο-

λισμό είτε στο προϊόν είτε στον πελάτη.  

 

Η πραγματικότητα αυτή φέρνει αντιμέτωπο τον υπάλληλο ενός Καταστήματος με έ-

ναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που αφορούν δεδομένα πελατών και λεπτομέρειες 

σχετικά με τα προϊόντα και, ως εκ τούτου, αναδεικνύει την αναγκαιότητα διαχείρισης 

όλης αυτής της γνώσης. 

 

Θα ήταν παράλειψη βέβαια να μην αναφέρουμε ότι η εργασιακή πρακτική ενός ση-

μερινού τραπεζικού υπαλλήλου διαδραματίζεται κάτω από ένα πρίσμα υλοποίησης 

ατομικών ή συλλογικών στόχων  εργασιών, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

το σύστημα των αμοιβών του. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο ουσιαστικής ση-

μασίας την επιτυχημένη διαχείριση γνώσης και εμπειρίας μέσα στα πλαίσια ενός ορ-

γανισμού, εφόσον αυτή - με όσα προαναφέρθηκαν -  είναι καθοριστική για την τελε-

σφόρα και αποδοτική εργασιακή ροή του υπαλλήλου. 

 

Η παραπάνω ανάλυση αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο για ποιο λόγο ο τραπεζι-

κός κλάδος θεωρείται κλάδος υψηλής εντάσεως γνώσης και γιατί επιλέχθηκε ως 

κλάδος έρευνας. Εντούτοις τα αίτια επιλογής αυτού του εργασιακού κλάδου μελέτης 

δεν περιορίζονται εδώ.  

 

Οι Ελληνικές Τράπεζες εξαιτίας του μεγέθους τους, που τους δίνει την ευχέρεια υψη-

λών τεχνολογικών επενδύσεων, αλλά κυρίως λόγω της αναγκαιότητας για αυτομα-

τοποίηση της εργασίας και διαχείρισης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και πληρο-

φοριών, είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο που έχουν επενδύσει 

στον τομέα της πληροφορίας και έχουν εφαρμόσει στην καθημερινή εργασιακή ροή 

μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανογραφικά συστήματα υψηλού σχεδιασμού και 

ακρίβειας. Είναι, επομένως, σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο οι μεγαλύτερες - σε 

μερίδιο αγοράς και σε δίκτυο Καταστημάτων - Τράπεζες στον ελλαδικό χώρο έχουν 
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αξιολογήσει την αξία των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης γνώσης ενώ ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον προκαλεί, εάν ήδη τα εφαρμόζουν. 

  

Επιπρόσθετα, ένα από τα αίτια επιλογής του συγκεκριμένου εργασιακού κλάδου εί-

ναι η εμφάνιση χαρακτηριστικών που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δικαιολογούν 

την αναγκαιότητα εφαρμογής και χρησιμοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης 

γνώσης.  

 

Αρχικά η γεωγραφική διασπορά του Δικτύου Καταστημάτων ενός Τραπεζικού Οργα-

νισμού που απέχει από την έδρα της  διοίκησής του- είτε αυτή  εντοπίζεται στην 

πρωτεύουσα της χώρας ή και εκτός Ελλάδας στην περίπτωση των ξένων χρηματο-

οικονομικών οίκων - αναδεικνύεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες «επιβολής» της χρήσης της διαχείρισης γνώσης.  

 

Κατά δεύτερο λόγο ένα από τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρό-

νια στις Τράπεζες, κυρίως σε αυτές που παλαιότερα ανήκαν στην κατηγορία των ορ-

γανισμών δημοσίου συμφέροντος,  είναι αυτό της ώθησης για συνταξιοδότηση, με 

παροχή οικονομικών κινήτρων (εθελούσια έξοδος), εκ μέρους των Διοικήσεων των 

Τραπεζών  σε μερίδα των μεγαλύτερων σε ηλικία υπαλλήλων με στόχο την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας. Η εμπειρία και γνώση, τόσο της λειτουργίας του οργανισμού 

όσο και της τραπεζικής πρακτικής, που φέρει σε μεγάλο βαθμό το απερχόμενο προ-

σωπικό από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθιστούν επίκαιρο το ερώτημα που συ-

ναντάται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την πρόνοια αποθήκευσης, με-

τάδοσης και αξιοποίησης του πνευματικού κεφαλαίου. 
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Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής γίνεται αρχικά αναζήτηση σε πηγές διεθνούς 

και εγχώριας βιβλιογραφίας, με στόχο να αναδειχθεί το πλήθος των παραμέτρων 

που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό της διαχείρισης οργανωσιακής γνώ-

σης, την εξελικτική της πορεία, τη χρησιμότητά της, τις πρακτικές εφαρμογής της., 

τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις καλύτερης λειτουργίας της μέσα σε έναν οργα-

νισμό. 

 

Η βασική προσέγγιση της διατριβής είναι να διερευνήσει την κουλτούρα  της διαχεί-

ρισης γνώσης και να αξιολογήσει τις μεθόδους υλοποίησής της που συναντάμε σή-

μερα στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε κάθε ένα από τα στάδια του κύ-

κλου ζωής της μέσα από το ανθρωποκεντρικό πρίσμα της διοίκησης και των υπαλ-

λήλων τους.  

 

Μέσα από την έρευνά μας σε διοικητικά στελέχη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις πολιτικές που εφαρμόζει η διοίκηση σχε-

τικά με τη διαχείριση της γνώσης μέσα από τις οποίες φαίνεται και η χρησιμότητα 

που τις αποδίδει τόσο για τη διευκόλυνση της εργασιακής ροής όσο και για την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση του πελάτη.  

 

Επιπλέον, μέσα από την έρευνα που πραγματοποιούμε στο προσωπικό των χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων, στοχεύουμε να καταλήξουμε σε χρήσιμες διαπιστώσεις για 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πρακτι-

κές δημιουργίας, διαμοιρασμού, ανάκτησης και αξιοποίησης της γνώσης. Επιθυμού-

με να αναδείξουμε πώς επηρεάζεται η άποψη του υπαλλήλου: 

o για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των βάσεων 

γνώσης 

o για την απόφασή του να μοιραστεί τη γνώση που αποκομίζει από τη διαδικασία 

της εκπαίδευσης, να συμβουλευτεί έμπειρους συναδέλφους, να μεταδώσει και να 

χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική, να μοιραστεί τη γνώση του πριν αποχωρήσει 

οριστικά από την εργασία του 

1.3 Σκοπός και  ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής 
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Οι διαπιστώσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, πάνω στην οποία θα 

στηριχτεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης που 

θα προβλέπει αλλαγή της κουλτούρας και εφαρμογή συγκεκριμένης τεχνολογικής 

υποδομής που θα το υποστηρίζει.   

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διατριβή στοχεύει να συμβάλει στο 

επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης  όχι μόνο μέσα από τα συμπεράσματά 

της πάνω σε παραμέτρους, που είτε δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά είτε δεν έχουν 

αποτελέσει αντικείμενα μελέτης άλλων ερευνητών. Η συμβολή στην επιστήμη συντε-

λείται και μέσα από την μεθοδολογία που ακολουθούμε στην έρευνά μας.  Μέσα από 

τη συνολική και σφαιρική μελέτη σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της διαχείρισης 

γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πλευρά της διοίκησης όσο και του προσωπι-

κού, στοχεύουμε να αποτυπώσουμε την παρούσα κατάσταση αλλά και να εκτιμή-

σουμε τις μεταβολές διαθέσεων του υπαλλήλου απέναντι σε πρακτικές που αφορούν 

τη δημιουργία, την ανάκτηση, το διαμοιρασμό και την αξιοποίηση της οργανωσιακής 

γνώσης για τη δημιουργία νέας. 

 

 

 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στη συγκεκριμένη έρευνα περιγράφεται από τα 

ακόλουθα βήματα: 

o Πραγματοποιούμε ανασκόπηση στη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία για να 

προσεγγίσουμε τη διαχρονικής θεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου και των ε-

ξειδικευμένων θεμάτων της διαχείρισης γνώσης καθώς και για να διαπιστώσουμε 

τα κενά που επιδιώκουμε να καλύψουμε. 

o Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου 

στα διοικητικά στελέχη των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, με κριτήριο το 

μέγεθος του δικτύου τους.  

o Πραγματοποιούμε συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων 

και διαπιστώνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις έξι μεγαλύτερες τράπε-

1.4  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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ζες ως προς τις πρακτικές διαχείρισης γνώσης, που χρησιμοποιούνται, αλλά και 

την άποψή τους σχετικά με αυτή. 

o Πραγματοποιούμε έρευνα σε 176 υπαλλήλους των δεκατεσσάρων μεγαλύτερων 

τραπεζών με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διαμορφώ-

θηκε μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα αποτελέσματα των συνεντεύ-

ξεων και την πιλοτική έρευνα σε 10 υπαλλήλους τριών τραπεζών για τη διαπί-

στωση ασαφειών και τη διαφοροποίηση ορισμένων ερωτήσεών του. 

o Πραγματοποιούμε περιγραφική ανάλυση των στοιχείων της δειγματοληψίας και 

διαπιστώνουμε τις τάσεις του δείγματος απέναντι στη φιλοσοφία και τις μεθόδους 

διαχείρισης γνώσης. 

o Εντοπίζουμε συγκεκριμένες μεταβλητές του ερωτηματολογίου που περιγράφουν 

τη στάση του προσωπικού απέναντι στο διαμοιρασμό της γνώσης και την αποτε-

λεσματικότητα της εκπαίδευσης και των βάσεων γνώσης και στη συνέχεια επιλέ-

γουμε ομαδοποιημένες κατηγορίες μεταβλητών για να εξετάσουμε την επίδρασή 

τους πάνω στις πρώτες. 

o Διαρθρώνουμε το υπόδειγμα της διατριβής μας καθορίζοντας: 

 υποθέσεις ανεξαρτησίας των μεταβλητών που περιγράφουν τη στάση του 

προσωπικού απέναντι στη διαχείριση γνώσης με τις κατηγορίες μεταβλητών 

που επιλέξαμε  

 εξειδικευμένες υποθέσεις για τη διερεύνηση της κατεύθυνσης επιρροής κάθε 

μίας από τις μεταβλητές της ομαδοποιημένης κατηγορίας πάνω στις μεταβλη-

τές, που περιγράφουν τη στάση του προσωπικού απέναντι στη διαχείριση 

γνώσης. 

o Πραγματοποιούμε ελέγχους chi-square για την εξέταση των υποθέσεων ανεξαρ-

τησίας και παλινδρομήσεις για τον έλεγχο των υποθέσεων μεταβλητότητας. 

o Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας κάτω από τον άξονα του κύκλου 

ζωής της γνώσης και για κάθε στάδιό του: 

 αποτυπώνουμε την παρούσα κατάσταση, όπως περιγράφεται από τα διοικη-

τικά στελέχη και τις απαντήσεις του δείγματος σε ερωτήσεις του ερωτηματο-

λογίου και  

 εκτιμούμε τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πρακτικές που το περι-

γράφουν. 

 



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 31

 

 

 

 

Η συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που προηγήθηκε καθορίζει και τη διάρ-

θρωση των κεφαλαίων της διατριβής που ακολουθούν. 

 

Στα πλαίσια του 2ου κεφαλαίου πραγματοποιούμε ανασκόπηση αρχικά στις βιβλιο-

γραφικές πηγές των θεωρητικών συγγραφέων και παρουσιάζουμε τις απόψεις τους 

σχετικά με την έννοια της ανθρώπινης και οργανωσιακής γνώσης, την έννοια και τη 

διαχρονική εξέλιξη της διαχείρισης γνώσης, τη σύνδεσή της με άλλες επιστήμες, τη 

χρησιμότητά της, τα εργαλεία που την εξυπηρετούν, τους κινδύνους που μπορεί να 

την οδηγήσουν σε αποτυχία, τις προϋποθέσεις καλύτερης λειτουργίας και απόδοσής 

της και τη  μέτρηση αυτής της αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 

συνοπτικά τη μέθοδο και τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών πάνω στις παραμέ-

τρους που αναφέρονται στη θεωρητική βιβλιογραφία. 

 

Το 3ο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα διατρι-

βή. Ξεκινά με την παρουσίαση του ερευνητικού πεδίου και του υποδείγματος της έ-

ρευνάς μας και συνεχίζει με τη  διατύπωση των ελέγχων υποθέσεων. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η 

μέθοδος των συνεντεύξεων σε επτά διοικητικά στελέχη έξι τραπεζών ως προς το 

στόχο και τη σύνταξη του δομημένου ερωτηματολογίου. Επιπλέον, περιγράφεται η 

μεθοδολογία της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου και πραγματοποιείται ανα-

φορά στον τρόπο επιλογής και σύνταξης του ερωτηματολογίου, επιλογής του δείγ-

ματος καθώς και στον τρόπο διενέργειας της έρευνας. Το Κεφάλαιο περιλαμβάνει 

επιπρόσθετα την ενότητα της στατιστικής μεθοδολογίας, στην οποία περιγράφονται 

οι μέθοδοι εκτίμησης και οι εφαρμογές επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμο-

ποιούνται στη διατριβή. 

 

Το 4ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και την ανάλυση των στοιχείων της 

δειγματοληψίας. Ξεκινά με τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συ-

νεντεύξεων, όπου σε κάθε ερώτηση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις 

των διοικητικών στελεχών. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την περιγραφική παρουσίαση 

1.5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
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των στοιχείων της δειγματοληψίας, όπου παρουσιάζονται, με τη βοήθεια πινάκων, τα 

αποτελέσματα από κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ή της σύνθεσης αυτών. Στο 

κεφάλαιο περιλαμβάνεται η εκτίμηση του υποδείγματος και η διερεύνηση της αξιοπι-

στίας του. Ακολουθεί η ανάλυση των υποθέσεων μέσα από τους ελέγχους chi-

square και τη διενέργεια των παλινδρομήσεων.  

 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το 5ο και τελευταίο κεφάλαιο των συμπερασμάτων, στο 

οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά ευρήματα της  βιβλιογραφικής ανασκό-

πησης, τα οποία είναι χρήσιμα για τη διατριβή μας. Στη συνέχεια καταγράφονται τα 

ευρήματα της συγκεκριμένης διατριβής με βάση το πλαίσιο της έρευνας, συνδυάζο-

ντας τα αποτελέσματα της περιγραφικής και στατιστικής ανάλυσης. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο σημειώνουμε, επίσης, τους πιθανούς περιορισμούς που πρέπει να ληφ-

θούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επιπρόσθετα 

επισημαίνεται η συμβολή της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης γνώ-

σης καθώς και οι επιπτώσεις της, οι οποίες συνίστανται σε συγκεκριμένες προτά-

σεις, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Η «αυλαία» της διατρι-

βής «πέφτει» με την κατάθεση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο μέλλον στηριζόμενη στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης.  



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κεφάλαιο της Βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιλαμβάνει την αναζήτηση και κατα-

γραφή των πηγών της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διαχεί-

ριση γνώσης και τις παραμέτρους της από συγγραφείς και ερευνητές σε θεωρητικό και 

εμπειρικό πλαίσιο. 

 

Ειδικότερα, Τη διάρθρωση του κεφαλαίου δομούν τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στη δια-

τριβή. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως παρά το γεγονός ότι οι ενότητες που ακο-

λουθούν περιλαμβάνουν τις αντιπαραθέσεις των συγγραφέων πάνω σε ορισμούς των 

βασικών εννοιών της διατριβής,  η πρώτη ενότητα δίνει τις βασικές κατευθυντήριες 

γραμμές πάνω στα κύρια στοιχεία που πραγματεύεται τόσο η βιβλιογραφική ανασκό-

πηση όσο και οι ερευνητικές ερωτήσεις της παρούσας διατριβής. 

 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας η 

οποία συνίσταται στις απόψεις των συγγραφέων, όπως αυτές συναντώνται σε βιβλία, 

επιστημονικά άρθρα και δικτυακούς τόπους. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή περι-

λαμβάνει τις αντιπαραθέσεις των συγγραφέων απέναντι στην έννοια της γνώσης και 

τις κατηγορίες της, την έννοια και τη ροή της οργανωσιακής γνώσης, την ερμηνεία της 

διαχείρισης γνώσης και του εναλλακτικού όρου «διοίκησης της γνώσης», την ιστορική 

της εξέλιξη, τη χρησιμότητά της μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες, καθώς και τη 

σχέση της με άλλες σύγχρονες επιστήμες. Στην ενότητα αυτή παρατίθεται επιπλέον 

μία σειρά από μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης γνώσης, με τα οποία έρχονται σε ε-

παφή οι υπάλληλοι ενός οργανισμού. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν από την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης γνώσης, με τις προϋπο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 34 

θέσεις καλύτερης λειτουργίας και απόδοσης της διαχείρισης γνώσης και με προτάσεις 

για τη μέτρηση αυτής της αποδοτικότητας. 

 

Η τρίτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνει την ανασκόπηση της εμπειρι-

κής βιβλιογραφίας με αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων 

των προσωπικών ερευνών των συγγραφέων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα αφορούν 

μία σειρά από θέματα που αναφέρονται στη θεωρητική βιβλιογραφία και δίνουν ερέθι-

σμα για περαιτέρω έρευνα, μέρος της οποίας πραγματοποιείται στην παρούσα διατρι-

βή. 

 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία σύνοψη της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογρα-

φίας με ειδική παρουσίαση των προκλήσεων για περαιτέρω διερεύνηση και κάλυψη 

των εμπειρικών κενών που προέκυψαν από τη μελέτη της. 

 

 

 

 

 

Είναι σκόπιμο να γίνει μία εισαγωγή στις κύριες έννοιες που πραγματεύεται η συγκε-

κριμένη διατριβή για την ευκολότερη ανάγνωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 

την καλύτερη κατανόηση των ερευνητικών ερωτήσεων της διατριβής. 

 

Η θεμελιώδης έννοια της παρούσας διατριβής είναι η «γνώση». Ο όρος «γνώση» επι-

δέχεται μία ευρύτητα ερμηνείας καθότι καλύπτει μία ευρύτητα περιεχομένου. Εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης λειτουργίας του εγκεφάλου, καθημερινές λέξεις  

όπως «γνωρίζω», «έχω γνώση για κάτι» ή «πλούτος γνώσεων» εμπεριέχουν έννοια 

τόσο  αντικειμένου όσο και κατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πληροφόρηση, 

την  εμπειρία, τη μνήμη, τη μάθηση, την άποψη, το προσόν καθώς και την κατάσταση 

της κατανόησης, της εξοικείωσης, της προετοιμασίας, της κατοχής και της παρακατα-

θήκης, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την έννοια του όρου «ανθρώπινη γνώση».   

 

Ανάλογα και ταυτόχρονα με την ποικιλία της έννοιας του όρου «γνώση» διαμορφώνε-

ται και το φάσμα της χρήσης της. Η επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου, ως μία 

από της εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, διαμορφώνει, εμπλουτίζει και α-

2.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 35

ξιοποιεί το πνευματικό κεφάλαιό του, όπως αυτό μετουσιώνεται από την έννοια της 

κατοχής της  γνώσης. Κατ’ επέκταση της γνώσης ενός ατόμου, που το συνδέει σχέση 

εργασίας με έναν οργανισμό, προκύπτει και η έννοια της γνώσης του οργανισμού 

(«οργανωσιακή γνώση»), τόσο ως συμπληρωματική και αλληλοεξαρτώμενη συνά-

θροιση της γνώσης των ατόμων που τον απαρτίζουν όσο και ως συσσωρευμένη ε-

μπειρία και πρακτική του ενεργού βίου τους. 

 

Μέσα από την απόδοση αυτής της ερμηνείας στην οργανωσιακή γνώση εγείρεται μία 

σειρά ερωτημάτων που αφορούν στη διαχείρισή της. Η «διαχείριση γνώσης» αναφέ-

ρεται στην κουλτούρα που υφίσταται σε ένα οργανισμό, η οποία μεταφράζεται σε δια-

δικασίες και πρακτικές συνεχούς δημιουργίας, δέσμευσης, διαμοιρασμού και αξιοποί-

ησης των διαφορετικών κατηγοριών της γνώσης μέσω της μετατροπής της σε δράση. 

Εναλλακτικά του όρου «διαχείριση», συναντάμε στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 

τον όρο «διοίκηση γνώσης». Επομένως, ως κλάδος της διοικητικής επιστήμης, η «δια-

χείριση-διοίκηση γνώσης» μελετάται ως προς τις καταβολές της, την ιστορικότητα της 

διαδρομής της και τη σύνδεσή της με άλλους επιστημονικούς κλάδους και τοποθετείται 

σε ειδική αντιπαραβολή με τη διοίκηση πληροφοριών. Στο σημείο αυτό της βιβλιογρα-

φικής ανασκόπησης, μεταξύ άλλων ερχόμαστε σε επαφή με τη διάκριση των εννοιών 

δεδομένων, πληροφοριών και  γνώσης και βάσει αυτής γίνεται ιδιαίτερη επισήμανση 

στη διαφορά μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης γνώ-

σης. Η εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης σε μία επιχείρηση, πέρα από κουλτούρα και 

φιλοσοφία, μετουσιώνεται στη μορφή ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία 

την ευνοούν και την εξυπηρετούν και τα οποία μελετώνται μέσα από τη θεωρητική και 

εμπειρική βιβλιογραφία ως μοντέλα, εργαλεία και ειδικές εφαρμογές.  

 

Μέσα από την περιγραφή της έννοιας της διαχείρισης γνώσης σε έναν οργανισμό και 

τη σταδιακή διαμόρφωση της τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και τη μελέτη συγκεκριμέ-

νων περιπτώσεων, ανακύπτει μία από τις πιο ουσιαστικές παραμέτρους της «διαχεί-

ρισης γνώσης», αυτή της χρησιμότητά της. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

επιχειρείται μία σφαιρική αποτύπωση των απόψεων σχετικά με τη χρησιμότητα της 

διαχείρισης γνώσης σε έναν οργανισμό, τόσο για τους εργαζόμενους, τους πελάτες 

όσο και τον ίδιο τον οργανισμό.  Ειδική μερίδα της βιβλιογραφίας αναφέρεται στον όρο 

«εντάσεως γνώσης οργανισμοί», όπως είναι οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, ανα-

δεικνύοντας μεγαλύτερη αναγκαιότητα και χρησιμότητα της διαχείρισης γνώσης. 
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 Η πλειονότητα των απόψεων των συγγραφέων γύρω από τη χρησιμότητα της διαχεί-

ρισης γνώσης επικεντρώνεται στην ενίσχυση μίας επιχείρησης απέναντι σε ένα δυνα-

μικά μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον και την κατάρτιση στρατηγικών, 

που αξιοποιούν το πνευματικό κεφάλαιό της ως περιουσιακό στοιχείο. Στην παρούσα 

διατριβή αντιμετωπίζουμε την επιστήμη του Μάρκετινγκ ως φιλοσοφία παρούσα σε 

κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης, που κατευθύνει κάθε επιμέρους τμήμα της με 

προσανατολισμό στον πελάτη και τους στόχους της για τη διατήρηση μίας ανταγωνι-

στικής θέσης στην αγορά. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνουμε 

πως η μελέτη της χρησιμότητας της «διαχείρισης γνώσης» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την επιστήμη του μάρκετινγκ. Μερίδα της βιβλιογραφίας, μάλιστα, αναφέρεται 

στους όρους «γνώση μάρκετινγκ» και «γνώση πωλήσεων», οι οποίοι περιλαμβάνουν 

όλη την επίκαιρη πληροφόρηση, προσωπική εμπειρία, επιχειρησιακή γνώση που είναι 

απαραίτητη στους πωλητές μίας επιχείρησης όταν απευθύνονται στους πελάτες τους. 

Πέρα από τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, η «γνώση μάρκετινγκ» εμπεριέχει ε-

πιπλέον διαδικασίες μάρκετινγκ, όπως τη διαχείριση της ανάπτυξης των προϊόντων 

και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Αντιλαμβανόμενοι τη χρησιμότητα της διαχείρισης γνώσης, οι συγγραφείς και ερευνη-

τές αναφέρονται τόσο στους κινδύνους, που συνδέονται με την παρανόηση της έννοι-

ας από κάποιες επιχειρήσεις και με την αποτυχία εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης 

γνώσης, όσο και στις προϋποθέσεις καλύτερης απόδοσής της, οι οποίες συνδέονται 

κατά μεγάλο ποσοστό με πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε 

τρόπους μέτρησης αυτής της απόδοσης. 
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Η ενότητα αυτή διακρίνεται στις υποενότητες που αφορούν τη συζήτηση για: 

 την έννοια της ανθρώπινης γνώσης, την κατηγοριοποίησή της  

 την έννοια της οργανωσιακής γνώσης και τα στάδια του κύκλου ζωής της 

 την έννοια της διαχείρισης γνώσης, την ιστορική της εξέλιξη, τις καταβολές της και 

τις συνδέσεις της με άλλες επιστήμες, τη μεταβολή της μέσα στο χρόνο, τα αίτια 

εμφάνισης και μεταβολής της, τη χρησιμότητά της γενικότερα και ειδικότερα σε  

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και στην επιστήμη του μάρκετινγκ, τη σχέση της 

με την τεχνολογία της πληροφορικής, τα μοντέλα και τα εργαλεία διαχείρισης γνώ-

σης, τους κινδύνους αποτυχίας των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, τις προϋπο-

θέσεις καλύτερης λειτουργίας της και τους προτεινόμενους τρόπους μέτρησης της 

αποδοτικότητάς της. 

 

 

 

 

 

Παραθέτουμε την εννοιολογική σημασία του όρου «γνώση», όπως αυτή αποτυπώνε-

ται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Σύμφωνα με το συγγραφέα Peter F. Drucker (1969) «Γνώση είναι η πληροφορία που 

αλλάζει κάτι ή κάποιον, είτε αποτελώντας τη βάση για δράση, είτε κάνοντας ένα άτομο 

ή έναν οργανισμό ικανό για μια διαφορετική και πιο αποτελεσματική δραστηριότητα». 

 

Ο συγγραφέας Firestone (2002) παραλληλίζει τη γνώση με το γενετικό υλικό στο DNA 

ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτόν  η λέξη «γνώση» αναφέρεται σε κωδικοποιημένες 

δομές μέσα σε φυσικά συστήματα που επιτρέπουν την προσαρμογή σε ένα περιβάλ-

λον.  

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Wiig (1993), στο έργο του οποίου αναφέρεται ο συγγρα-

φέας Mingers (2005) η γνώση απαρτίζεται από αλήθειες, πιστεύω, θεωρίες, κρίσεις 

2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.3.i Η Ανθρώπινη Γνώση 
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και προσδοκίες ενώ ο Earl (1994) συμπληρώνει ότι η γνώση συνίσταται στη δοκιμα-

σμένη, επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη πληροφορία. 

 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε την κατηγοριοποίηση της γνώσης, μέσα από την οποία 

αποδίδονται και οι πολλαπλές ερμηνείες της.  

 

 

2.3.iα H Κατηγοριοποίηση της Ανθρώπινης Γνώσης 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Miller et al (1997) η γνώση ορίζει και σχετίζεται με το: 

• Να γνωρίζω κάτι (know-what) 

• Να γνωρίζω γιατί (know-why) 

• Να γνωρίζω πώς (Know-how) 

• Να γνωρίζω ποιος (Know-who) 

καθώς και την εμπειρική γνώση που μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα 

προηγούμενα. 

 

Ο Mingers (2005) κατηγοριοποιεί τη γνώση σε 4 μορφές αφού πρώτα παραθέτει κά-

ποιες διαπιστώσεις για την έννοια του ρήματος «γνωρίζω». Στον καθημερινό λόγο 

μας, σύμφωνα με τον συγγραφέα, χρησιμοποιούμε το ρήμα με διάφορες έννοιες: 

«Γνωρίζω ότι βρέχει» 

«Τη γνωρίζω καλά» 

«Γνωρίζω πώς να οδηγώ» 

«Γνωρίζω ότι υπάρχει τρένο στις 3.00» 

«Γνωρίζω πως άφησα το κλειδί στο αυτοκίνητο» 

«Γνωρίζω το συναίσθημα» 

«Γνωρίζω τι είναι η μαύρη τρύπα του όζοντος» 

 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί, επίσης, τη γνώση με μία υποκειμενική έννοια, με όρους 

ενός ατόμου και του τι αυτό γνωρίζει. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η γνώση υφίσταται και 

με την έννοια του αντικειμένου ενσωματωμένη σε βιβλία, ταινίες, οργανωσιακές πρα-

κτικές και διαδικασίες, στο διαδίκτυο κτλ. 
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Εδώ σκόπιμο είναι να αναφερθεί η διαφωνία του Polanyi (1958), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι όλες οι μορφές γνώσης έχουν μία διάσταση ατομική-υποκειμενική και ότι ακόμα και 

η ρητή γνώση βασίζεται σε ένα υπόβαθρο άρρητης γνώσης.  

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Mingers (2005) κάποια γνώση είναι εξ ολοκλήρου συνει-

δητή και ρητή, περιγράφεται ως εξής: «γνωρίζουμε τι ακριβώς γνωρίζουμε και είμαστε 

σε θέση να το εκφράσουμε ξεκάθαρα». Κάποια γνώση χαρακτηρίζεται άρρητη διότι 

έχει ένα βαθμό υπονοούμενης μορφής και περιγράφεται ως εξής «έχουμε τη γνώση 

αλλά δεν είμαστε απόλυτα συνειδητοί της ύπαρξής της ούτε απόλυτα σε θέση να την 

αρθροποιήσουμε». 

 

Ο συγγραφέας Mingers (2005) παραθέτει κάποιες διαστάσεις-παραδοχές, οι οποίες 

είναι κοινές σε όλες τις κατηγορίες γνώσης: 

• Πρέπει πάντοτε να υφίσταται ένα αντικείμενο της γνώσης, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι είναι υλικό και φυσικό. Βασιζόμενος στο έργο του Bhaskar (1978) υποστηρίζει 

ότι η γνώση μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο ζήτημα, έναν άνθρωπο, ένα προσόν, 

κάποια αξία, ένα συναίσθημα, κάποια πρακτική, έναν οργανισμό, μία σύνθετη ο-

ντότητα.  

• Πρέπει πάντοτε να υπάρχει κάποια πηγή της γνώσης. Πιθανές πηγές που παραθέ-

τει ο συγγραφέας είναι η άμεση  αντίληψη, ένα μήνυμα, μία μορφή επικοινωνίας, η 

μάθηση, η πρακτική, η δεξιότητα και η γενικότερη εμπειρία που αποκτιέται με τα 

έτη. 

• Η τρίτη διάσταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι αποθηκευμένη ή παρουσια-

σμένη η γνώση ιδιαίτερα σε όρους ρητής ή άρρητης μορφής.  

 

 Ο Mingers (2005) διακρίνει τέσσερα είδη γνώσης, που καλύπτουν το εύρος των συ-

νηθισμένων χρήσεων του όρου: 

 

Αναφορική σε προτάσεις γνώση (Propositional knowledge): 

Ο συγγραφέας περιγράφει αυτή τη γνώση ως την καθημερινή, κοινής λογικής απευ-

θείας αντίληψη του κόσμου γύρω μας. Με αυτή την  έννοια το ρήμα «γνωρίζω»  συνί-

σταται στο «γνωρίζω ότι…» και στην ουσία υποδεικνύει την αντίληψη ή λήψη γνώσης 

των καταστάσεων. Ο συγγραφέας παραθέτει παραδείγματα που εξηγούν καλύτερα 

αυτόν τον τύπο γνώσης: (π.χ. γνωρίζω ότι βρέχει, γνωρίζω ότι είναι κάποιος στην 
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πόρτα). Την αποκαλεί «αναφορική σε προτάσεις», διότι είναι γενικά ρητή και συνειδη-

τή και μπορεί να αναπαρασταθεί σε μορφή δηλώσεων-προτάσεων. Επιπρόσθετα πα-

ραθέτει μία σειρά πηγών από τις οποίες μπορεί κάποιος να αποκτήσει την «αναφορι-

κή σε προτάσεις» γνώση, με πρώτη την απευθείας αντίληψη του κόσμου μέσω του 

συνόλου των ανθρώπινων αισθήσεων. Στη φιλοσοφία, εξηγεί ο ίδιος, αυτός ο τύπος 

της απευθείας γνώσης των πραγμάτων ονομάζεται «de re» σε αντίθεση με όσα λέγο-

νται σε εμάς «de dicto». Στον τύπο αυτής της γνώσης, ωστόσο, ο συγγραφέας εντάσ-

σει και τη γνώση, η οποία μεταφέρεται σε εμάς μέσω λεκτικής ή άλλης μορφής επικοι-

νωνίας, καθώς και τη γνώση που λαμβάνουμε μέσω βιβλίων, άρθρων κλπ.  

 

Πρόκειται για αντικειμενική γνώση, με την έννοια ότι το αντικείμενο της γνώσης είναι 

ανεξάρτητο από το συγκεκριμένο άτομο που εμπλέκεται και δύναται επίσης να επιβε-

βαιωθεί και από άλλους. 

 

 

Εμπειρική Γνώση (Experiential Knowledge): 

Ο συγγραφέας αναφέρεται σε αυτόν τον τύπο γνώσης εννοώντας τις προηγούμενες 

προσωπικές εμπειρίες από ανθρώπους, τοποθεσίες, γεγονότα ή συναισθήματα. Το 

ρήμα «γνωρίζω» έχει την έννοια της εξοικείωσης με κάτι. Τα παραδείγματα που εξη-

γούν την έννοια αυτού του τύπου γνώσης είναι τα ακόλουθα: (π.χ. Γνωρίζω τη Μαίρη 

Σκοτ, γνωρίζω το Birmingham, γνωρίζω αυτό το συναίσθημα, δεν γνωρίζω το σχολείο 

σου, γνωρίζω πόσο επώδυνος μπορεί να είναι ένας πονόδοντος).  

 

Η γνώση με αυτή την έννοια είναι μία δήλωση σχετική με μία εμπειρία που κάποιος 

είτε είχε είτε δεν είχε στο παρελθόν. Το βάθος, ωστόσο, της γνώσης σε αυτή την πε-

ρίπτωση είναι πολύ μεταβλητό και μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο από την περί-

πτωση της «αναφορικής σε προτάσεις γνώση». Για παράδειγμα το ότι «γνωρίζω τη 

Μαίρη Σκοτ» δεν σημαίνει ότι απλά γνωρίζω την ύπαρξή της αλλά στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η γνώση αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα από αντιλήψεις, εμπειρίες, συναι-

σθήματα και «πιστεύω» για το συγκεκριμένο άτομο.  

 

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος αυτής της γνώσης είναι άρρητο και δύ-

σκολο για κάποιον να το εκφράσει κατηγορηματικά. Επιπρόσθετα είναι βαθιά προσω-
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πική και υποκειμενική, καθώς η γνώση ενός ατόμου π.χ. για μία τοποθεσία μπορεί να 

είναι τελείως διαφορετική από ένα άλλο. 

 

Εκτελεστική Γνώση (Performative knowledge): 

Η εκτελεστική γνώση περιλαμβάνει την κατοχή κάποιου προσόντος-ικανότητας, που 

είναι χρήσιμη για κάποια διεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση το ρήμα «γνωρίζω» έχει 

την έννοια του «γνωρίζω πώς να» και ο συγγραφέας συμπεριλαμβάνει σε αυτόν τον 

τύπο γνώσης κάτι πολύ παραπάνω από τα φυσικά προσόντα  Παραδείγματα που ε-

ξηγούν αυτόν τον τύπο γνώσης είναι: γνωρίζω (πώς) να οδηγώ, γνωρίζω (πώς) να 

παίζω πιάνο, γνωρίζω (πώς) να μιλώ μια ξένη γλώσσα κ.λπ. 

 

Αυτό που διαφοροποιεί αυτόν τον τύπο γνώσης είναι ότι εκτείνεται πέρα από την έν-

νοια της αντίληψης ή εμπειρίας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα προσόντα και ικανότη-

τες που αποκτήθηκαν μέσα σε μία περίοδο χρόνου και προσφέρουν κάποια απόδοση 

σε μία διεργασία, γεγονός που δικαιολογεί και την ονομασία της. 

 

Η εκτελεστική γνώση είναι έμφυτη και ενσωματωμένη, εκλαμβάνεται ως ένα συνδετικό 

στάδιο μεταξύ του σώματος και του νευρικού συστήματος και για το λόγο αυτό είναι 

υποσυνείδητη. 

 

Επιστημολογική Γνώση (Epistemological Knowledge): 

Με τον όρο αυτό ο συγγραφέας σηματοδοτεί μία μετάβαση από την καθημερινή γνώ-

ση (αντίληψη) των πραγμάτων στη βαθύτερη κατανόηση του αιτιατού,  του λόγου για 

τον οποίο τα πράγματα έχουν όπως έχουν. Εδώ το ρήμα «γνωρίζω» έχει την έννοια 

του «γνωρίζω γιατί», του «γνωρίζω την αλήθεια», «είμαι σίγουρος για κάτι», «κατα-

νοώ».  

 

Αυτός ο τύπος γνώσης διεισδύει κάτω από την επιφάνεια (που προσφέρει η αναφορι-

κή σε προτάσεις γνώση) και  κάτω από τη σφαίρα της εμπειρίας. Σε αυτόν τον τύπο 

εντάσσει ο συγγραφέας και την επιστημονική γνώση. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, η α-

νεστραμμένη όψη της αναφορικής σε προτάσεις γνώση, καθώς είναι σχεδόν αποκλει-

στικά ρητή, αναλυτική και κρίνεται σε όρους αλήθειας παρά επιτυχίας. Παράδειγμα αυ-

τού του τύπου είναι όχι απλά η γνώση του πώς δουλεύει κάτι αλλά του τρόπου με τον 

οποίο παράγεται ένα έργο μέσα από καλά καθορισμένες διαδικασίες ή μεθοδολογίες.   
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Συνεχίζοντας την ανασκόπηση πάνω στην ερμηνεία του όρου γνώση, οι συγγραφείς 

Alavi και Leidner (2001) - απόσπασμα του έργου των οποίων συμπεριλαμβάνεται στο 

άρθρο των συγγραφέων Chang Lee et al (2002)-  αναφέρονται στις διαφορετικές οπτι-

κές της γνώσης και την επίδρασή τους στη Διαχείριση Γνώσης, η ανάλυση της οποίας 

ακολουθεί. 

 

Κατά την άποψη των συγγραφέων, τη γνώση μπορεί να δει κάποιος κάτω από την 

οπτική γωνία της κατάστασης του πνεύματος, σύμφωνα με την οποία η γνώση είναι η 

κατάσταση της κατανόησης και της αντίληψης. Κάτω από αυτή την οπτική θεώρηση, η 

διαχείριση γνώσης περιλαμβάνει τη βελτίωση της δυνατότητας εκμάθησης και κατανό-

ησης ενός ατόμου μέσα από την παροχή πληροφοριών. 

 

Μία διαφορετική θεώρηση της γνώσης την αντιμετωπίζει ως αντικείμενο, το οποίο 

μπορεί να αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ένα βασικό 

ζήτημα της διαχείρισης γνώσης είναι η δημιουργία και η διαχείριση των αποθεμάτων 

γνώσης. 

 

Κάτω από μία διαφορετική οπτική γωνία, η γνώση θεωρείται διαδικασία της εφαρμο-

γής επιδεξιότητας ενώ αντίστοιχα ο προσανατολισμός της διαχείρισης γνώσης εντοπί-

ζεται στη ροή της γνώσης και τη διαδικασία της δημιουργίας και του διαμοιρασμού της. 

 

Κάτω από ένα τέταρτο πρίσμα, η γνώση προβάλλεται ως η πρόσβαση στην πληρο-

φορία και η διαχείριση γνώσης προσανατολίζεται στην οργανωμένη πρόσβαση και 

ανάκτηση του περιεχομένου. 

 

Τέλος, υφίσταται και η θεώρηση της γνώσης ως ικανότητας και συγκεκριμένα ως δυ-

νατότητας να επηρεάσει τη δράση. Κάτω από αυτή τη θεώρηση, η διαχείριση γνώσης 

αναφέρεται στην ανάπτυξη ισχυρών ικανοτήτων και κατανόησης της στρατηγικής τε-

χνογνωσίας. 

 

Μέσα από την ανασκόπηση του έργου Alavi και Leidner (2001), ερχόμαστε σε επαφή 

με τον όρο «διαχείριση γνώσης» και γίνεται αντιληπτό ότι αναφερόμαστε στη γνώση 

που υπόκειται διαχείριση μέσα σε έναν εργασιακό χώρο. Πριν προχωρήσουμε σε πε-
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ραιτέρω ανάλυση του όρου «διαχείριση γνώσης» σε έναν οργανισμό είναι σκόπιμο να 

παρουσιάσουμε τη διάσταση αυτή της οργανωσιακής γνώσης.    

 

 

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Firestone (2002), η γνωστική βάση ενός οργανισμού, η 

οποία δύναται να διανεμηθεί, εντοπίζεται ατομικά στον κάθε υπάλληλο, στις κοινωνίες 

πρακτικής, τις ομάδες εργασίας, στο έντυπο υλικό, στα πληροφοριακά συστήματα και 

σε πρακτικές κουλτούρας.   

 

Ακολουθεί η σχηματική αναπαράσταση αυτής της ερμηνείας του όρου, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο άρθρο του:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Kardasis et al (1998), οι οποίοι μελετούν στο άρθρο 

τους  περιπτώσεις τραπεζικών οργανισμών, η γνώση μιας επιχείρησης συνίσταται (α) 

στον τρόπο υλοποίησης της εργασιακής πρακτικής ή πιο συγκεκριμένα «στον τρόπο 

με τον οποίο δουλεύουν τα πράγματα», καθώς και στον τρόπο με τον οποίο «θα μπο-

ρούσαν να δουλεύουν» και (β) στον τρόπο συμπεριφοράς προς τον πελάτη, καθώς 

και στον τρόπο παροχής υπηρεσιών σε αυτόν. 

 

Σχήμα 1: Η αναπαράσταση της Οργανωσιακής Γνώσης 

Πηγή: Firestone, J.M., 2002, “Origin of the Knowledge Life Cycle” 

2.3.ii H Γνώση του Οργανισμού (Οργανωσιακή Γνώση) 

 
Οργανωσιακή Γνώση 

Πληροφοριακά 
Συστήματα 

Πρακτικές 
Κουλτούρας 

Υπάλληλοι 

Κοινωνίες 
Πρακτικής 

Ομάδες 
Εργασίας 

Έντυπο υλικό 
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Οι συγγραφείς διακρίνουν δύο ειδών οργανωσιακή γνώση. Η κύρια γνώση περιγράφει 

τις διαδικασίες ενός οργανισμού, τα αντικείμενα, τους ρόλους, τους πρωταγωνιστές 

καθώς και τους στόχους, τα οράματα και τις φιλοδοξίες για αλλαγή. Από την άλλη 

πλευρά η «ανακαλυπτόμενη» γνώση σχετίζεται με τις πληροφορίες που αφορούν 

κρυμμένες μορφές μέσα στη συμπεριφορά και την κερδοφορία των πελατών, προ-

βλεπόμενες πληροφορίες σχετικές με τις τάσεις των πελατών, καθώς και πληροφορίες 

που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η επιχειρησιακή πρακτική. 

 

Για την καλύτερη ερμηνεία της γνώσης ενός οργανισμού, είναι σκόπιμο να παραθέ-

σουμε τις απόψεις των συγγραφέων για τον τρόπο με τον οποίο αυτή γεννάται, συ-

ντηρείται, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται. 
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2.3.iiα Ο κύκλος ζωής της οργανωσιακής γνώσης 

 

Οι συγγραφείς Nissen και Levitt (2004) περιγράφουν το «σπειροειδές μοντέλο» της 

έρευνας των Nonaka (1994) και Nonaka et al (1996), το οποίο αναλύει τις τέσσερις 

επιχειρησιακές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τη ροή γνώσης  

 

• «Κοινωνικοποίηση» (socialization): Ο όρος υποδηλώνει τη διαδικασία μέσω της 

οποίας τα μέλη μίας ομάδας μοιράζονται εμπειρίες και προοπτικές, όπως θα ανέ-

μενε κάποιος εξαιτίας των στενών ομάδων εργασίας και κοινωνιών πρακτικής. Η 

διαδικασία αυτή περιγράφεται ως μεταφορά της γνώσης από άρρητη σε άρρητη 

μορφή. 

• «Εξωτερίκευση» (externalization):  Ο όρος υποδηλώνει τη χρήση φραστικής μετα-

φοράς μέσω διαλόγου, που οδηγεί στην άρθρωση της άρρητης γνώσης και της 

επακόλουθης τυποποίησής της (formalization), προκειμένου να μετατραπεί σε ρη-

τή και απτή γνώση. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μετατροπή της άρρητης γνώσης 

σε ρητή μορφή. 

• «Συνδυασμός» (combination): Ο όρος  υποδηλώνει το συντονισμό μεταξύ διαφο-

ρετικών ομάδων μέσα σε έναν οργανισμό, ο οποίος ταυτόχρονα με την τεκμηρίω-

ση (σε έγγραφα) της υπάρχουσας γνώσης, συμβάλλει στο σύνδεσμο και συνδυα-

σμό νέων ιδεών μέσα σε μία ομάδα με τη ρητή γνώση που ενυπάρχει μέσα σε μία 

επιχείρηση. Εδώ οι συγγραφείς περιγράφουν τη διαδικασία ως μεταφορά της ρη-

τής γνώσης με ρητή, επίσης, μορφή. 

• «Εσωτερίκευση» (internalization): Ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία, σύμφωνα με 

την οποία, διαφορετικά μέλη στον ίδιο οργανισμό εφαρμόζουν την παραπάνω 

συνδυασμένη γνώση συχνά μέσω της διαδικασίας «δοκιμή και αποτυχία», και με 

τη σειρά τους μεταφράζουν αυτή τη γνώση σε άρρητη μέσω εργασιακών πρακτι-

κών. Οι συγγραφείς περιγράφουν αυτή τη διαδικασία ως μετατροπή της ρητής σε 

άρρητη μορφή. 

 

Οι συγγραφείς Nissen και Levitt (2004)περιγράφουν συνοπτικά και το μοντέλο του 

“Κύκλου Ζωής (Life Cycle Model)” των ερευνητών Nissen et al (2000), το οποίο απο-

τέλεσε, σύμφωνα με τους ίδιους, την επέκταση του σπειροειδούς μοντέλου των Non-

aka et al (1996). 
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Το συγχωνευμένο (από διάφορες προσωπικές εργασίες συγγραφέων, π.χ. Davenport 

and Prusak (1998), Depre & Chauvel (1999), Gartner Group (1998) Nissen (1999)) 

αυτό μοντέλο περιγράφει ένα συνεχόμενο κύκλο με έξι φάσεις ροής της γνώσης μέσα 

σε μία επιχείρηση:   

• Δημιουργία: Η πρώτη φάση ξεκινά τον κύκλο ζωής, καθώς η νέα γνώση γεννιέται 

μέσα σε μία επιχείρηση  

• Οργάνωση: Η δεύτερη φάση  σχετίζεται με την οργάνωση, χαρτογράφηση ή «συ-

σκευασία σε δεσμίδες» χρησιμοποιώντας συστήματα ταξινομιών, οντολογιών, και 

αποθηκών.  

• Μετατροπή: Η τρίτη φάση αναφέρεται σε μηχανισμούς μετατροπής της γνώσης σε 

επίσημη ή ρητή.  

• Διανομή: Η τέταρτη φάση αφορά στην ικανότητα διανομής της γνώσης μέσα στην 

επιχείρηση.  

• Εφαρμογή: Την πέμπτη φάση συνθέτουν η γνώση και η εφαρμογή της γνώσης για 

την επίλυση ενός προβλήματος ή τη λήψη κάποιας απόφασης μέσα σε έναν οργα-

νισμό.  

• Εξέλιξη: Η έκτη φάση προστίθεται για να συμπεριλάβει τη βελτιστοποίηση και την 

εξέλιξη της γνώσης, που αντικατοπτρίζει τη διαδικασία οργανωσιακής εκμάθησης 

και κατά συνέπεια την επιστροφή στην πρώτη φάση της δημιουργίας γνώσης μέσα 

στο χρόνο. 

 

Το μοντέλο του Κύκλου ζωής είναι επαναληπτικό, συμπεριλαμβάνοντας βρόγχους α-

νατροφοδότησης ανάμεσα στα στάδια. Επιπρόσθετα, τα βήματα δεν είναι απαραίτητο 

να ακολουθούνται με τη σειρά και η ροή ανάμεσα στον κύκλο ζωής δεν είναι απαραί-

τητα μίας μόνο κατεύθυνσης.  

 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση πάνω στη ροή της εργασιακής γνώσης, παραθέτουμε 

τις απόψεις των συγγραφέων Chang Lee et al (2002), οι οποίοι, στηριζόμενοι σε μία 

σειρά από ερευνητές και συγγραφείς περιγράφουν την κυκλική διαδικασία της γνώσης, 

η οποία αποτελείται από πέντε συστατικά: 
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Δημιουργία Γνώσης 

Το πρώτο συστατικό της κυκλικής αυτής διαδικασίας ασχολείται με τη δημιουργία μίας 

ποικιλίας της γνώσης, ρητής ή άρρητης, και η οποία επιταχύνεται από τις διαφορετικές 

μαζικές διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα.  

 

Συνάθροιση της Γνώσης 

Το δεύτερο δομικό στοιχείο της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης αναφέρεται στην 

αποθήκευση της γνώσης σε μία «αποθήκη γνώσης». Όλα τα άτομα της εταιρείας 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή, προκειμένου να αντλήσουν σχετική γνώση για 

την εργασία τους ή τα προβλήματα αποφάσεων. Μάλιστα, όταν η γνώση ετών είναι 

αποθηκευμένη τότε, ως οργανωσιακή γνώση, δύναται να διαδραματίσει ένα σημαντικό 

ρόλο στην ελαχιστοποίηση διάφορων εμποδίων και ανεπαρκειών και στη βελτίωση 

της αποδοτικότητας της διοίκησης. Αντιθέτως, εάν η γνώση που δημιουργείται μέσα 

από τις ενέργειες της διοίκησης κατά τη διάρκεια των ετών δεν αποθηκεύεται συστη-

ματικά, είτε σε μία ηλεκτρονική μορφή προς διανομή είτε σε δομημένα έγγραφα, τότε 

αυτή δεν μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη για τις ανάγκες ανάληψης μελλοντικών απο-

φάσεων.  

 

Διαμοιρασμός της Γνώσης 

Το τρίτο συστατικό του κύκλου γνώσης αφορά τη διάχυσή της και επιπρόσθετα συνει-

σφέρει στη μετατροπή της εργασιακής διαδικασίας σε ευφυή και «εντάσεως γνώσης» 

διαδικασία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο υπάλληλος, που αποκαλείται μάλιστα 

υπάλληλος γνώσης (knowledge worker), εντοπίζει την απαραίτητη γνώση στην πηγή-

βάση γνώσης της επιχείρησής του και στη συνέχεια την εφαρμόζει για την επιτυχή ο-

λοκλήρωση της εργασίας του.   

 

Αξιοποίηση της Γνώσης 

Το τέταρτο βήμα της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης αναφέρεται στην αξιοποίηση 

της γνώσης, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί και να επιτελεστεί σε όλα τα επίπεδα των 

διοικητικών δραστηριοτήτων των εταιρειών. Οι συγγραφείς αναφέρουν χαρακτηριστικά 

πως μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές αξιοποίησης της γνώσης είναι η υιοθέτηση 

βέλτιστων πρακτικών από ηγέτιδες επιχειρήσεις, ο εντοπισμός της σχετικής με την 

κάθε επιχείρηση  γνώσης και η εφαρμογή της.  
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Εσωτερίκευση της Γνώσης 

Το τελευταίο στάδιο της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης σύμφωνα με τους συγγρα-

φείς είναι η «εσωτερίκευση» της γνώσης, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί όταν οι 

υπάλληλοι της εταιρείας εντοπίζουν τη σχετική με την εργασία τους γνώση, την εφαρ-

μόζουν και αποκτούν αυτό που αναμένουν. Η «εσωτερίκευση» της γνώσης, κατ’ επέ-

κταση μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέας ή τροποποιημένης γνώσης. Στην 

ουσία το βήμα αυτό αναφέρεται στην παροχή μίας βάσης για την εκ νέου δημιουργία 

περισσότερο ενεργής γνώσης. 

 

Πάνω στα στάδια και τη ροή της οργανωσιακής γνώσης είναι χρήσιμη η παράθεση της 

τοποθέτησης των συγγραφέων του άρθρου της ακόλουθης ανώνυμης ιστοσελίδας:  

(http://www.processrenewal.com/files/def_km.doc). 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η γνώση στην επιχείρηση:  

 

• Πρέπει να δημιουργηθεί είτε μέσα είτε έξω από τον οργανισμό. Τυπικά απαρτίζεται 

από επαναληπτικούς βρόχους  άρρητης και ρητής γνώσης μέχρις ότου η γνώση να 

είναι έτοιμη για διανομή σε αυτούς που είναι έξω από την ομάδα που δημιουργεί τη 

γνώση. 

 

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να συμπληρώσουμε την άποψη των ειδικών της εται-

ρείας λύσεων πληροφορικής IΗS για τη δημιουργία γνώσης μέσα σε έναν οργανι-

σμό, η οποία συναντάται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:  

(http://www.ihssupport.com/his_consulting_knowledge_mgt.html).  

 

Σύμφωνα με αυτούς η γνώση δημιουργείται κάθε φορά που υπάρχει επαφή με έ-

ναν πελάτη είτε μέσω τηλεφώνου, e-mail, κατ’ ιδίαν επίσκεψης ή επίσκεψης στο δι-

κτυακό τόπο της επιχείρησης. 

 

• Δύναται να αποθηκευτεί είτε με ρητό είτε με άρρητο τρόπο ώστε να είναι προσβά-

σιμη σε άλλους για να τη βρουν και να τη χρησιμοποιήσουν. 

• Όσοι έχουν ανάγκη συγκεκριμένης γνώσης πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν 

πού είναι αποθηκευμένη όταν τη χρειάζονται  αναζητώντας στα κατάλληλα σημεία 

ή/και ρωτώντας τους κατάλληλους ανθρώπους. 
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• Από τη στιγμή που η γνώση έχει εντοπιστεί, ο χρήστης θα προβεί στη διαδικασία 

της απόκτησής της. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει απόκτηση προσωπικής γνώ-

σης από άλλους ανθρώπους ή από έγγραφες πηγές. 

• Μόλις η γνώση αποκτηθεί, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή προς την υλοποίηση ενός 

παραγωγικού σκοπού. 

• Μετά την, πιθανόν επαναλαμβανόμενη, χρήση της γνώσης, ο χρήστης θα μάθει τι 

δούλεψε καλά και τι όχι ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. 

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σημαντική εισροή σε νέες μεθόδους επανάλη-

ψης  δημιουργίας γνώσης και διαδικασίας διανομής. 

 

Η συνεισφορά – κλειδί - στην αποτελεσματική διοίκηση του κύκλου είναι η έννοια της 

μάθησης. Χωρίς το συστατικό της μάθησης, ο  κύκλος στερείται γνώσης. Μετατρέπεται 

απλά σε μία στρατηγική διανομής της πληροφορίας, η οποία διαχωρίζεται από την εκ-

μετάλλευση της ανθρώπινης εμπειρίας. Η εφαρμογή της γνώσης στη λειτουργία της 

επιχείρησης (Εντοπισμός, Απόκτηση και Χρήση) θα έχει κάποια αρχική αξία αλλά η 

διανεμόμενη γνώση θα καταστεί αυτόματα ξεπερασμένη εκτός εάν ανανεώνεται συνε-

χώς με την ανατροφοδότηση που προκύπτει από τη μάθηση της εφαρμογής της γνώ-

σης που διανέμεται (Εκμάθηση, Δημιουργία, Αποθήκευση).  

 

Παρακάτω παρατίθεται η σχηματική αναπαράσταση του κύκλου ζωής της γνώσης ε-

νός οργανισμού, όπως συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο της ιστοσελίδας 

(http://www.processrenewal.com/files/def_km.doc). 
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Ο συγγραφέας της ιστοσελίδας παραθέτει μία πιο λεπτομερή άποψη του κύκλου ζωής 

της γνώσης του συγγραφέα McElroy (2003). 

 
Σχήμα 3: Λεπτομερής άποψη του κύκλου ζωής της γνώσης 

Πηγή: http://www.processrenewal.com/files/def_km.doc /Access 08.02.2006 

 

Εκμάθηση 

Δημιουργία

Αποθήκευση

Εύρεση

Απόκτηση

Χρήση 

Σχήμα 2: Ο κύκλος ζωής της γνώσης 
Πηγή: http://www.processrenewal.com/files/def_km.doc /Access 08.02.2006 
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Ο συγγραφέας Firestone (2002), στηριζόμενος στους συγγραφείς Argyris and Schön 

(1978),  διαχωρίζει την έννοια της μάθησης, όπως αυτή συναρτάται με την έννοια της 

γνώσης σε έναν οργανισμό και  επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ μονού και διπλού 

βρόγχου μάθησης. 

 

Ο μονός βρόγχος μάθησης περιλαμβάνει προσαρμογή της συμπεριφοράς που βασί-

ζεται σε συγκεκριμένη και γενική παρελθοντική γνώση αλλά και νέα γνώση πάνω σε 

συγκεκριμένα περιστατικά και συνθήκες. 

 

Από την άλλη, ο διπλός βρόγχος μάθησης περιλαμβάνει την προσαρμογή της συμπε-

ριφοράς που βασίζεται σε δημιουργική επίλυση ενός προβλήματος, το οποίο καταλή-

γει σε αλλαγή της προηγούμενης γενικής και ειδικής γνώσης του παρελθόντος. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η σχηματική αναπαράσταση αυτού του διαχωρισμού, όπως 

αποτυπώνεται στο άρθρο του συγγραφέα: 

 

Σχήμα 4: Η αναπαράσταση του μονού και διπλού βρόγχου μάθησης 

Πηγή: Firestone, J.M., 2002, “Origin of the Knowledge Life Cycle” 
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Μέσα από τη σχηματική αναπαράσταση του κύκλου ζωής της γνώσης, ανακύπτει ο 

ρόλος της «διαχείρισης γνώσης». Σύμφωνα με τον συγγραφέα Firestone (2002) η δια-

χείριση γνώσης, είναι στην ουσία η διαχείριση αυτού του κύκλου ζωής της γνώσης του 

οργανισμού για τη βέλτιστη απόδοση κατά μήκος της περιφέρειάς του . Η διαχείριση 

γνώσης κλείνει το βρόχο που συνεχώς μετατρέπει την άρρητη γνώση, η οποία βασίζε-

ται στην εμπειρία, σε ρητή για λόγους ευρύτερης επικοινωνίας και ξανά σε άρρητη μέ-

σω της διαδικασίας εξαγωγής συμπερασμάτων, της εμπειρίας και της εκμάθησης.   

 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βρίσκουμε τον ορισμό της διαχείρισης-

διοίκησης γνώσης στο άρθρο του συγγραφέα Coakes (2005). Στο συγκεκριμένο άρ-

θρο αναφέρεται ο ορισμός των (Scarborough et al, 1999), σύμφωνα με τον οποίο η 

διαχείριση γνώσης περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία ή πρακτική δημιουργίας, κα-

τοχής, δέσμευσης, διαμοιρασμού και χρήσης της γνώσης, όπου και αν αυτή ενυπάρχει 

προκειμένου να αυξηθεί η μάθηση και η απόδοση στους οργανισμούς.   

 

Οι συγγραφείς Darroch και MacNaughton (2001) ερμηνεύουν τη διαχείριση γνώσης 

ως τη διαδικασία που δημιουργεί ή προσδιορίζει την ακριβή θέση της γνώσης και που 

διαχειρίζεται το διαμοιρασμό, τη διασπορά και τη χρήση της μέσα σε ένα οργανισμό. 

Κατά τη χρήση της γνώσης, συμπληρώνουν οι συγγραφείς, λαμβάνει χώρα η διαδικα-

σία της εκμάθησης, η οποία , με τη σειρά της, βελτιώνει το διαθέσιμο απόθεμα γνώσης 

της επιχείρησης. 

 

Ο διαμοιρασμός της γνώσης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία της δια-

χείρισης γνώσης αναφέρεται στη διαδικασία του μετασχηματισμού της γνώσης, μέσω 

του οποίου η γνώση προσλαμβάνει νέες μορφές ερμηνείας και έκφρασης, όπως χα-

ρακτηριστικά αναφέρει στο άρθρο του ο συγγραφέας Mezei (2000). Σύμφωνα με αυτή 

τη διαδικασία και σε συνάρτηση με τους ορισμούς που προηγήθηκαν για τη γνώση του 

ατόμου και του οργανισμού,  η γνώση  περνά από το ατομικό στο ομαδικό επίπεδο. Η 

ατομική γνώση εισέρχεται σε ένα ολισθηρό ρεύμα αποτελούμενο από ανθρώπινα και 

τεχνολογικά μέσα, αναπηδώντας ανάμεσα σε υπαλλήλους, υπολογιστές, διαδικασίες 

ανοιχτής συζήτησης  (forums) και βάσεις δεδομένων.  

2.3.iii Η Διαχείριση - Διοίκηση Γνώσης 
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Στην ανοικτού περιεχομένου διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia, 2006)1 διαβά-

ζουμε τον ορισμό του συγγραφέα Mezei (2006), ο οποίος αποκαλεί «διοίκηση γνώ-

σης» κάθε διαδικασία, η οποία ενσωματώνει την επιθυμία να επεκταθεί το φάσμα των 

πληροφοριών στην ανάγκη να απλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. 

 

Οι συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002)  επικαλούνται τους ορισμούς των 

συγγραφέων Schreiber et al (2000) και Harvard Business Review on Knowledge 

Management (1998), σύμφωνα με τους οποίους η διαχείριση-διοίκηση γνώσης ανα-

φέρεται στις απόπειρες της δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης της οργανωσι-

ακής γνώσης χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό της τεχνολογίας της πληροφορικής 

των επιχειρησιακών διεργασιών. 

 

Η χρήση του όρου «διοίκηση» συνοδευόμενη από τον όρο «γνώση» εγείρει μία σειρά 

από αντικρουόμενες απόψεις σχετικές με τη δυνατότητα «κυριολεκτικής διοίκησης» 

της γνώσης. 

 

Οι συγγραφείς Alvesson και Karreman (2001) υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι ένα 

φαινόμενο δυναμικό, μη συγκεκριμένο, ασαφές, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με την ερμηνεία, την κατανόηση και την επεξεργασία και για το λόγο αυτό είναι δύσκο-

λο να υποστεί διοίκηση.  

 

Στην ανοικτή περιεχομένου διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary 

(2004) εντοπίζουμε αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με τη χρήση του όρου «διοί-

κηση». Από τη μία πλευρά, ορισμένοι υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που χρησι-

μοποιείται ο όρος διοίκηση, υπονοείται ο έλεγχος, ενώ η γνώση στηρίζεται στη δημι-

ουργικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και το περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό θεωρείται 

ότι ο υπερβολικός έλεγχος μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργία γνώσης. Για τον πα-

ραπάνω λόγο ορισμένοι σύμβουλοι χρησιμοποιούν αντί του όρου «Διοίκηση Γνώσης» 

τον όρο « Διαμοιρασμός Γνώσης και Διοίκηση Πληροφοριών». 

 

 Από την άλλη υφίσταται η εξήγηση της χρήσης του όρου «διοίκηση» μέσα από το γε-

γονός ότι η γνώση θεωρείται μία σημαντική πηγή (resource).  

                                                 
1 Ορισμός από τον Mezei (2006), που απεστάλη στην ιστοσελίδα theoryofkm.com 
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Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας:  

http://www.bambooweb.com/articles/k/n/knowledge_management.html,  κάτω από την 

επικρατούσα τάξη πραγμάτων της ακαδημαϊκής λογιστικής η γνώση εμφανίζεται με 

τον όρο «εκπαιδευτικό κεφάλαιο» (Instructional capital). Eπομένως, όπως τα υπόλοι-

πα είδη κεφαλαίου, απαιτεί μία συντονισμένη προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της 

κατοχής, μεταφοράς και εκμετάλλευσής του καθώς και για τη διαβεβαίωση της διαθε-

σιμότητάς και αξιοπιστίας του για λήψη αποφάσεων τη σωστή στιγμή.  

 

Η εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary (2004) δίνει επιπρόσθετα και την ερμηνεία 

του όρου Γνωστική Βάση (Knowledge base), σύμφωνα με την οποία ο όρος περιλαμ-

βάνει τις θεμελιώδεις επιλογές της γλώσσας, του επιπέδου λεξιλογίου, των τεχνολογι-

κών εργαλείων  της πληροφορικής, των βάσεων δεδομένων και των οντολογιών. Η 

διαχείριση αυτής της γνωστικής βάσης δίνει μία πρόσθετη ερμηνεία στη χρήση του 

όρου «διοίκηση». 

 

Η σημαντικότερη αντικρουόμενη άποψη, η οποία κλονίζει τα θεμέλια της σχολής  της 

σκέψης που αναλύεται στη βιβλιογραφία γύρω από την έννοια και τη σπουδαιότητα 

της διαχείρισης γνώσης, έρχεται από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Sheffield 

Pr.Emeritus T.D. Wilson (2002), του οποίου η μελέτη παρατίθεται στην παράγραφο 

της Εμπειρικής Βιβλιογραφίας. 

 

Ο συγγραφέας Wilson (2002)  αμφισβητεί τη δυνατότητα διαχείρισης της γνώσης ξεκι-

νώντας από τον ίδιο τον ορισμό που της δίνει. Ορίζει τη γνώση πολύ απλά ως «αυτό 

που γνωρίζουμε». Η γνώση, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει τις πνευματικές δια-

δικασίες της αντίληψης, της κατανόησης και της μάθησης που διαδραματίζονται μέσα 

στον εγκέφαλο – και μόνο εκεί – παρόλο που περιλαμβάνουν ανάδραση και αλληλε-

πίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν επιθυμούμε να εκφράσουμε αυτό που 

γνωρίζουμε δημιουργούμε μηνύματα προφορικά, γραπτά, με γραφικά, χειρονομίες ή 

τη γλώσσα του σώματος. Αυτά τα μηνύματα δεν μεταφέρουν γνώση αλλά πληροφορί-

α, την οποία ένας νοήμων νους μπορεί να αφομοιώσει, να κατανοήσει, να ερμηνεύσει 

και να ενσωματώσει μέσα στις προσωπικές γνωστικές δομές του. Αυτές οι γνωστικές 

δομές δεν είναι πανομοιότυπες για το άτομο που εκπέμπει το μήνυμα και αυτόν που 

το λαμβάνει, με αποτέλεσμα τα μηνύματα να μην μπορεί ποτέ να είναι ίδια με τη γνω-

στική βάση από την οποία δημιουργήθηκαν.  
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Το συμπέρασμα αυτής της ανάλυσης του συγγραφέα Wilson (2002) είναι πως οτιδή-

ποτε εντοπίζεται έξω από τον εγκέφαλο και μπορεί να υποστεί μεταχείριση μπορεί να 

οριστεί με τη λέξη «δεδομένα», εφόσον αποτελείται από απλά δεδομένα ή με τη λέξη 

«πληροφορία» εάν τα δεδομένα είναι ενσωματωμένα σε ένα περιεχόμενο συνάφειας 

για τον παραλήπτη. Στην περίπτωση που έχουμε συλλογές από μηνύματα, όπως 

συλλογές εγγράφων σε ένα περιοδικό, ηλεκτρονικά μηνύματα σε έναν ηλεκτρονικό 

φάκελο, χειρόγραφες επιστολές σε ένα αρχείο, τις αποκαλούμε «πηγές πληροφορί-

ας».  

 

Όλα τα παραπάνω, ισχυρίζεται ο συγγραφέας, υπόκεινται σε διαχείριση εκτός από τη 

γνώση την οποία μπορεί να διαχειριστεί μόνο ο κάτοχός της και μάλιστα ελλιπώς.  O 

συγγραφέας θεωρεί πως συχνά δεν γνωρίζουμε τι γνωρίζουμε και φαίνεται ουσιαστικά 

να έχουμε ελάχιστο έλεγχο πάνω σε αυτά που γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, η γνώση 

μπορεί να αναδυθεί, όταν υπάρχει ανάγκη να τη χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε 

κάτι ενώ πολλά από όσα έχουμε αποκομίσει με τη διαδικασία της μάθησης φαίνονται 

προφανώς ξεχασμένα μέχρι τη στιγμή που έρχονται στην επιφάνεια, όταν είναι ανα-

γκαία ή ακόμη και όταν δεν είναι αναγκαία. 

 

Οι αντικρουόμενες απόψεις για τον όρο διαχείριση-διοίκηση γνώσης επιβάλλουν μία 

πληρέστερη και πιο παραστατική ερμηνεία της έννοιας την οποία προσπαθούμε να 

αποδώσουμε μέσα από την παράθεση των απόψεων των συγγραφέων τόσο για την 

ιστορική εξέλιξή της και τις καταβολές της, όσο για τη χρησιμότητά της και τα συγκε-

κριμένα εργαλεία πρακτικής εφαρμογής της, όπως συναντώνται  κατά τη βιβλιογραφι-

κή ανασκόπηση.   
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2.3. iiiα Η Ιστορική Εξέλιξη της Διοίκησης Γνώσης 

 
Η παρακολούθηση της ιστορικής αναδρομής της διοίκησης γνώσης ως φιλοσοφία, ως 

όρο στο λεξιλόγιο και ως εφαρμοσμένη πρακτική  δεν συνεισφέρει μόνο στην κατανό-

ηση του όρου αλλά αποτελεί αντικείμενο μελέτης κρίσιμης σημασίας καθώς μέσα από 

την ανάδυση, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου-κλάδου της 

επιστήμης της διοίκησης, όπως είναι η διαχείριση γνώσης, αξιολογείται και η ανάγκη 

περισσότερο ενδελεχούς μελέτης.     

 

Μία αρκετά πλήρη περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης της διοίκησης γνώσης και της 

πρακτικής της  συναντάμε στο άρθρο των Barclay και Murray (1997). 

 

Οι συγγραφείς παραθέτουν μία σειρά ονομάτων θεωρητικών της επιστήμης της διοί-

κησης, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στην εξέλιξη της διοίκησης της γνώσης. Ανάμεσά 

τους ξεχωρίζουν τους Peter Drucker, Paul Strassman και Peter Senge στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Οι δύο πρώτοι τόνισαν την αυξανόμενη σημασία της πληροφορίας και της 

ρητής γνώση ως εργασιακών πόρων. Ο Senge επικεντρώθηκε στον «μαθητευόμενο 

οργανισμό» (learning organisation) δίνοντας μία διάσταση της διοίκησης γνώσης ως 

προς την κουλτούρα του οργανισμού. Στους θεωρητικούς της επιστήμης προστίθενται 

οι Chris Argyris, ο Chistopher Barlett και η Dorothy Leonard-Barton του Harvard Busi-

ness School. 

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η μελέτη του Everett Rogers  στο Stanford πάνω στη διά-

δοση της καινοτομίας και η έρευνα του Thomas Allen στο MIT πάνω στη μεταφορά της 

πληροφορίας και της τεχνολογίας, που χρονολογούνται στα τέλη της δεκαετίας του 

1970, έχουν επίσης συνεισφέρει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η γνώση 

παράγεται, χρησιμοποιείται και μεταδίδεται μέσα στους οργανισμούς. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς (Barclay&Murray, 1997), η σημασία της γνώσης και η 

μετάφρασή της σε επιχειρηματική ικανότητα άρχισε να γίνεται εμφανής μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980, παρόλο που οι κλασικοί θεωρητικοί της οικονομικής επιστή-

μης αγνοούσαν την αξία της και οι περισσότερες επιχειρήσεις στερούνταν στρατηγι-

κών και μεθόδων διοίκησής της. 
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Τη διαπίστωση της αυξανόμενης σημασίας της οργανωσιακής γνώσης ακολούθησε η 

ανησυχία του τρόπου διαχείρισης της ραγδαίας αύξησης της διαθέσιμης γνώσης και 

της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των προϊόντων και των διαδικασιών. Η τεχνολογία 

των υπολογιστών, η οποία συνεισέφερε τα μέγιστα στην αφθονία της πληροφορίας, 

ξεκίνησε να αποτελεί μέρος της λύσης σε διάφορους τομείς. Η μελέτη του Doug En-

gelbar, την οποία επικαλούνται οι συγγραφείς του άρθρου, και η οποία παρουσιάστη-

κε το 1978 ήταν μία πρώτη εφαρμογή υπερκειμένου-λογισμικού ομάδας με την ικανό-

τητα διάδρασης με άλλες εφαρμογές και συστήματα. Το σύστημα διαχείρισης γνώσης 

των  Rob Acksyn’s και Don McCracken, το οποίο αποτελούσε ένα ανοιχτό κατανεμη-

μένο πολυμεσικό εργαλείο είναι ένα ακόμη αξιοσημείωτο παράδειγμα που χρονολογεί-

ται κατά μία δεκαετία νωρίτερα από τον παγκόσμιο ιστό.  

 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς η δεκαετία του 1980 γνώρισε την ανάπτυξη των 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης, η οποία στηρίχτηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και τα 

ευφυή συστήματα. Εδώ εισάγονται έννοιες όπως «η απόκτηση γνώσης», «η επιστήμη 

της οργάνωσης και διακίνησης της γνώσης», «τα συστήματα βασισμένα στη γνώση» 

και «η τεχνολογία των οντολογιών». 

  

Η εισαγωγή της φράσης «διοίκηση γνώσης» στο λεξιλόγιο έγινε με πλήρη συνείδηση. 

Το 1989 μία κοινοπραξία αμερικανικών εταιρειών ξεκίνησαν την “Πρωτοβουλία για τη 

Διαχείριση των Γνωστικών Πόρων”, προκειμένου να παρέχουν μία τεχνολογική βάση 

για τη διαχείριση της πληροφορίας. Σύμφωνα με τους Barclay και Murray (1997), άρ-

θρα σχετικά με τη διαχείριση γνώσης ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε περιοδικά όπως 

τα: Sloan Management Review, Organizational Science, Harvard Business Review. 

Ταυτόχρονα εκδόθηκαν και τα πρώτα βιβλία σχετικά με την οργανωσιακή μάθηση και 

τη διαχείριση γνώσης  (Senge’s The Fifth Discipline) και (Sakaiya’s The Knowledge 

Value Revolution), για τα οποία γίνεται επίσης αναφορά στο έργο των συγγραφέων. 

 

Μέχρι το 1990, ένας αριθμός συμβουλευτικών εταιρειών πάνω σε θέματα διοίκησης 

είχε ξεκινήσει την εσωτερική εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης. Επί-

σης αρκετές γνωστές Αμερικανικές, Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές εταιρείες είχαν θεσμο-

θετήσει την εφαρμογή εστιασμένων (focused) προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης. Η 

έννοια της διαχείρισης γνώσης παρουσιάστηκε στον Τύπο το 1991, όταν ο Tom Stew-

ard δημοσίευσε το «Brainpower» στο περιοδικό Fortune. Ίσως η πιο δημοφιλής σχετι-
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κή εργασία της εποχής εκείνης ήταν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, των Nonaka και 

Takeuchi (1995) «The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies 

Create the Dynamics of Innovation». 

 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι πρωτοβουλίες της διοίκησης γνώσης άνθι-

ζαν, εν μέρει κυρίως της ανάπτυξης του διαδικτύου. Το Διεθνές Δίκτυο Διοίκησης 

Γνώσης (International Knowledge Management Network-IKMN) συστάθηκε στην Ευ-

ρώπη το 1989, εισήλθε με ιστοσελίδα το 1994 στο Internet  και σύντομα ενώθηκε με 

το Forum Knowledge Management των Αμερικανικών εταιρειών καθώς και με άλλες 

ομάδες και εκδόσεις σχετικές με τη Διαχείριση Γνώσης. Ο αριθμός των συνεδρίων και 

ημερίδων με θέμα τη διοίκηση γνώσης άρχισε να αυξάνεται και οι επιχειρήσεις άρχι-

σαν να εστιάζουν στη διαχείριση και εκμετάλλευση της ρητής και άρρητης γνώσης 

προκειμένου να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το 1994, το IKMN δημοσίευ-

σε τα αποτελέσματα έρευνας για τη διοίκηση γνώσης, η οποία διεξήχθη ανάμεσα σε 

Ευρωπαϊκές εταιρείες και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεκίνησε τη χρηματοδότηση σχετι-

κών έργων μέσω του προγράμματος ESPRIT  το 1995. 

 

Οι συγγραφείς Barclay και Murray (1997) αναφέρουν ονόματα μεγάλων εταιρειών, οι 

οποίες την εποχή συγγραφής του άρθρου αναζητούσαν μία επιθυμητή εναλλακτική 

λύση για τις αποτυχημένες, σύμφωνα με τους ίδιους, πρωτοβουλίες των συστημάτων 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management -TQM) και Επιχειρηματικού 

Ανασχεδιασμού (Business Process Reengineering -BPR). -όπως οι συμβουλευτικές 

εταιρείες Ernst & Young, Arthur Andersen και Booz-Allen& Hamilton. Αναφέρονται ε-

πίσης σε εταιρείες όπως οι APQC (American Productivity and Quality Council) και 

ASIS (American Society for Information Science), οι οποίες που έδειχναν ενδιαφέρον 

στη σχέση που συνέδεε τη διοίκηση γνώσης με γνωστικές περιοχές όπως οι βέλτιστες 

πρακτικές, τα άριστα πρότυπα αναφοράς, η διοίκηση κινδύνων, η διοίκηση αλλαγών  

 

Μία περισσότερο συνοπτική περιγραφή για την εξελικτική πορεία της Διοίκησης γνώ-

σης μέσα στα τελευταία χρόνια, εντοπίζουμε στην ανοιχτού περιεχομένου εγκυκλο-

παίδεια BambooWeb Dictionary (2004) .  

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς η ιστορική εξέλιξη της Διοίκησης Γνώσης χαρακτηρίζε-

ται από δύο γενιές. 
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Η Διοίκηση Γνώσης πρώτης γενιάς περιλαμβάνει τη δέσμευση πληροφορίας και ε-

μπειρίας έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Εδώ η προσέγγιση έχει τις ρίζες της στη χρήση της τεχνολογίας. Η Διοίκηση Γνώσης 

αντιμετωπίζεται ως ζήτημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, και χρησιμο-

ποιεί ιδέες που πηγάζουν από την ανάλυση συστημάτων και τη θεωρία διοίκησης. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η προσέγγιση πρώτης γενιάς οδήγησε σε μία απότομη 

αύξηση των συμβουλευτικών εταιρειών και την ανάπτυξη των τεχνολογιών γνώσης. 

Τυπικά, η Διοίκηση Γνώσης πρώτης γενιάς περιελάμβανε την ανάπτυξη υπερσύγχρο-

νης ανάλυσης δεδομένων και συστημάτων ανάκτησης με περιορισμένη εξέταση του 

τρόπου ανάπτυξης και χρήσης αυτών των δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε 

τους οργανισμούς αρχικά σε βαριές επενδύσεις πάνω στην τεχνολογία και μετέπειτα 

στη δύσκολη θέση να διαπιστώνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είχε μικρή ή αρνη-

τική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν η γνώση. 

 

Στη Διοίκηση Γνώσης δεύτερης γενιάς δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η 

γνώση δημιουργείται και μοιράζεται και άρχισε να αναπτύσσεται ο σύνδεσμος μεταξύ 

της θεωρίας της μάθησης και της διοίκησης. Ταυτόχρονα τα ιεραρχικά μοντέλα οργα-

νωτικής δομής άρχισαν να αντικαθίστανται από περισσότερο οργανικά μοντέλα, τα 

οποία βλέπουν αποτελεσματικούς τους οργανισμούς όταν είναι ικανοί να αλλάξουν τη 

δομή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στο περιβάλλον. Στη Διοίκηση Γνώσης 

δεύτερης γενιάς δίνεται προτεραιότητα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατα-

σκευάζουν και χρησιμοποιούν τη γνώση. Επιπρόσθετα είναι σαφείς οι δεσμοί της με 

την οργανωσιακή μάθηση καθώς αναγνωρίζεται πλέον ότι η μάθηση και η πράξη είναι 

πιο σημαντικές διαδικασίες για την οργανωσιακή επιτυχία από τη διάδοση και τη μίμη-

ση. 

 
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και σύμφωνα με τον συγγραφέα Davis(2002a), ο ο-

ποίος περιγράφει την κατάσταση στην Αυστραλία, χρειάστηκε πολύς καιρός για να α-

ντιληφθούν στη χώρα του ότι η διοίκηση γνώσης είναι κάτι παραπάνω από συλλογή 

και αποθήκευση πληροφοριών. Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο 

του: «Ευτυχώς, με την εισαγωγή της έννοιας της επιχειρησιακής νοημοσύνης στα μέ-

σα με τέλη της δεκαετίας του 1990, προχωρήσαμε σε έννοιες όπως η οπτικοποίηση 

δεδομένων». 
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Η ανασκόπηση της σταδιακής διαμόρφωσης της διαχείρισης γνώσης όπως την περι-

γράφουν διάφοροι ερευνητές μας φέρνει σε επαφή με μία σειρά από άλλους επιστη-

μονικούς κλάδους και για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στις καταβολές 

της διοίκησης γνώσης και στη σχέση της με άλλες επιστήμες.  

 

 

2.3.iiiβ Καταβολές-Συνδέσεις της Διοίκησης Γνώσης με άλλους επιστημονικούς 
κλάδους 

 

Οι συγγραφείς Barclay και Murray (1997) κατά την προσπάθειά τους να δώσουν μία 

ερμηνεία στον όρο «διαχείριση γνώσης» εντοπίζουν συνδέσεις με άλλες γνωστές 

στρατηγικές και πρακτικές της διοίκησης ανάμεσα στις οποίες είναι: 

• Η διοίκηση αλλαγών (change management) 

• Οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) 

• Η διαχείριση κινδύνων (risk management) 

• Τα άριστα πρότυπα αναφοράς (benchmarking). 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους, μία μεγάλη μερίδα στον κόσμο του «επιχειρείν» βλέπουν στη 

διαχείριση γνώσης τη φυσική επέκταση του επιχειρηματικού ανασχεδιασμού (business 

process reengineering). 

 

Στην πραγματικότητα οι συγγραφείς εντοπίζουν την προέλευση και τη σχέση της διοί-

κησης γνώσης σε πολλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους: 

• Γνωστική επιστήμη: οι πληροφορίες για το πώς μαθαίνουμε και γνωρίζουμε βελ-

τιώνουν τα εργαλεία και τις τεχνικές για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά της γνώ-

σης. 

• Ευφυή συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα διοίκησης γνωστικής 
βάσης. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες χρεώθηκαν, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, με μία αδικαιολόγητη φήμη αποτυχίας να καλύψουν τις προσδοκίες 

τόσο των ίδιων όσο και της αγοράς. Στην πραγματικότητα, αυτές οι τεχνολογίες 

συνεχίζουν να εφαρμόζονται ευρέως και είναι απόλυτα εφαρμόσιμες στη διοίκηση 

γνώσης. 
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• Λογισμικό ομάδας: (Computer-supported collaborative work - groupware). 
Στην Ευρώπη η διοίκηση γνώσης είναι σχεδόν συνώνυμη με το λογισμικό ομάδας , 

όπως το Lotus Notes. 

• Επιστήμη της πληροφορίας και της βιβλιοθηκονομίας:  Ο τρόπος ταξινόμησης 

και αναζήτησης ενός βιβλίου σε μία βιβλιοθήκη δείχνει ακόμη πιο σημαντικός 

στους οργανισμούς που βασίζονται στη γνώση, όπου παρατηρείται μία πληθώρα 

πληροφοριών. 

• Τεχνική γραφής:  Η θεωρία και η πρακτική της τεχνικής γραφής, παρότι υποτιμη-

μένη, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την αποτελεσματική αναπαράσταση και με-

ταφορά της γνώσης. 

• Διαχείριση εγγράφων:  Η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης πε-

ριεχομένου εγγράφων, που περιγράφεται από τη θεωρία της μεταπληροφορίας, 

προοιωνίζει το ρόλο της τεχνολογίας της διαχείρισης εγγράφων, ο οποίος είναι α-

παραίτητος στις δραστηριότητες διαχείρισης γνώσης. 

• Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων: Η θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων 

στήριξης αποφάσεων από μόνη της συνδυάζει αρχές και πρακτικές μίας σειράς ε-

πιστημών και τεχνολογιών από το χώρο της γνωστικής θεωρίας, της επιστήμης 

διοίκησης, την επιστήμη της πληροφορικής, της έρευνας λειτουργιών (operation 

research) και της δομικής συστημάτων (system engineering) προκειμένου να πα-

ράγει προϊόντα πληροφορικής για τη στήριξη διαχείρισης γνωστικών λειτουργιών 

και αποφάσεων. Από την περιγραφή αυτή γίνεται αντιληπτή η ομοιότητα των συ-

στημάτων στήριξης αποφάσεων με αυτών της διαχείρισης γνώσης με τη διαφορά 

ότι στα μεν πρώτα η έμφαση δίνεται στην ποσοτική ανάλυση ενώ στα δεύτερα 

στην ποιοτική ανάλυση. 

• Σημασιολογικά δίκτυα:  Τα σημασιολογικά δίκτυα εφαρμοσμένα σε διαδικασίες, 

όπως η ανάλυση κειμένου, χρησιμοποιούνται καθολικά σε επαγγελματικές εφαρ-

μογές προκειμένου να αναπαριστούν τη γνώση σε ρητή μορφή η οποία δύναται να 

διανέμεται. 

• Σχεσιακές και αντικειμενοστραφείς βάσεις:  Παρόλο που οι σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων χρησιμοποιούνται κυρίως σαν εργαλεία διαχείρισης δομημένων στοι-

χείων και οι αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων θεωρούνται περισσότερο κα-

τάλληλες για μη δομημένα στοιχεία, και τα δύο μοντέλα βρίσκουν εφαρμογή στην 

αναπαράσταση και διαχείριση των γνωστικών πόρων. 
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• Εξομοίωση:  Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα διοίκησης γνώσης Karl-Erik 

Sveiby, (E-mail από τον ίδιο στους συγγραφείς του άρθρου, 29 Ιουλίου 1996) η ε-

ξομοίωση με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστών, ακόμα και με τη μορφή ανάληψης 

ρόλων και μικρο-ανταγωνισμών για τη δοκιμασία των προσόντων αποτελεί συστα-

τικό στοιχείο της διοίκησης γνώσης. 

• Οργανωσιακή επιστήμη (organizational science) 
Η επιστήμη της διοίκησης οργανισμών συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη διαχείρι-

σης γνώσης. Για το λόγο αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, σύμφωνα με τους συγγρα-

φείς του άρθρου, ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Διοίκησης (American Manage-

ment Association-APOQ) έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα γεγονότα που αφορούν τη 

διοίκηση γνώσης. 

 

Εκτός από τους παραπάνω επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, οι συγγραφείς 

συμπεριλαμβάνουν στη λίστα σχετικών με τη διοίκηση γνώσης τεχνολογιών τις ακό-

λουθες: 

• αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση πληροφοριών (object-oriented information 

modeling) 

• τεχνολογία ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων (electronic publishing technology) 

• υπερκείμενο (hypertext) 

• παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) 

• τεχνολογία στήριξης γραφείου (help-desk technology) 

• αναζήτηση και ανάκτηση ολόκληρου κειμένου (full text search and retrieval) 

• συστήματα στήριξης απόδοσης (performance support systems) 

 

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μία ακόμη οπτική θεώρηση των κατα-

βολών της διοίκησης γνώσης από άλλους κλάδους και εγχειρήματα της επιστήμης της 

διοίκησης, όπως αποτυπώνεται σε μία σειρά αρθρογραφίας του συγγραφέα Malhotra. 

 
Σύμφωνα με τον Malhotra (1999a), η αντίληψη της διοίκησης γνώσης από τους ειδι-

κούς αρχικά βασίστηκε σε ευρετικούς μηχανισμούς (heuristics), που μεταφράζονται σε 

εγχειρίδια διαδικασιών, μαθηματικά μοντέλα ή τη λογική του προγραμματισμού. Όλες 

αυτές οι λύσεις είχαν ένα κοινό άξονα: αιχμαλώτιζαν τις προτιμημένες λύσεις στο δε-

δομένο ρεπερτόριο των προβλημάτων ενός οργανισμού. Ο συγγραφέας του άρθρου 

συνεχίζει λέγοντας ότι οι «γκουρού» της τεχνολογίας, καθώς και οι πωλητές λογισμι-
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κού  και υλικού προσέφεραν έτοιμα πακέτα λύσεων με σκοπό να διευκολύνουν τη δια-

χείριση γνώσης. Τέτοιες ετοιμοπαράδοτες λύσεις σχεδιάστηκαν για την αποθήκευση 

των λεγόμενων «βέλτιστων πρακτικών» με τη μορφή βάσεων δεδομένων και την πα-

ραγωγή λύσεων προκαθορισμένων από ορισμένες εκ των προτέρων παραμέτρους.  

 

Ο συγγραφέας επισημαίνει πως πιθανόν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων συ-

στημάτων να ήταν επαρκής για ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηριζό-

ταν από σταθερότητα και προβλεπόμενες συνθήκες. Ένα ανάλογο όμως σύστημα, 

βασισμένο κυρίαρχα σε κανόνες και διαδικασίες, φαίνεται να μη συνάδει με τη δυναμι-

κή που παρουσιάζει το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμη μια πιο προσεκτική προσέγγιση στη νέα αυτή εποχή 

που χαρακτηρίζει το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και η οποία αποτέλεσε το 

κυρίαρχο αίτιο εμφάνισης και μεταβολής της διοίκησης γνώσης.  
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2.3.iiiγ Μετάβαση από την παλαιά στη νέα εποχή Διοίκησης Γνώσης 

 

Ο συγγραφέας Malhotra (2000b) κάνει εκτενή αναφορά στη μετάβαση από την παλιά 

στη νέα εποχή, αναφέρει τα χαρακτηριστικά τους, επισημαίνει τις διαφορές τους και 

περιγράφει την εξελικτική πορεία της διοίκησης γνώσης. 

 

Η παλαιότερη εποχή, σύμφωνα με τον συγγραφέα, χαρακτηριζόταν από σχετικά αρ-

γές και προβλέψιμες μεταβολές οι οποίες μπορούσαν να ερμηνευτούν και να τεθούν 

υπό έλεγχο από τα περισσότερα κοινά πληροφοριακά συστήματα. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, τα πληροφοριακά συστήματα ήταν βασισμένα πάνω σε προ-

γραμματισμένες συνταγές επιτυχίας με κύριο άξονα τη βελτιστοποίηση ενός δεδομέ-

νου επιχειρησιακού περιεχομένου.  

 

Η αρχική μετάβαση, σύμφωνα με τον Malhotra (2000b),  αφορούσε το πέρασμα από 

τη μία εποχή στην νεότερη, η οποία μεταφράζεται και σε σημαντικό πέρασμα από τη 

φιλοσοφική προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε αυτή του Επιχειρηματικού 

Ανασχεδιασμού. Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά εν συντομία τις διαφορές των δύο 

προσεγγίσεων: 

 
Μετάβαση από την Αυξανόμενη σταδιακά στην απότομη αλλαγή 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικός Ανασχεδιασμός 

Επίπεδο αλλαγής Αυξανόμενο σταδιακά Απότομο 

Αφετηρία Υπάρχουσα διαδικασία Λευκό Μητρώο 

Συχνότητα Μία φορά/ Συνεχόμενα Μία φορά 

Απαιτούμενος Χρόνος Βραχυχρόνια Μακροχρόνια 

Συμμετοχή Από τη βάση στην κορυφή Από την κορυφή στη βάση 

Τυπικός Σκοπός Μέσα σε στενά πλαίσια Διαλειτουργικά 

Επικινδυνότητα Μεσαίου επιπέδου Υψηλού επιπέδου 

Αρχική πηγή Στατιστικός έλεγχος Τεχνολογία της πληροφορίας 

Τύπος αλλαγής Στην επιχειρησιακή κουλτούρα Στην επιχειρησιακή κουλτούρα και 

δομή 
 

Πίνακας 1: Διαφορές των προσεγγίσεων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού 

Πηγή: Malhotra(2000b) “Knowledge Management for E-business Performance: Advancing Information Strategy to ‘Internet 

Time’ ”,  pp6 
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Σύμφωνα με τον συγγραφέα  σε αντίθεση με την έμφαση στη συνεχόμενη οριακή βελ-

τίωση της υπάρχουσας διαδικασίας που επιτάσσει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η νέα 

φιλοσοφία προτείνει αφετηρία λευκού μητρώου και επαναδόμηση της πληροφοριακής 

αρχιτεκτονικής της επιχείρησης επανεξετάζοντας την ίδια την επιχείρηση από πλευράς 

διαδικασιών και όχι διακριτών λειτουργιών και ιεραρχιών.  

 

Με τη σειρά του ο Επιχειρηματικός Ανασχεδιασμός, λανθασμένα μεταφρασμένος, ο-

δήγησε το 70% των σχετικών αρχικών πρωτοβουλιών σε αποτυχία εξαιτίας της υπερ-

βολικής έμφασης στην τεχνολογία της πληροφορικής εις βάρος της ανθρώπινης συμ-

μετοχής Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τη μετάβαση στη 

διαδικτυακή εποχή του Παγκόσμιου Ιστού. Επισημαίνει μάλιστα ότι τα Συστήματα Δια-

χείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - Enterprise Resource Planning (ERP), που δημι-

ουργήθηκαν με βάση τη φιλοσοφία του Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού από εταιρείες 

όπως η SAP ήταν βασισμένα σε μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση της διαχεί-

ρισης και εφαρμογής της πληροφοριακής στρατηγικής και επικεντρωνόντουσαν πρω-

ταρχικά στο συντονισμό των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης. Το αποτέλε-

σμα ήταν να επιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των εσωτερικών λειτουρ-

γιών μιας επιχείρησης αλλά να εμποδίζουν την ευελιξία της διαχείρισης της πληροφο-

ρίας για κάθε μία από τις ‘κλειδωμένες’ λειτουργίες.  

 

Τα νεότερα ERP συστήματα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, από εταιρείες όπως η SAP, 

η Siebel και η Ariba, αναπτύχθηκαν με σκοπό να συνάψουν εξωτερικούς δεσμούς για 

την καλύτερη ροή της πληροφορίας κάτω από την οπτική της Διαχείρισης Πελατεια-

κών Σχέσεων (Customer Relationship Management -CRM), και της Διαχείρισης της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management -SCM). 

 

Σύμφωνα με τον Malhotra (2000b), η εξέλιξη της διαχείρισης της πληροφορίας πέρασε 

από τρία σημαντικά στάδια), τα οποία σχηματικά αναπαρίστανται στο παρακάτω σχή-

μα: 
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Σχήμα 5: Τα στάδια της Διαχείρισης Πληροφοριών 

Πηγή: Malhotra (2000b), pp7.  

 

Πιο αναλυτικά τα τρία στάδια είναι τα ακόλουθα: 

1. Αυτοματισμός: Αναφέρεται στην ανάπτυξη αποδοτικότητας των λειτουργιών 

2. Ορθολογική Οργάνωση των διαδικασιών: Αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό των 

διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση προφανών «μποτιλιαρισμάτων», που α-

ποκαλύφθηκαν στο στάδιο του αυτοματισμού των λειτουργιών 

3. Επανατοποθέτηση: Αναφέρεται στο ριζικό επανασχεδιασμό της εργασιακής 

ροής, δηλαδή των επιχειρησιακών διαδικασιών, ο οποίος στηρίζεται στην τε-

χνολογία της πληροφορίας.  

 

Κατά μήκος αυτών των σταδίων και παρόλο που το επίπεδο επικινδυνότητας αυξανό-

ταν ταυτόχρονα με το επίπεδο απόδοσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφο-

ρικής ουσιαστικά στηρίχτηκε σε μία σχετικά προβλέψιμη προσέγγιση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών και σε μία υπάρχουσα δομή τόσο στην επιχείρηση όσο και στο 

συγκεκριμένο τομέα παραγωγής, χωρίς ουσιαστική ανανέωση του επιχειρησιακού μο-

ντέλου.  
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Η καινοτομία του επιχειρησιακού μοντέλου δεν επιχειρήθηκε παρά μόνο όταν διαπι-

στώθηκε στην πορεία η υπεροχή της έναντι απλά της ανάπτυξης τεχνολογίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης οικονομίας.  

 

Το παλαιότερο μοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας, σύμφωνα με τον 

Malhotra(200b), θεωρούσε ένα πρόβλημα ως δεδομένο και την επίλυση του βασισμέ-

νη σε προκαθορισμένη κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Αντιθέτως, το 

νέο μοντέλο οικοδομεί την ανάλυση του προβλήματος βασισμένο στη διαθέσιμη γνώ-

ση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και στο γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εξε-

λίσσεται το πρόβλημα.  

 

Ο συγγραφέας Malhotra (2000b) αναφέρει χαρακτηριστικά το παράδειγμα δύο Αμερι-

κάνικων εταιρειών, οι οποίες αποδίδουν διαφορετική ερμηνεία στη διοίκηση γνώσης,  

ενδεικτική της διαφοράς της παλαιότερης στη νέα εποχή της γνώσης.  

 

Η μία από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες με αντικείμενο τις  επικοινωνίες είχε επιδείξει 

την προτίμησή της στο μοντέλο διαχείρισης της γνώσης βασισμένο στην επεξεργασία 

πληροφορίας. Η στρατηγική της διοίκησης γνώσης θα μπορούσε να συνοψιστεί στα 

λόγια ενός ανώτατου στελέχους της επιχείρησης «Αυτό που είναι σημαντικό είναι να 

βρεθεί η χρήσιμη πληροφορία, να «κλειστεί σε ένα μπουκάλι» (να αποθηκευτεί)  και να 

διανεμηθεί. 

 

 Η δεύτερη εταιρεία,  που ανήκει στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, επικεντρώθηκε 

περισσότερο στην εμψύχωση των ατόμων για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν 

τη γνώση. Η δε στρατηγική της συνοψίζεται στα ακόλουθα: «υπάρχει ένα μεγάλο πο-

τάμι δεδομένων εκεί έξω. Αντί να χτίζουμε φράγματα ώστε να προσπαθήσουμε να το 

αποθηκεύσουμε, δίνουμε στους ανθρώπους κανό και πυξίδες». 

 

Η μετάβαση από την παλαιά στη νέα εποχή μας φέρνει σε μία πρώτη επαφή με τα αί-

τια τα οποία προκάλεσαν την εμφάνιση και εξέλιξη της διοίκησης γνώσης, και τα οποία 

αναφέρονται κάτω από συναφές ή και διαφορετικό πρίσμα από τους συγγραφείς της 

διεθνούς βιβλιογραφίας 

 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 68 

 

2.3iiiδ Τα Αίτια εμφάνισης και μεταβολής της Διοίκησης Γνώσης 

  

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε πως το κυρίαρχο αίτιο που οδήγησε 

στη μεταβολή της διοίκησης γνώσης προέκυψε από τις ανάγκες του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος.  

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παλαιότερη αντίληψη της διοίκησης γνώσης ή-

ταν απόλυτα συνυφασμένη με την προσέγγιση της επεξεργασίας της πληροφορίας 

που συχνά θεωρούσε την οργανωσιακή μνήμη του παρελθόντος σαν αξιόπιστη πρό-

βλεψη του δυναμικά και ασυνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος Malhotra (2000b). 

Η νέα εποχή, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αυτή που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη 

για συνεχόμενη αμφισβήτηση της προγραμματιζόμενης λογικής, για υψηλά επίπεδα 

προσαρμοστικότητας, για την ενσωμάτωση των δυναμικών αλλαγών μέσα στην επι-

χειρησιακή και πληροφοριακή δομή, καθώς και για την ανάπτυξη συστημάτων που 

είναι σε θέση να προσαρμόζονται άμεσα στο δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό 

περιβάλλον.  

 

Ο Malhotra (2000b) παρομοιάζει τον τρόπο  διεξαγωγής της εργασίας με ένα παιχνίδι 

και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η νέα εποχή δίνει μικρότερη βαρύτητα στον τρόπο 

που παίζεται το παιχνίδι, βασισμένο σε προκαθορισμένους κανόνες, και μεγαλύτερη 

σημασία στην κατανόηση και την προσαρμογή, καθώς οι κανόνες όσο και το ίδιο το 

παιχνίδι συνεχώς μεταβάλλονται.  

 

Στο ίδιο μήκος κινείται και ο συγγραφέας Yuva(2002), ο οποίος συμπληρώνει πως η 

αδρανοποιημένη και στατική πληροφορία, αποθηκευμένη με οποιαδήποτε μορφή, δεν 

δύναται από μόνη της να οδηγήσει στην επιτυχία ενός οργανισμού.  

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002), η παλαιά θεώρηση 

της διαχείρισης γνώσης, η οποία στηρίζεται στη διαχείριση εγγράφων είναι πλήρως 

ανεπαρκής σε σύγκριση με τη στρατηγική της λήψης της κατάλληλης πληροφορίας 

από τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή, που επιτάσσει η νέα πραγματικό-

τητα. Η παλαιά θεώρηση καταλήγει να δημιουργήσει μία υπερφόρτωση πληροφοριών 

και δεδομένων, αλλά όχι γνώσης.  



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 69

Σύμφωνα με τους ίδιους, η γνώση δεν είναι κάτι που «περιέχεται» σε έγγραφα αλλά 

κάτι που μπορεί να γεννηθεί και να αναπαραχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με τα 

έγγραφα. Τα τελευταία είναι απαραίτητο να θεωρούνται ως «αναπαραστάσεις» και όχι 

ως «σκεύη περιεχομένου», όπως αναφέρουν οι ερευνητές Lueg and Riedl (2000), την 

παρουσίαση των οποίων επικαλούνται οι συγγραφείς του άρθρου.  

 

Η νέα προσέγγιση της διοίκησης γνώσης, σύμφωνα με τον Malhotra (2000b), ταιριάζει 

περισσότερο στην νέα εποχή του ηλεκτρονικού «επιχειρείν». Η μετάβαση στη νέα ε-

ποχή χαρακτηρίζεται από μία σειρά παραδειγματικών μεταβολών, οι οποίες αντιπρο-

σωπεύουν μεταβολές των μη δεδικασμένων και ανατρέπουν τις δοκιμασμένες διοικη-

τικές θεωρίες και υποθέσεις. 

 

Οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τον Malhotra(2000b) αφορούν: 

 

 Την επιχειρησιακή στρατηγική 

Η νέα επιχειρηματική εποχή επιτάσσει την ποικιλία και πολυπλοκότητα των ερμηνειών 

των αποτελεσμάτων-πληροφοριών, που εξάγονται από τα συστήματα υπολογιστών. 

Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό βάσει σεναρίων και όχι σε μακροπρόθεσμες 

προβλέψεις. Η επιχείρηση καταρτίζει σχέδια για το μέλλον της αλλά δεν στηρίζεται 

πάνω σε αυτούς τους σχεδιασμούς. 

 

Η διοίκηση δεν ψάχνει κοινό έδαφος για την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής. Αντί-

θετα η έμφαση δίνεται στην κατανόηση της διαφορετικής οπτικής του κάθε διοικητικού 

στελέχους, ώστε να εκτιμηθούν οι πολλαπλές σκοπιές του μέλλοντος. Η διαδικασία 

της δημιουργικής τριβής διευκολύνει έναν ταχύτερο κύκλο δημιουργίας γνώσης και 

εφαρμογής μέσω εντοπισμού και διόρθωσης ενδεχόμενων ασυμφωνιών μεταξύ της 

θεωρίας της επιχείρησης και του δυναμικά μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλ-

λοντος. Με βάση αυτό το μοντέλο η πρόσβαση στη βάση πληροφοριών, η εξουσιοδό-

τηση να ληφθεί δραστική απόφαση  και τα απαραίτητα προσόντα εντοπίζονται στις 

μπροστινές γραμμές της πώλησης, εκεί που λαμβάνει χώρα η πραγματική δράση έτσι 

ώστε η στρατηγική να επινοείται και να τίθεται σε εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο.     
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 Το σχεδιασμό και τη χρήση της τεχνολογίας 

Η συνεχώς αυξανόμενη αυτοματοποίηση των καθημερινών διεργασιών μιας επιχείρη-

σης ενσωματώνεται στην προγραμματισμένη λογική της, η οποία παίρνει τη μορφή 

παγωμένων «βέλτιστων πρακτικών», αποθηκευμένων στις βάσεις δεδομένων. Τα 

πληροφοριακά συστήματα που προκύπτουν τείνουν να μην είναι ευέλικτα, καθώς α-

ποθηκεύουν τη στατική αναπαράσταση ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Υφίστα-

ται ανάγκη για σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να λαμβάνουν 

υπόψη τις δυναμικές μεταβολές του περιβάλλοντος. Η πρόκληση, κατά συνέπεια, στον 

ηλεκτρονικό επιχειρηματικό κόσμο είναι να «περπατά» η επιχείρηση πάνω σε ένα τε-

ντωμένο σκοινί ανάμεσα στην υιοθέτηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και στη δια-

τήρηση της παράλληλης ταχύτητας με την τρέχουσα επιχειρησιακή και τεχνολογική 

ανάπτυξη. 

 

 Το ρόλο της ανώτατης διοίκησης 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, που ήταν σχεδιασμένα για να εξασφαλίσουν συμ-

μόρφωση,  μπορεί μεν να εξασφάλιζαν πιστή υπακοή σε δοσμένους κανόνες, ωστόσο 

δεν διευκόλυναν τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών.  

 

Ενώ η παραδοσιακή επιχειρησιακή λογική ήταν βασισμένη σε υψηλά επίπεδα δομής 

και ελέγχου, η δυναμική του νέου επιχειρησιακού μοντέλου απαιτεί ένα διαφορετικό 

μοντέλο επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το μοντέλο αυτό, το οποίο συχνά αποκαλείται «η 

άκρη του χάους», χαρακτηρίζεται από έλλειψη δομής και εξωτερικών ελέγχων, ελάχι-

στων κανόνων και πολλά περιθώρια ελευθερίας για την εφαρμογή του αυτοσχεδια-

σμού. Με βάση αυτό το μοντέλο όχι μόνο τα μέλη ενός οργανισμού ορίζουν τα προ-

βλήματα και προτείνουν τις δικές τους λύσεις αλλά αξιολογούν και επαναλαμβάνουν 

τις διαδικασίες παραγωγής λύσεων. 

 

Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης χρειαζόταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να αλλάξει 

από «την εντολή και έλεγχο» στην «αίσθηση  και απάντηση».  

 

Την άποψη αυτή τη συναντάμε μάλιστα και στις αρχικές σχετικές βιβλιογραφικές πη-

γές. Σύμφωνα με τους Nonaka και Takeuchi (1995), εάν η γνώση έγκειται στα «πι-

στεύω» και στη δέσμευση-αποθήκευση, η νέα έμφαση πρέπει να δοθεί στη δόμηση 
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δέσμευσης στο όραμα της επιχείρησης αντί στην υπακοή στους κανόνες και στις προ-

καθορισμένες βέλτιστες πρακτικές.  Η ανώτατη διοίκηση είναι απαραίτητο, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, να αντιμετωπίσει την επιχείρηση ως μία κοινότητα ανθρώπων, 

ικανή να παράγει διαφορετικά συμπεράσματα για τα εξαγόμενα αποτελέσματα των 

υπολογιστικών συστημάτων. Είναι, επιπρόσθετα, επιτακτικό να καταστήσουν τη βάση 

πληροφοριών της επιχείρησης προσβάσιμη σε όλα τα μέλη της επιχείρησης διότι, δε-

δομένων των ρυθμών μεταβολής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, δημιουργείται 

αποσύνδεση μεταξύ τις διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην κορυφή και στην εφαρ-

μογή τους στη βάση της επιχείρησης.  

  

Ο συγγραφέας Drecker (1994) προσθέτει επιπρόσθετο αίτιο, το οποίο οδήγησε στην  

ανάδειξη και αλλαγή της οπτικής θεώρησης της διοίκησης Γνώσης. Το αίτιο αυτό ανα-

φέρεται στους: 

 
 Οικονομικούς παράγοντες  

Ο συγγραφέας Drecker (1994) υποστηρίζει ότι, στην αναδυόμενη οικονομία, η γνώση 

είναι η κυρίαρχη πλουτοπαραγωγική πηγή για τα άτομα αλλά και την οικονομία ως 

σύνολο. Οι παραδοσιακοί παράγοντες οικονομίας (το έδαφος, η εργασία και το κεφά-

λαιο) δεν εξαφανίζονται αλλά αποκτούν δευτερεύουσα σημασία. Τα αστρονομικά κέρ-

δη ορισμένων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων έχουν θέσει σε αμφισβήτηση και επανεξέ-

ταση την παραδοσιακή αξιολόγηση των μοντέλων των επιχειρήσεων.   

 

Νέοι παράγοντες παραγωγής όπως το γνωστικό κεφάλαιο, το πνευματικό κεφάλαιο 

και τα άυλα αγαθά θέτουν στο περιθώριο τους παραδοσιακούς παράγοντες καθώς η 

οριακή αύξηση του εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου καταλήγει σε μειούμενη 

απόδοση. Αντίθετα το αγαθό της πληροφορίας και το γνωστικό κεφάλαιο διέπεται από 

διαφορετικό νόμο οικονομικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση σε κάθε επιπλέον μονά-

δα πληροφορίας ή γνώσης δημιουργεί αποτελέσματα υψηλότερης απόδοσης. Όσο 

περισσότεροι άνθρωποι γίνονται μέλη του δικτύου και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

του, προστίθεται μεγαλύτερη αξία στο δίκτυο. 

 

Ο συγγραφέας Malhotra (2000b) ενισχύει αυτή την τοποθέτηση, μιλώντας συμβολικά 

για τη συνεχόμενη μετάβαση από την οικονομία των μοριακών ατόμων (atoms) στην 

οικονομία των bits. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο επιχειρησιακής ανάλυσης σε συνδυα-
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σμό με τον ανταγωνισμό, που αναπτύχθηκε μεταξύ της παραδοσιακής μορφής κατα-

στημάτων (brick-and-mortar) και της νέας ηλεκτρονικής μορφής τους (click-and-

mortar), οδήγησαν στην επανατοποθέτηση των παραδοσιακών οικονομικών παραγό-

ντων της παραγωγής (κεφάλαιο, έδαφος, εργασία) και στην ανάδειξη των άυλων αγα-

θών, όπως του αγαθού της γνώσης, του πνευματικού κεφαλαίου. 

 

Ο συγγραφέας Arthur (1996) αναφέρεται στη σπουδαιότητα των οικονομικών παρα-

γόντων κάτω από ένα ακόμη οπτικό πρίσμα. Αναφέρεται στην αυξανόμενη ελαστικο-

ποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα μιας επιχείρησης εξαιτίας του σημαντικού ρόλου 

των πελατών, προμηθευτών και μεσαζόντων που ανέδειξαν τη σημαντικότητα της ε-

ξωτερικής πληροφορίας. Αυτός ο παράγοντας συνετέλεσε στη μετάβαση στη νέα επο-

χή του επαναπροσδιορισμού των πάντων (world of re-everything), όπως χαρακτηρι-

στικά την αποκαλεί.  

 

Ο συγγραφέας Yuva (2002) αναφέρει στο άρθρο του μία σειρά από επιπρόσθετους 

παράγοντες που επιβάλλουν τη χρήση της διοίκησης γνώσης με τη νέα της μορφή.  

 

 Η Παγκοσμιοποίηση: 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στον πλούτο τη γνώσης και της επι-

δεξιότητας, που βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή οδηγιών από τα κεντρικά 

γραφεία δεν είναι πλέον ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης γνώσης. Τα στελέχη πρέ-

πει να έχουν το κίνητρο να αναζητήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο την έμπειρη γνώση 

για τον κλάδο της βιομηχανίας τους.  

 

 Η Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και κοινοπραξιών 

Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό η γνώση  που απαιτείται για να εξασφαλίσει την επιτυχία 

μιας επιχείρησης δεν εντοπίζεται  μέσα στα στενά όριά της, οπότε απαιτείται προσοχή 

στον τρόπο ανταλλαγής και μόχλευσή της. 

 

 Η «Μετανάστευση» από τα προϊόντα στις υπηρεσίες 

Καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους μέσα σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, μεταχειρίζονται τη γνώση προκειμένου να προσθέσουν 

αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο συγγραφέας αναφέρει το παράδειγμα της 
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General Electric, η οποία κερδίζει περισσότερα από την επισκευή μηχανών αεροσκα-

φών παρά από την πώλησή τους. 

 

 Η πολυπλοκότητα των προϊόντων 

Καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους προσθέτο-

ντας περισσότερα χαρακτηριστικά, απαιτείται μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης σχετικά με 

την πώληση, διανομή και επισκευή αυτών των προϊόντων. Για το λόγο αυτό είναι επι-

τακτική η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και κοινοπραξιών προκειμένου να διαμοι-

ραστεί η γνώση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

 

 

 Η μεταβαλλόμενη φύση του εργατικού δυναμικού 

Ο συγγραφέας αναφέρεται σε μια δημογραφική ανάλυση του εργατικού δυναμικού στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία αποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις εφοδιασμού αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί μέ-

σα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, με άμεση συνέπεια αρκετή από την εμπειρία και τη 

γνώση που έχουν συσσωρεύσει να εξαφανιστεί. Από την άλλη πλευρά, λίγα είναι τα 

διοικητικά στελέχη  που θα διανύσουν όλη τους την καριέρα σε ένα χώρο με άμεση 

αναγκαιότητα τη συνεχή εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων.  

 

Αναφορά σε αυτό το αίτιο συναντούμε και στη μελέτη των συγγραφέων Coakes et al 

(2004). Αναφέρονται μέσα από την έρευνά τους στην ανάγκη για διαμοιρασμό της 

γνώσης, η οποία προκύπτει από  μέσα από το υπαρκτό  αυτό πρόβλημα στους οργα-

νισμούς. Το πρόβλημα αφορά την ανάγκη σχεδιασμού της διαδοχής σε οργανισμούς, 

όπου η ηλικιακή κατανομή του προσωπικού είναι τέτοια ώστε η επικείμενη συνταξιο-

δότηση μεγάλου μέρους του να κρύβει τον κίνδυνο της εξαφάνισης της γνώσης από 

τον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει καθώς το προσωπικό που συνταξιοδοτείται κουβαλά 

τη γνώση μαζί του και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για έγκαιρο διαμοιρασμό της 

γνώσης στους νεότερους, η γνώση αυτή απομακρύνεται από τον οργανισμό μαζί με 

τον υπάλληλο. 

 

Αναφορικά με τα παραπάνω, ο συγγραφέας Wilson (2002) αντικρούει το επιχείρημα 

πως ένας από τους θεμέλιους λίθους του οικοδομήματος της διαχείρισης γνώσης είναι 

ο ανθρώπινος παράγοντας.  Ο συγγραφέας εκφράζει τη λυπηρή διαπίστωση πως ό,τι 
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και αν ισχυρίζονται οι επιχειρήσεις σχετικά με τους ανθρώπους που αποτελούν την 

πιο σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή τους, οι ίδιες δεν δείχνουν ποτέ απρόθυμες 

να αποποιηθούν αυτής της πηγής και να προχωρήσουν σε απολύσεις όταν οι συνθή-

κες της αγοράς δυσχεραίνουν. 

 

Τα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει και η έρευνα των Coakes et al (2004) σε πα-

νεπιστημιακούς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της απώλειας του πνευματικού κε-

φαλαίου του συνταξιοδοτούντος ακαδημαϊκού προσωπικού. Σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα της έρευνας, το οικονομικό ζήτημα είναι αυτό που έρχεται πρώτο στην ατζέντα 

σε αντίθεση με το σχεδιασμό διαδοχής. Οι συγγραφείς αναφέρουν μάλιστα απόσπα-

σμα μίας εκ των συνεντεύξεων όπου «Ζητωκραυγάζουν όταν μέρος του προσωπικού 

συνταξιοδοτείται». 

 

Συνεχίζοντας την καταγραφή αιτιών για την εμφάνιση της διαχείρισης γνώσης αναφέ-

ρουμε τα ακόλουθα:  

 

Οι συγγραφείς Barclay και Murray (1997) επικαλούνται το άρθρο της Ann Macintosh 

στο Ινστιτούτο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ-

γου για «Διοίκηση Γνωστικών Πόρων», στο οποίο εντοπίζονται κάποιοι επιχειρησιακοί 

παράγοντες που συνοψίζουν και συμπληρώνουν τα παραπάνω. Οι συγγραφείς δικαι-

ολογούν τη ραγδαία εξέλιξη της διαχείρισης της γνώσης από τη στιγμή που η σύγχρο-

νη εποχή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Το περιβάλλον της αγοράς είναι αυξανόμενα ανταγωνιστικό και ο ρυθμός της 

καινοτομίας αναπτυσσόμενος. 

• Οι μειώσεις του προσωπικού δημιουργούν την ανάγκη να αντικατασταθεί η άρ-

ρητη γνώση με ρητές μεθόδους. 

• Οι ανταγωνιστικές πιέσεις προκαλούν μείωση του εργατικού δυναμικού που 

περιλαμβάνει πολύτιμη επιχειρησιακή γνώση. 

• Ο διαθέσιμος χρόνος για την απόκτηση και ανάκτηση γνώσης έχει περιοριστεί 

• Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και η αυξανόμενη κινητικότητα του εργατικού δυ-

ναμικού οδηγούν σε απώλεια γνώσης. 

• Αλλαγές στρατηγικού χαρακτήρα δύνανται να οδηγήσουν σε απώλεια γνώσης 

σε συγκεκριμένη περιοχή. 
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Οι ίδιοι προσθέτουν: 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό της εργασίας βασίζεται στην πληροφορία 

• Οι οργανισμοί ανταγωνίζονται πάνω σε μία νέα βάση, αυτή της γνώσης 

• Η πολυπλοκότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς με 

αποτέλεσμα να κληροδοτούν το σημαντικό συστατικό της πληροφορίας. 

• Η ανάγκη για δια-βίου εκπαίδευση είναι μία αναπόφευκτη πραγματικότητα 

 

2.3.iiiε Η Χρησιμότητα της Διοίκησης Γνώσης 

 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις των συγγραφέων πάνω στα αίτια που επιτάσσουν την 

εφαρμογή της διοίκησης γνώσης ως φιλοσοφία και πρακτική δίνουν ένα σαφές στίγμα 

της άποψής τους σχετικά με τη χρησιμότητα της διαχείρισης-διοίκησης γνώσης για τη 

σύγχρονη επιχείρηση.     

 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε επιπρόσθετες απόψεις ερευνητών - 

συμπλέουσες και αντικρουόμενες -  για την αξία της διαχείρισης-διοίκησης γνώσης. 

 

Ως μία σύνοψη της αρθρογραφίας του ο συγγραφέας Malhotra (2000b) υποστηρίζει 

πως η διοίκηση γνώσης εξυπηρετεί τα κρίσιμα ζητήματα της προσαρμοστικότητας, ε-

πιβίωσης και ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού εν όψει ενός αυξητικά και συνεχώς  

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.  

 

Ο συγγραφέας Yuva (2002) υποστηρίζει ότι χωρίς ένα αποτελεσματική διαχείριση της 

οργανωσιακής γνώσης διακυβεύεται η τύχη της πληροφορίας, η οποία είναι κρίσιμης 

σημασίας τόσο στην τρέχουσα όσο και τη μελλοντική επιτυχία της εφοδιαστικής αλυ-

σίδας. Ισχυρίζεται ότι η διαχείριση γνώσης ανακτά τη σωστή πληροφορία για τους κα-

τάλληλους ανθρώπους την ιδανική χρονική στιγμή.  

 

Οι συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002) συμφωνούν με την άποψη αυτή και 

υποστηρίζουν συγκεκριμένα πως η διαχείριση γνώσης αποτελεί μία συνειδητή στρα-

τηγική απόκτησης της σωστής γνώσης από τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή 

στιγμή και την εφαρμογή τους σε πράξη για τη βελτίωση της οργανωσιακής απόδο-

σης. 
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Στο σημείο αυτό και ενώ αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ε-

φαρμογής της διαχείρισης γνώσης, ο συγγραφέας Malhotra(2000b) τοποθετείται δια-

φορετικά υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μύθο η πεποίθηση ότι «οι τεχνολογίες διοίκη-

σης γνώσης μπορούν να μεταφέρουν τη σωστή πληροφορία στο σωστό άνθρωπο τη 

σωστή στιγμή».  

 

Η άποψη αυτή αναφέρεται σε έναν ξεπερασμένο τύπο επιχειρησιακού μοντέλου, όπου 

τα επιχειρησιακά στελέχη είναι σε θέση να προβλέψουν την όποια αλλαγή εξετάζοντας 

καταγεγραμμένα ιστορικά δεδομένα και παρελθοντικές τάσεις.  Η ριζική αλλαγή που 

επήλθε σύμφωνα με το νέο ευέλικτο και «εν αναμονή της έκπληξης» επιχειρησιακό 

μοντέλο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν επιτρέπει στις διοικήσεις να κάνουν 

μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Συνεπώς για τις ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις εί-

ναι αδύνατο να δημιουργηθεί ένα σύστημα, το οποίο να μπορεί να προκαθορίσει και 

να προβλέψει ποιο είναι το κατάλληλο άτομο, ποια είναι η ιδανική χρονική στιγμή και τι 

ακριβώς ορίζεται ως ενδεδειγμένη πληροφορία 
 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) ορισμένα από τα οφέλη 

της διαχείρισης γνώσης συνδέονται άμεσα με εξοικονόμηση ενώ κάποια άλλα είναι 

περισσότερο δύσκολα να μετρηθούν. Στη σημερινή οικονομία που κατευθύνεται βάσει 

πληροφορίας, οι επιχειρήσεις αποκαλύπτουν τις περισσότερες ευκαιρίες και τελικά κα-

ταφέρνουν να αποκομίσουν τη μεγαλύτερη αξία από τους πνευματικούς παρά τους 

φυσικούς πόρους. 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης βοηθά 

μία επιχείρηση καθώς : 

• Προάγει την καινοτομία ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ιδεών 

• Βελτιώνει το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες βελτιστοποιώντας 

το χρόνο απάντησης 

• Αυξάνει τα έσοδα καταφέρνοντας να λανσάρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην 

αγορά νωρίτερα. 

• Ενισχύει την συγκράτηση πληροφοριών στη μνήμη των υπαλλήλων δείχνοντας ότι 

αναγνωρίζει την αξία της γνώσης τους και επιβραβεύοντάς τους για αυτό. 

• Βελτιστοποιεί λειτουργίες και μειώνει κόστη ελαχιστοποιώντας περιττές διαδικασί-

ες. 
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Οι συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002) υποστηρίζουν πως η χρησιμότητα 

της διαχείρισης γνώσης μεταφράζεται σε αποφυγή διπλής εκπόνησης εργασίας, μείω-

σης χρόνου εκμάθησης και βελτίωσης της ταχύτητας εφαρμογής. 

 

Οι συγγραφείς Matta et al (2002) αναφέρονται ειδικότερα στη χρησιμότητα της  εκμά-

θησης από τα παλιά «έργα», η οποία  επιτρέπει στους σχεδιαστές να αποφύγουν πα-

ρελθοντικά λάθη. και να επιλύουν προβλήματα. Προτείνουν, μάλιστα, ειδική μέθοδο 

για την καταγραφή και κεφαλαιοποίηση αυτής της «μνήμης των έργων», η οποία περι-

γράφεται στην παράγραφο της εμπειρικής βιβλιογραφίας.  

 

Στην εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary (2004) αναφέρονται επιπλέον πλεονε-

κτήματα που προσφέρουν τα συστήματα διοίκησης γνώσης στην αξία της επιχείρη-

σης: 

 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης διευκολύνουν τη συλλογή, την καταγραφή, την ορ-

γάνωση, το φιλτράρισμα, την ανάκτηση και τη διανομή της ρητής και άρρητης  γνώ-

σης. Η πρώτη αποτελείται από όλα τα έγγραφα, τις λογιστικές εγγραφές και τα δεδο-

μένα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στις μνήμες των υπολογιστών. Η δεύτερη αναφέ-

ρεται στις άτυπες και μη καταγεγραμμένες διαδικασίες, πρακτικές και ικανότητες. Ειδι-

κά για την τελευταία επισημαίνεται πως ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης αποδεικνύε-

ται πολύτιμο σε μία επιχείρηση, όταν δύναται να κωδικοποιήσει τις «βέλτιστες πρακτι-

κές», να τις αποθηκεύσει και να τις διανείμει μέσα στην επιχείρηση. 

 

Στο σημείο αυτό είναι, ωστόσο, σκόπιμο να αναφέρουμε την αντικρουόμενη άποψη 

του συγγραφέα Wilson (2002).  

 

Ο συγγραφέας αρχικά αναφέρεται στον χημικό και κατόπιν επιστημονικό φιλόσοφο 

(philosopher of science) Polanyi (1958), ο οποίος πρωτοείσηγαγε  και περιέγραψε τον 

όρο «άρρητη» («tacit») ως «την ιδέα ότι ορισμένες γνωστικές διεργασίες και/ή συμπε-

ριφορές περιβάλλονται και καλύπτονται από λειτουργίες απροσπέλαστες από το υπο-

συνείδητο». Ο ίδιος μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση: «Γνωρίζουμε περισσότερα από 

όσα λέμε». 
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Ο συγγραφέας παραθέτει τα παραπάνω λόγια του Polanyi, προκειμένου να αποδείξει 

αυτό που για τον ίδιο είναι αυταπόδεικτο ότι η σιωπηρή γνώση είναι κρυμμένη ακόμα 

και από το υποσυνείδητο, ότι ισοδυναμεί με την ενέργεια της κατανόησης και οπότε 

δεν είναι δυνατόν να αιχμαλωτιστεί παρά μόνο να εκδηλωθεί μέσα από την εκφρασμέ-

νη γνώση και από τις πράξεις μας.  

 

Ο συγγραφέας αναζητά τα αίτια διάδοσης της ιδέας ότι η σιωπηρή γνώση μπορεί να 

αιχμαλωτιστεί και διαπιστώνει ότι υπαίτιοι υπήρξαν οι Nonaka (1991) και Nonaka and 

Takeuchi (1995). Σύμφωνα με τον ίδιο, είτε άθελά τους παρερμήνευσαν είτε σκόπιμα 

διαστρέβλωσαν το έργο του Polanyi (1958) και θεωρώντας ότι επεκτείνουν την άποψή 

του σχετικά με τη σιωπηρή γνώση επισημαίνουν ότι «τα νοητικά μοντέλα όπως τα δια-

γράμματα, τα παραδείγματα, οι αντιλήψεις και οι οπτικές βοηθούν τα άτομα να προσ-

λαμβάνουν και να ορίζουν τον κόσμο τους» (Nonaka and Takeuchi, 1995: 60). Τα μο-

ντέλα αυτά, σύμφωνα με τους συγγραφείς συμπεριλαμβάνονται στη σιωπηρή γνώση.  

 

Συνεχίζοντας τη σπουδαιότητα της διαχείρισης γνώσης, όπως αποτυπώνεται στη δια-

δικτυακή εγκυκλοπαίδεια αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης μπορούν να επιτελέσουν μία ξεκάθαρη στρατηγική 

λειτουργία. Είναι διάχυτη η άποψη ότι το στρατηγικό πλεονέκτημα μίας επιχείρησης 

είναι η εγρήγορση και η ευκινησία της για τη σωστή διαχείριση μίας αλλαγής σε ένα 

ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτή η ευκινησία είναι πιθανή μόνο με ένα 

προσαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης, το οποίο δημιουργεί μαθησιακούς 

βρόγχους που αυτόματα προσαρμόζουν τη γνωστική βάση της επιχείρησης κάθε φο-

ρά που χρησιμοποιείται. Τα πλεονεκτήματα μάλιστα της διαχείρισης γνώσης σε έναν 

οργανισμό μπορούν να επεκταθούν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με τη χρή-

ση εξωτερικών δικτύων  (BambooWeb Dictionary, 2004). 

 

Επιπρόσθετα οφέλη από τη χρήση της διοίκησης γνώσης ως φιλοσοφίας και ως πλη-

ροφοριακού συστήματος συναντάμε στην εμπειρική βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα 

σε άρθρα συγγραφέων, οι οποίοι αναφέρονται σε συγκεκριμένες επιτυχημένες μελέτες 

περιπτώσεων και σε αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης της γνώσης. 
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Στο σημείο αυτό όμως είναι χρήσιμο να δούμε μία διαφορετική οπτική και μη επιχειρη-

σιακή θεώρηση του  συγγραφέα Rosenberg (2002), ο οποίος παραθέτει ένα παρά-

δειγμα, το οποίο αποδεικνύει τη σημασία της διάχυσης γνώσης με τον πιο παραστατι-

κό τρόπο.  

 

Ο συγγραφέας περιγράφοντας στο άρθρο του πώς θα μπορούσε πιθανόν να έχει α-

ποφευχθεί η τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική το 2001 μας φέρνει ενώπι-

ον της σπουδαιότητας της διάχυσης γνώσης στην ανθρώπινη κοινωνία.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την αναζήτηση τρόπων από τις αμερικανικές αρχές απο-

φυγής τρομοκρατικών επιθέσεων ήρθε στο φως μια τρομακτική έλλειψη επικοινωνίας. 

Αρκετούς μήνες πριν από τις επιθέσεις ένας πράκτορας του FBI στη Minesota των 

Ηνωμένων Πολιτειών έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για κάποιον εν ονόματι Zaca-

rias Moussaoui εξετάζοντας κατά πόσο το ενδιαφέρον του τελευταίου να μάθει πώς να 

πετά μεγάλα αεροπλάνα συνδεόταν με την τρομοκρατία. Την ίδια περίοδο στο Phoe-

nix των Ηνωμένων Πολιτειών ένας άλλος πράκτορας του FBI είχε παρατηρήσει πως 

μία ομάδα Αράβων είχε εγγραφεί σε μία σχολή εκμάθησης πτήσης και σκέφτηκε ότι  

αυτή η τάση θα μπορούσε να είχε συνδεθεί με τον Osama Bin Laden.  

 

Παρόλα αυτά οι δύο αυτοί πράκτορες δεν έμαθαν ποτέ για τις ανησυχίες του άλλου 

παρά μόνο όταν ήταν πολύ αργά! Χωρίς επικοινωνία και διαμοιρασμό της γνώσης- ή 

στην συγκεκριμένη περίπτωση των ανησυχιών- η ανησυχία δεν οδήγησε ποτέ στην 

πρόληψη. 
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2.3.iiiζ Η Χρησιμότητα της Διοίκησης Γνώσης σε Οργανισμούς παροχής υπη-
ρεσιών 

 

Παρόλο που η προηγούμενη ανασκόπηση των απόψεων των συγγραφέων δίνει σα-

φές στίγμα για τη χρησιμότητα της διοίκησης γνώσης σε ένα σύγχρονο οργανισμό, θα 

ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην ιδιαίτερη χρησιμότητα της  διοίκησης γνώ-

σης σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και τραπεζικούς οργανισμούς, πιο συγκε-

κριμένα, όπως αποτυπώνεται σε μερίδα της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002), οι συμβουλευτικές 

εταιρείες θεωρούνται τυπικά παραδείγματα επιχειρήσεων υψηλής «εντάσεως γνώ-

σης» καθώς εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τη γνώση των ανθρώπων 

τους και τη φύση των έργων τους. Δίνουν σημαντική έμφαση στην εφαρμοσμένη δημι-

ουργικότητα των μελών τους για την επίλυση των επιχειρησιακών προβλημάτων των 

πελατών τους, ενώ η ίδια η επιτυχία τους εξαρτάται από την καινοτομία των μελών 

τους που μεταφράζεται σε ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή ιδεών. Για το λόγο αυ-

τό, οι συμβουλευτικές εταιρείες πρωτοστατούσαν πάντοτε στη σκέψη για το πώς θα 

διαχειριστούν τη γνώση. 

  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Kardasis et al (1998), η Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά 

έχει υποστεί μία σειρά από αλλαγές που οδηγούν τις τράπεζες να επανασχεδιάσουν 

τα πληροφοριακά τους συστήματα. Σύμφωνα με τους ίδιους, η οργανωσιακή γνώση 

είναι κρίσιμης σημασίας για έναν τραπεζικό οργανισμό και ενώ ένα αρχικό πληροφο-

ριακό σύστημα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις εγγραφές των πελατών όσο και την 

κουλτούρα και τις καθημερινές ρουτίνες, η νέα αντίληψη για τη διοίκηση γνώσης επι-

τάσσει όχι μόνο ενημέρωση αλλά επαναπροσέγγιση και αλλαγή των αποθηκευμένων 

πληροφοριών.  

 

Το πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρησιακής γνώσης, το οποίο αναλύουν στο άρθρο τους οι 

συγγραφείς, προϋποθέτει πως ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης γνώσης περιλαμ-

βάνει πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του πελάτη απέναντι στην 

τράπεζα και το αντίστροφο. Για τον πελάτη περιλαμβάνονται και μετρούνται δεδομένα 

σχετικά με την αξία του, με το επίπεδο αναλαμβανομένων κινδύνων, με την πίστη και 
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αφοσίωση στην τράπεζα, τις προοπτικές της επιχείρησής του, τις ανάγκες και τις προ-

τιμήσεις του, το βαθμό χρήσης των υπηρεσιών, το βαθμό ικανοποίησης και το βαθμό 

ωρίμανσής του. Για την επιχείρηση καταγράφονται και μετρούνται η προσφερόμενη 

υπηρεσία, τα κανάλια διανομής και πρόσβασης στον πελάτη, η επικοινωνία που επι-

λέγεται, η στήριξη που προσφέρεται στον πελάτη καθώς και η ποιότητα της προσφε-

ρόμενης υπηρεσίας. 

 

2.3.iiiστ Η Χρησιμότητα της Διοίκησης Γνώσης από την οπτική θεώρηση της 
Επιστήμης του Marketing 

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Binder (1998), καθώς οι αγορές και τα προϊόντα διαφο-

ροποιούνται με ταχείς ρυθμούς, οι άνθρωποι των πωλήσεων πρέπει να αφομοιώνουν 

και να εφαρμόζουν τεράστιες ποσότητες επίκαιρων πληροφοριών σχετικών με τις α-

γορές τους, τον ανταγωνισμό και τις λύσεις  που μπορούν να προσφέρουν στους πε-

λάτες τους.  

 

Οι άνθρωποι των πωλήσεων είναι «εργάτες γνώσης» (Knowledge workers) και μπο-

ρούν να προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε στάδιο της δια-

δικασίας της πώλησης. Κατέχουν τη γνώση των επιχειρησιακών θεμάτων των πελα-

τών τους, της δυναμικής της αγοράς, του οράματος της επιχείρησης, της στρατηγικής 

των πωλήσεων, του ανταγωνισμού καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών 

καθ’ αυτών. Η γνώση αυτή βοηθά τους ανθρώπους των πωλήσεων να αποκτήσουν 

και να διατηρήσουν αξιοπιστία, τους καθιστά ικανούς να αναγνωρίζουν τις πιεστικές 

ανάγκες των πελατών τους και να διαμορφώνουν ιδανικές λύσεις, των οποίων τα οφέ-

λη προωθούν στους πελάτες τους κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση τους 

απέναντι στις ανταγωνιστικές προκλήσεις. 

 

Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι των πωλήσεων θεωρούνται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

οι πλέον υπερφορτωμένοι με προσλαμβάνουσες πληροφορίες συγκριτικά με τους ερ-

γαζόμενους κάθε άλλου τομέα της επιχείρησης. Οι πληροφορίες είναι διαφόρων περι-

εχομένων και κατηγοριών ενώ μπορεί να  έχουν τη μορφή οδηγών πωλήσεων, εκπαι-

δευτικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, email, εγγράφων σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων που μπορεί να καλύπτουν το ίδιο έδαφος με ελαφρά τροποποιημένο τρό-

πο και που καθιστούν δύσκολη την αναζήτηση όταν υπάρχει βιασύνη για την ανάκτη-
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ση της αναγκαίας πληροφορίας. Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

«η έλλειψη γνώσης μέσα στην πληθώρα των πληροφοριών». 

 

Οι άνθρωποι των πωλήσεων χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα νέα φυλλάδια, τις 

νέες διαφημίσεις και ταχυδρομήσεις προωθητικού υλικού, τις νέες παρουσιάσεις προ-

ϊόντων και όλο αυτό το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι σε θέση να 

το αποστείλουν ή να το τυπώσουν για τους πελάτες τους. 

 

Τέλος, η παρούσα κατάσταση στον τομέα των πωλήσεων συμπληρώνεται από μία 

ακόμη παράμετρο της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι περισσότεροι άνθρωποι των 

πωλήσεων, σύμφωνα με τον συγγραφέα, πραγματοποιούν καθημερινά 20-30 τηλε-

φωνήματα στις κεντρικές υπηρεσίες της επιχείρησής τους προκειμένου να λάβουν 

απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κεντρικές υπηρε-

σίες εξυπηρέτησης των πωλητών να απαντούν σε κυριολεκτικά εκατοντάδες τηλεφω-

νικών κλήσεων ή emails που αφορούν ερωτήσεις που ενδεχομένως έχουν ήδη απα-

ντήσει με τη μία μορφή ή την άλλη, δαπανώντας περίπου 70% του καθημερινού χρό-

νου τους.  

 

Ακόμη και στην περίπτωση που οι επαγγελματίες της επιστήμης του marketing έχουν 

κατασκευάσει πλήθος βοηθημάτων, οδηγών, συνοπτικών περιγραφών για την αντιμε-

τώπιση αυτής της κατάστασης, παρατηρείται το γεγονός ότι υφίσταται υλικό δεκάδων 

τύπων που καλύπτει παρόμοια θέματα από διαφορετικά άτομα στον ίδιο οργανισμό. Ο 

συγγραφέας συμπληρώνει πως ο κλασικός ισχυρισμός ότι «οι άνθρωποι των πωλή-

σεων δεν διαβάζουν» είναι το αποτέλεσμα των αποτυχημένων προσπαθειών των επι-

χειρήσεων να παρέχουν αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση στην απαραίτητη γνώση. 

 

Το συνολικό αποτέλεσμα, που περιγράφει ο συγγραφέας, αφορά την επένδυση τερά-

στιων ποσών από την πλευρά των επιχειρήσεων πάνω στην ανάπτυξη προϊόντων για 

τη στήριξη πωλήσεων, η οποία όμως δεν καταλήγει στην επιθυμητή απόδοση καθώς 

τα μηνύματα που φτάνουν στο δυναμικό των πωλήσεων είναι «ανακόλουθα». 

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας Tagteam οι άνθρωποι των πωλήσεων έχουν 

ανάγκη του υλικού marketing και πωλήσεων την ίδια στιγμή και η ανάγκη αυτή καλύ-

πτεται μόνο μέσα από κατανοητές βάσεις δεδομένων. 
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Μία δικτυακή εύκολα ανανεώσιμη βιβλιοθήκη marketing, χτισμένη πάνω στις βάσεις 

δεδομένων πωλήσεων και marketing και στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, 

ευνοεί τόσο τους ανθρώπους των πωλήσεων για μία «τελευταίας στιγμής στάση» για 

την ανάκτηση υλικού, εργαλείων, πληροφοριών όσο και τους υπεύθυνους marketing  

μιας εταιρείας, οι οποίοι εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στην προσπάθειά τους να έ-

χουν σωστά ενημερωμένους και εξοπλισμένους πωλητές 

 

Ο συγγραφέας  Binder (1998) διαφοροποιεί τις έννοιες των βιβλιοθηκών πωλήσεων 

(sales libraries) και των εγκυγκοπαιδειών marketing (marketing encyclopedias), το υ-

λικό των οποίων οι περισσότερες επιχειρήσεις αναμειγνύουν. Ο πρώτος όρος αναφέ-

ρεται στις βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν υλικό διαφόρων τύπων που έχει 

σχεδιαστεί για τη στήριξη των πωλήσεων και όχι για τη διανομή σε πελάτες. Ο δεύτε-

ρος όρος αφορά το υλικό που προορίζεται για τους πελάτες, όπως φυλλάδια, επιστο-

λές, διαφάνειες παρουσιάσεων.  

 

Σύμφωνα με την εταιρεία TagTeam ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης marketing εξυ-

πηρετεί και μία ακόμη λειτουργία των πωλητών. Υφίστανται έγγραφα τα οποία απευ-

θύνονται σε πελάτες και αφορούν συμβόλαια, προτάσεις, συμφωνίες και τα οποία δύ-

νανται να αποθηκευτούν μέσα σε ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης marketing για τη 

διευκόλυνση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω ο συγγραφέας Binder (1998) αναφέρεται στην πρό-

κληση της διαχείρισης της γνώσης πωλήσεων (sales knowledge management) 

 

Η διαχείριση της γνώσης των πωλήσεων διατρέχει αρχές και αρμοδιότητες που περι-

λαμβάνονται στις λειτουργίες διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης όπως του Market-

ing, των Πωλήσεων, της Εκπαίδευσης, του Αυτοματισμού Πωλήσεων και της Εξυπη-

ρέτησης Πελατών.  

 

Η διαχείριση της συγκεκριμένης γνώσης απαιτεί τρεις διακριτές αλλά ταυτόχρονα επι-

καλυπτόμενες λειτουργίες, καθώς και διαδικασίες και εργαλεία για τη διατήρηση και 

ανανέωση της γνωσιακής βάσης. 
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• Πρόσβαση Οι άνθρωποι των πωλήσεων πρέπει να είναι σε θέση να προσπελαύ-

νουν την απαιτούμενη γνώση εύκολα, γρήγορα και με την αυτοπεποίθηση ότι μπο-

ρούν να βρουν αυτό που ψάχνουν. Η εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων όπως ο 

προγραμματισμός λογιστικής στρατηγικής, η προετοιμασία τηλεφωνικών πωλήσε-

ων, η εκπόνηση προτάσεων και η οργάνωση πληροφοριών για παρουσιάσεις, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχώς εάν οι άνθρωποι των πωλήσεων μπορούν 

απλά να ανακτούν τις απαραίτητες πληροφορίες αντί να απαιτείται να τις απομνη-

μονεύουν. 

 

• Εκμάθηση Οι άνθρωποι των πωλήσεων πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν, 

αυτό που αποκαλεί ο συγγραφέας ευχέρεια, το οποίο είναι εκείνο το επίπεδο της 

γνώσης «δεύτερης φύσης», η οποία προέρχεται από τη συχνή πρακτική. 

 

• Εφαρμογή Προκειμένου η γνώση των πωλήσεων να είναι χρήσιμη κατά την πρό-

σβαση ή την εκμάθηση, πρέπει να είναι οργανωμένη και παρουσιασμένη σε μία 

μορφή που να υποστηρίζει την εφαρμογή στα πρακτικά καθήκοντα χωρίς να απαι-

τεί από τους ανθρώπους των πωλήσεων να οργανώσουν, να γράψουν ή να επε-

ξεργαστούν εκ νέου τις διαθέσιμες πληροφορίες. 

 

Σύμφωνα με τη συγγραφέα Orton (1998) τα τμήματα marketing πρέπει να αντιμετωπί-

ζονται ως κέντρα γνώσης. Το πάντρεμα της πληροφορίας και της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας είναι το κλειδί για τη βελτίωση της προσφερόμενης υπηρεσίας στον πε-

λάτη και για τις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ίδια περιγράφει τη συγκεχυμέ-

νη άποψη  που επικρατεί για τους επαγγελματίες marketing στις νομικές εταιρείες της 

Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα αναφέρει πως οι συνεργάτες τους μπορεί να τους αποκα-

λούν managers της επιχειρηματικής ανάπτυξης, ειδικούς στις πελατειακές σχέσεις, δι-

ευθύνοντες της επικοινωνίας, ακόμη και «γκουρού» δημιουργικότητας από τη μία 

πλευρά και αυταρχικούς ιθύνοντες υπο-αξιοποιημένου ταλέντου και ενοχλητική και 

αναπόφευκτη μάστιγα από την άλλη. 

 

Η γνώση marketing, σύμφωνα με τους συγγραφείς Lorenzon et al (2005),  καθιστά ι-

κανή την επιχείρηση να ορίσει καλύτερα τους υφιστάμενους πελάτες της και να στο-

χεύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια στους νέους, καθώς και να αναγνωρίσει ικανούς επι-

χειρηματικούς συνεργάτες και να ισχυροποιήσει τη δυναμική. 
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Οι συγγραφείς επιχειρούν μία ερμηνεία του όρου «γνώση marketing (marketing know-

ledge)», η οποία εμπεριέχεται μέσα στις τρεις διαδικασίες του marketing: τη διαχείριση 

προϊοντικής ανάπτυξης, τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και τη διαχείριση της ε-

φοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις λειτουργί-

ες του marketing που είναι κρίσιμες για την προσέλκυση και διατήρηση των πελατών. 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους, η γνώση marketing αποτελεί το βαθμό κατανόησης των 

τριών αυτών διαδικασιών, ο οποίος μπορεί να μετρηθεί με την αξιολόγηση τριών πα-

ραμέτρων α) της επίγνωσης των τριών διαδικασιών, β) του ελέγχου των τριών διαδι-

κασιών και γ) της εφαρμογής της γνώσης σε νέες αγορές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συγγραφείς Li και Cantalone (1998), το έργο των οποίων επικαλούνται οι συγγρα-

φείς Lorenzon et al (2005), υποστηρίζουν πως η ικανότητα της γνώσης marketing 

(marketing knowledge competence) περιλαμβάνει τη γνώση του πελάτη, της έρευνας 

και ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Η απόκτηση αυτής της γνώσης και ο διαμοιρα-

σμός της ανάμεσα στα λειτουργικά τμήματα μίας επιχείρησης αποτελούν κρίσιμες δια-

στάσεις μίας προοπτικής αγοράς της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υ-

πάρχουν ισχυροί παραλληρισμοί μεταξύ της προοπτικής της διαχείρισης γνώσης και 

της προοπτικής της αγοράς. 

 

Προκειμένου να μπορέσει το marketing να διαδραματίσει το ρόλο του για τη δημιουρ-

γία, προάσπιση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, είναι 

 
Σχήμα 6: Οι παράμετροι της γνώσης μάρκετινγκ 
Πηγή: Lorenzon et al (2005)  

Γνώση Μάρκετινγκ 

Γνώση Προϊοντικής Ανάπτυξης 

Γνώση Διαχείρισης της Εφο-
διαστικής Αλυσίδας 

Γνώση Διαχείρισης πε-
λατειακών σχέσεων 
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απαραίτητο να αναγνωριστούν ορισμένοι κύριοι παράγοντες του περιβάλλοντος όπως 

το μέγεθος της αγοράς, το μερίδιο αγοράς, η αφοσίωση στη μάρκα, οι ανταγωνιστές, η 

συγκέντρωση του κλάδου, οι δυσκολίες εισόδου και οι τάσεις της αγοράς. Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς ένα Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αυτή την εξωτερική πληροφόρηση προκειμένου να υποστηρίξει τη στρατηγική μάρκε-

τινγκ μιας εταιρείας. Οι συγγραφείς συμπληρώνουν πως η τεχνολογία της πληροφορι-

κής και η επιστήμη του μάρκετινγκ έχουν έρθει πολύ κοντά και στο μέλλον θα είναι α-

διαχώριστες με απώτερο στόχο το Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ με στρατηγικό 

προσανατολισμό να δίνει έμφαση στην εξωτερική ανίχνευση, επεξεργασία και στρατη-

γική ανάλυση προκειμένου να ενισχύσει την αντίληψη και ικανότητα των υπεύθυνων 

marketing και του οργανισμού. 

 

Γνώση για τον πελάτη 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς Lorenzon et al (2005),  η γνώση για τον πελάτη είναι 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο τύποι γνώσης 

για τον πελάτη, ο πρώτος αναφέρεται στις πληροφορίες που προσπαθεί  μία επιχεί-

ρηση να συγκεντρώσει για την αγορά και τους υποψήφιους προς προσέλκυση πελά-

τες και ο δεύτερος που αφορά στη γνώση που προέρχεται από τους υφιστάμενους 

πελάτες. Οι συγγραφείς συμπληρώνουν πως τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη 

διεπαφή με τον πελάτη μπορούν να μεταφραστούν σε επιχειρησιακή ευφυΐα και γνώ-

ση για τον πελάτη.  

 

Στην περίπτωση μάλιστα μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο,  η 

γνώση αυτή συλλέγεται: α) με την πληροφόρηση που παρέχει ο πελάτης σε απάντηση 

μίας αίτησης της ιστοσελίδας που έχει επισκεφτεί, β) με την πληροφόρηση που παρέ-

χουν οι πελάτες για τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια μίας διαδικτυακής συναλλαγής, γ) 

με την πληροφόρηση που παρέχεται από μηχανισμούς ανάκτησης των μονοπατιών 

πλοήγησης του πελάτη (π.χ. cookies, log-files, IP addresses). 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων μιας επιχείρη-

σης αφορά στη διαχείριση της γνώσης για τον πελάτη προκειμένου να τον κατανοήσει 

και να τον εξυπηρετήσει καλύτερα.  Προκειμένου να εφαρμοστεί εξατομικευμένο και 

όχι μαζικό μάρκετινγκ απαιτείται η πλήρης κατανόηση των αναγκών και προτιμήσεων 

του κάθε πελάτη. Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής επικεντρώνεται στην 
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απόκτηση λεπτομερούς γνώσης για τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες, 

τους τρόπους αγοράς του πελάτη και της χρήσης αυτής  της γνώσης για τη θέσπιση 

τιμών, τη διαπραγμάτευση όρων, την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊ-

οντικών χαρακτηριστικών. Αυτή η προσφορά εξατομίκευσης, διευκόλυνσης και ανα-

βαθμισμένης υπηρεσίας στον πελάτη διαδραματίζει ένα κύριο ρόλο στην επιτυχία και 

τη διαφοροποίηση μιας επιχείρησης. 

 

Αυτή η προσέγγιση της ενσωμάτωσης τεχνικών διαχείρισης γνώσης στις λειτουργίες 

της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων παρέχει πλήθος πλεονεκτημάτων. Σε ατομικό 

επίπεδο οι αντιπρόσωποι της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να προηγηθούν στις α-

ποθήκες γνώσης, να διενεργήσουν αναζητήσεις για συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τον πελάτη, το προφίλ, το ιστορικό του και την αξιολόγησή του και μάλιστα σε άμεσο 

χρόνο ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα.  

 

Από την άλλη πλευρά οι διάφορες επιχειρηματικές μονάδες μπορούν να επωφελη-

θούν από την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πελάτες και τις πωλήσεις οι οποίες 

έχουν συγκεντρωθεί από διάφορά σημεία «επαφής» καθώς και για τις πολιτικές και 

διαδικασίες που διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμες. Σε επίπεδο οργανισμού ένα 

σύστημα βασισμένο στη διαχείριση γνώσης μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή μί-

ας κοινής δομής για τη διενέργεια και την εγκαθίδρυση ενός κατανοητού συνόλου πο-

λιτικών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 

 

Πρόβλεψη πωλήσεων 
Οι συγγραφείς Kahn και Adams (2001) προσφέρουν μία διαφορετική προσέγγιση στη 

χρησιμότητα της διαχείρισης γνώσης μέσα από το πρίσμα της πρόβλεψης των πωλή-

σεων.  

 

Δικαιολογημένα έντονη προσοχή δίνεται, σύμφωνα με τους συγγραφείς, στην πρό-

βλεψη των πωλήσεων καθώς: α) αφενός αυτή στοιχειοθετείται πάνω στη γνώση της 

επιχείρησης ή όπως την αποκαλούν οι ίδιοι στην «ευφυΐα» της επιχείρησης και β) αφε-

τέρου στην πράξη η πρόβλεψη των πωλήσεων αποτελεί διαδικασία της διαχείρισης 

ευφυΐας της επιχείρησης. Οι συγγραφείς μάλιστα εκτιμούν πως είναι πιθανό οι δυσκο-

λίες των επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρόβλεψης να μην είναι αποτέλεσμα των 
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πενιχρών τεχνικών αυτών καθ’ αυτών, αλλά της ανεπαρκούς δομής διαχείρισης της 

επιχειρησιακής ευφυΐας. 

 

Για τους ίδιους η επιχειρησιακή ευφυΐα αποτελείται από δεδομένα, πληροφορίες και 

γνώση. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες είναι μοναδική και έχει ιδιαίτερη επίδραση 

στη διαδικασία της πρόβλεψης των πωλήσεων. Τα δεδομένα αποτελούν συλλογές γε-

γονότων εκπεφρασμένα για παράδειγμα σε ένα λογιστικό φύλλο του Excel. Η πληρο-

φορία προκύπτει όταν τα δεδομένα οργανώνονται, συνοψίζονται και αναλύονται, ό-

πως για παράδειγμα η ανάλυση τάσης των πωλήσεων που παρέχει πληροφόρηση για 

την απόδοση μιας επιχείρησης. Η γνώση, τέλος, είναι ο συνδυασμός πληροφορίας με 

εμπειρία, περιεχόμενο και ανάκλαση και αντιπροσωπεύει στρατηγικές και τακτικές, 

πάνω στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις. Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας προ-

βλέψεων η γνώση δημιουργείται όταν ο αναλυτής προβλέψεων λαμβάνει τα αποτελέ-

σματα της ανάλυσης τάσεων των πωλήσεων, εξάγει συμπεράσματα και αναπτύσσει 

ένα σχέδιο δράσης που βασίζεται στη διαίσθηση και την εμπειρία από παρόμοιες 

στρατηγικές τάσεων σε άλλες γραμμές προϊόντων. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υφίστανται δύο στρατηγικές για την ανταλλαγή της ευ-

φυΐας: η κωδικοποίηση και η προσωποποίηση (codification and personalization). Η 

στρατηγική κωδικοποίησης έχει ως κεντρικό άξονα τα έγγραφα, που σημαίνει ότι η ευ-

φυΐα διατίθεται σε γραπτή μορφή π.χ. μνημονίων, αναφορών, fax. Η προσωποποιη-

μένη στρατηγική βασίζεται στην επικοινωνία όπου τα δεδομένα, η πληροφορία και η 

γνώση ανταλλάσσονται προφορικά μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και κατ’ ιδίαν συνα-

ντήσεων.  

 

Οι συγγραφείς συμπληρώνουν πως, ενώ η κωδικοποίηση αποτελεί έναν εποικοδομη-

τικό τρόπο αποθήκευσης της ευφυΐας,  ενδεχομένως δύναται να αποθηκεύσει μικρές 

αισθήσεις άρρητης γνώσης, ενώ αντιθέτως η προσωποποίηση αποτελεί πιο εύρωστη 

στρατηγική με τη δυνατότητα που παρέχει για αποκαλύψεις πολλαπλών ιδεών, συναι-

σθημάτων, σκέψεων κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν διεπαφής. 

Οι τρεις τύποι επιχειρησιακής ευφυΐας σε συνδυασμό με τις δύο κατηγορίες στρατηγι-

κής ανταλλαγής της καθορίζουν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, έξι τύπους δικτύων 

ευφυΐας που υπογραμμίζουν τη διαδικασία της πρόβλεψης των πωλήσεων.     
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1. Κωδικοποιημένο δίκτυο δεδομένων: Τα δεδομένα ανταλλάσσονται με τυπική και 

δομημένη διαδικασία. Για παράδειγμα, ο αναλυτής προβλέψεων λαμβάνει ένα λο-

γιστικό φύλλο με στήλες και γραμμές που περιέχουν μη επεξεργασμένα νούμερα 

πωλήσεων. 

2. Κωδικοποιημένο δίκτυο πληροφοριών: Οι απόψεις ανταλλάσσονται σε τυπική δο-

μημένη μορφή, για παράδειγμα γραφήματα και ανάλυση που συνοδεύουν τα λογι-

στικά φύλλα των  δεδομένων πωλήσεων. 

3. Κωδικοποιημένο δίκτυο γνώσης: Εδώ προστίθενται οι προσωπικές συνεκδοχές με 

τη μορφή εγγράφων που αιτιολογούν γιατί τα νούμερα των πωλήσεων κινούνται με 

αυτόν τον τρόπο, τι θα έπρεπε να κάνει η επιχείρηση σε απάντηση των συγκεκρι-

μένων νούμερων πωλήσεων. 

4. Προσωποποιημένο δίκτυο δεδομένων: Εδώ αναπαρίσταται μία κατάσταση όπου 

τα δεδομένα ανταλλάσσονται προφορικά π.χ. μέσω τηλεφωνικής κλήσης για την 

ενημέρωση κάποιου σχετικά με τις πωλήσεις του τελευταίου μήνα. 

5. Προσωποποιημένο δίκτυο πληροφοριών. Η προφορική ανταλλαγή της πληροφο-

ρίας συνίσταται στην ένδειξη που προκύπτει από τη σύγκριση του λάθους πρό-

βλεψης δύο διαφορετικών μηνών, η οποία συμπεριλαμβάνεται κατά τη διάρκεια 

της προηγούμενης τηλεφωνικής κλήσης.  

6. Προσωποποιημένο δίκτυο γνώσης. Εάν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τηλε-

φωνικής κλήσης ο αναλυτής προβλέψεων όχι μόνο υποδεικνύει μία αύξηση στο 

λάθος πρόβλεψης αλλά εξηγεί ποια είναι τα προβλήματα της πρόβλεψης και συ-

στήνει τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης τον 

επόμενο μήνα, τότε μιλάμε για προφορική ανταλλαγή γνώσης. 

Οι συγγραφείς παραθέτουν στο άρθρο τους τα αποτελέσματα της εμπειρικής τους έ-

ρευνας σχετικά με τα προτιμώμενα και αποτελεσματικά δίκτυα γνώσης σε επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούν προβλέψεις πωλήσεων, τα οποία παρατίθενται στο κεφάλαιο 

της εμπειρικής βιβλιογραφίας. 
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2.3.iiiη Η Σχέση διοίκησης γνώσης με την τεχνολογία της πληροφορικής 

 

Η άρρηκτη σχέση που συνδέει τη διαχείριση γνώσης με την τεχνολογία της πληροφο-

ρικής έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έχει εγείρει πλήθος αντικρουόμενων α-

πόψεων που ξεκινούν από τον πρωταρχικό διαχωρισμό των εννοιών γνώσης και 

πληροφορίας.  

 

Αποσαφήνιση διαφοράς εννοιών γνώσης –πληροφορίας-δεδομένων 
 

Ο συγγραφέας Malhotra (1999a) στο άρθρο του διαφοροποιεί την πληροφορία- η ο-

ποία πηγάζει από τις βάσεις δεδομένων, τις διαδικασίες και συνήθεις πρακτικές μιας 

επιχείρησης και η οποία εμφανίζεται με τη μορφή pixels, bits ή άλλων συμβόλων, από 

την οπτική της γνώσης ως δημιουργικής δύναμης.  

 

Ο διαχωρισμός αυτός έρχεται σε συμφωνία με τον καθηγητή και φιλόσοφο των πλη-

ροφοριακών συστημάτων Charles West Churchman. Αυτός πριν τρεις δεκαετίες στο 

πρωτοποριακό του έργο «The Design of Inquiring Systems, (1971, p.10)» έκανε την 

εξής διαπίστωση «Το να αντιλαμβάνεσαι τη γνώση σαν μία συλλογή από πληροφορί-

ες μοιάζει σαν να ‘ληστεύεις’ την ουσία από όλη της τη ζωή...Η γνώση εδρεύει στο 

χρήστη και όχι στη συλλογή. Η αντίδραση του χρήστη στη συλλογή πληροφοριών είναι 

που μετράει…» 

 

Ερμηνεύοντας τη ρήση του φιλοσόφου Churchman ο συγγραφέας Malhotra (2000b) 

εξηγεί πως η γνώση κρίνεται από το υποκειμενικό περιεχόμενο που δίνει ο χρήστης 

σε μία πληροφορία. Μάλιστα αναφέρει ότι ο όρος γνώση μεταφράζεται με όρους δυνη-

τικής δράσης και είναι πιο άμεσα συνδεδεμένος με την απόδοση. 

 

Στην νέα εποχή, όπως την έχει περιγράψει σε μία σειρά άρθρων του ο συγγραφέας 

Malhotra (2000b), η δυσεύρετη πλουτοπαραγωγική πηγή δεν είναι η πληροφορία αλ-

λά η ανθρώπινη προσοχή. Αυτό κρίνει και την ειδοποιό και στρατηγικής σημασίας δι-

αφορά μεταξύ πληροφορίας και γνώσης. Η ανθρώπινη προσοχή, η πρωτοβουλία και 

η δημιουργικότητα θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ανανέωση της αποθηκευ-

μένης γνώσης και τη δημιουργία νέας. 
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Στο άρθρο τους οι συγγραφείς Nonaka και Takeuchi (1995) δίνουν έμφαση στη δύνα-

μη των ανθρώπινων όντων να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία γνώ-

σης. Τονίζουν ότι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό 

ρόλο στη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης. Υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρονικοί υπο-

λογιστές είναι απλά εργαλεία, όσο εξελιγμένες δυνατότητες παραγωγής και διαχείρι-

σης πληροφοριών και αν διαθέτουν. Για το λόγο αυτό οι προσδοκίες των επιχειρημα-

τιών για απόδοση των επενδύσεων σε τεχνολογία για τη διαχείριση της γνώσης δεν θα 

πρέπει να είναι υψηλές, αν δε συνοδεύονται από ικανό προσωπικό αξιοποίησης και 

δημιουργίας γνώσης. Αναφέρουν ότι «σε αντίθεση με την πληροφορία η  γνώση είναι 

ενσωματωμένη στον άνθρωπο και η δημιουργία γνώσης λαμβάνει χώρα κατά τη δια-

δικασία της κοινωνικής διεπαφής». 

 

Ο συγγραφέας Yuva (2002) αναγνωρίζει ότι πολύ συχνά οι έννοιες της τεχνολογίας 

της πληροφορικής και της διοίκησης γνώσης ταυτίζονται αλλά αναφέρει χαρακτηριστι-

κά ότι η πληροφορική λειτουργεί ως ένα δοχείο για την αποθήκευση και ανάκτηση 

πληροφοριών, ενώ η διοίκηση γνώσης απαιτεί το ανθρώπινο στοιχείο για να ταξινο-

μήσει, να αναλύσει και να προωθήσει την πληροφορία. Ενώ, λοιπόν, υπάρχει δυσκο-

λία στη διαφοροποίηση μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διαχεί-

ρισης γνώσης, στην πραγματικότητα το πρώτο λειτουργεί ως συμπληρωματικό του 

δεύτερου. 

 

Με περιγραφικό τρόπο ο συγγραφέας διαχωρίζει τις δύο έννοιες της γνώσης και της 

πληροφορίας αλλά και μιας τρίτης αλληλένδετης, αυτής των δεδομένων χρησιμοποιώ-

ντας παραδείγματα από μια επιχείρηση διαχείρισης αποθεμάτων. 
 

Σύμφωνα με αυτόν, η σαφής και κατηγορηματική ή αλλιώς ρητή πληροφορία  έχει τη 

μορφή δεδομένων, αναφορών και διαδικασιών, αποθηκευμένων μέσα σε ένα πληρο-

φοριακό σύστημα. Η πληροφορία αυτή είναι αναγνώσιμη και ευμετάδοτη. Για παρά-

δειγμα, ο υπεύθυνος προμηθειών εισάγει την πληροφορία του αριθμού των παραγγε-

λιών που λαμβάνει η επιχείρηση κάθε εβδομάδα μέσα σε ένα σύστημα αποθήκευσης 

πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και να εξηγηθούν με σαφή-

νεια σε οποιονδήποτε μέσα στο τμήμα της διαχείρισης προμηθειών ή σε ολόκληρη την 

επιχείρηση. 
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Αντίθετα η υπονοούμενη-σιωπηρή ή αλλιώς άρρητη γνώση έχει τη μορφή της βαθύτε-

ρης εμπειρίας, της επιδεξιότητας και της τεχνογνωσίας. Αυτή η γνώση δεν είναι τεκμη-

ριωμένη με έγγραφα αλλά εντοπίζεται στο μυαλό των εργαζομένων. Ας σκεφτούμε για 

παράδειγμα ένα ανώτερο στέλεχος της διαχείρισης προμηθειών, το οποίο γνωρίζει 

πώς να αναλύει τις αναφορές προκειμένου να προβλέψει την απογραφή του επόμε-

νου έτους, και το οποίο ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί. Χωρίς το διαμοιρασμό αυτής 

της γνώσης με το προσωπικό του τμήματος διαχείρισης προμηθειών, το τμήμα ενδέ-

χεται να είναι απροετοίμαστο για την αποτελεσματική μέτρηση των αναγκών της απο-

θήκης, όταν το στέλεχος τελικά συνταξιοδοτηθεί. 

 

Ο συγγραφέας Yuva(2002) προχωρά στην περιγραφή μιας επιπρόσθετης έννοιας: τα 

«δεδομένα» διαφοροποιώντας την από τις έννοιες πληροφορία και γνώσης. 

 

Η διαφοροποίηση στηρίζεται στα στοιχεία του Eric Lesser, Research Μanager for the 

IBM Institute for Knowledge Based Organisations in Cambridge, Massachusetts, τα 

οποία επικαλείται ο Yuva(2002)  στο άρθρο του. 
 Τα δεδομένα είναι η καταγραφή μιας συναλλαγής. Μπορεί εύκολα να «αιχμα-

λωτιστεί» και να δομηθεί μέσα σε έναν τύπο αποθήκης.  

 Η πληροφορία είναι τα δεδομένα που έχουν ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο. Η 

πληροφορία έχει έναν αποστολέα, έναν παραλήπτη και μία πρόθεση να επη-

ρεάσει κάποια συμπεριφορά ή απόφαση. 

 Η γνώση είναι η προσωπική διορατικότητα με την οποία ο καθένας ερμηνεύει 

και εφαρμόζει τα δεδομένα και την πληροφορία. Μπορεί να έχει τη μορφή ση-

μειώματος, e-mail ή άλλου εγγράφου αλλά συνήθως είναι υπονοούμενη  και 

δεν μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί. 

 

Για να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ των παραπάνω τριών αλληλένδετων αλλά δι-

αφορετικών εννοιών μπορούμε χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα που επικαλείται ο 

Yuva(2002) στο άρθρο του:  

 

Ας σκεφτούμε την ίδια περίπτωση μίας επιχείρησης διαχείρισης αποθεμάτων:  

Τα στελέχη διαχείρισης προμηθειών μπορούν να καταγράψουν στοιχεία όπως η πο-

σότητα, η τιμή, η ημερομηνία αγοράς, η προμηθευτική εταιρεία, η ώρα και η τοποθεσία 

παραλαβής κτλ. Αυτά τα στοιχεία είναι τα δεδομένα που προέρχονται από μία συγκε-
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κριμένη συναλλαγή. Το στοιχείο όμως ότι το στέλεχος για παράδειγμα αγόρασε 60% 

των αντικειμένων της επιχείρησης από 3 προμηθευτές είναι πληροφορία. Αντίστοιχα, 

το στοιχείο ότι μία συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία καθυστερεί κάθε συγκεκριμένη 

ημέρα της εβδομάδας π.χ. κάθε Παρασκευή εξαιτίας υπερβολικής κυκλοφοριακής κί-

νησης στους αυτοκινητόδρομους- και εξαιτίας αυτού το στέλεχος γνωρίζει ότι πρέπει 

να παραγγείλει μεγαλύτερη ποσότητα αποθεμάτων προκειμένου να καλύψει τις απαι-

τήσεις των πελατών της επιχείρησής του- θεωρείται γνώση. 

 

Σύμφωνα με τον Ryles (1949/1984), του οποίου τα λόγια επικαλούνται οι συγγραφείς 

Coakes et al (2005), οι όροι άρρητη και ρητή γνώση διαφοροποιούνται με όρους 

«γνωρίζω πώς» στην πρώτη περίπτωση και «γνωρίζω κάτι» στη δεύτερη. Με αυτό 

τον τρόπο. Οι συγγραφείς Coakes et al (2005) συμπεραίνουν ότι η άρρητη γνώση θε-

ωρείται ενσωματωμένη και προσωπική ενώ η ρητή λαμβάνεται ως θεωρητική.   

 

Σύμφωνα με τον Davis(2002b), η μετατροπή της άρρητης (ή προσωποποιημένης) 

γνώσης σε ρητή (ή κωδικοποιημένη) μπορεί να συμβεί εάν η μέθοδος της δημιουργίας 

γνώσης έχει «χαρτογραφήσει» τις υπάρχουσες ανάγκες των εργαζομένων που διαχει-

ρίζονται τη γνώση, καθώς και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, Είναι απαραίτητο η επι-

χειρησιακή κουλτούρα να «αγκαλιάσει» τη δημιουργία, τη μεταφορά και την επανα-

χρησιμοποίηση της γνώσης της επιχείρησης. 

 

Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak (1998), το έργο των οποίων επικαλείται στο 

άρθρο του ο Mingers (2005), τα δεδομένα αποτελούν ξεχωριστά γεγονότα σχετικά με 

τον κόσμο τα οποία από μόνα τους στερούνται νοήματος ενώ οι πληροφορίες είναι τα 

δεδομένα τα οποία έχουν υποστεί  επεξεργασία, και ερμηνεία μέσα σε ένα συγκεκρι-

μένο πλαίσιο της ενημέρωσης και ελαχιστοποίησης της αβεβαιότητας, Ο Mingers 

(2005) αναφέρεται στο έργο των Grover και Davenport (2001) και παραθέτει ότι η 

γνώση, από την άλλη πλευρά, είναι η πληροφορία είναι ακόμη περισσότερο πολύτιμη 

εξαιτίας της προσθήκης ενορατικότητας, εμπειρίας, περιεχομένου και ερμηνείας.  

 
Ο συγγραφέας Tuomi (1999) στην ουσία διαφωνεί και υποστηρίζει μια ανεστραμμένη 

ιεραρχία, σύμφωνα με την οποία η γνώση προηγείται της πληροφορίας, η οποία με τη 

σειρά της προηγείται των δεδομένων. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η γνώση αρ-

θροποιείται μέσα σε ένα προφορικό και γραπτό πλαίσιο προκειμένου να σχηματιστεί 
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μία  πληροφοριακή δομή. Αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα έγγραφο, σε ένα διά-

γραμμα, μία δομή δεδομένων ή ένα πληροφοριακό σύστημα. Μόλις αυτό έχει απόλυτα 

οριστεί, το νόημα της πληροφορίας έχει διαμορφωθεί, γεγονός που της επιτρέπει να 

γίνει γνωστή με τη συνδρομή «τεμαχίων» δεδομένων. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον 

Tuomi (1999), στο έργο του οποίου αναφέρεται ο Mingers (2005), τα δεδομένα δεν 

μπορούν να υφίστανται χωρίς μια προκαθορισμένη σημασιολογική και συντακτική δο-

μή, η οποία είναι η πληροφορία ενώ η πληροφορία είναι η αρθροποίηση ή η διεξοδική 

ερμηνεία της γνώσης.  

 

Ο συγγραφέας Mingers (2005) υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η θεώρηση και των 

δύο ιεραρχήσεων και παραθέτει ως παραδείγματα ότι τα δεδομένα μπορούν να φέ-

ρουν πληροφορία και σε δεδομένες συνθήκες αυτή η πληροφορία μπορεί να παράγει 

γνώση ενώ ταυτόχρονα η ίδια η γνώση ενός ατόμου μεταβάλλει την πληροφορία που 

μπορεί να προσλάβει. 

 

Ο Mingers (2005) εισάγει μία χρήσιμη τυπολογία για την αποσαφήνιση της σχέσης με-

ταξύ της πληροφορίας και του νοήματος. Ένα απλό γεγονός είναι ένα συμβάν που 

«μεταφέρει» πληροφορία σχετική με την αιτία του αλλά δεν έχει παρατηρηθεί και οπό-

τε δεν έχει ερμηνευτεί από κάποιον. Το γεγονός το οποίο έχει παρατηρηθεί μετατρέ-

πεται σε ένα «σημάδι», το οποίο φέρει κάποια πληροφορία για τον παρατηρητή. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό υποδηλώνει την αιτία του και ενέχει ένα εσωτερικό 

περιεχόμενο για τον παρατηρητή του. Τα σημάδια φέρουν μία άμεση σχέση με αυτό 

που σηματοδοτούν. Τα σύμβολα από την άλλη πλευρά είναι σημάδια τα οποία φέρουν 

μία έμμεση σχέση με αυτό που σηματοδοτούν, στηρίζονται σε μία συμφωνημένη υπο-

δηλωτική δομή σύνταξης και σημασιολογίας.  

 

Με βάση αυτή την ανάλυση, ο συγγραφέας (Mingers, 2005) καταλήγει πως τα δεδομέ-

να είναι μία συλλογή από σύμβολα τα οποία συγκεντρώνονται γιατί θεωρούνται σχετι-

κά με μία διαδικασία που έχει ένα σκοπό. Κάθε σύμβολο ή «τεμάχιο» δεδομένων με-

ταφέρει κάποια πληροφορία, χωρίς αυτή να είναι η ίδια η πληροφορία . Μέσα σε ένα 

πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων τα δεδομένα θα γίνουν συμβολικές διατυπώσεις 

(αριθμητικές, γλωσσικές, γραφικές) για να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό.  
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Η διαδικασία μετατροπής της πληροφορίας που φέρει ένα σημάδι ή μία διατύπωση σε 

νόημα (εσωτερικό νόημα –Import) για τον παραλήπτη παρομοιάζεται από τον συγ-

γραφέα ως μία διαδικασία «ψηφιοποίησης του αναλογικού».  Τα σημάδια επιδρούν 

στο αισθητήριο σύστημα και κουβαλούν την πληροφορία σε μία εμπλουτισμένη ανα-

λογική μορφή (π.χ. μία φωτογραφία). Το νευρικό σύστημα απορρίπτει τη λεπτομέρεια 

για να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σημασιο-

λογικό περιεχόμενο της πληροφορίας που φέρει ένα σημάδι ως σε μία ψηφιοποιημένη 

μορφή. Το σημασιολογικό περιεχόμενο αποτελεί το νόημα που παράγεται από την 

πληροφορία. 

 

Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary (2006), η πληροφορία μπο-

ρεί να θεωρηθεί σαν μήνυμα, το οποίο, τυπικά, έχει έναν αποστολέα και έναν παρα-

λήπτη και μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα δεδομένα είναι 

ένας τύπος πληροφορίας που είναι δομημένη αλλά δεν έχει υποστεί ερμηνεία. Η γνώ-

ση,  από την άλλη πλευρά περιγράφεται ως η πληροφορία που έχει μία χρήση ή ένα 

σκοπό, και σε αντίθεση με την πληροφορία που μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν υπο-

λογιστή, η γνώση ενυπάρχει στον ανθρώπινο νου.  

 

Σύμφωνα με τον Drucker (1996), τα λόγια του οποίου επικαλείται η διαδικτυακή εγκυ-

κλοπαίδεια Wikipedia (2006), η πληροφορία συνίσταται στα δεδομένα τα οποία είναι 

προικισμένα με σχετικότητα και σκοπό. Η μετατροπή δεδομένων σε πληροφορία α-

παιτεί γνώση. 

 

Μία προσέγγιση από τον Mezei (2000&2002), την οποία επικαλείται η Wikipedia 

(2006) συγκρίνει τη γνώση, την πληροφορία και τα δεδομένα σε επίπεδο περιεχομέ-

νου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο όρος δεδομένα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον 

κόσμο που εκτείνεται ανάμεσα σε ανόργανες και βιολογικές φόρμες. Ο όρος πληρο-

φορία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον κόσμο που εκτείνεται μεταξύ των βιολο-

γικών μορφών και των κοινωνικών ομάδων. Ο όρος γνώση χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή του κόσμου που εκτείνεται μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των πνευ-

ματικών ιδεών. 
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Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα διαχείρισης γνώσης 

Σύμφωνα με τον Rosenberg(2002), εάν εξετάσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις προσεγγίζουν τη διοίκηση-διαχείριση γνώσης, τότε θα διαπιστώσει αφε-

νός ότι υφίσταται σύγχυση μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και των 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης και αφετέρου ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην εκτέ-

λεση.  

 

Η σύγχυση αυτή αποτελεί και έναν από τους λόγους αποτυχίας των συστημάτων δια-

χείρισης γνώσης, όπως υποστηρίζει μία αρκετά μεγάλη μερίδα της βιβλιογραφίας. 

 

Ο συγγραφέας Rosenberg (2002) συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι ένας από τους μύ-

θους στους οποίους υποπίπτει μία επιχείρηση  είναι πως η «γνώση είναι ταυτόσημη 

με την πληροφορία και η διαχείριση γνώσης αφορά την τεχνολογία».  

 

Είναι γεγονός ότι ο επιχειρησιακός κόσμος έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ένα 

αναδυόμενο ενδιαφέρον για την έννοια της διοίκησης γνώσης. Η υιοθέτηση του όρου 

αυτού από πωλητές τεχνολογιών πληροφορικής και συμβούλους επιχειρησιακών λύ-

σεων οδήγησε στη σύγχυση μεταξύ των εννοιών γνώσης και πληροφορίας. Η σύγχυ-

ση αυτή κάνει ορισμένους να αναρωτιούνται γιατί κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογικές 

προτάσεις πληροφορικής φέρονται να ανήκουν στον τομέα της διοίκησης γνώσης αντί 

της διαχείρισης πληροφορίας ή δεδομένων όπου πραγματικά ανήκουν. Αυτή η αμφι-

λογία είναι που κατευθύνει ορισμένους στο να θεωρούν τον όρο «διοίκηση γνώσης» 

ως μία παροδική μόδα (Malhotra (2000b) ενώ αυτή η σύγχυση είναι που οδήγησε επί-

σης τις διοικήσεις επιχειρήσεων να βυθίσουν δισεκατομμύρια δολαρίων σε επενδύσεις 

πάνω στην τεχνολογία της πληροφορίας, οι οποίες όμως απέφεραν οριακά αποτελέ-

σματα.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ίδιο 

ύψος επένδυσης στα ίδια συστήματα πληροφορικής αποφέρει διαφορετικά οφέλη για 

κάθε επιχείρηση. Κάποιοι, μάλιστα, είναι ακόμη περισσότερο απόλυτοι, όπως ο  Paul 

Strassmann (1997), ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ δαπα-

νών για computers και επιχειρησιακής απόδοσης.  
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Μία σειρά από μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο της 

εμπειρικής βιβλιογραφίας, αποτελούν απτά παραδείγματα της λανθασμένης ταύτισης 

μεταξύ τεχνολογίας διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης. 

 

Οι συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) συμπληρώνουν πως ενώ η τεχνολογία 

μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση γνώσης, αυτή καθ’αυτή δεν είναι το σημείο εκκί-

νησης για ένα πρόγραμμα διαχείρισης γνώσης. Οι ίδιοι προτείνουν πως οι αποφάσεις 

για τη διαχείριση γνώσης πρέπει να απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα και να αφή-

νουν την τεχνολογία τελευταία. 

o Ποιος; (οι άνθρωποι) 

o Τι; (η γνώση) 

o Γιατί (ποιοι είναι οι στόχοι της μονάδας;) 

 

Ο συγγραφέας Binder (1998) ενισχύει την παραπάνω άποψη και υποστηρίζει πως η 

τεχνολογία θεωρείται συχνά ως η πανάκεια για τα προβλήματα της διαχείρισης γνώ-

σης. Εάν, ωστόσο, η τεχνολογία δεν υποστηρίζει την απόδοση με τρόπο τέτοιο που η 

πληροφορία δεν είναι οργανωμένη, καθορισμένη, μορφοποιημένη με συναφή τρόπο, 

τότε παράγει τουλάχιστον την ίδια υπερφόρτωση πληροφοριών με εκατοντάδες έντυ-

πων εγγράφων. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία απλά επιτρέπει τις επιχειρήσεις να 

δημιουργήσουν φόρτο πληροφοριών με ένα πιο ταχύ ρυθμό από τα συμβατικά μέσα. 

 

Ένας ακόμη συγγραφέας, ο Ash (2002a) μέσα από το άρθρο του - το οποίο περιλαμ-

βάνει και εμπειρική μελέτη και περιγράφεται στην παράγραφο της εμπειρικής βιβλιο-

γραφίας - καταλήγει σε μία σειρά από συμπεράσματα που καταρρίπτουν το μύθο της 

ταύτισης της διοίκησης γνώσης με την τεχνολογία.  

 

Κύριος άξονας των συμπερασμάτων είναι ότι η διοίκηση γνώσης δεν είναι συνώνυμη 

με τη δαπανηρή τεχνολογία αλλά είναι η μεθοδολογία που οδηγεί στη βελτίωση του 

τρόπου εργασίας και η οποία δύναται να περιλαμβάνει νέα τεχνολογικά εργαλεία.  

 

Εν συντομία τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει είναι τα ακόλουθα: 

 Η διοίκηση γνώσης δεν είναι ταυτόσημη με τη διοίκηση πληροφοριών 

 Η τεχνολογία διευκολύνει, δεν καθοδηγεί 

 Οι άνθρωποι είναι οι κάτοχοι του πνευματικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης 
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 Η επιτυχία της διοίκησης γνώσης βρίσκεται στην άντληση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου  

 Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η γνώ-

ση μοιράζεται 

 Η τεχνολογία της γνώσης δεν είναι απαραίτητα δαπανηρή 

 Οι επιχειρήσεις με περιορισμένους χρηματικούς πόρους είναι σε θέση να 

πάρουν την πρωτοβουλία της διοίκησης γνώσης κάνοντας σταδιακά και με-

θοδικά βήματα και όχι απότομα και δαπανηρά άλματα 

 Η διοίκηση γνώσης περιλαμβάνει την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ερ-

γαζόμαστε 

 Η διοίκηση γνώσης είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική και ξεκινά με μία 

στρατηγική αξιολόγηση. 
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2.3.iiiθ Μοντέλα Διαχείρισης Γνώσης 

 

Στο σημείο αυτό και προτού αναφερθούμε σε συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης, είναι σκόπιμο να 

αναφέρουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υφίστανται στη βιβλιογραφία για τα 

παλαιότερα και σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης γνώσης ως τεχνολογία και φιλοσοφία 

ταυτόχρονα. 

 

Ο συγγραφέας Malhotra (1997) σε παλαιότερό του άρθρο αναφέρει  παραδείγματα 

από γνωστά συστήματα διαχείρισης γνώσης της εποχής συγγραφής του άρθρου , τα 

οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Andersen’s Knowledge Xchange 

 Booz Allen& Hamilton’s Knowledge On-Line 

 CAP Gemini’s Knowledge Galaxy 

 Ernst & Young’s Center for Business Knowledge  

 Monsanto’s Knowledge Management Architecture 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα περισσότερα από τα υφιστάμενα τότε συ-

στήματα ήταν βασισμένα πάνω στη μέθοδο της ευρετικής, η οποία εντοπίζεται μέσα 

σε εγχειρίδια διαδικασιών, σε μαθηματικά μοντέλα, σε προγραμματισμένη λογική, που, 

όπως γίνεται αντιληπτό, αιχμαλωτίζουν συγκεκριμένες λύσεις για το δεδομένο ρεπερ-

τόριο των προβλημάτων ενός οργανισμού.  Σύμφωνα με τον Churchman, όπως ανα-

φέρεται στο άρθρο του Malhotra (1997), οι παραπάνω τύποι συστημάτων διαχείρισης 

γνώσης ταιριάζουν περισσότερο σε: 

 Περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι καλά δομημένο και για το οποίο υπάρχει 

δυνατή και κοινά παραδεκτή άποψη για τη φύση του (strong consensual posi-

tion) (Lockean inquiry systems) 

 Περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι επίσης καλά δομημένο και για το οποίο 

ισχύει μια αναλυτική φόρμουλα συνοδευόμενη από τη λύση του. (Leibnizian 

systems) 

 

Η δεύτερη κατηγορία των Leibnizian συστημάτων περιλαμβάνει κλειστά συστήματα με 

έλλειψη πρόσβασης στο εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία λειτουργούν βασιζόμενα σε 
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δοσμένα αξιώματα. Το μειονέκτημά τους είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν σε 

παγίδες βασισμένες στη μέθοδο των μειούμενων αποδόσεων των δοκιμασμένων λύ-

σεων ευρετικής. 

 

Στην πρώτη περίπτωση των Lockean συστημάτων, αντίθετα, βασίζονται στην κοινά 

παραδεκτή συμφωνία και στοχεύουν στο να μειώσουν τη διπλοερμηνεία μιας άποψης.  

 

Τα δύο πιο πάνω συστήματα είναι κατάλληλα για περιπτώσεις όπου το επιχειρησιακό 

περιβάλλον είναι σταθερό και προβλέψιμο. 

 

Υπάρχουν δύο ακόμη τύποι συστημάτων τα οποία είναι περισσότερο κατάλληλα σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει πλουραλισμός θεώρησης μιας κατάστασης:  

 

Τα Kantian συστήματα επιδιώκουν να δίνουν πολλαπλές ρητές και κατηγορηματικές 

απόψεις της συμπληρωματικής φύσης και είναι περισσότερο κατάλληλα για μεσαίας 

δόμησης προβλήματα. Και σε αυτά τα συστήματα όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

πληθώρας συμπληρωματικών λύσεων. 

 

Τέλος τα Hegelian συστήματα βασίζονται σε μία σύνθεση από πολλαπλές και εκ δια-

μέτρου αντιφατικές αναπαραστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη διαμάχη 

εξαιτίας των αρχικών υποθέσεων. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης που στηρίζονται 

στα Hegelian συστήματα διευκολύνουν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, την πολλαπλή 

και αντιφατική ερμηνεία μιας κεντρικής πληροφορίας με αποτέλεσμα η τελευταία να 

υπόκειται σε διαρκή επανεξέταση και διαφοροποίηση της νέας κάθε φορά πραγματι-

κότητας.  

 

Ο Malhotra (1997) αναφέρει τα λόγια των Leonard-Barton(1995), σχετικά με τον τελευ-

ταίο τύπο συστημάτων, οι οποίοι πρεσβεύουν ότι θέτοντας σε συνεχή δοκιμασία τον 

τρέχοντα τρόπο μιας επιχείρησης να κινείται και να επιλύει προβλήματα αποτρέπει τις 

σημερινές θεμελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης από το  να γίνουν οι αυριανές βασι-

κές αιτίες ακαμψίας της. 

 

Ο Yuva (2002) έρχεται να συμπληρώσει ότι ακόμη και σε ένα σταθερό επιχειρησιακό 

περιβάλλον, η συμμετοχή και το κίνητρο του χρήστη να χρησιμοποιήσει αποτελεσμα-
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τικά την πληροφορία είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο ρόλος, βέβαια, της πηγαίας 

συμμετοχής και απόδοσης νοήματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η πλη-

ροφορία χρειάζεται να τεθεί υπό ανθρώπινη κρίση, να ανανεωθεί, να επανεξεταστεί 

και να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 

Ο Yuva (2002), με βάση την παραπάνω διάκριση, αναγνωρίζει δύο μοντέλα διαχείρι-

σης γνώσης και απαριθμεί μία σειρά από περιοριστικούς ή ενθαρρυντικούς της παρά-

γοντες. 

 

1. Μοντέλο Συγκέντρωσης γνώσης: ροή επαναλαμβανόμενης και δομημένης πληρο-

φορίας.  

 

O Yuva (2002) περιγράφει το μοντέλο ως εξής: Η διαδικασία συγκέντρωσης γνώσης 

επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της απόδοσης προκειμένου να «ξεζουμίσει» το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τις υπάρχουσες επιχειρησιακές λειτουργίες πριν αυ-

τό ελαχιστοποιηθεί από τις μεταβαλλόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις και καταναλωτικές 

τάσεις. 

 

2. Μοντέλο Δημιουργίας γνώσης: ροή μη επαναλαμβανόμενης και μη δομημένης 

πληροφορίας 

 

Η διαδικασία της δημιουργίας γνώσης προσδιορίζει και εξετάζει εκ νέου τα επιχειρησι-

ακά μοντέλα, τις προτάσεις επιχειρηματικής και πελατειακής αξίας για τον επόμενο 

κύκλο της συγκέντρωσης γνώσης.  

 

Πολλές επιχειρήσεις, υποστηρίζει ο συγγραφέας, μπορεί να λειτουργούν βάσει μίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας δομημένων ή μη δομημένων πληροφοριών ή σε συνδυασμό 

και των δύο. 

 

Οι συγγραφείς Barclay και Murray (1997) αναγνωρίζουν δύο μοντέλα της διοίκησης 

γνώσης: 

• Το Μοντέλο της διοίκησης πληροφοριών-στοιχείων, τα οποία μπορούν να ανα-

γνωριστούν και να υποστούν διαχείριση από τα πληροφοριακά συστήματα  
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• Το Μοντέλο της διοίκησης ανθρώπων-διαδικασιών, ικανοτήτων, τεχνογνωσίας που 

διαρκώς μεταβάλλονται. 

 

Με βάση τη διπλή υπόσταση της διοίκησης γνώσης κατηγοριοποιούν τις προσεγγίσεις 

στην έννοια της διοίκησης γνώσης σε 3 κατηγορίες: 

• Μηχανιστική προσέγγιση (mechanical approach) 

• Προσέγγιση κουλτούρας/συμπεριφοράς (cultural/behavioristic) 

• Συστηματική προσέγγιση (systematic) 

 

1. Η μηχανιστική προσέγγιση στηρίζεται στην εφαρμογή τεχνολογίας για την βελτίω-

ση του τρόπου εκτέλεσης της ίδιας διαδικασίας. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η 

προσέγγιση απαιτείται η ύπαρξη μεγαλύτερου δυνατού όγκου πληροφορίας, η ο-

ποία είναι το κλειδί για την επιτυχία τέτοιων συστημάτων και η καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στην πληροφορία αυτή, με τη χρήση: 

• τεχνολογιών υπερκειμένου, βάσεων δεδομένων και αναζήτησης ολόκληρων 

λέξεων  

• εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων 

• λογισμικού ομάδων (groupware) 

 

Οι συγγραφείς, ωστόσο, αναρωτιούνται πόσο σαφές είναι εάν η ίδια η πρόσβαση έχει 

σημαντική επιρροή στην απόδοση της επιχείρησης, ιδίως όταν συνεχώς νέες πληρο-

φορίες δημοσιεύονται και όταν δεν παρέχεται η δυνατότητα της διαχείρισης συσσω-

ρευτικής εμπειρίας . 

 

2. Η προσέγγιση της κουλτούρας / συμπεριφοράς, με εργαλεία που χρησιμοποιού-

νται στην εφαρμογή του επιχειρηματικού ανασχεδιασμού και της διοίκησης γνώ-

σης, αντιμετωπίζει το πρόβλημα γνώσης ως ένα θέμα διοίκησης. Χωρίς να απορ-

ρίπτει την απόλυτη σημαντικότητα της τεχνολογίας, δεν εντοπίζει εκεί τη λύση αλλά 

στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα ενός μαθησιακού οργανισμού.  

 

Η προσέγγιση εστιάζεται στη διαδικασία και όχι στην τεχνολογία και τονίζει την ανάγκη 

αλλαγής της οργανωσιακής συμπεριφοράς και κουλτούρας, η οποία θα εφαρμοστεί 

από αυτούς που διοικούν. Οι συγγραφείς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η σχέση αίτιου-
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αιτιατού μεταξύ της στρατηγικής κουλτούρας και των επιχειρησιακών ωφελειών δεν 

είναι εμφανής και απαιτείται χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα μιας αλλαγής. 

 

3. Η συστηματική προσέγγιση  διατηρεί την παραδοσιακή παραδοχή της λογικής α-

νάλυσης του γνωστικού προβλήματος, δηλαδή το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αλλά 

είναι απαραίτητος ο νέος τρόπος σκέψης και επανεξέτασης.  

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή: 

• Τα μόνιμα αποτελέσματα είναι που έχουν σημασία και όχι οι διαδικασίες ή η τεχνο-

λογία 

• Οι πόροι δεν μπορούν να υποστούν διαχείριση εάν δεν μοντελοποιηθούν 

• Οι αλλαγές κουλτούρας είναι σημαντικές αλλά ενώ είναι επιτακτικό οι πολιτικές και 

οι πρακτικές να υποστούν αλλαγή, οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν. 

• Η διοίκηση γνώσης είναι ένα σημαντικό συστατικό διοίκησης αλλά δεν αποτελεί 

δραστηριότητα και αρχή που ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς που διοικούν. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η συστηματική προσέγγιση αναδεικνύεται ως η περισ-

σότερο υποσχόμενη προσέγγιση για θετική και συσσωρευτική επίδραση, μέτρηση και 

μονιμότητα. 
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2.3.iiiι Εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης 

 

Σύμφωνα με τους Fourie και Jorg (2004), τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από μία 

αυξανόμενη ανάγκη για εργαλεία και εφαρμογές που δεσμεύουν-αιχμαλωτίζουν απο-

τελεσματικά τη γνώση, προωθούν την αποδοτική διανομή της, αναβαθμίζουν την ενο-

ρατική χρήση της και παρέχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των εννοιών με διάφορες 

πηγές γνώσης. 

 

Οι αρχικές ερμηνείες της διοίκησης γνώσης και η μετάφρασή τους σε όρους τεχνολο-

γικούς στηρίχτηκαν σε απλουστευμένες υποθέσεις σχετικά με την αποθήκευση της 

παρελθοντικής γνώσης των ατόμων με τη μορφή προγραμματιζόμενης λογικής, ε-

μπειροτεχνικής μεθόδου και αποθηκευμένων  «βέλτιστων πρακτικών» σε βάσεις δε-

δομένων για την καθοδήγηση μελλοντικής δράσης.  (Malhottra, 2000b).  

 

Οι συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002)  περιγράφουν τις παρελθοντικές 

πρακτικές της διαχείρισης γνώσης που χρησιμοποιούνταν στη συμβουλευτική εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Ltd της Ινδίας. Η αρχική πρακτική διαχείρισης γνώσης στη-

ρίχτηκε στη διαχείριση συλλογών εγγράφων, και στην ανάκτηση πληροφοριών από 

αυτές τις βάσεις δεδομένων, θεωρούμενες ως αποθήκες γνώσης, οι οποίες μάλιστα 

εντοπίζονταν διάσπαρτα μέσα στον οργανισμό. 

 

Οι συγγραφείς Aragao και Fernandes (2002) τοποθετούνται πάνω στην τεχνολογία 

των βάσεων δεδομένων ως εργαλείων υποστήριξης των εργασιών διαχείρισης γνώ-

σης. Οι ίδιοι  υποστηρίζουν πως, παρόλο που η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων 

έχει προσφέρει τα μέσα για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των αποθηκών δεδομένων 

και παρά το γεγονός πως οι πρόσφατες εξελίξεις στην ανακάλυψη γνώσης από τις 

βάσεις δεδομένων δικαιολογούν ένα βέβαιο βαθμό αισιοδοξίας, δεν υφίσταται λεπτο-

μερής πρόταση για μία ενιαία πλατφόρμα σχετικά με το συνδυασμό διαχείρισης και 

την εκμετάλλευση των δεδομένων και των αποθηκών γνώσης. 

 

Οι συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) καταγράφουν στο άρθρο τους μία σειρά 

από εργαλεία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης: 

a. Αποθήκες γνώσης (Knowledge repositories) 
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b. Εργαλεία πρόσβασης στη γνώση (expertise access tools) 

c. Εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning applications) 

d. Τεχνολογίες συζήτησης και συνομιλίας (discussion and chat technologies) 

e. Εργαλεία σύγχρονης διαδραστικότητας (synchronous interaction tools) 

f. Εργαλεία αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων (search and data mining 

tools) 

 

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς τεχνολογικές εφαρμογές για τη διαχείριση γνώσης, σύμ-

φωνα με τον McCune (1999), ανήκουν τα εσωτερικά δίκτυα (Intranets), τα συστήματα 

διαχείρισης εγγράφων και οι αποθήκες δεδομένων, στις οποίες, οι εταιρείες επενδύ-

ουν τεράστια ποσά.   

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002), οι πρόσφατες εξελί-

ξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και συγκεκριμένα την τεχνολογία των δικτύων 

παρέχουν μία ισχυρή δομή για τη διαχείριση γνώσης. Διευκολύνουν τα μέλη μιας ομά-

δας να σπάσουν τα σύνορα του χώρου και του χρόνου κατά την επικοινωνία και α-

νταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών. 

 

Οι συγγραφείς χαρακτηριστικά αναφέρουν τα λόγια των Domingue and Motta (2000), 

πως οι δικτυωμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν τη βάση για 

ένα «νευρικό σύστημα», το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν αναπαράστα-

ση της ικανότητας της οργανωσιακής μνήμης. 

 

Σχετικά με τις ομαδικές εφαρμογές και την τεχνολογία των δικτύων, οι συγγραφείς το-

ποθετούνται ως εξής: Οι πρώτες επιτρέπουν την εγγραφή να χτιστεί στα πλαίσια της 

καθημερινής επικοινωνίας και του συντονισμού ενώ το εσωτερικό δίκτυο παρέχει τη 

δυνατότητα της οργάνωσης, της πρόσβασης και της προβολής. 

 

O Yuva(2002) προσθέτει ότι ενώ αρκετές μονάδες δομούσαν αποθήκες πληροφοριών, 

βάσεις δεδομένων όπου συγκεντρώνονται οι «βέλτιστες πρακτικές» καθώς και δικτυα-

κές πύλες, διαπίστωσαν αργότερα ότι ούτε τα διοικητικά στελέχη ούτε οι προμηθευτές 

είχαν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, (άποψη του Bob Newhouse, ανώτατου συμ-

βούλου Διοίκησης Γνώσης του Αμερικανικού Κέντρου Παραγωγικότητας και Ποιότητας 

στο Houston-στο άρθρο του Yuva(2002)). 
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Η ιδέα του Intranet για παράδειγμα μπορεί να ακούγεται ελκυστική επειδή δημιουργεί 

την αίσθηση της κοινότητας για τα διοικητικά στελέχη. Το κάθε τμήμα μπορεί να δημι-

ουργεί τις δικές του ιστοσελίδες για να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με τα δρώμενα 

και τα επιτεύγματα στο χώρο του. Ο Newhouse, ωστόσο, επισημαίνει ότι ένα εσωτερι-

κό δίκτυο το οποίο ξεκίνησε με στόχο να είναι εύκολα προσβάσιμο και κατατοπιστικό, 

είναι τώρα πολύ μεγάλο στη διαχείρισή του. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που ένα 

εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών μπορεί να συσσωρεύει χιλιάδες ηλεκτρονικές σελίδες, 

είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι είναι τρέχον και ακριβές, γεγονός που προβάλλει τη 

σημαντικότητα της διαχείρισης περιεχομένου (content management) ως βασικού στοι-

χείου της διοίκησης γνώσης (Yuva, 2002).   

 

Λογισμικά όπως το Lotus Notes και το MS-Exchange,  θεωρήθηκαν ότι κατέστησαν 

εφικτή τη διοίκηση γνώσης  στο παρελθόν ενώ το πιο πρόσφατο ενδιαφέρον στις τε-

χνολογίες είναι συσχετισμένο με τις πύλες γνώσης και τους τεχνητούς πράκτορες (arti-

ficial agents) επισημαίνει ο Malhottra, 2000b. 

 

Δικτυακές Πύλες (Business Portals) 

Οι συγγραφείς Griffy&Fletcher (2001) περιγράφουν στο άρθρο τους ένα από τα εργα-

λεία της διαχείρισης γνώσης, αυτό της επιχειρησιακής δικτυακής πύλης και παραθέ-

τουν παραδείγματα από επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων. 

 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο μπορεί να 

κυμαίνεται από την παραδοσιακή κατασκευή μέχρι την παροχή υπηρεσιών, χρησιμο-

ποιούν δικτυακές πύλες προκειμένου να δημιουργήσουν αποδοτικές σχέσεις τόσο μέ-

σα στο επιχειρησιακό περιβάλλον όσο και με τους προμηθευτές και πελάτες.   

 

Οι δικτυακές πύλες παρέχουν στους χρήστες αναβαθμισμένες, εξατομικευμένες επι-

χειρησιακές πληροφορίες  με τη χρήση της  διεπαφής ενός διαδικτυακού περιβάλλο-

ντος. Τα αποτελέσματά τους καταγράφονται ως βελτίωση της επιχειρησιακής αποδο-

τικότητας, ως καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου γνώσης, ως βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και ως παροχή νέων μοντέλων εξυπηρέτησης του πελάτη.    

 

Η δικτυακή πύλη, σε αντίθεση με τη διαδικτυακή διεπαφή, είναι εξατομικευμένη, επι-

τρέπει την αναζήτηση, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών, προσθήκης, πα-
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ρουσίασης και κατηγοριοποίησης περεχομεένου, αυτοματοποιεί την εργασιακή ροή,  

προϋποθέτει τον έλεγχο για την προστασία των ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριών, 

εφαρμόζοντας λεπτομερή συστήματα εξουσιοδότησης. Παρέχει τη δυνατότητα συνερ-

γασίας με άλλες μαζικές εφαρμογές και περιλαμβάνει υπηρεσίες παράδοσης και ειδο-

ποίησης.  

 

Ένας από τους κινδύνους που προκύπτει από τη χρήση των δικτυακών πυλών είναι 

το φαινόμενο της αναρχίας. Η ύπαρξη πολλαπλών πυλών μέσα στην ίδια εταιρεία με 

μορφές όπως επιχείρηση-προς υπάλληλο, επιχείρηση-προς πελάτη και επιχείρηση-

προς επιχείρηση απαιτούν πολλαπλή εισαγωγή του χρήστη για την αναζήτηση όλων 

των απαραίτητων πληροφοριών. Η προτεινόμενη λύση, σύμφωνα με τους συγγρα-

φείς, είναι η ανάπτυξη μίας μεμονωμένης ενοποιημένης πύλης που η χρήση λογισμι-

κού της διατηρεί μία ευέλικτη, ανοικτή αρχιτεκτονική δομή. Τέτοιου είδους ανοικτή δο-

μή απαιτεί τη χρήση της XML, JAVA, αλλά και νέων standards όπως της EBXML (E-

business XML). 

 

Χαρτογραφήσεις Εννοιών (Concept maps) 

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση γνώσης είναι οι χάρτες 

εννοιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν μία γραφική μέθοδο ανάκτησης και αναπαράστα-

σης της άρρητης γνώσης. Παρόλο που η γραφική παρουσίαση της ρητής γνώσης 

χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως μία μέθοδος έκφρασης της ατομικής σκέψης, οι 

χάρτες εννοιών παρέχουν μία λειτουργικότητα, που επιτρέπει στον χρήστη να μοιρα-

στεί τη γνώση του, να συνεργαστεί με άλλους και να επιδείξει τη λογική σύνδεση μετα-

ξύ των εννοιών. Επιπρόσθετα, οι έννοιες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και 

μπορεί να προστεθεί η πληροφορία με τη μορφή της φωνής, των εγγράφων, ή των 

βιντεοσκοπημένων clip.  

 

Η αξία των χαρτών εννοιών στηρίζεται στην ικανότητα να συστηματοποιηθεί και να 

παρουσιαστεί η ρητή γνώση  και ταυτόχρονα να μεταφερθεί με τη βοήθεια εικόνων, 

ταινιών, φωνής, κειμένου, δομής ή άλλων μορφών περιγραφής της ρητής γνώσης.  

Σύμφωνα με τους Mandl & Fischer (2000), το έργο των οποίων επικαλούνται οι Fourie 

και Jorg (2004),  υφίστανται σήμερα 3 κύριοι τομείς όπου χρησιμοποιείται η χαρτο-

γράφηση εννοιών ως ένα εργαλείο στρατηγικής σε μία διαδικασία διδασκαλίας και μά-
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θησης, ως μία εφαρμογή συνεργασίας και ως ένα εργαλείο συγκέντρωσης, διάγνωσης 

και μοντελοποίησης της γνώσης.  

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://www.education-world.com/a_tech/tech164.html/ , η 

χαρτογράφηση εννοιών παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους χρήστες να εστιά-

σουν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και μία δομή που τους επιτρέπει να μετατρέπουν 

εύκολα τα διαγράμματα σε σύντομες περιγραφές και αντιστρόφως. 

 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την ηλεκτρονική πηγή 

http://www.conceptsystems.com/ConceptMapping/ConceptMapping.cfm, 

η χαρτογράφηση εννοιών αποτελεί λύση στο δίλημμα κάθε ομάδας εργασίας που 

προσπαθεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα κοινό κατευθυντήριο πλαίσιο εργα-

σίας. Ο λόγος είναι ότι οι χάρτες εννοιών οργανώνουν οπτικά τις ιδέες, ξεκινώντας 

από ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και  συγχωνεύοντάς τον σε μία περιεκτική, ευα-

νάγνωστη γραφική αναπαράσταση. Η ομάδα εργασίας που χρησιμοποιεί το εργαλείο 

των χαρτών εννοιών μπορεί ταχύτατα να  διερευνήσει τη σχετική σημαντικότητα κά-

ποιων ιδεών και να χρησιμοποιήσει τη διανεμημένη αυτή οπτική θεώρηση σαν βάση 

για περαιτέρω δράση.  

 

Τα βήματα δημιουργίας ενός χάρτη εννοιών περιλαμβάνουν: 

α) τον καθορισμό του στόχου ενός έργου από την ομάδα,  

β) τον καταιγισμό ιδεών της ομάδας,  

γ) την οργάνωση των ιδεών μέσω της ταξινόμησή τους με βάση το αντικείμενο που 

αφορούν και την κατηγοριοποίησή τους, ανάλογα με την προτεραιότητα ή τη σχετική 

σημαντικότητά τους,  

δ) τη χρησιμοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία χρησιμοποιεί υπερσύγ-

χρονες αναλυτικές μεθόδους χαρτογράφησης των ιδεών παρέχοντας μία απλή γραφι-

κή αναπαράσταση των ιδεών που λειτουργεί ως μία κατευθυντήρια οδός ή προσχέδιο 

μιας επόμενης εργασίας, 

ε) την ερμηνεία των χαρτών από τους συμμετέχοντες, τη συζήτηση για τον τρόπο ορ-

γάνωσης των ιδεών και την αναγνώριση περιοχών υψηλής προτεραιότητας, 

στ)τη χρησιμοποίηση από τον οργανισμό των αποτελεσμάτων για να οργανώσει την 

επόμενη δράση. 
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Σύμφωνα  με τον συγγραφέα Trochim (1989), ο οποίος στηρίζεται σε μελέτες διάφο-

ρων περιπτώσεων, η χαρτογράφηση εννοιών αυξάνει τη συνεκτικότητα και το ηθικό 

μίας ομάδας. Στην ουσία σχεδιάζεται για να προσδώσει τάξη σε ένα καθήκον που συ-

χνά είναι υπερβολικά δύσκολο για τις ομάδες εργασίας και τους οργανισμούς να επι-

τύχουν.  

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει 5 στάδια σύμφωνα με τα οποία, αρχικά ενθαρρύνει τους 

συμμετέχοντες να αφοσιωθούν σε ένα έργο και να καταρτίσουν σχετικά γρήγορα ένα 

πλαίσιο για τον προγραμματισμό ή την αξιολόγησή του. Κατά δεύτερο λόγο, η χαρτο-

γράφηση εννοιών προϋποθέτει το να εκφραστεί το εννοιολογικό πλαίσιο σε γλώσσα 

αντιληπτή από τους συμμετέχοντες. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει την κατάληξη σε μία 

γραφική αναπαράσταση, η οποία, με μια γρήγορη ματιά προβάλλει όλες τις κύριες ιδέ-

ες και τους συσχετισμούς. Προϋπόθεση γι’ αυτή τη γραφική αναπαράσταση είναι να 

είναι εύληπτο από όλους τους συμμετέχοντες και να μπορεί να παρουσιαστεί σε κοινό 

σχετικά εύκολα 

 

Πράκτορες (Agents) 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Nissen και Levitt (2004), η γνώση διανέμεται ακανόνι-

στα μέσα στις περισσότερες επιχειρήσεις. Επισημαίνουν ότι ένας ερευνητής στο πεδίο 

της διαχείρισης γνώσης, στηριζόμενος σε μία θεωρία άλλων ερευνητών κυρίως αφη-

γηματική και κατά συνέπεια αμφίλογη και ανεπίσημη, αντιμετωπίζει δυσκολία στην 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά είδη γνώσης ρέουν ανάμεσα στα 

διάφορα τμήματα ενός οργανισμού.  Αυτό δυσχεραίνει και την πρόβλεψη των συνε-

πειών εναλλακτικών προσεγγίσεων σχετικών με τη διαδιδόμενη γνώση. Υποχρεούται 

να περιοριστεί σε τεχνικές που δεν απολαμβάνουν τα οφέλη της επισώρευσης αθροι-

στικής γνώσης όπως η διαίσθηση, η μίμηση και η δοκιμή και αποτυχία. 

 

Δεδομένου πως η αποδοτικότητα της επιχείρησης εξαρτάται από την ταχεία και απο-

δοτική μεταφορά της γνώσης από το ένα τμήμα στο άλλο, από τη μία τοποθεσία στην 

άλλη, από το ένα πρόσωπο ή τη μία χρονική στιγμή στον άλλο και στην άλλη αντίστοι-

χα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν την προσωπική τους έρευνα.  

 

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα  (Virtual Design Team- Ομάδα Εικονικού Σχεδιασμού) α-

ντικατοπτρίζει τη συνεργαζόμενη έρευνα που διήρκησε πάνω από δύο δεκαετίες, για 
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την ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε θεωρητική βάση μοντέλων των εργασιακών λει-

τουργιών.  

 

Η έρευνα των δύο συγγραφέων αναπτύσσει μοντέλα των δυναμικών της γνώσης βα-

σισμένα σε πράκτορες. Με τη δέσμευση μιας ημι-επίσημης αναπαράστασης του φαι-

νομένου ροής της γνώσης, τα προκύπτοντα μοντέλα είναι λιγότερο διφορούμενα και 

περισσότερο ακριβή ακόμη και από τα πιο εμπλουτισμένα που βασίζονταν κυρίως 

πάνω σε φυσικές περιγραφές- αφηγήσεις. Τα μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες επι-

τρέπουν επιπρόσθετα στις διαφορετικές εργασιακές ροές γνώσης να προτυποποιη-

θούν για ανάλυση και σύγκριση ως προς την εκτέλεση και απόδοση  τους.  Τα μοντέ-

λα αυτά μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν ως αναλυτικά εργαλεία για να προ-

σεγγίσουν υπολογιστικά τη σχετική αποδοτικότητα εναλλακτικών τεχνολογιών και διοι-

κητικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εργασιακών ροών πριν τη δοκιμαστική 

εφαρμογή τους. 
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2.3.iiiκ Κίνδυνοι αποτυχίας συστημάτων διαχείρισης γνώσης 

 
Η βιβλιογραφία απαριθμεί μία σειρά από μελέτες επιτυχημένων περιπτώσεων, όπως 

τις κατέγραψαν και ερεύνησαν σε βάθος οι συγγραφείς. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέ-

ρονται σε ξεχωριστή παράγραφο της Εμπειρικής Βιβλιογραφίας. 

 

Ωστόσο, όπως κάθε νέα φιλοσοφία διοίκησης, συνοδευόμενη μάλιστα από τεχνολογι-

κή στήριξη, έτσι και η διαχείριση γνώσης δεν συνάντησε μόνο πετυχημένη εφαρμογή 

και αποτελέσματα αλλά και παταγώδη αποτυχία, η οποία ακολουθούνταν συνήθως 

και από απαξίωση μίας τεράστιας επένδυσης σε τεχνολογικά συστήματα.  

 

Στην ενότητα αυτή είναι χρήσιμο να καταγράψουμε τα αίτια και τους κινδύνους  απο-

τυχίας των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, όπως αναφέρονται σε αρθρογραφία   

των ερευνητών κατόπιν διαπίστωσης ή θεώρησης, καθώς και τους τρόπους που προ-

τείνουν οι ίδιοι για την αποφυγή σφαλμάτων και απειλών. 

 

 Έλλειψη καθορισμένης στρατηγικής 
Ο συγγραφέας (Rosenberg, 2002) αναφέρεται σε έναν κίνδυνο αποτυχίας των συστη-

μάτων διαχείρισης γνώσης, ο οποίος σχετίζεται με έλλειψη καθορισμένης στρατηγικής 

από την ανώτατη διοίκηση για τη διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης.  

 

Χαρακτηριστικά περιγράφει την λανθασμένη αντίληψη πως «η διαχείριση γνώσης α-

φορά τη γνώση αυτή καθαυτή». Παραδέχεται πως ο όρος γνώση είναι από εκείνες τις 

λέξεις οι οποίες όντως ακούγονται στομφώδεις-σχεδόν πατριωτικές. Θέτει, ωστόσο, το 

πραγματικό ερώτημα που είναι: «γνώση μέχρι ποιον βαθμό;»  

 

Υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης γνώ-

σης ελπίζοντας ότι θα ανακαλύψουν το σκοπό της γνώσης, «βρίσκονται σε αναμονή» 

για πολύ καιρό. Ο ίδιος προτείνει πως τα συστήματα πρέπει να αρχίζουν και να τε-

λειώνουν όπως οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή στρατηγική, με στόχο να φέρουν 

ανάπτυξη από την κορυφή της επιχειρησιακής πυραμίδας μέχρι τη βάση της, να βελ-

τιώσουν τις λειτουργίες και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους.  
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Οι συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) συμπληρώνουν το παραπάνω αίτιο χα-

ρακτηρίζοντάς το ως «έλλειψη συγκεκριμένου επιχειρησιακού στόχου» και υποστηρί-

ζουν πως χωρίς σταθερό στόχο, η διαχείριση γνώσης είναι μία μάταια πρακτική. Οι 

συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002) μάλιστα συμπληρώνουν ότι η διαχείρι-

ση γνώσης αποτελεί περισσότερο ένα διοικητικό παρά τεχνικό θέμα. 

 

 Ταύτιση της Γνώσης με την Πληροφορία –Παρανόηση του ρόλου και της δυ-
νατότητας της Τεχνολογίας 

Ένα από τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν σε καταστροφή την επιχείρηση που ε-

πιδιώκει να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης είναι η ταύτιση που καταλήγει 

να κάνει μεταξύ πληροφορίας και γνώσης που οδηγεί μονομερώς στην επένδυση στην 

τεχνολογία. Η σύγχυση αυτή αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο του κεφαλαίου 

ενώ περιπτώσεις αφοσίωσης στην τεχνολογική επένδυση, με παράλληλη παράλειψη 

της ουσίας της διαχείρισης γνώσης, αναφέρονται σε παράγραφο της εμπειρικής βιβλι-

ογραφίας.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να αναφέρουμε τις υπερβολικές προσδοκίες που 

συνοδεύουν την επένδυση στην τεχνολογία και καταλήγουν σε οικτρή διάψευση, κα-

θώς οι επιχειρήσεις πιστεύουν σ’ ένα από τα παρακάτω: 

 
1. Οι τεχνολογίες διοίκησης γνώσης μπορούν να αποθηκεύσουν την ανθρώπινη 

γνώση και εμπειρία 

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Malhotra (2000b), η τεχνολογία λογισμικού όπως οι βά-

σεις δεδομένων ή το λογισμικό ομάδων μπορεί να αποθηκεύσει bits και pixels  αλλά 

αδυνατεί να αποθηκεύσει τα πλούσια σχήματα, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την απόδοση νοή-

ματος στα απλά δεδομένα. Επιπλέον, η πληροφορία θεωρείται εξαρτώμενη από το 

περιεχόμενο και για το λόγο αυτό η συνάθροιση όμοιων δεδομένων μπορεί να παρά-

γει διαφορετικές απαντήσεις-συμπεράσματα από διαφορετικούς ανθρώπους σε δια-

φορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικό πεδίο δράσης μεταφραζόμενο είτε σε 

απόφαση, δράση ή απόδοση. Συνεπώς, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η αποθήκευση 

μιας στατικής αναπαράστασης της ανθρώπινης γνώσης μέσω μίας βάσης δεδομένων 
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ή ενός αλγορίθμου δεν μπορεί να είναι ισοδύναμη με την αποθήκευση της ανθρώπι-

νης ευφυΐας και εμπειρίας. 

 

2. Οι τεχνολογίες διοίκησης γνώσης μπορούν να μεταφέρουν και να διανείμουν την 

ανθρώπινη ευφυΐα 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα (Malhotra, 2000b) αμφισβητείται τόσο η άποψη ότι η 

ανθρώπινη ευφυΐα μπορεί να αποθηκευτεί όσο και η δυνατότητα της πρόβλεψης της 

κατάλληλης πληροφορίας, που θα διανεμηθεί στα κατάλληλα άτομα την κατάλληλη 

χρονική στιγμή για να ληφθούν καίριες αποφάσεις για μία επιχείρηση.  

 

Με το επιχείρημα αυτό δεν απορρίπτεται η αξία της τεχνολογίας της πληροφορίας η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ατόμων. Η τε-

χνολογία αυτή μπορεί να διευκολύνει τη διεργασία απόδοσης νοήματος σε δεδομένα, 

η οποία όμως γίνεται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι 

πολλές φορές υποθέτουμε ότι μία εμπλουτισμένη σε δεδομένα κεντρική βάση μπορεί 

να εξασφαλίσει ότι όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτή προτίθενται να την αξιοποιή-

σουν. Ο ίδιος επικαλείται, ωστόσο, παλαιότερες έρευνες που απέδειξαν ότι παρά τη 

διαθεσιμότητα κατανοητών αναφορών και βάσεων δεδομένων, τα περισσότερα στελέ-

χη επιχειρήσεων λαμβάνουν τις αποφάσεις τους βασισμένα στη διεπαφή τους με άλ-

λους που είναι γνώστες των τρεχόντων θεμάτων.  Ο συγγραφέας τονίζει ότι η μεμο-

νωμένη απόδοση νοήματος σε μια πληροφορία αποκλείει τη δημιουργική τριβή και το 

διάλογο και εμποδίζει την ανανέωση της υπάρχουσας και τη δημιουργία νέας γνώσης, 

στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την καινοτόμο πορεία της επιχείρησης.  

 

3. Το σύστημα διαχείρισης γνώσης πρέπει να έχει συμπεριλάβει τα πάντα  

 

Ο συγγραφέας Rosenberg (2002) αναφέρεται σε αυτόν το μύθο που περιβάλλει την 

αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας ως εξής: «Το σύστημα πρέπει να έχει συμπερι-

λάβει τα πάντα ώστε να θεραπεύει τον καρκίνο και να λύνει το πρόβλημα της παγκό-

σμιας πείνας’»  Πράγματι, σύμφωνα με ίδιο, εάν κάποιος θέτει υπερβολικές προσδοκί-

ες είναι σχεδόν εγγυημένο ότι θα αποτύχει στο να ανταποκριθεί σε αυτές. Οπότε, στο 

θέμα της διαχείρισης γνώσης, αρκεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι απαραί-

τητο να λυθούν όλα τα προβλήματα πληροφοριών που υπάρχουν σε μια επιχείρηση 
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από την πρώτη κιόλας μέρα. Ξεκινώντας με μικρές προσδοκίες μπορεί κάποιος να 

παρουσιάσει σταδιακά τις επιτυχίες των προσπαθειών του.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το να θέτει κάποιος μικρές προσδοκίες 

στην αφετηρία του προγράμματος δε σημαίνει ότι η σκέψη του πρέπει να είναι περιο-

ρισμένη. «Πρέπει να σκέφτεσαι σαν μεγάλος ακόμα και αν ξεκινάς σαν μικρός» («You 

need to think big even as you start small») υποστηρίζει ο συγγραφέας  Rosenberg 

(2002). Η αρχιτεκτονική, πιο συγκεκριμένα, ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στο αυξανόμενο μέγεθος 

μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας και άλλα μέρη αυτής στην πορεία της.  

 

Επιπρόσθετοι περιορισμοί που σχετίζονται με την τεχνολογία των συστημάτων διαχεί-

ρισης γνώσης και ενδέχεται να ευθύνονται συχνά για την αποτυχία τους, εντοπίζουμε 

στην διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary (2004).  

 

1. Ένας σημαντικός περιορισμός προκύπτει από το κόστος, καθώς τα συστήματα 

διαχείρισης γνώσης ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως ακριβά και αποτρεπτικά για μία 

επιχείρηση για να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης, όχι 

μόνο ως φιλοσοφία αλλά και πρακτική. 

 

2. Πρόβλημα μπορεί, επίσης, να αποτελέσει η ανωριμότητα: έλλειψη ετοιμότητας 
της τεχνολογίας με την έννοια της δυσκολίας ενοποίησης με τα υπόλοιπα  πλη-

ροφοριακά συστήματα διοίκησης. 

 

3. Τέλος, η έλλειψη ετοιμότητας της ίδιας της «βιομηχανίας» γνωστικής βάσης, 
θεωρείται ένας υπαρκτός κίνδυνος αποτυχίας των συστημάτων διαχείρισης γνώ-

σης καθώς, σύμφωνα με τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, δεν υπάρχει εξειδίκευση 

πάνω στη διαχείριση γνώσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «υπάρχουν λίγοι 

ειδικοί πάνω στο θέμα, οι οποίοι συνεχίζουν και μαθαίνουν όσο προχωρούν». 

 

Οι κίνδυνοι αποτυχίας των συστημάτων διαχείρισης γνώσης μπορεί να πηγάζουν από 

τη λειτουργία των ίδιων των συστημάτων. Μία από αυτές αφορά τη: 

 
 Δυστοκία σκέψης εξαιτίας της απομνημόνευσης 
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Ο συγγραφέας Malhotra (1999a) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εφαρμογή  

συστημάτων που στηρίζονται στην απομνημόνευση των «βέλτιστων πρακτικών» κα-

θώς μπορεί να οδηγήσουν σε «αντιληπτική αδυναμία του οργανισμού να αισθανθεί τις 

αλλαγές μέσα σε ένα περιβάλλον».  

 

Σε ένα άλλο άρθρο του (2002a) αναγνωρίζοντας τη σύγχρονη τάση των επιχειρήσεων 

να συγκεντρώνουν και να αποθηκεύουν τις «βέλτιστες πρακτικές», ο Malhotra επιση-

μαίνει ότι, σχεδόν αναπάντεχα, στην πορεία οι αρχειοθετημένες ‘βέλτιστες πρακτικές’ 

τείνουν να καθορίζουν τον τρόπο εργασίας και πορείας της επιχείρησης.  

 

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ωστόσο, μια επιχείρηση που βελ-

τιώνει απλά τον τρόπο με τον οποίο επαναλαμβάνει σχεδόν την ίδια πρακτική καταλή-

γει να παρουσιάζει μειούμενη οριακή απόδοση.  

 

Ο συγγραφέας χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η ανακύκλωση της ίδιας πρακτικής τείνει 

να οδηγήσει την επιχείρηση σε μία «κλειδωμένη» συμπεριφορά και τελικά στον σπει-

ροειδή θάνατο της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο οι χθεσινές βασικές ικανότητες 

μιας επιχείρησης ενσωματωμένες στις καλές «πρακτικές» δύνανται να αποτελέσουν 

τους βασικούς λόγους της αυριανής ακαμψίας της.  

 

Ο συγγραφέας Drucker (1994) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι οργανισμοί «κουτσαί-

νουν» εξαιτίας των παρελθοντικών επιτυχημένων πρακτικών τους. Η θεσμοθέτηση  

των βέλτιστων πρακτικών μπορεί να αποτρέπει την άσκοπη διάθεση πόρων σε ανε-

παρκείς διαδικασίες αναζήτησης διευκολύνοντας τη διαχείριση καθημερινών, «γραμμι-

κών» και προβλεπόμενων καταστάσεων ρουτίνας μέσα σε ένα σταθερό ή ρυθμικών 

αλλαγών περιβάλλον.  Όταν όμως η αλλαγή είναι απότομη και όχι σταδιακή, είναι επι-

τακτική και μόνιμη η ανάγκη να εξετάζονται και να ανανεώνονται οι βασικές αρχές που 

υπογραμμίζουν τις «βέλτιστες πρακτικές», που είναι αποθηκευμένες στις βάσεις γνώ-

σης ενός οργανισμού.  Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον υφίσταται η ανάγκη για επι-

νόηση δημιουργικών προτάσεων πολύ περισσότερο από την απομνημόνευση «βέλτι-

στων πρακτικών».   

 

Αναφορικά με το συγκεκριμένο αίτιο αποτυχίας των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, 

η συγγραφέας Wang (2003) υποστηρίζει πως συναντώνται δύο αντικρουόμενες από-
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ψεις στη βιβλιογραφία, που αφορούν την οργανωσιακή μνήμη. Από τη μία πλευρά η 

οργανωσιακή μνήμη αναγνωρίζεται ως η πηγή της δυστοκίας ενός οργανισμού καθώς 

θεωρείται ότι περιορίζει την πρωτοβουλία και το εύρος των καινοτόμων επιλογών. Η 

αντικρουόμενη άποψη, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η καινοτομία μπορεί να 

ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρήσει, να αξι-

ολογήσει και να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα γνώση.  Σύμφωνα με την Wang 

(2003), οι παραπάνω αντικρουόμενες απόψεις οφείλονται κατά μέρος στην αδυναμία 

πλήρους κατανόησης και αποτελεσματικής μέτρησης της οργανωσιακής μνήμης. 

 

 Ποιότητα της γνώσης 
Οι συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) αναφέρουν ως απειλή των συστημάτων 

διαχείρισης γνώσης την ίδια την προσφερόμενη γνώση, η οποία δύναται να πάσχει 

αρχικά από στατικότητα. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απαξίωσης της γνώσης, καθώς, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς, η γνώση μπορεί να «μπαγιατέψει» 

γρήγορα. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν πως το περιεχόμενο σε ένα πρόγραμμα δια-

χείρισης γνώσης θα πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, να τροποποιείται ή να διαγρά-

φεται. 

 

Επιπρόσθετα το σύστημα διαχείρισης γνώσης είναι δυνατόν να πάσχει από υπερφόρ-

τωση πληροφοριών, ακριβώς γιατί γίνεται σύγχυση μεταξύ πληροφορίας και γνώσης. 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως ο στόχος ενός προγράμματος διαχείρισης γνώσης 

θα πρέπει να είναι η διάκριση και η διανομή των «πολύτιμων πετραδιών» της γνώσης 

από μία «θάλασσα πληροφοριών», η οποία βρίσκεται στη διάθεση της επιχείρησης. 

 

Μία επιπρόσθετη πιθανή αιτία αποτυχία των συστημάτων διαχείρισης γνώσης αφορά 

τον ανθρώπινο παράγοντα: 

 

 Κουλτούρα των Υπαλλήλων 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001), ένα από τα σημαντικότε-

ρα προβλήματα που συνοδεύουν τη διαχείριση γνώσης, συνήθως, λαμβάνει χώρα ε-

πειδή οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους και τα θέματα κουλτού-

ρας. Η ανάγκη να «προωθηθεί» ως προϊόν η ιδέα της διαχείρισης γνώσης στο προ-

σωπικό δεν θα έπρεπε να υποτιμάται.  
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary (2004), πα-

ρατηρείται μία απροθυμία των υπαλλήλων να μοιραστούν τη γνώση και να χρησιμο-

ποιήσουν τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, επειδή αισθάνονται ότι ο αποκλειστικός 

έλεγχος πάνω στη γνώση τούς δίνει δύναμη.  

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «Εάν υπάρχει ένας μόνο υπάλληλος σε έναν οργανι-

σμό που γνωρίζει πώς να επιτελέσει ένα καθήκον, τότε είναι λιγότερο πιθανό να απο-

λυθεί και περισσότερο πιθανό να λάβει αύξηση». Ακόμη και βάση της μικροοικονομι-

κής θεωρίας, η περιορισμένη ποσότητα ενός αγαθού (εδώ προσόντος) θα συντελέσει 

σε μία υψηλότερη τιμή (δηλαδή μισθό). 

 

Ο συγγραφέας Wilson (2002)  θέτει ένα εύλογο σχετικό ερώτημα: «Εάν η εύρεση, η 

διατήρηση μίας εργασιακής θέσης και η προαγωγή σε μία ανώτερη βασίζεται στη 

γνώση που κάποιος διαθέτει, ποιο είναι το κίνητρο να αποκαλύψει αυτή τη γνώση και 

να τη μοιραστεί με άλλους;» 
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2.3.iiiλ Προϋποθέσεις καλύτερης λειτουργίας και απόδοσης της διαχείρισης 
γνώσης 

 
Στην προηγούμενη ενότητα καταγράφηκαν οι απόψεις των συγγραφέων και ερευνη-

τών για τις απειλές που υφίστανται αναφορικά με τα συστήματα διαχείρισης γνώσης 

και αποτρέπουν την επιτυχή εφαρμογή τους. 

 

Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες ενότητες συναντήσαμε αρ-

κετές προτάσεις για την προτεινόμενη μορφή της διαχείρισης γνώσης σε έναν οργανι-

σμό, προκειμένου να προκύψουν ωφέλειες για την επιχείρηση. 

 

Στην ενότητα αυτή είναι σκόπιμο να καταγράψουμε επιπλέον προτάσεις που αναφέ-

ρονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της διαχείρι-

σης γνώσης, ως αρχή και σύστημα ταυτόχρονα. 

 

 

 Διατήρηση της «οικολογίας της γνώσης»  
Σύμφωνα με τον συγγραφέα Malhotra (1999a), η σημερινή αντίληψη των συστημάτων 

διαχείρισης γνώσης περιορίζεται από την περιορισμένη και στατική οπτική που δίνεται 

στη γνώση σε συνδυασμό με τον υπερβολικό ορθολογισμό και εκλογίκευσή της. 

 

Στο ίδιο άρθρο ο συγγραφέας εισάγει την έννοια της «οικολογίας της γνώσης», η ο-

ποία διευκολύνει τη συνεργεία ανάμεσα στην ικανότητα των τεχνολογιών πληροφορι-

κής για επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργική και πρωτοποριακή ικανότητα 

του ανθρώπινου νου.  

 

Σε ένα περιβάλλον οικολογίας της γνώσης, το οποίο πλήττεται από ξαφνικές αλλαγές 

υπάρχει ένας τρόπος διαβίωσης. Αυτός αναφέρεται στην προσαρμογή ή καλύτερα την 

αναμονή της έκπληξης αντί της βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση , σύμφωνα με τον 

συγγραφέα, βασίζεται σε μοντέλα πρόβλεψης που επικεντρώνονται στην προσπάθεια 

να «κάνεις ένα πράγμα σωστά» και όχι «να κάνεις το σωστό πράγμα».  
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Η οικολογία της γνώσης επιτρέπει πολλαπλές και διαφορετικές, συχνά αντικρουόμε-

νες, ερμηνείες της ίδιας πληροφορίας, η οποία βρίσκεται μέσα στις βάσεις δεδομένων 

ενός υπολογιστή. Επιτρέπει και επιδιώκει - για την εύρυθμη λειτουργία της «φύσης» 

του οργανισμού - την ανθρώπινη επέμβαση, διεπαφή και συνεργασία για την αξιοποί-

ηση της πληροφορίας και όχι απλά την ανάκτηση και πιστή χρήση της σε κάθε περί-

πτωση. 

 

Ο λόγος για τον οποίο ο συγγραφέας δίνει αυτό τον πρωτοπόρο ορισμό «οικολογία» 

είναι γιατί παραλληλίζει το επιχειρησιακό περιβάλλον της οικολογίας της γνώσης με 

αυτό της οικολογίας της φύσης, όπου υπάρχει πληθώρα ειδών πανίδας και χλωρίδας. 

Αντίστοιχα σε ένα εργασιακό περιβάλλον «οικολογίας της γνώσης» υπάρχει πληθώρα 

ειδών γνώσης. Τα διάφορα είδη γνώσης επικοινωνούν μεταξύ τους - συνεργάζονται 

αλλά και ανταγωνίζονται μέσα στα πλαίσια που ορίζει η διαφορετικότητά τους. 

 

Η διαφορά από το παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον με το περιβάλλον της «οικο-

λογίας της γνώσης» είναι ότι στο μεν πρώτο κυρίαρχο και μοναδικό ίσως «είδος» είναι 

η πληροφορία, ενώ αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία 

«ειδών», καθώς προστίθενται το περιεχόμενο, η συνεργεία και η απαραίτητη συνερ-

γασία που χρειάζεται για τη μετάφραση της πληροφορίας σε δραστική γνώση. 

 

 Απαλλαγή από το status quo των «βέλτιστων πρακτικών» 
Σε ένα άλλο άρθρο του ο Malhotra (2002a) προτείνει τον τρόπο ώστε να ξεφύγει μία 

επιχείρηση από το status quo που συνεπάγονται οι  «βέλτιστες πρακτικές». Αυτός εί-

ναι η εφαρμογή ορισμένων γενικών διαδικασιών-παραδοχών. Αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση, αλλά ταυτόχρονα και πρόκληση, η παράλληλη εφαρμογή τους καθώς 

αποτελούν συγκρουόμενα ζεύγη διαδικασιών: 

 

-ο προγραμματισμός και ο αποπρογραμματισμός  

-η υποστήριξη και η διερεύνηση  

-η εκμάθηση και η απομάθηση  

-η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα  

-η δόμηση και η αποδόμηση (construction and deconstruction). 
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Ο συγγραφέας δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόκλησης στην επιχειρησιακή 

πρακτική: Αποτελεί πράγματι πρόκληση να προσπαθείς να πετύχεις την ικανότητα 

ενώ ταυτόχρονα να αμφισβητείς τη λογική που μέσω της «πεπατημένης οδού» οδηγεί 

στην αποτελεσματικότητα. 

 

Μια πιθανή λύση, προτεινόμενη από τον Malhotra (1999a) για την επίτευξη της σύ-

γκλισης των πιο πάνω παραδοχών, είναι η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώ-

σης που επιτρέπουν τόσο ελευθερία όσο και δέσμευση. Αυτού του είδους τα συστήμα-

τα δεν απορρίπτουν την ιδέα των «βέλτιστων πρακτικών» αυτή καθαυτή αλλά στοχεύ-

ουν στη συνεχή και αδιάλειπτη δημιουργία και ανακατασκευή αυτών των πρακτικών 

ως μία ζωντανή διεργασία. Τέτοια συστήματα είναι ελεύθερα με την έννοια ότι επιτρέ-

πουν τη συνεχή επανεξέταση των υποθέσεων που υπογραμμίζουν τις «βέλτιστες 

πρακτικές» και την επανερμηνεία των διατιθέμενων πληροφοριών. Επιπρόσθετα, αυ-

τά τα συστήματα είναι δεσμευτικά με την έννοια ότι επιτρέπουν παρεμβάσεις, οι ο-

ποίες όμως βασίζονται στην αναπαραγωγή και διάχυση των «καλών» αυτών «πρακτι-

κών».  

 

Επιπλέον φροντίζουν τόσο για την αναγνώριση και διάχυση των «βέλτιστων πρακτι-

κών» όσο και για τη διαρκή επανεξέτασή τους προτείνοντας ανάστροφες διαδικασίες 

που συνεχώς αξιολογούν τις «βέλτιστες πρακτικές» για την ισχύ τους, δεδομένων των 

διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  

 

Με αυτή την προοπτική οι «βέλτιστες πρακτικές» που είναι αποθηκευμένες στις βάσεις 

γνώσης μιας επιχείρησης δεν θα αντιμετωπίζονται ως ένα σετ από οδηγίες που θα 

ακολουθούνται δίχως αμφισβήτηση. Αντιθέτως θα εξυπηρετούν την επιχείρηση λει-

τουργώντας ως ιδεολογικές συσκευές, ικανές να ορίσουν τις πιθανές αλλά όχι απο-

κλειστικές πορείες δράσης. Σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο του (Malhotra, 2000a), ένα 

τέτοιο σύστημα διαχείρισης γνώσης μπορεί να υλοποιηθεί επηρεάζοντας τις διαφορε-

τικές ερμηνείες της προσλαμβάνουσας πληροφορίας, σύμφωνα με την ικανότητα του 

ανθρώπινου πνεύματος να αποδώσει νόημα σε μια πληροφορία.  

 

Η συγγραφέας Wang (2003), η οποία εντάσσει τις «βέλτιστες πρακτικές» στην οργα-

νωσιακή μνήμη θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση αρτηριοσκληρωτι-

κών συμπεριφορών την απόλυτη κατανόηση του ρόλου της οργανωσιακής μνήμης. 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 121

Για να πραγματοποιηθεί αυτό η συγγραφέας αναφέρει τους παράγοντες που την επη-

ρεάζουν: 

 αποθήκευση 

 ροή 

 περιεχόμενο 

 δημιουργικός συνδυασμός 

 

Τα παραπάνω, αναφέρει, δύνανται να αποτελέσουν τα δομικά συστατικά ενός μοντέ-

λου αποδοτικότητας της οργανωσιακής μνήμης. 

 

 Αλλαγή κουλτούρας 
Ο συγγραφέας Robins(2002) στο άρθρο του επαναλαμβάνει την πραγματικότητα αρ-

κετών σημερινών επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν χιλιάδες δολάρια στη δομή συ-

στημάτων διοίκησης γνώσης και αδυνατούν να δουν την απόδοση αυτής της επένδυ-

σης μέσα σε χρονικό ορίζοντα ορισμένων μηνών, καταλήγοντας έτσι σε πανικό και 

απόγνωση για την τύχη της επένδυσης. 

 

Αν η εφαρμογή, την οποία έχουν εγκαταστήσει στα πλαίσια της επιχείρησης δεν πα-

ρουσιάζει προβλήματα τα οποία να δικαιολογούν τη χαμηλή απόδοση της επένδυσης 

τότε οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσο είναι υπαρκτή και ζωντανή μια κουλτούρα διαμοιρασμού και με-

ταφοράς της γνώσης μέσα στους κόλπους της επιχείρησης. 

 

Σύμφωνα με τον Robins(2002),  η κουλτούρα αυτή μεταφράζεται σε ένα περιβάλλον 

όπου το κάθε άτομο είναι πρόθυμο να μεταφέρει την πληροφορία ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του οργανισμού, του οποίου είναι μέλος και προκειμένου να είναι σε θέση να 

το κάνει αυτό θα πρέπει να είναι συνεπής στους κανόνες, τις αξίες, τις συμπεριφορές 

και τα «πιστεύω» που έχουν εγκαθιδρυθεί μέσα στην επιχείρησή του.  

 

Ο συγγραφέας Ash (2000) πιστεύει στην αλλαγή κουλτούρας και επισημαίνει χαρα-

κτηριστικά ότι «οι κουλτούρες δεν γεννιούνται, δημιουργούνται και αποτελούν προϊό-

ντα του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούμαστε». 
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Προκειμένου να βελτιωθεί η κουλτούρα του διαμοιρασμού της γνώσης, ο συγγραφέας 

Robins(2002)  υποστηρίζει πως πρέπει να ακολουθηθεί ένα δομημένο σχέδιο. Αν η 

διοίκηση μιας επιχείρησης επιθυμεί να επανασχεδιάσει την κουλτούρα της επιχείρησής 

τους, θα πρέπει να λάβει υπόψη επτά προϋποθέσεις: 

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι να: 

1. Τονιστεί η ανάγκη για διαμοιρασμό 

2. Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων 

3. Να προσεχθεί και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του προσωπικού με 

πληροφορίες 

4. Να επιλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν τα πιο κατάλληλα εργαλεία διαχεί-

ρισης γνώσης 

5. Να μεταβληθεί η σύνθεση του προσωπικού όταν αυτό δεν προάγει το δια-

μοιρασμό της γνώσης. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας προτείνει «να αλλα-

χθούν οι διανομείς» 

6. Να αναφερθούν ακόμη και τα πιο μικρά προβλήματα που συναντώνται 

7. Να χτιστεί μια ισχυρή σχέση με τον πωλητή του συστήματος διαχείρισης 

γνώσης. 

 

Πιο αναλυτικά οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνίστανται στα ακόλουθα: 

 

Αντίληψη ανάγκης: Το πρωταρχικό βήμα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας μεταφο-

ράς της γνώσης είναι να γίνει αντιληπτή από όλους τους εργαζομένους μιας επιχείρη-

σης η σημασία να μοιράζεται η σωστή πληροφορία ανάμεσα στους σωστούς ανθρώ-

πους. Προκειμένου να γίνει σαφής η αναγκαιότητα αυτή οι εργαζόμενοι-μέλη μιας επι-

χείρησης θα πρέπει: 

 να γνωρίζουν αν και κατά πόσο η μεταφορά της γνώσης έχει βοηθήσει στο πα-

ρελθόν την επιχείρηση μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων και παλαιών «βέλτι-

στων πρακτικών». 

 Να εκπαιδευτούν πάνω στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το διαμοιρα-

σμό της γνώσης μέσα στην επιχείρησης 

 Να προμηθευτούν με μία ανάλυση «αιτίου αιτιατού», για να πειστούν για τα αί-

τια και τα αποτελέσματα χρήσης της πληροφορίας πάνω σε πραγματικές περι-

πτώσεις 
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Δημιουργία Εμπιστοσύνης: Εξίσου σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της κουλτούρας 

διαμοιρασμού γνώσης είναι η δημιουργία και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

μελών ενός οργανισμού. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως η σημαντικότητα αυτής της 

παραμέτρου μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, αν σκεφτούμε πόσο εμποδίζεται η 

διάχυση της γνώσης, όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και 

πόση εξουσία αποκτούν οι λίγοι που έχουν πρόσβαση στην πληροφορία έναντι των 

υπολοίπων.  

 

Προκειμένου η διοίκηση μιας επιχείρησης να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, όπου η πληροφορία δεν κρύβεται αλλά ούτε χρησιμοποιείται για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων ορισμένων μόνο, μπορεί να ακολουθήσει τις ακόλου-

θες στρατηγικές: 

 Επιλογή κατάλληλου προσωπικού: Είναι σημαντικό να επιλεχθούν τα άτομα που 

θα προάγουν το ομαδικό πνεύμα και θα λειτουργούν ως ένα σύνολο και όχι μεμο-

νωμένα για την ικανοποίηση προσωπικών στόχων. Η δημιουργία κλίματος εμπι-

στοσύνης ευνοείται μεταξύ ατόμων μιας ομάδας, της οποίας τα μέλη έχουν υπάρξει 

μαζί και έχουν συνεργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να φροντίζει να μη  βάλλεται το κλίμα εμπι-

στοσύνης, ενώ όταν διαπιστώνονται προβλήματα θα πρέπει να αναζητούν τις αιτί-

ες.  

 Ιδιαίτερα χρήσιμες μπορούν να αποβούν οι ασκήσεις ενδυνάμωσης του ομαδικού 

πνεύματος. Τέτοιες ασκήσεις μπορούν να μιμούνται τις διαδικασίες διάχυσης της 

γνώσης, που ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση μέσα σε μια επιχεί-

ρηση, όπου έχει γίνει βίωμα όλων η κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης. 

 

Αποφυγή Υπερφόρτωσης Πληροφοριών: Η υπερφόρτωση του προσωπικού μπορεί 

να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για τη δημιουργία της κουλτούρας δια-

μοιρασμού της γνώσης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι «τόνοι» πληροφορίας δε συνοδεύονται 

από αντίστοιχη ποσότητα χρόνου με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να μην έχει την ευ-

χέρεια να μεταβιβάσει την πληροφορία. 

 

Εάν διαπιστωθεί ότι ο όγκος της πληροφορίας είναι αυτός που εμποδίζει τη διανομή 

της, τότε οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να φανούν πολύτιμες: 

 Φιλτράρισμα των πληροφοριών πάνω στη βάση των λέξεων-κλειδιών 
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 Απόκτηση ισχυρών κριτηρίων για την εξέταση ποιες πληροφορίες είναι σχετικές για 

κάθε τμήμα. 

 Επαναπροσαρμογή του τρόπου συγκέντρωσης πληροφοριών εσωτερικά (εντός 

της επιχείρησης- π.χ. σε βάσεις δεδομένων) αλλά και εξωτερικά (π.χ. έρευνα στο 

διαδίκτυο) 

 

Επιλογή των Σωστών Εργαλείων: Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να συ-

νεισφέρουν τα άτομα ενός οργανισμού στην κουλτούρα της γνώσης είναι να έχουν στη 

διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα εντός 

της επιχείρησης.  

 

Προκειμένου η μεταφορά των δεδομένων να γίνεται με το πάτημα λίγων click ενός πο-

ντικιού, θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος ο τρόπος επικοινωνίας εντός του οργανισμού 

και να μελετηθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων κάθε βαθμίδας. 

 

Οι επικεφαλής των οργανισμών θα πρέπει: 

 να εξετάσουν ποια από τα υπάρχοντα εργαλεία της επιχείρησης χρησιμοποιούνται 

για τη διανομή πληροφορίας 

 να ανακαλύψουν πώς τα υπάρχοντα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο 

αποτελεσματικά για να κάνουν την πληροφορία πιο εύκολα προσβάσιμη 

 να συνεχίζουν να αποκτούν τα καλύτερα δυνατά εργαλεία, για να βοηθήσουν τα 

άτομα στη διαδικασία απόκτησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων 

 να εκπαιδεύουν το προσωπικό για τη χρήση των εφαρμογών της διαχείρισης γνώ-

σης 

 να αξιολογούν την απόδοση των εφαρμογών και να προχωρούν σε αλλαγές και 

τροποποιήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 

Αλλαγή της Σύνθεσης του προσωπικού: Εάν αποκαλυφθεί ότι ορισμένα άτομα εμπο-

δίζουν τη ροή των πληροφοριών, τότε η διοίκηση θα πρέπει να τα μετακινεί ή να τα 

αντικαθιστά. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν πως οι αλλαγές στη σύνθεση του προ-

σωπικού είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα και προτείνουν η αντιμετώπισή του να συνο-

δεύεται από σκέψεις όπως οι ακόλουθες: 

 Είναι ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι με τα τωρινά τους καθήκοντα; 

 Έχουν τις ικανότητες να παραμείνουν ως μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας; 
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 Ποια είναι η συνεισφορά τους μέσα στους τελευταίους 6-12 μήνες; 

 Μπορεί η επιχείρηση να αντέξει οικονομικά την όποια αλλαγή σύνθεσης του 

προσωπικού; 

 

Σύμφωνα με τον Robins(2000), όλες οι παραπάνω αλλαγές που προτείνονται, προ-

κειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης, θα πρέπει να αντιμε-

τωπιστούν όπως όλες οι επιχειρησιακές αλλαγές ως προς το χρόνο υλοποίησης και 

απόδοσής τους. Η τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος θα εξασφαλίσει ότι οι όποιες 

τροποποιήσεις δεν θα επιβαρύνουν περισσότερο τους εργαζομένους παρά να τους 

βοηθούν.  

 

Πάνω στην αλλαγή της κουλτούρας η οποία απαρτίζεται από ένα σύνολο παραγόντων 

τοποθετείται και ο συγγραφέας Yuva (2002). Σύμφωνα με αυτόν oι παράγοντες που 

μπορούν να λειτουργήσουν είτε ενθαρρυντικά είτε αποτρεπτικά για την εφαρμογή της 

διοίκησης γνώσης είναι οι ακόλουθοι: 

 Επιχειρησιακή και τεχνολογική στρατηγική 

 Οργανωσιακός έλεγχος 

 Κουλτούρα διαμοιρασμού πληροφοριών 

 Αναπαράσταση γνώσης 

 Οργανωσιακή δομή 

 Τρόπος διοίκησης και ελέγχου 

 Οικονομικά αποτελέσματα 

 

Ο συγγραφέας συνεχίζει λέγοντας ότι τα χαρακτηριστικά της διοίκησης,  τα οποία είναι 

απαραίτητα για να βοηθούν τους παραπάνω παράγοντες προκειμένου να λειτουργούν 

ενθαρρυντικά, είναι τα παρακάτω: 

 

 Επίγνωση των ικανοτήτων και του γνωστικού υπόβαθρου των άλλων: Τα διοικητι-

κά στελέχη είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ποιος ξέρει τι. Γνωρίζοντας ποιος είναι 

ειδικός σε κάθε τομέα, η επιχείρηση δεν συμβιβάζεται με μία απλή λύση αλλά με τη 

σωστή λύση 

 Χρόνος και χώρος για να δημιουργηθεί, να διαμοιραστεί και να εφαρμοστεί η γνώ-

ση. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να  είναι σε θέση να απαντούν στις ερωτήσεις 

των υπαλλήλων, να διερευνούν νέες ιδέες, να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες ε-
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φαρμογής μίας περίπτωσης σε μία άλλη και επιπρόσθετα να εκπαιδεύουν και να 

νουθετούν τους νεότερους υπαλλήλους. 

 Εμπιστοσύνη: Ο συγγραφέας τοποθετείται και αυτός πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της 

εμπιστοσύνης στους κόλπους της επιχείρησης και συγκεκριμένα αναφέρει πως το 

στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο να υφίσταται μεταξύ αυτού που αναζητά τη γνώση 

και της γνωστικής πηγής. Τα στελέχη πρέπει να αισθάνονται άνετα με το διαμοιρα-

σμό της γνώσης τους και να νιώθουν ότι η γνώση αυτή δεν θα ερμηνευτεί και θα 

γίνει αντιληπτή με λάθος τρόπο και ότι οι ίδιοι θα αναγνωριστούν τελικά για την 

προσφορά τους. 

 Κοινή γλώσσα και κατανόηση:  Η κοινή συμφωνία πάνω στο λεξιλόγιο και στο πε-

ριεχόμενο είναι απαραίτητη για τα συνεργασία και για το λόγο αυτό είναι απαραίτη-

το τα διοικητικά στελέχη να συζητούν με τους κύριους αντιπροσώπους κάθε τμή-

ματος, ώστε να συμφωνούν πάνω στα πρότυπα της ανταλλαγής γνώσης. 

 Μηχανισμοί επιβράβευσης όσων προσφέρουν τη γνώση τους: Η αξία του κινήτρου 

μέσω προαγωγών, παρουσιάσεων και άλλων παρόμοιων μηχανισμών αναγνώρι-

σης  ενισχύουν τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου, ο οποίος διαμοιράζεται τη γνώ-

ση του. 

 

Πάνω στο σύστημα κινήτρων, που προτείνεται από μερίδα της βιβλιογραφίας να 

συνοδεύει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μία ολο-

κληρωμένη άποψη, όπως καταγράφεται σε άρθρο της διαδικτυακής εγκυκλοπαί-

δειας BambooWeb Dictionary (2004). 

 

Οι συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου αρχικά προτείνουν τη διεξαγωγή ενός 

εισαγωγικού διαγωνισμού που θα ενθαρρύνει την ενασχόληση των υπαλλήλων με 

το σύστημα και που θα έχει ως έπαθλο ένα ελκυστικό βραβείο με μόνη προϋπόθε-

ση να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο επιτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

εργασίας τους. 

 

Στη συνέχεια προτείνουν έναν μηχανισμό κινήτρων, ο οποίος αφορά σε όλα τα ε-

πίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με την άποψή τους, 

ένα μέρος του οικονομικού Bonus της ανώτερης αρχικά διοίκησης μπορεί να συν-

δέεται με τη χρήση ενός ανάλογου συστήματος. Επιπρόσθετα, προτείνουν, τα διοι-
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κητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου να λαμβάνουν χρηματικό επίδομα εάν χρησιμο-

ποιούν το σύστημα προκειμένου να παράγουν επιπρόσθετες πωλήσεις. Τέλος, οι 

απλοί υπάλληλοι μπορούν να λαμβάνουν βραβεία εάν συνεισφέρουν γνώση, η 

οποία αποδείχτηκε χρήσιμη σε κάποιους άλλους. 

 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως, προκειμένου να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος 

μηχανισμός ενεργοποίησης, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί μία εργασιακή κουλ-

τούρα συνεργασίας. Όσο το κλίμα σε μία επιχείρηση είναι ανταγωνιστικό, τότε το 

κίνητρο για τους υπαλλήλους είναι να παρακρατούν τη γνώση. Εάν, ωστόσο, η ε-

πιχείρηση μετατρέψει το σύστημα κινήτρων από το ατομικό στο ομαδικό επίπεδο 

τότε γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία και ο διαμοιρασμός γνώσης αποβαίνει θε-

τικός τόσο για το σύνολο της ομάδας όσο και τους ίδιους. 

 

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου προτείνουν τον καθορι-

σμό ενός διπλού συστήματος κινήτρων για τη χρήση του συστήματος διαχείρισης 

γνώσης. Σύμφωνα με αυτό, δίνονται κίνητρα στον υπάλληλο τόσο όταν η ομάδα 

του χρησιμοποιεί το σύστημα για να παράγει περισσότερες πωλήσεις, όσο και ό-

ταν κάποια άλλη ομάδα χρησιμοποιεί τη συνεισφορά του για τον ίσιο σκοπό. 

 

Οι συγγραφείς Santosus και Surmacz (2001) συμφωνούν πως ένας τρόπος για να 

κινητοποιήσει μια επιχείρηση τους υπαλλήλους της να συμμετάσχουν στη διαχείρι-

ση γνώσης είναι η θέσπιση ενός προγράμματος κινήτρων. Οι συγγραφείς επιση-

μαίνουν, ωστόσο, τον κίνδυνο οι υπάλληλοι να συμμετέχουν μόνο για να επωφε-

ληθούν των κινήτρων, χωρίς να υπολογίζουν την ποιότητα ή τη σχετικότητα των 

πληροφοριών που συνεισφέρουν.  

 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως το ιδανικό για ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης 

θα ήταν να θεωρούν οι υπάλληλοι πως η ανταμοιβή τους είναι η ίδια η συμμετοχή 

στη διαχείριση γνώσης. Αυτό αποδεικνύεται μάλιστα από το γεγονός πως οι  καλύ-

τερες απόπειρες διαχείρισης γνώσης είναι αυτές που είναι όσο πιο διαφανείς γίνε-

ται ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην εργασιακή ροή του προσωπικού.  

 

Σε  συνάρτηση πάντα με την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πετυχημένη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης, οι 
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συγγραφείς του άρθρου στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια BambooWeb Dictionary 

(2004) επισημαίνουν επιπρόσθετα ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος υλοποίησης ενός συ-

στήματος διαχείρισης γνώσης απαιτεί:  

• Αποσαφήνιση ότι η διοίκηση στηρίζει το σύστημα κατά 100%. 

• Αποσαφήνιση ότι πρόκειται για μία μόνιμη προσθήκη στην εργασιακή ροή. 

• Συνεργασία σε όλα τα τμήματα ενός οργανισμού τόσο για την υλοποίηση όσο και 

για τον «προσηλυτισμό», για την εκπαίδευση και την παρακολούθηση της αλλαγής  

• Εφαρμογή τους συστήματος σε εξωτερικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να επικοινωνεί 

με τους προμηθευτές και μεγάλους πελάτες, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

• Ενσωμάτωση ενός Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Υπολογιστικά και αναλυτικά μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν σε μία γνωστική 

βάση, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα η εφαρ-

μογή μίας επαγωγικής μηχανής μπορεί να συντελέσει ώστε το Σύστημα Διαχείρι-

σης Γνώσης να δύναται να κάνει και προτάσεις. 

 

 Μοντελοποίηση της Οργανωσιακής Γνώσης 
Ο συγγραφέας Davis(2002b) έρχεται να συνοψίσει πως η κουλτούρα των υπαλλήλων 

από την οποία απορρέει η συμπεριφορά τους είναι αυτή που επηρεάζει την επιτυχία 

της διοίκησης γνώσης. Τη συμπεριφορά αυτή μπορεί να στηρίξει η Μεθοδολογία Δη-

μιουργίας Γνώσης. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται σύμφωνα με τον συγγραφέα 

χρησιμοποιώντας: 

Α) εργαλεία έρευνας, σχεδιασμού και ανάλυσης 

Β) προσωπικές συνεντεύξεις 

Γ) ειδικές ομάδες κριτικής σκέψης και ενδιαφέροντος. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Sure et al (2002), οι λύσεις διαχείρισης γνώσης που 

υποστηρίζονται από την τεχνολογία πληροφορικής «χτίζονται» γύρω από κάποιας 

μορφής οργανωσιακή μνήμη που ενοποιεί την ανεπίσημη, ημιεπίσημη και επίσημη 

γνώση προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση, το διαμοιρασμό και τη χρήση της 

από μέλη του οργανισμού για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών καθηκόντων 

τους. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον η γνώση πρέπει να μοντελοποιηθεί, να δομηθεί 

κατάλληλα και να διασυνδεθεί προκειμένου να υποστηριχθεί η ευελιξία της και η προ-

σωπική παρουσίασή της στο χρήστη.  
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Οι οντολογίες, σύμφωνα με τους συγγραφείς, δείχνουν ότι μπορούν να αποτελέσουν 

τη λύση για τη δόμηση και μοντελοποίηση. Οι ίδιοι αναπτύσσουν μία μεθοδολογία για 

την εισαγωγή στις επιχειρήσεις και διατήρηση των εφαρμογών διαχείρισης γνώσης 

βασισμένων σε οντολογίες, η οποία περιγράφεται στην ενότητα της εμπειρικής βιβλιο-

γραφίας. 

 

Οι συγγραφείς Fortier et al (2002), η έρευνα των οποίων αφορά την επεξεργασία της 

οργανωσιακής μνήμης, προτείνουν τη μοντελοποίηση του οργανισμού, του οποίου η 

μνήμη υπόκειται σε επεξεργασία και περιγράφουν ένα παράδειγμα κατασκευής μίας 

οντολογίας. 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους, η οντολογία επιτελεί διάφορες λειτουργίες και καταρτίζει τη 

βοήθεια για την αντίληψη και την αξιοποίηση του μοντέλου του οργανισμού. Μέσω μί-

ας μεθόδου, που περιγράφεται στο έργο ενός εκ των συγγραφέων του άρθρου του 

Kassel G. (2002), προτείνεται η οργάνωση της ανάπτυξης μίας οντολογίας μέσω δύο 

κύριων βημάτων που ονομάζονται «οντολογιοποίηση» (=“ontologization”) και λειτουρ-

γικοποίηση  (=“operationalization”).  

 

Το πρώτο βήμα αντιπροσωπεύει την απόκτηση και μοντελοποίηση της γνώσης. Οδη-

γείται από τις αρχές της μοντελοποίησης (έννοια, σχέση, κύρια κτήση),  λαμβάνεται 

υπόψη κάποιος περιορισμός που αφορά την πληροφορική (συντακτική γλώσσα, χρό-

νος απόκρισης) και καταλήγει σε μία εννοιολογική οντολογία. Αυτή περιγράφεται με 

έναν ημιεπίσημο τρόπο που σημαίνει ότι οι ορισμοί των εννοιολογικών οντοτήτων εκ-

φράζονται σε μία δομημένη και ελεγχόμενη φυσική γλώσσα.  

 

Το δεύτερο βήμα χρησιμοποιεί την εννοιολογική οντολογία σαν δεδομένο και την κω-

δικοποιεί μέσω της γλώσσας προγραμματισμού DefOnto καταλήγοντας στη δημιουρ-

γία μίας οντολογίας για υπολογιστές. 
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 Ενίσχυση της Επικοινωνίας 
Ο συγγραφέας του άρθρου Robins (2002) αποκαλύπτει πως μετά τη διετή βιβλιογρα-

φική ανασκόπηση -που περιελάμβανε συγγραφείς πρωτοπόρου σκέψης στον τομέα 

της διαχείρισης της γνώσης- συνέχιζε να θεωρεί ότι κάτι σημαντικό έλειπε. Ανακάλυψε 

ότι το  κενό που υπήρχε ανάμεσα στην εξειδικευμένη φρασεολογία, τις θεωρίες και τις 

στρατηγικές αφορούσε την επικοινωνία. Καταλήγει στο άρθρο του σε κάποιες προτά-

σεις τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες: 

• Ο συγγραφέας προτείνει: η επιχείρηση ή το τμήμα που αποτελεί το «εκκολαπτήρι-

ο» της διαχείρισης γνώσης μέσα στην επιχείρηση να συμπεριλάβει την επικοινωνία 

ως πρωταρχικό στοιχείο της καμπάνιας για την αλλαγή της οργανωσιακής κουλ-

τούρας. 

• Από τη στιγμή που η διαχείριση γνώσης είναι μία διατμηματική διαδικασία, προτεί-

νει την καταφυγή στους επαγγελματίες επιχειρησιακής επικοινωνίας  όχι μόνο για 

επικουρική στήριξη αλλά και σαν στρατηγικούς συμμάχους. 

• Προτείνει, επίσης, την έναρξη της σχέσης με τη διασταυρούμενη εκπαίδευση, η 

οποία θα βοηθήσει την προσαρμογή της συμπεριφοράς και την καλύτερη κατανό-

ηση των διαμορφούμενων ρόλων. 

• Προτείνει όχι μόνο τη διαδραστική  εκμάθηση (ο ένας από τον άλλον) αλλά και την 

από κοινού εκμάθηση μέσα στο νέο πλαίσιο της επικοινωνίας  για τη διαχείριση 

γνώσης. 

• Προτείνει την επέκταση αυτής της διαδικασίας από την ηγετική ομάδα σε όλη την 

επιχείρηση με την ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης γνώσης. Επισημαίνει, βέβαια, ότι 

μέσα σε αυτή τη διαδικασία κάποιοι θα προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς και θα 

αποτελέσουν τους μέντορες και κάποιοι με πιο αργούς. 

• Προτείνει την ένταξη του όρου «επικοινωνία»σε κάθε περιγραφή εργασιακού καθή-

κοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων για ειδικούς επικοινωνίας που επαναπροσ-

διορίζουν το ρόλο της επικοινωνίας, ώστε να ταιριάξει στη βασική αποστολή της 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Πρέπει να γίνει σαφές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

ότι απλά ο γραπτός και προφορικός λόγος δεν αρκεί στην εποχή της γνώσης. 

• Προτείνει οι υπεύθυνοι πρόσληψης νέου ανθρώπινου δυναμικού σε μία εταιρεία να 

ενημερώσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια αλλά και τους φοιτητές ότι 

αναζητούν πτυχιούχους με γνώσεις επιχειρησιακής επικοινωνίας, καθώς έχει δια-

πιστωθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν το αντικείμενο διδασκαλίας σύμ-
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φωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την περιγραφή των εργασιακών καθηκό-

ντων αλλά και οι μαθητές συμμετέχουν σε ανάλογα μαθήματα, τα οποία είναι συ-

νήθως επιλεγόμενα. 

 

 Επιλογή του Επικεφαλής Διαχείρισης Γνώσης 
Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στην ταυτόχρονη και αμφίδρομη σχέση που συνδέει 

την επιτυχία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης με τον επικεφαλής του έργου για 

την επιχείρηση. 

 

Ο συγγραφέας Binder (1998) αναφέρει πως είναι αφελής η σκέψη πως τα προβλήμα-

τα της ανάλυσης, της οργάνωσης και παροχής πρόσβασης (μέσω χρήσεως λέξεων-

κλειδιών) σε ηλεκτρονικές πηγές μπορεί να αυτοματοποιηθούν μέσω της χρήσης ευ-

φυούς λογισμικού. Διάφορα συστήματα γραμματικής ανάλυσης, λέξεων κλειδιών και 

αυτόματων συνδέσεων εφαρμόστηκαν, πριν διαπιστωθεί πως απαιτεί ανθρώπινη πα-

ρέμβαση και προσεκτικό έλεγχο προκειμένου να ανατεθούν λέξεις κλειδιά με νόημα, 

να δομηθεί και να συνοψιστεί η πληροφορία και να δημιουργηθούν χρήσιμοι σύνδε-

σμοι. Η ανάγκη για τη διήθηση, τη διάταξη, την ονομασία της πληροφορίας προκειμέ-

νου οι άνθρωποι των πωλήσεων να είναι σε θέση να επιλέξουν αντί να ψάξουν για την 

απαραίτητη πληροφορία ανέδειξε την ανάγκη για τη θέση του επικεφαλής της διαχεί-

ρισης γνώσης (knowledge manager-officer). 

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Bock (1998), η συνταγή επιτυχίας για έναν επικεφαλής 

της διαχείρισης γνώσης- πληροφορίας- εκπαίδευσης σε έναν οργανισμό είναι: 

 το πάθος για την αξιοποίηση του «υλικού» που υπάρχει τόσο στα αρχεία όσο και 

στο μυαλό των υπαλλήλων 

  το ενδιαφέρον και η εξοικείωση με την τεχνολογία, ώστε να γίνεται αντιληπτή η 

τεχνολογική πλευρά της διαχείρισης γνώσης   

 η πολιτική του ικανότητα που του εξασφαλίζει ακρόαση από τον Γενικό Διευθυντή 

(CEO) της εταιρείας για την προώθηση και εφαρμογή των προτάσεών του. 

 

Η τελευταία αυτή ικανότητα προώθησης προτάσεων, που αφορούν τη διαχείριση 

γνώσης, φέρνει στην επιφάνεια ένα ιδιάζουσας σημασίας ζήτημα που αφορά τη δυνα-

τότητα απόδειξης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώσης, μεταφρασμένη 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 132 

σε επιχειρησιακούς όρους, και που έχει απασχολήσει μεγάλη μερίδα της βιβλιογραφί-

ας, όπως φαίνεται στην υπο-ενότητα που ακολουθεί.  

 
2.3.iiiλ Μέτρηση Αποτελεσματικότητας της Διαχείρισης Γνώσης 

 
Σύμφωνα με τον Ash(2002b), η αίσθηση όταν προωθεί κάποιος τη γνώση ως επιχει-

ρηματικό κεφάλαιο (π.χ. προώθηση ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης) ότι προ-

σπαθεί να πουλήσει «λάδι φιδιού» δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δεν υ-

πήρχε ποτέ προϊόν «λάδι φιδιού» και όμως χιλιάδες μπουκάλια πωλήθηκαν στην Α-

μερική, υποσχόμενα ότι θεραπεύουν τα πάντα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1800 

μέχρι το 1905 μέχρι τη στιγμή που ένα άρθρο στο περιοδικό Collier  αποκάλυψε την 

πραγματικότητα. Ο συγγραφέας Ash επικαλείται αυτό το παράδειγμα θέλοντας να το-

νίσει πόσο δύσκολο είναι, τις περισσότερες μάλιστα φορές, να πουλήσει κάποιος ένα 

«προϊόν» γνώσης όταν ο όχι-τόσο-εύπιστος επικεφαλής μιας επιχείρησης ζητά απο-

δείξεις για την αποδοτικότητα μιας εφαρμογής σε όρους χρηματικούς. 

 

O συγγραφέας Ash(2002b) επισημαίνει ότι οι πιο υπέρμαχοι συνήγοροι της διαχείρι-

σης γνώσης παρασύρονται από τη δική τους έκσταση για την αξία της γνώσης, όπως 

την έχουν αντιληφθεί οι ίδιοι, τόσο, που αποτυγχάνουν να μεταφράσουν τη γνώση σε 

όρους που μπορούν να γίνουν επίσης αντιληπτοί από τη Διοίκηση μιας επιχείρησης. 

Αδυνατούν να καταλάβουν ότι «η γνώση είναι…απλά γνώση» 

 

Η αδυναμία πειθούς της διοίκησης για την προτεραιότητα της διοίκησης γνώσης πη-

γάζει από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται και παρουσιάζεται, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζεται είτε ως εφαρμογή πληροφορικής (χρησιμοποιώντας έννοιες όπως: 

δικτυακές πύλες ή εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου) είτε ως τεχνική ανθρώπινου 

δυναμικού (χρησιμοποιώντας έννοιες όπως: κουλτούρα ενός οργανισμού, σχέδια α-

νάπτυξης αποδοτικότητας, συστήματα επιβράβευσης και αναγνώρισης για την υπο-

στήριξη της οργανωσιακής μάθησης). Μάλιστα πολλές φορές συγχέεται με την έννοια 

της Διοίκησης Πελατειακών Σχέσεων, για την οποία επικρατεί, σύμφωνα με τον συγ-

γραφέα, η άποψη πως είναι ένα κομμάτι της «πίτας» της διαχείρισης γνώσης. 

 

Η λύση που προτείνει ο συγγραφέας Ash(2002b) στο πρόβλημα της αδυναμίας κατα-

νόησης της χρησιμότητας της γνώσης στα πλαίσια ενός οργανισμού είναι να μετρή-
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σουμε τα αποτελέσματα της γνώσης και όχι την ίδια τη γνώση, η οποία από τη φύση 

της δεν μπορεί να μετρηθεί. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν προχωρήσει κάποιος στην ανάλυση της γνώσης θα πρέπει 

να καθορίσει ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης και κατόπιν 

να αναλύσει τη δυνατότητα της διαχείρισης γνώσης, να προσεγγίσει αυτούς τους πα-

ράγοντες και να εισαγάγει τις προτάσεις διαχείρισης γνώσης στις υπάρχουσες στρα-

τηγικές της επιχείρησης. 

 

Πρωταρχική, λοιπόν, ερώτηση είναι η ακόλουθη: «Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα ε-

νός οργανισμού;» 

 

Αφού καθοριστούν οι κρίσιμοι παράγοντες μιας επιχείρησης, μπορεί τότε κάποιος να 

αναπτύξει πρακτικούς τρόπους που θα βοηθούν την επιχείρηση να αγγίξει τους με-

τρήσιμους στόχους της. Έτσι και η πρόταση για διοίκηση γνώσης θα μπορεί να με-

τρηθεί από την κάλυψη των μετρήσιμων οργανωσιακών στόχων της, ξεπερνώντας το 

πρόβλημα της άυλης φύσης της. Ο συγγραφέας Ash (2002b) επικαλείται το παράδειγ-

μα του Bib Buckman, προέδρου των Εργαστηρίων Buckman, ο οποίος μετρά την επι-

τυχία της διαχείρισης γνώσης από τον αριθμό των νέων προϊόντων που εισάγονται 

στην αγορά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα το δείκτη καινοτομίας (Innovation score). 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, η επένδυση σε  άυλα αγαθά σήμερα υπερβαίνει κα-

τά πολύ την επένδυση σε υλικά αγαθά, ειδικά συγκριτικά με το παρελθόν όπου ο δεί-

κτης αντιστοιχούσε σε 7/3 το 1929. Η σημερινή διοίκηση μιας επιχείρησης πείθεται 

σήμερα με μεγαλύτερη ευκολία για την επένδυση σε άυλα αγαθά αλλά όσον αφορά τη 

διοίκηση γνώσης, επιθυμεί να μάθει πώς η γνώση μπορεί να ενεργοποιήσει - «εξορύ-

ξει» τους άυλους αυτούς πόρους μιας επιχείρησης ώστε να καλύψει τους στόχους της. 

 

Εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώσης 

προτείνεται από τον Edvinsson (Ash,2002b), ο οποίος αποκαλείται ο «πρόγονος» του 

Πνευματικού Κεφαλαίου. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η αποτελεσματικότητα της διαχείρι-

σης γνώσης σε επίπεδο επιχείρησης μετριέται ως «Προστιθέμενη Αξία» κάθε υπαλλή-
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λου ενώ όταν αναφερόμαστε σε εθνικό επίπεδο μετριέται με το δείκτη «Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος».  

 

Η συγγραφέας Cormican (2003) στο άρθρο της παρουσιάζει ένα εργαλείο μέτρησης 

απόδοσης (scorecard)  της διοίκησης γνώσης, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο να 

βοηθά τη διοίκηση μιας επιχείρησης να μετρά την απόδοση σε όρους διοίκησης γνώ-

σης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει εάν όσοι λαμβάνουν αποφάσεις σε μία επιχείρηση έ-

χουν ενσωματώσει τις «βέλτιστες πρακτικές» του παρελθόντος στις πρωτοβουλίες 

που λαμβάνουν. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αναδεικνύει τις δυνάμεις μιας επιχεί-

ρησης καθώς και τα σημεία στα οποία υστερεί και απαιτείται προσοχή και βελτίωση σε 

ό,τι αφορά πάντα τη διοίκηση γνώσης. Λειτουργεί, κατ’επέκταση, σαν μία λίστα ελέγ-

χου για την αποτελεσματική διοίκηση γνώσης. 

 

Ο συγγραφέας Martin (2000) ενώ αναγνωρίζει τη συνεχή εξοικείωση όλο και περισσό-

τερων επιχειρήσεων με την έννοια της διοίκησης γνώσης, επισημαίνει ότι βασικό ε-

μπόδιο στη διαχείρισή της είναι η εύρεση κατάλληλων μετρητών για αυτή. Ο ίδιος  

προτείνει ότι, είναι απαραίτητο να κάνουμε δύο βασικές υποθέσεις. Αρχικά ότι η γνώ-

ση ή καλύτερα το πνευματικό κεφάλαιο δύναται να μετρηθεί. Δεύτερον ότι η διαδικασία 

της διοίκησης περιλαμβάνει διάφορα είδη μέτρησης. 

 

Περιγράφει τη φύση του πνευματικού κεφαλαίου ως διανοητικό υλικό το οποίο έχει ε-

πισημοποιηθεί, έχει αιχμαλωτιστεί και έχει τέτοια επιρροή που να παράγει αγαθό με-

γαλύτερης αξίας. Αναφέρει πως υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος αποδείξεων που 

απεικονίζουν μια σταθερή μείωση της σχέσης μεταξύ των παραδοσιακών υλικών αγα-

θών (π.χ. κτίρια και έδαφος) και της εμπορικής αξίας μέσα στο επιχειρησιακό φάσμα 

ενώ αντίστοιχα υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η επιβίωση και ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη διοίκηση των άυλων αγα-

θών.  
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Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι εμπειρικές μελέτες των ερευνητών του συγκε-

κριμένου πεδίου έρευνας - όπως αυτό αναλύθηκε στα πλαίσια της θεωρητικής βιβλιο-

γραφίας - οι οποίες συνεισφέρουν στη διαπίστωση του κενού έρευνας, μέρος του ο-

ποίου επιχειρεί να καλύψει η συγκεκριμένη διατριβή. 

 

2.4.i Μελέτες επιτυχημένων περιπτώσεων διαχείρισης γνώσης 

 

1. Ο συγγραφέας Ash (2002b) παραθέτει στο άρθρο του πετυχημένες μελέτες περι-

πτώσεων εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Carl Frappaolo, 

του οποίου η επιχείρηση Delphi Group συμβουλεύει πάνω από 20.000 πελάτες 

παγκοσμίως και ασχολείται με μεγάλο αριθμό ελέγχων διαχείρισης γνώσης ετησί-

ως παραθέτει μελέτες περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 

της διαχείρισης γνώσης (Ash, 2002b). 

 Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν ομοσπονδιακό οργανισμό, ο οποίος προσπα-

θούσε να αυξήσει την παραγωγικότητά του  χωρίς να αυξήσει το προσωπικό και τα 

έξοδα αυτού. Ένας έλεγχος διαχείρισης γνώσης αποκάλυψε ότι πολλοί υπάλληλοι 

σπαταλούσαν 20% του χρόνου τους αναζητώντας παρελθοντική επιχειρησιακή 

εμπειρία αλλά και εξωτερική του οργανισμού γνώση. Η πρόταση για τη διαχείριση 

γνώσης ήταν σαφής και υποσχόταν να μειώσει το χρόνο που αφιέρωνε ο κάθε υ-

πάλληλος για αναζήτηση κατά 50%, ελευθερώνοντάς του χρόνο να ασχοληθεί με 

την καινοτομία και την παραγωγή. 

  Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια επιχείρηση  αεροναυπηγικής που αντιμετώπιζε 

προβλήματα παραγωγής, επειδή οι εργαζόμενοί της ένιωθαν πίεση από τους προ-

ϊσταμένους τους για να γίνουν πιο καινοτόμοι. Αποκαλύφθηκε ότι η έλλειψη δήλω-

σης επιχειρησιακού  σκοπού, η οποία θα ήταν σαφής και θα γινόταν γνωστή σε 

όλους τους εργαζομένους ήταν βασική αιτία του προβλήματος. Και σε αυτή την 

περίπτωση η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης γνώσης έδωσε τη λύση. 

 

2. Ο συγγραφέας Hall(2003) περιγράφει μία ακόμη μελέτη περίπτωσης, αυτή της  εται-

ρείας Tenix Defence, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικών συμβολαίων 

2.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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στην Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαπίστωσε ότι η ικανότητα να παγιδεύει, 

να διαχειρίζεται και να προσφέρει τη γνώση σε ρητή μορφή είναι κρίσιμη για την επι-

τυχία της. Η εταιρεία  είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταβολής από τη δια-

χείριση  παραδοσιακής μορφής εγγράφων στην ηλεκτρονική διαχείριση και αυτομα-

τοποίηση δομημένης γνώσης. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει πως η νέα τεχνολογία 

παγιδεύει την προσωπική του  γνώση, η οποία θα ήταν χαμένη αν συνέχιζε να δου-

λεύει με έγγραφα, και μεταφέρει τις προσωπικές απόψεις από το υποκειμενικό και το 

προσωπικό επίπεδο στο αντικειμενικό, πραγματικό και μόνιμο. 

 

3. Οι συγγραφείς Ford και Angermeier (2004) μελετούν μία περίπτωση από το χώρο 

της υγείας και συγκεκριμένα του νοσοκομείου στο Spartanburg των Ηνωμένων Πολι-

τειών. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μέλλον ενός οργανισμού είναι βιώσιμο 

στο βαθμό που αυτός μπορεί να δημιουργήσει, να συγκρατήσει και να χρησιμοποιή-

σει το πνευματικό κεφάλαιό του σε μία προσπάθεια να διαχειριστεί τη γνώση για τη 

διατήρηση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος στην αγορά. 

 

4. Οι συγγραφείς Griffy&Fletcher (2001) αναφέρονται σε μελέτες περιπτώσεων όπου 

χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς συγκεκριμένο εργαλείο της διαχείρισης γνώσης, αυτό της 

δικτυακής πύλης: 

 

 Η εταιρεία Staples χρησιμοποιεί τη δικτυακή πύλη ως ένα εσωτερικό δίκτυο για να 

παρέχει στους εσωτερικούς χρήστες την πρόσβαση σε πληροφορίες από διάφορα 

επιχειρησιακά συστήματα. Με αντικειμενικούς στόχους την αύξηση της παραγωγι-

κότητας, της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστος μεταφοράς πληροφοριών και 

τη βελτίωση της επιχειρησιακής επικοινωνίας και γνώσης, η  εταιρεία Staple κατά-

φερε να προετοιμάσει τη δικτυακή της πύλη μόλις σε 10 εβδομάδες. 

 

 Η εταιρεία Nestle χρησιμοποιεί τη δικτυακή ύλη για να διαχειριστεί τη διανομή των 

σημαντικών αναφορών της επιχείρησης και για να δεσμεύσει την επιχειρησιακή 

ευφυΐα σε επίπεδο κλάδου δραστηριότητας, επιτρέποντας την πρόσβαση σε 300 

εταιρείες του ομίλου. 
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 Η εταιρεία Cisco χρησιμοποιεί τη δικτυακή πύλη για την παροχή πληροφοριών και 

για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ χρηστών στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης, Οι αρχικοί στόχοι της εταιρείας ήταν η εστίαση στον πελάτη, η δημι-

ουργία μίας ηλεκτρονικής κουλτούρας, η επιλογή ευκαιριών για γρήγορη και μεγά-

λη ανάπτυξη και η δημιουργία σχέσης με την τεχνολογία της πληροφορίας.  Η αρ-

χική εκτίμηση, μάλιστα της Cisco, ήταν η βελτίωση του λειτουργικού κόστους κατά 

$175 εκατομμύρια ανά χρόνο και την ελαχιστοποίηση του χρόνου κύκλου παραγ-

γελιών κατά 70%. 

 

 Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford είχε εισαγάγει τη διαδικτυακή τεχνολογία στην επι-

χείρηση από το 1996 με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εσωτερικού δικτύου 

με το όνομα Ford Web Hub. Το δίκτυο αυτό, έχοντας ως αρχικό στόχο, σύμφωνα 

με τον πρόεδρο Jac Nassser,  τη μετάδοση εσωτερικών πληροφοριών, τη μείωση 

των λειτουργικών στόχων, την ανάπτυξη των εργαζομένων και την επίτευξη απο-

δοτικότερης συνεργασίας, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές 

πύλες «My Ford», με 150.000 καθημερινούς χρήστες και 400.000 καθημερινές ε-

πισκέψεις και εκτιμάται ότι απέδωσε στην εταιρεία αξία $1,25δις.  
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5. Ο συγγραφέας Yuva (2002)  περιγράφει στο άρθρο του το σύστημα Διαχείρισης 

Γνώσης «Eureka». Ο ίδιος αντλεί τα στοιχεία του από τον Dan Holtshouse (director of 

a corporate strategy for Xerox Corporation. Stamford, Connecticut). 

 

Πρόκειται για το σύστημα Διαχείρισης γνώσης που εφάρμοσε η επιχείρηση Xerox  με 

έδρα στο Connecticut. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τους 23.000 μηχανικούς της εται-

ρείας από ολόκληρο τον κόσμο να εισάγουν λύσεις σχετικές με τα προϊόντα της εται-

ρείας μέσα σε μία γνωστική βάση, ώστε να επιτρέπουν την αναζήτηση μίας ιδανικής 

λύσης, όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα με ένα μηχάνημα. Τη χρονική στιγμή συγ-

γραφής του άρθρου το σύστημα αριθμούσε 55.000 εισαγωγές επίλυσης προβλημά-

των. Η εταιρεία Xerox εκτιμούσε εξοικονόμηση κόστους μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρί-

ων δολαρίων σε ετήσια βάση με την εφαρμογή του συστήματος «Eureka». 

 

Ο συγγραφέας περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που οδήγησαν στην επιτυχημένη ε-

φαρμογή του συστήματος «Eureka» 

 

 Καταγραφή λύσεων 
Η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία του συστήματος ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετί-

ας του 1990, όταν οι μηχανικοί της εταιρείας διαπίστωναν προβλήματα σχετικά με τα 

προϊόντα της εταιρείας, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονταν στα εκπαιδευτικά εγχει-

ρίδια. Η επίλυση που ανακάλυπτε κάθε φορά μια ομάδα μηχανικών μοιραζόταν ανά-

μεσα σε 5 με 7 άτομα ενός τοπικού γραφείου και ξεπερνούσε τα τοπικά όρια μόνο αν 

κάποιος μηχανικός έστελνε ένα e-mail  στο τμήμα συγγραφής των εγχειριδίων για την 

ανανέωσή τους. Η παραπάνω κατάσταση ανέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

συστήματος, το οποίο θα κατέγραφε τις λύσεις και θα τις αποθήκευσε σε μία βάση δε-

δομένων στην οποία θα είχαν πρόσβαση όλα τα τμήματα. 

 

Η Xerox απευθύνθηκε σε μία μικρή ομάδα επιστημόνων στο ερευνητικό κέντρο του 

Paolo Alto στην Καλιφόρνια, οι οποίοι μετά από λίγους μήνες και αρκετές προσεγγί-

σεις κατέληξαν στο σύστημα “Eureka”, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τεχνικές, διαδι-

καστικές και κοινωνικές λεπτομέρειες της επιχείρησης. 
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 Σχεδιασμός ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος 
Μία από τις απαιτήσεις για το νέο σύστημα αφορούσε το περιβάλλον του, το οποίο θα 

μπορούσε εύκολα να υιοθετηθεί από τους χρήστες του και το οποίο θα ήταν κομμένο 

και ραμμένο πάνω στις εργασιακές τους ανάγκες. Η εξοικείωση των χρηστών με το 

διαδίκτυο οδήγησε στο να σχεδιαστεί το νέο σύστημα βάσει του περιβάλλοντος του 

διαδικτύου. Μέσω της συγκεκριμένης διεπαφής, ο χρήστης μπορούσε να διενεργήσει 

αναζήτηση με κριτήριο τα συμπτώματα του προβλήματος, τον τύπο του προϊόντος, 

την εφαρμογή ή το περιβάλλον του πελάτη. Επιπρόσθετα,, εξαιτίας του πολυεθνικού 

χαρακτήρα της εταιρείας, το σύστημα υποστήριζε 7 γλώσσες. 

 

 Εφαρμογή του συστήματος 
Για την εφαρμογή του συστήματος κάθε μηχανικός προμηθεύτηκε με το πρόγραμμα 

Eureka, το οποίο φορτώθηκε στο προσωπικό φορητό του υπολογιστή, με ηλεκτρονική 

τεκμηρίωση, εκπαιδευτικό και διαγνωστικό υλικό. Με την επιστροφή του στο κεντρικό 

γραφείο του κάθε μηχανικός επικοινωνούσε με το Server του δικτύου του και ενημέ-

ρωνε τον υπολογιστή του με την ανανεωμένη βάση δεδομένων του συστήματος. 

 

 Το κίνητρο 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επιτυχία του συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στο σχε-

διασμό του αλλά στη συμμετοχή των μηχανικών που το χρησιμοποιούν και στην εν-

θάρρυνσή τους να προτείνουν και να εισάγουν εθελοντικά λύσεις στη βάση δεδομέ-

νων. Κίνητρο για αυτή την συμμετοχή αποτελεί και η αναγραφή του ονόματος του κάθε 

μηχανικού δίπλα στην επίλυση που προτείνει, αφού αυτή ελεγχθεί από κάποιον ανώ-

τερο. 
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6. Η ιστοσελίδα (http://www.atlassian.com/software/confluence/default.jsp) περι-

γράφει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης που ονομάζεται «Confluence» (=Συμβολή) 

της Εταιρείας Atlassian 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης γνώσης περι-

γράφονται συνοπτικά ως εξής: 

• Ευφυή συστήματα μετονομασίας σελίδας και ιεράρχησης σελίδας ευνοούν την ορ-

γάνωση και διατήρηση του περιεχομένου  

• Η αναζήτηση πλήρους κειμένου κατά μήκος όλου του περιεχομένου και των συ-

νημμένων αρχείων συμπεριλαμβάνοντας τα αρχεία word και pdf ευνοεί τη γρήγορη 

αναζήτηση πληροφορίας  

• Ειδοποίηση με e-mail για κάθε αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης γνώσης 

• Ανακοίνωση με τις αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης γνώσης 

 

Όσον αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, ο συγγραφέας της ιστοσελίδας 

αναφέρει πως κατά τη στιγμή ανάγνωσης της ιστοσελίδας (2/12/2004) το σύστημα 

«Confluence» χρησιμοποιούνταν από ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης, ομάδες 

πωλήσεων και διοίκησης καθώς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε πάνω από 

180 οργανισμούς που λειτουργούσαν σε περισσότερες από 25 χώρες από όλο τον 

κόσμο. 
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7. Ο συγγραφέας Binder (1998) περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτε-

κτονικής ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης πωλήσεων που καλύπτεται από δί-

πλωμα ευρεσιτεχνίας και ονομάζεται “Product Knowledge Architecture TM ” (Binder-

Riha Associates). 

 

Κατάτμηση σε μεγάλα τμήματα και ονομασία αυτών. Ο συγγραφέας προτείνει την αρ-

χιτεκτονική δομή των εφημερίδων, που περιλαμβάνουν προβλεπόμενα τμήματα πλη-

ροφοριών τιτλοφορημένα με συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις. Αυτή η δόμηση των πε-

ριεχομένων ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης πωλήσεων διευκολύνει αφενός τους 

χρήστες στην αναζήτηση, εκμάθηση, απομνημόνευση και εφαρμογή της γνώσης δια-

φόρων τύπων και αφετέρου την επιχείρηση στην ευκολότερη επικαιροποίηση των 

γνωσιακών πηγών. 

 

Συνέχεια. Η λογική της συνέχειας των ίδιων θεμάτων στη δόμηση του συστήματος δι-

αχείρισης γνώσης παρέχει ένα μονοπάτι τόσο για την πρώτη εκμάθηση όσο και για 

την τυχαία πρόσβαση στις γνωσιακές πηγές αργότερα. 

 

Διάταξη περιεχομένου εντύπου. Η διάταξη των σελίδων και των δομών των εγγράφων 

δύναται να διευκολύνει την πρόσβαση και την εκμάθηση της γνώσης. Για παράδειγμα, 

τυποποιημένες μορφές πινάκων και διαγράμματα παρουσιασμένα με παρόμοιο τρόπο 

διευκολύνουν τους χρήστες να αποκτήσουν τη γνώση σε μία περισσότερο χρήσιμη 

μορφή απ’ ότι πυκνό κείμενο πάνω στο ίδιο θέμα. 

 

Συνδεσμολογία. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι καλύτερες αρχιτεκτονικές δομές γνώ-

σης πρέπει να περιλαμβάνουν τυποποιημένους δεσμούς ή διασταυρούμενες αναφο-

ρές που να συνδέουν τα τμήματα της γνώσης, τα οποία οι χρήστες ενδεχομένως να 

χρειάζεται να προσπελάσουν ή να μάθουν από κοινού. 
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8. Η ιστοσελίδα (http://www.realcom.co.jp/english/case_BTM.pdf) περιγράφει τη 

μελέτη μίας συγκεκριμένης περίπτωσης που αποδεικνύει τη χρησιμότητα της διαχείρι-

σης γνώσης στο πελατειακό σύστημα εξυπηρέτησης του τραπεζικού ιδρύματος «The 

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd».  

 
 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η κρίση της Ιαπωνικής οικονομίας, και συγκεκριμένα η 

δυσπραγία  που συνόδευε τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, στο δεύτερο μισό της δε-

καετίας του ’90 προκάλεσε πίεση στα μεγαλύτερα ιαπωνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα, τα οποία κρατούσαν μία αμυντική στάση μεταφραζόμενη σε συγχωνεύσεις και 

μείωση προσωπικού. 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα (The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd)  κα-

τάφερε να διατηρήσει μία επιθετική στάση, καθώς ανασύνταξε το εργασιακό δυναμικό 

του προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα της διοίκησης. Το Φεβρουάριο του 

2004 έθεσε το στόχο να αποκτήσει μέσα σε τρία χρόνια μία θέση εκ των 10 μεγαλύτε-

ρων στον κόσμο πιστωτικών οργανισμών με όρους χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίη-

σης. 

 

Η Τράπεζα  προσπάθησε να αναδομήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εργα-

σίας και να μετατρέψει την κεντροποιημένη μορφή συγκέντρωση εξουσίας σε ένα α-

ποκεντρωμένο και αυτόνομο οργανισμό, με στόχο την ακόμη πιο γρήγορη ανταπόκρι-

ση στις ανάγκες των πελατών.  

 

Η επιλογή και η εφαρμογή ενός συστήματος με το όνομα «Open» για μία τράπεζα, η 

οποία θεωρούνταν ως γραφειοκρατική με προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» 

αποκάλυπτε τη σθεναρή αφοσίωσή της στην αλλαγή.  

 

Το όραμα της Τράπεζας υπήρξε η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου: 

• όλοι οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ανοικτά χωρίς το φόβο 

της αποτυχίας 

• η ανώτατη διοίκηση δύναται να επικοινωνήσει-να μεταδώσει την προοπτική της 

επίσης ανοικτά και να λάβει ανοικτή και ειλικρινή ανατροφοδότηση 
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• δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές και εμπόδια μεταξύ  της διοίκησης και 

των καταστημάτων λιανικής πώλησης  

• η απαραίτητη πληροφορία μοιράζεται ανοικτά   

 

Στόχος του Project OPEN ήταν να δημιουργήσει μία πλατφόρμα πληροφορικής που 

να υποστηρίζει έναν τέτοιο ανοικτό οργανισμό και να βελτιώσει την παραγωγικότητα 

και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων στην Τράπεζα.  

 

Σύμφωνα με τον Masayuki, αναπληρωτή γενικού διευθυντή του τμήματος Γενικού 

Σχεδιασμού της BTM, « στόχος της Τράπεζας  είναι να επιταχύνουμε το 

πελατoκεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μοιρα-

στούμε ανοικτά βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία από το προσωπικό των πωλή-

σεων, τη γνώση του πελάτη και να αξιοποιήσουμε αυτή η γνώση με τον καλύτερο 

τρόπο για να οξυνθούν οι ικανότητες της επιχείρησης. Με άλλα λόγια η διοίκηση-

διαχείριση γνώσης   που αγγίζει όλο τον οργανισμό θα έπρεπε να είναι η κινητήριος 

δύναμη για την εφαρμογή του πελατειακού συστήματος εξυπηρέτησης». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο της ιστοσελίδας, η ΒΤΜ εφάρμοζε και στο παρελθόν σύστημα 

διαχείρισης γνώσης μέσω του συστήματος Lotus Notes. Από τη στιγμή όμως που κά-

θε κατάστημα Τράπεζας και κάθε τμήμα διαχειριζόταν τη σχετική βάση δεδομένων, η 

πληροφορία ήταν διεσπαρμένη, και στην ουσία απομονωμένη,  σε ατομικές βάσεις 

δεδομένων, γεγονός που μεταφραζόταν σε αδυναμία αναζήτησης σε μία καθολική βά-

ση δεδομένων για συγκεκριμένη πληροφορία ή για προσωπικό με χρήσιμη τεχνογνω-

σία. 

 

Ο Masayuki αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πολλές Τράπεζες δεν καταγράφουν τη διαδι-

κασία που οδήγησε στο κλείσιμο μίας συμφωνίας με τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι η 

τεχνογνωσία, και συγκεκριμένα η γνώση της επικοινωνίας με τον πελάτη, το είδος 

πληροφοριών που είναι απαραίτητο να αποκτηθούν, τι είδους προτάσεις πρέπει να 

γίνουν για να καταλήξουν σε μία επιτυχημένη συμφωνία δεν σχηματίζονται σε χειρο-

πιαστή γνώση, πολύτιμη κυρίως στους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής. Για την ε-

φαρμογή  του συστήματος OPEN χρειαζόμασταν ένα σύστημα που να μετατρέπει την 

πολύτιμη πληροφορία σε ρητή γνώση και να τη διανέμει κατά μήκος όλων των Κατα-

στημάτων». 
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Η Τράπεζα αποφάσισε να στηρίξει το έργο με τη χρήση του προϊόντος «Knowledge 

Market» της Realcom προκειμένου να διαχειριστεί τη γνώση σε συνεργασία με τα συ-

στήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις λειτουργίες διαχείρισης του Notes, που 

ήταν οικεία στους εργαζόμενούς της. Η εισαγωγή του “KnowledgeMarket” σε συνερ-

γασία με το προσωπικό των Καταστημάτων και των διαφόρων τμημάτων είχε ως απο-

τέλεσμα τη μείωση των περιεχομένων σε 6.000 αντί 90.000, που ήταν μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, και τη χαρτογράφησή τους σε ένα πίνακα όπου οι κατηγορίες προϊόντων βρί-

σκονται στον κατακόρυφο άξονα και οι διαδικασίες εργασίας στον οριζόντιο.  

 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου συστήματος είναι η ικανότητά του να 

εντοπίζει τη συμπεριφορά του χρήστη και να απεικονίζει τη διανομή πληροφοριών. Με 

τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό να φανεί σε πραγματικό χρόνο ποιος είδε, πότε, 

ποια πληροφορία. Οι χρήστες έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα  να συνάψουν σχό-

λια αξιολόγησης στις αντλούμενες πληροφορίες. 

 

O Masayuki επισημαίνει τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν στον τρόπο επικοινω-

νίας της διοίκησης με τους εργαζομένους. Η πρακτική που ακολουθούνταν περιελάμ-

βανε τη δημιουργία υλικού και αποστολή του στο σύστημα Notes. Καθώς όμως, σύμ-

φωνα με τον ίδιο, η εργασία του προσωπικού στα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης, εί-

ναι η υποστήριξη των πωλήσεων, το καθήκον δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο όταν οι 

παραλήπτες λάβουν, καταλάβουν και αξιολογήσουν την πληροφορία. Το νέο σύστημα 

διαχείρισης γνώσης δίνει τη δυνατότητα της επαναξιολόγησης και της καθημερινής 

αναδόμησης του υλικού που προετοιμάζεται. 

 

Το σύστημα KnoweledgeMarket περιλαμβάνει κοινωνίες πληροφοριών ανά θεματικό 

τομέα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα που αναπαριστά τη δομή και τη λει-

τουργία του: 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 145

 
Σχήμα 7: Σχηματική Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης “Knowledge Market” 

 

Παρακάτω παρατίθεται μία συνοπτική συμπληρωματική περιγραφή του συστήματος: 

 

Στόχοι της διαχείρισης γνώσης: 

• Οργάνωση και συγχώνευση πληροφοριών (π.χ. βέλτιστων πρακτικών) που είναι 

διασκορπισμένα στα διάφορα καταστήματα πώλησης ή τα τμήματα. 

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού της πρώτης 

γραμμής. 

• Δημιουργία ενός Forum πνευματικής συνεργασίας  για τη δημιουργία νέων προϊό-

ντων και υπηρεσιών 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας των διαδικασιών πρώτης γραμμής, της επίλυσης 

προβλημάτων και των δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων 

• Αποκάλυψη και διανομή της γνώσης και της σοφίας που κατέχει κάθε υπάλληλος 

 

Οφέλη από τη διαχείριση γνώσης: 

• Βελτιωμένη παραγωγικότητα της πρώτης γραμμής μέσω της συγχώνευσης και της 

συστηματοποίησης χρήσιμων πληροφοριών. 

• Πιο αποδοτική και ενεργή ροή πληροφορίας κατά μήκος των κοινωνιών γνώσης 

του οργανισμού. 
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• Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των καταστημάτων και τμημάτων. Περισσότε-

ρο αποδοτική διαβίβαση πληροφορίας μέσω ορατής διανομής πληροφορίας και 

χρήση λειτουργιών εύρεσης δεδομένων. 

 

Η ιστοσελίδα παραθέτει και κάποια επιπρόσθετα αριθμητικά στοιχεία για τη συγκεκρι-

μένη τράπεζα για να αντιληφθούμε  το μέγεθός της.  

 

Προφίλ της Τράπεζας: 

 Κεφάλαιο: 785,9 δις. γιεν (Μάρτιος 31, 2002) 

 Προσωπικό: 18.258 (Μάρτιος, 31, 2002) 

 Αριθμός χρηστών του συστήματος: Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα στην Ιαπω-

νία: 16.000 

 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ιδιωτών και επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσια-

κών στοιχείων, διεθνείς υπηρεσίες 

 Σημεία Λειτουργίας:  

o Ιαπωνία: 267 Καταστήματα, 26 γραφεία, 2 πρακτορεία [agencies] 

o Υπερπόντιες Χώρες: 75 Καταστήματα και γραφεία 

 Σύνολο ενεργητικού: 80.718.3 δις. γιεν (Μάρτιος 31, 2002) 

 URL : http://www.btm.co.jp 
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9. Η παρακάτω ιστοσελίδα:  
(http://www-306.ibm.com/software/success/css/ehon-ryq69?OpenDocument&Site), 
παραθέτει μία μελέτη περίπτωσης της IBM πάνω στις Γερμανικές Συνεταιριστικές 

Τράπεζες. 
 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τοπικών τραπε-

ζών ήταν να απολαμβάνουν από τη μία πλευρά, εξαιτίας του μεγέθους και της εμβέ-

λειάς τους το πλεονέκτημα της καλής σχέσης με τους πελάτες τους και από την άλλη 

να είναι σε θέση να  απολαμβάνουν τα οφέλη των κεντροποιημένων πηγών πληρο-

φόρησης και βάσεων δεδομένων.   

 

Αυτό ακριβώς το δίλημμα αντιμετώπιζαν οι Γερμανικές Συνεταιριστικές Τράπεζες, μία 

κοινοπραξία 1.300 μικρών και μεσαίου μεγέθους συνεταιριστικών τραπεζών, των ο-

ποίων η έδρα εντοπίζεται σε όλη τη χώρα της Γερμανίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ανήκει στους πελάτες της. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με το 

μέγεθός τους είναι η αδυναμία τους να αποκτήσουν την τεχνολογία που τους επιτρέπει 

να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες οικονομικές πληροφορίες αλλά και να έχουν 

οφέλη από τη χρήση της. 

 

Προκειμένου να εξισορροπήσουν το πλεονέκτημα του τοπικού ελέγχου με τα πλεονε-

κτήματα της κεντροποίησης και των οικονομιών κλίμακας, οι συνεταιριστικές τράπεζες  

ενώθηκαν για να δημιουργήσουν τον Οργανισμό Συνεταιριστικών Τραπεζών Γερμανί-

ας, 125 χρόνια πριν. Μετά από ένα σύνολο αλλαγών στον τραπεζικό κλάδο και τις ε-

ξελίξεις στην τεχνολογία, ο Οργανισμός σήμερα προσφέρει μία ποικιλία κεντροποιη-

μένων υπηρεσιών στα μέλη του, ανάμεσα στις οποίες είναι και υπηρεσίες πληροφό-

ρησης μέσω μίας θυγατρικής εταιρείας πληροφορικής  με το όνομα FIDUCIA IT AG. 

 

Οφέλη 

Τα οφέλη των υπηρεσιών πληροφόρησης είναι η ενημέρωση πάνω σε πληροφορίες 

μίας κεντρικής βάσης δεδομένων και ο διαμοιρασμός γνώσης σχετικά με τις τραπεζι-

κές πρακτικές, διαδικασίες και με τις κατευθύνσεις για τις χρηματοδοτήσεις.  
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Καταρχάς, σύμφωνα με τον Manager  της Fiducia, Hartmut Ehrich, ο τραπεζικός κλά-

δος είναι ο ίσως ο κλάδος που υπάγεται περισσότερο σε κανόνες και περιορισμούς 

και για το λόγο αυτό ο Οργανισμός Συνεταιριστικών Τραπεζών Γερμανίας διατηρεί κε-

ντροποιημένη βάση πληροφοριών με τους πιο πρόσφατους τραπεζικούς κανονισμούς 

και βοηθά με αυτόν τον τρόπο τα μέλη του να  παραμένουν σύμμορφα. Επιπρόσθετα 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πρακτικές δανειοδοτήσεων, ώστε να βοηθά 

τους υπαλλήλους στις τοπικές τράπεζες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις δανειο-

δοτήσεων αλλά και βάσεις δεδομένων υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής. 

 

Προβλήματα-Απειλές 

Η επικοινωνία  και η συνεργασία μεταξύ των τραπεζών με τη χρήση των αρχικών συ-

στημάτων δεν ήταν ιδανική, καθώς δεν υπήρχε κεντρική βάση δεδομένων και παρα-

τηρούνταν προβλήματα εξαιτίας της συσσώρευσης πολλών πληροφοριών από τους 

επικεφαλής των Τραπεζών και της αδυναμίας διαχείρισής τους.  

 

Επιπρόσθετα, το νέο πεδίο που δημιουργείται εξαιτίας των συγχωνεύσεων στον Τρα-

πεζικό κλάδο με την προοπτική τα 1300 μέλη του οργανισμού να μειωθούν σε 700-

800 τα επόμενα 3-5 χρόνια, απαιτεί καλύτερα μέσα συνεργασίας και διαμοιρασμού 

πληροφοριών μπροστά στον κίνδυνο να διαταραχτούν οι σχέσεις με τους πελάτες. 

(παλαιότερα οι τραπεζίτες ζούσαν στις ίδιες  πόλεις με τους πελάτες τους). 

 

Επίλυση 

Η επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και η προετοιμασία για τη διαχείριση των 

επικείμενων προβλημάτων οδήγησε τις Συνεταιριστικές Τράπεζες της Γερμανίας στο 

σχεδιασμό μίας γνωστικής πύλης που ονομάζεται «VR Knowledge portal (vr-wissen)» 

που ενσωματώνει πληροφορίες και βάσεις δεδομένων από πολλές διαφορετικές πη-

γές διευκολύνοντας την αναζήτηση δεδομένων από τους υπαλλήλους των τοπικών 

τραπεζών και βοηθώντας έτσι στην επίλυση των ερωτήσεων του πελάτη, την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων δανειοδότησης. 

 

Σύμφωνα με τον Ehriich «η λύση που σχεδιάζεται στηρίζεται κατά 80% στην επικοινω-

νία και κατά 20% στην πληροφορία». Υποστηρίζεται, δε, από τα συστήματα IBM Lotus 

Notes, IBM Lotus Domino για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των 

εκατοντάδων βάσεων δεδομένων, από την IBM Web Sphere Portal  για την ενσωμά-
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τωσή τους σε γνωστική πύλη και από το σύστημα IBM Lotus Instant Messaging για 

την υποστήριξη της καθημερινής συνεργασίας των υπαλλήλων. 

 

10. Οι συγγραφείς Karagiannis και Woitsch (2002) περιγράφουν το πρόγραμμα 

«PROMOTE», το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός ομώνυμου χρηματοδοτούμε-

νου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε δύο 

περιπτώσεις.  

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία προσέγγιση για τη διαχείριση γνώσης η 

οποία είναι βασισμένη στη μοντελοποίηση (Model-based) και την τεχνολογία πληρο-

φορικής χρησιμοποιώντας την έννοια ενός πληροφοριακού συστήματος οργανωσια-

κής μνήμης για την αποθήκευση σχετικών πληροφοριών και την παροχή κατευθυντή-

ριων δεικτών σε ανθρώπους με σχετική τεχνογνωσία. Με τον προσδιορισμό «σχετική» 

οι συγγραφείς εξηγούν ότι αναφέρονται στην πληροφορία που βοηθά στην επίλυση 

ενός προβλήματος. 

 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η διαχείριση γνώσης αποτελείται από διάφορα υπο-

καθήκοντα όπως η δημιουργία, η αναγνώριση-ταυτοποίηση, η πρόσβαση, η αποθή-

κευση, η χρήση, η διανομή και η αξιολόγηση ενώ διακρίνουν ως σημαντικότερο από 

αυτά τη χρήση εκφράζοντας τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα «ποιο το νόημα της α-

ποθήκευσης τεράστιων «μαθημάτων πρακτικής» εάν οι υπάλληλοι δεν έχουν πρό-

σβαση σε αυτή;» και «τι εξυπηρετεί να διανέμονται οι εμπειρίες επιτυχιών και αποτυ-

χιών εάν οι υπάλληλοι δεν τις θυμούνται όταν ανακύπτει ένα νέο πρόβλημα;» 

 

Οι συγγραφείς περιγράφουν τις κατηγορίες διαδικασιών διαχείρισης γνώσης που χρη-

σιμοποιούνται στην προσέγγιση PROMOTE και δίνουν μία γενική επισκόπηση των 

εργαλείων διαχείρισης γνώσης για την υποστήριξή τους:  

 

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία γνωσια-

κών μοντέλων και περιλαμβάνει την ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη μο-

ντελοποίηση των γνωσιακών μοντέλων και την επικύρωσή τους. Τα εργαστήρια, τα 

ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις αποτελούν εργαλεία που μπορούν να συνδρά-

μουν στο στάδιο της δημιουργίας των γνωσιακών μοντέλων. 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 150 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις διαδικασίες ταυτοποίησης-αναγνώρισης της γνώσης 

και περιλαμβάνει την αναγνώριση και ανάλυση των κρίσιμων επιχειρησιακών διεργα-

σιών και την ανάλυση των προσόντων και των ικανοτήτων του προσωπικού. Τα εργα-

λεία που συνδράμουν στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαλείων είναι τα εργαλεία ανά-

λυσης, οι χάρτες γνώσης, εργαλεία τύπου  «χρυσού οδηγού», οι αναφορές των ειδι-

κών και τα παιχνίδια ικανοτήτων. 

 

Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με τις διαδικασίες πρόσβασης της γνώσης και περιλαμ-

βάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των «εργατών γνώσης» και την οργανωσιακή μνήμη 

καθώς και την αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο.  

 

Η τέταρτη κατά σειρά κατηγορία διαδικασιών της διαχείρισης γνώσης σχετίζεται με την 

αποθήκευση και περιλαμβάνει τη φύλαξη μικρών άρθρων, την κατηγοριοποίηση εγ-

γράφων και την περιγραφή των πηγών γνώσης με υπομνηματισμό κειμένου. Μία σει-

ρά από εργαλεία εξυπηρετούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών της τρίτης και της 

τέταρτης κατηγορίας και περιλαμβάνουν: τους κύκλους ποιότητας, τις πλατφόρμες ε-

πικοινωνίας, τις «ιδεατές» ομάδες, τα προγράμματα κατανομής εργασιών σε ομάδες, 

τα φόρουμ συζήτησης, τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων, τις βάσεις δεδομένων 

«μαθημάτων πρακτικής», τις συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις, τα πληροφοριακά 

συστήματα οργανωσιακής μνήμης, τις τεχνικές αναζήτησης και ανάκτησης, τις μετα-

μηχανές αναζήτησης, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα εγχειρίδια οδηγιών του οργα-

νισμού. 

 

Η επόμενη κατηγορία διαδικασιών αναφέρεται στη διανομή και περιλαμβάνει τη συ-

ντονισμένη παραγωγή, επικύρωση και διανομή των νέων προσθηκών στην οργανω-

σιακή μνήμη. Οι μεσίτες γνώσεις (knowledge brokers), το σύστημα κινήτρων, η ομαδι-

κή εργασία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεδιάσκεψη, οι βάσεις δεδομένων πολυ-

μέσων και η ηλεκτρονική μάθηση αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 

διεργασία των διαδικασιών της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 

Η τελευταία κατηγορία διαδικασιών της διαχείρισης γνώσης αναφέρεται στην αξιολό-

γησή της και περιλαμβάνει τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, τη μοντελοποί-

ηση αυτών των κριτηρίων και την παρακολούθηση των διαδικασιών διαχείρισης γνώ-
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σης σύμφωνα με αυτά. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ως εργαλείο αξιολόγησης της 

γνώσης τη μέθοδο Balanced scorecard. 

 

Παράδειγμα εργαλείου διαχείρισης γνώσης και συγκεκριμένα της διαχείρισης των 

προσόντων του προσωπικού: 

 

Οι συγγραφείς περιγράφουν μία προσέγγιση της διαχείρισης του προφίλ ικανοτήτων 

του προσωπικού μίας επιχείρησης, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος PROMOTE. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση συνυπολογίζονται 4 είδη προφίλ για κάθε υπάλλη-

λο: 

 

Η πρώτη κατηγορία προφίλ αναφέρεται στα ενδιαφέροντα του υπαλλήλου και το επί-

πεδο εκδήλωσης προσωπικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία. Η γνώση του συγκεκριμένου προφίλ είναι απαραίτητη κατά την κατάρτιση ομά-

δων για νέα έργα αλλά και για την τεκμηρίωση της δυναμικής νέων θεμάτων.  

 

Η δεύτερη κατηγορία προφίλ αναφέρεται στις ικανότητες του υπαλλήλου και στηρίζεται 

σε εθελοντική βάση με την έννοια ότι οι χρήστες είναι σε θέση να εισάγουν τα προσό-

ντα τους σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις. Το συγκεκριμένο προφίλ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση-εντοπισμό και πρόσβαση στη γνώση των ειδικών, 

εφόσον αυτοί καταγράφουν τα αντικείμενα γνώσης και ενασχόλησης.  

 

Πάνω στο ίδιο αντικείμενο κινείται και η τρίτη κατηγορία προφίλ με τη διαφορά ότι οι 

ικανότητες του υπαλλήλου περιγράφονται από το ιεραρχικά ανώτερο στέλεχος του 

υπαλλήλου.  

 

Το τελευταίο είδος προφίλ αναφέρεται στα προϊόντα της εταιρείας και συσχετίζει κάθε 

προϊόν με τον ειδικό ώστε να μπορούν να αναζητούνται ξεκάθαρα τα αντικείμενα ευ-

θύνης των υπαλλήλων. 
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11. Οι συγγραφείς Sarkar και Bandyopashyay (2002) περιγράφουν το μοντέλο δια-

χείρισης γνώσης με το όνομα «knowledge point», το οποίο σχεδιάστηκε για την πρό-

σβαση μέσα από την πλατφόρμα ενός μόνο παραθύρου σε όλες τις δικτυακές πηγές 

πληροφόρησης της συμβουλευτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd της Ινδίας. 

 

Περιγραφή αντικειμένου εταιρείας PwC: 

 

Λογιστικές υπηρεσίες, έλεγχοι, γραμματειακή υποστήριξη, προκαταρκτική εργασία, 

ανάλυση και αξιολόγηση μίας επένδυσης ή προοπτικής αγοράς, πτώχευση, εκκαθάρι-

ση, διοικητικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, φορολογία 

 

Βήματα για την κατασκευή του συστήματος 

 

Το πρώτο, κρίσιμης σημασίας βήμα, για την ανάκτηση και δόμηση της επιχειρησιακής 

γνώσης ήταν η επιλογή της επιχειρησιακής γνώσης, καθώς για κάθε τομέα και αντικεί-

μενο, υπήρχε ένα ξεχωριστό σώμα γνώσης, το οποίο διατηρούνταν  σε διάφορες 

μορφές: τυπική και άτυπη, δομημένη και μη δομημένη, σε βιβλία, έγγραφα, διαδικασί-

ες και βάσεις δεδομένων. Η επίλυση του ζητήματος της επιλογής επιτεύχθηκε με τη 

διάκριση των διάφορων επιπέδων της υφιστάμενης οργανωσιακής γνώσης και την α-

ντίληψη της αλληλεπίδρασής τους. 

 

 1ο βήμα: 

Διάκριση των κύριων οντοτήτων της εταιρείας PwC και της μεταξύ τους σχέσης για την 

κατασκευή ενός νοητικού  μοντέλου του οργανισμού, το οποίο καλείται «οντολογία». 

Σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, η πρακτική της εταιρείας δομείται με τη μορφή διάφορων 

Γραμμών Υπηρεσιών ή Στρατηγικών Επιχειρησιακών Μονάδων, με κάθε μία μονάδα 

να εξειδικεύεται στην παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σε πελάτες. Κάθε μονάδα δι-

αχειρίζεται έργα για τους πελάτες της, ωστόσο ένα έργο μπορεί να απαιτεί γνώση από 

πολλές μονάδες. Κάθε μονάδα ακολουθεί ένα σετ από μεθόδους και τεχνολογίες για 

την επίλυση των επιχειρησιακών προβλημάτων των πελατών της. Ο υπάλληλος της 

εταιρείας ανήκει σε μία συγκεκριμένη μονάδα. Ο  πελάτης της εταιρείας ανήκει σε έναν 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο. Η γνώση για τον επιχειρηματικό κλάδο είναι απα-

ραίτητη για την παροχή υπηρεσιών στον πελάτη. Η παραπάνω περιγραφή  αναπαρί-

σταται γραφικά στο παρακάτω σχήμα: 
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 2ο βήμα: 

Βασισμένο σε αυτή την οντολογία της επιχείρησης αναπτύσσεται ένα δίκτυο γνώσης, 

το οποίο αναπαρίσταται στο παρακάτω σχήμα. Το συγκεκριμένο δίκτυο περιλαμβάνει 

έγγραφα, τα οποία είναι σταυροειδώς πλεγμένα, για να δημιουργήσουν μία δικτυωμέ-

νη και συνεχώς εξελισσόμενη γνωστική βάση για όλο  τον οργανισμό. Τα έγγραφα δύ-

νανται να αφορούν διάφορους κλάδους επιχειρήσεων, διαφορετικούς πελάτες, γνώση 

που αποκτήθηκε από συγκεκριμένα έργα, πρακτικές και μεθοδολογίες των στρατηγι-

κών επιχειρησιακών μονάδων. Η συνδεσμολογία μεταξύ των εγγράφων επιτυγχάνεται 

μέσω υπερ-δεσμών που δημιουργούν τη δικτυωμένη γνωστική βάση. 

Σχήμα 8: Αναπαράσταση Οντολογίας της εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd 
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Παρακάτω παρατίθενται μία συνοπτική ενημέρωση για τις πληροφορίες που έχει ο 

χρήστης για κάθε οντότητα μέσω του εργαλείου Knowledge Point: 

 

Πελάτης: 

Εδώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δύο επιλογών του Πελάτη και του Έργου. 

 

Οι πελάτες μπορούν να ταξινομηθούν και κατά κλάδο δραστηριότητας, ενώ η λεπτο-

μερής περιγραφή κάθε εγγραφής περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες, ανάμεσα στις 

οποίες περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά  δεδομένα, οι επαφές 

του πελάτη, το προσωπικό της εταιρείας που έχει έρθει σε επαφή με τον πελάτη, οι 

υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στον πελάτη, οι ανταγωνιστές του καθώς και εξω-

τερικές πληροφορίες για τον πελάτη από διάφορες πηγές. Σε κάθε εγγραφή παρέχεται 

η δυνατότητα σύνδεσης με την ιστοσελίδα του πελάτη και των ανταγωνιστών του κα-

θώς και δεσμός με τη σελίδα του Επιχειρηματικού Κλάδου του Knowledge Point. 

 

Η επιλογή των έργων οδηγεί σε σελίδα με τη λίστα όλων των εν εξελίξει και πραγμα-

τοποιηθέντων έργων, ταξινομημένα αλφαβητικά ή με βάση τη γραμμή υπηρεσίας. Οι 

πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη για κάθε έργο αφορούν μία 

πληθώρα στοιχείων ανάμεσα στα οποία: το όνομα, τον κωδικό και το σκοπό του έρ-

γου, την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που αφορά, τον πελάτη και τον κλάδο δραστηριό-

Σχήμα 9: Αναπαράσταση του Δικτύου Γνώσης της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd 
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τητας που αφορά, μία σύντομη περιγραφή, τα χρονικά όρια εκτέλεσής του, τα άτομα 

που το επιτελούν, οι λύσεις που προτείνονται ή προτάθηκαν, η γνώση που αποκτήθη-

κε από την εφαρμογή του κλπ. Για κάθε στοιχείο που αφορούν και υπάρχει συγκεκρι-

μένη εγγραφή κάτω από διαφορετική οντότητα στο εργαλείο υφίσταται σύνδεσμος. 

 

Γραμμή Υπηρεσίας 
Για κάθε γραμμή υπηρεσίας ο  χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις μεθοδολογίες, τα 

έργα και τους πελάτες, το προφίλ του προσωπικού που εργάζονται σε κάθε στρατηγι-

κή μονάδα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που την αφορούν, με κάθε επιλογή να συν-

δέεται μέσω υπερδεσμού με την αντίστοιχη οντότητα του εργαλείου. 

 

Κλάδος δραστηριότητας 
Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή από διαφορετικούς επιχειρηματικούς 

κλάδους κατηγοριοποιημένους κάτω από τη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της 

εταιρείας.  

 

Εταιρεία 
Με την επιλογή αυτή ο χρήστης έρχεται σε επαφή με την επιχειρησιακή πληροφόρηση 

που αφορά δελτία τύπου, μηνύματα της ανώτατης διοίκησης, ανακοινώσεις τοπικού 

και διεθνούς χαρακτήρα, οργανογράμματα, πολιτικές καθώς και το προφίλ της ανώτα-

της διοίκησης. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
Η επιλογή αυτή παρέχει πληροφόρηση για το προφίλ του προσωπικού και τις ικανότη-

τές του, τις συγκεκριμένες μονάδες υπηρεσίας και τα έργα με τα οποία έχει ασχοληθεί 

κλπ. Μέσω αυτής της επιλογής ο χρήστης έρχεται σε επαφή και με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη για ενημέ-

ρωση. 

 

Πηγές Γνώσης 
Η γνώση που δημιουργείται μέσα στην εταιρεία μεταφράζεται σε μεθοδολογίες, πολιτι-

κές, νέα εργαλεία, νέες μεθόδους, και αποκτηθείσα εμπειρία. 
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Πίνακας Συζήτησης 
Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεί μία περιοχή για τη διανομή και τη 

δέσμευση της άτυπης γνώσης. Αυτός ο τύπος ανταλλαγής μεταξύ των υπαλλήλων 

αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την αποτελεσματική ανάπτυξη νέων ιδεών. Ο πίνακας 

λειτουργεί με τη μορφή ομάδων ενδιαφέροντος και ευνοεί την ανοιχτή επικοινωνία και 

το διαμοιρασμό γνώσης δυναμικά και αυθόρμητα. 

 

Γραφείο Υποστήριξης 
Πρόκειται για μία υπηρεσία που δίνεται στο προσωπικό, που ζητά εξειδικευμένη γνώ-

ση για ένα αντικείμενο μέσω άμεσων απαντήσεων σε κάθε απορία. 

 

 Ασφάλεια: 
Ένα από τα θέματα που εγείρονται πάνω στη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου 

γνώσης αφορά την ασφάλεια και πρόσβαση των χρηστών, Σύμφωνα με τους συγγρα-

φείς, ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα κατά την ανάπτυξη μίας στρατηγικής α-

σφάλειας είναι ο καθορισμός ποιας πληροφορίας  πρέπει να προστατευτεί και από 

ποιον. Μέσω ενός πίνακα προνομίων καθορίζονται οι προσβάσεις των υπαλλήλων 

στην πληροφόρηση. 

 

 Προϋποθέσεις 
Η συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης επιβάλλει κάποιους περιορισμούς 

για την επιτυχία του. Αφενός η προσθήκη νέας γνώσης σε οποιαδήποτε οντότητα α-

παιτεί την απαραίτητη συνδεσμολογία με άλλα γνωστικά στοιχεία στο εργαλείο, που 

ως τώρα πραγματοποιείται χειρωνακτικά, ενώ χρήζει διερεύνησης κατά πόσο αυτή η 

σύνδεση μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω τεχνολογιών ανάλυσης εγγράφων. Αφετέρου, 

υφίσταται η ανάγκη για διαγραφή των πεπαλαιωμένων και απαρχαιωμένων γνωστι-

κών στοιχείων από το δίκτυο γνώσης ώστε το μέγεθος του δικτύου γνώσης να μην αυ-

ξάνεται ανεξέλεγκτα. 
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12. Oι συγγραφείς Sure et al (2002) αναπτύσσουν μία μεθοδολογία για την εισα-

γωγή στις επιχειρήσεις και διατήρηση των εφαρμογών διαχείρισης γνώσης βασισμέ-

νων σε οντολογίες. 

 

Οι συγγραφείς δίνουν ένα παράδειγμα μελέτης περίπτωσης για τη διαχείριση δεξιοτή-

των σε μία Ελβετική ασφαλιστική εταιρεία με το όνομα «Swiss Life». Η μελέτη περί-

πτωσης καλύπτει δύο οπτικές: η πρώτη αφορά τη δυνατότητα που δίνει η διαχείριση 

δεξιοτήτων για αναβαθμισμένη αναζήτηση εξειδικευμένων υπαλλήλων μετατρέποντας 

τις δεξιότητες-προσόντα των υπαλλήλων σε ρητή γνώση. Η δεύτερη αφορά το ατομικό 

επίπεδο καθώς μέσα από τη διαχείριση δεξιοτήτων μπορεί κάποιος να εξερευνήσει τη 

μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία αντιστοιχίζοντας το προφίλ των δεξιοτή-

των του με το προφίλ μίας επαγγελματικής θέσης. 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι ενοποιημένες πηγές γνώσης χρησιμοποιού-

νται με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιούνται οι οντολογίες σαν ένα κοινό μέσο ανταλλα-

γής που αντιμετωπίζει δύο σημαντικές προκλήσεις α) της διαφορετικής γλώσσας (Η 

εταιρεία εδρεύει στην Ελβετία και έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες: Γερμανικά, Γαλλι-

κά, Αγγλικά και Ιταλικά) και β) της ομοιόμορφης αναπαράστασης της συνωνυμίας η 

οποία προκύπτει από τη διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται για τα ίδια αντι-

κείμενα. 

  

Η μεθοδολογία που προτείνουν οι συγγραφείς και αποκαλούν «On-To-Knowledge» 

συνίσταται σε πέντε βασικά βήματα.  

 

Κάθε από αυτά τα βήματα έχει πλήθος υπο-βημάτων, απαιτεί τη λήψη μίας απόφασης 

και καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

 

Το πρώτο από αυτά τα βήματα καλείται «Μελέτη Εφικτότητας». Οι συγγραφείς ανα-

γνωρίζουν ότι η σωστή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης στηρίζεται 

στην ομαλή ενοποίησή του μέσα στον οργανισμό, η οποία εξαρτάται από μία σειρά 

παραγόντων συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας, Η μελέτη εφικτότητας εξυ-

πηρετεί στην τεχνικοοικονομική ανάλυση αυτών των παραγόντων, την αναγνώριση 

προβληματικών ή ευνοϊκών περιοχών και την παροχή ενδεχόμενων λύσεων.  
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα της ασφαλιστικής εταιρείας «Swiss Life» η μελέτη εφι-

κτότητας  ανέδειξε τους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας,  της ανάπτυξης και 

χρήσης οντολογιών, μέσα από μία ανάλυση απαιτήσεων του υφιστάμενου περιβάλλο-

ντος διαχείρισης δεξιοτήτων και την αξιολόγηση των αναγκών για ένα νέο. Το περι-

βάλλον αυτό αφορούσε το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και το επίπεδο διοίκησης 

των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας.  Μετά την ανάδειξη των «πρωταγωνιστών» 

ονομάστηκαν οι «ειδικοί» οντολογιών από κάθε τμήμα, οι οποίοι προτιμήθηκε να ανή-

κουν στην ομάδα εκπαίδευσης του μάθε τμήματος. 

 

Η δεύτερη φάση της μεθοδολογίας ονομάζεται «Έναρξη» και αποτελεί το στάδιο που 

ξεκινά η ουσιαστική ανάπτυξη των οντολογιών. Η έναρξη σηματοδοτείται από την κα-

τάρτιση ενός εγγράφου καθορισμού των απαιτήσεων της οντολογίας, το οποίο περι-

γράφει τι πρέπει να υποστηρίζει μία οντολογία και καθοδηγεί τον «μηχανικό» της ο-

ντολογίας να αποφασίσει για τον συνυπολογισμό ή απόρριψη εννοιών και σχέσεων 

και για την ιεραρχική δομή της οντολογίας. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι μία 

ημι-επίσημη περιγραφή της οντολογίας ως γραφήματος με ονοματισμένους κόμβους, 

τόξα και άκρες. Στη συγκεκριμένη εταιρεία επιλέχθηκαν τρία τμήματα ως σημείο εκκί-

νησης για τη δημιουργία ενός αρχικού προτύπου: το τμήμα Ιδιωτικής Ασφάλισης, το 

τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής. 

Για την ανάπτυξη των αρχικών εκδόσεων των οντολογιών χρησιμοποιήθηκε ένα εργα-

λείο χαρτογράφησης εννοιών, το οποίο κατέληξε στην αναπαράσταση της οντολογίας 

σε μία ημι-επίσημη μορφή «δενδρικής» διάταξης. 

 

Το τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας που προτείνουν οι συγγραφείς ονομάζεται «Τελειο-

ποίηση».  Προκειμένου να επισημοποιήσουν οι «μηχανικοί των οντολογιών» την αρχι-

κή ημι-επίσημη περιγραφή τους, δημιουργούν μία ταξινόμηση και προσθέτουν νέες 

σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η 

οντολογία-στόχος, η οποία με τη σειρά της και πριν ολοκληρωθεί το τρίτο βήμα συ-

γκρίνεται με τις απαιτήσεις, οι οποίες είχαν καθοριστεί στο αμέσως προηγούμενο στά-

διο. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η επισημοποίηση των οντολογιών ήρθε α-

ντιμέτωπη με δύο σημαντικά θέματα: την ονομασία κάθε δεξιότητας χωριστά ώστε κά-

θε όνομα να περιγράφει μοναδικά ένα προσόν και την απόφαση για την ιεραρχική δο-

μή των δεξιοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου ήταν μία οντολογία με 700 έν-
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νοιες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους για να εκφράσουν 

το προφίλ των δεξιοτήτων τους. 

 

Το τέταρτο επίπεδο της προσέγγισης των συγγραφέων αφορά την αξιολόγηση της ο-

ντολογίας μέσα από τρεις σκοπιές. Η πρώτη αναφέρεται στην αξιολόγηση που προ-

σανατολίζεται στην τεχνολογία και αφορά τις ιδιότητες των οντολογιών (π.χ. γλωσσική 

σύνταξη και συνοχή) και τις ιδιότητες των εργαλείων (π.χ. πρακτικότητα). Η δεύτερη 

σκοπιά αξιολογεί τις οντολογίες από την πλευρά του χρήστη και εξετάζει αν η εφαρμο-

γή, που στηρίζεται στις νέες οντολογίες, είναι συγκριτικά καλύτερη από την υφιστάμε-

νη εφαρμογή διαχείρισης γνώσης που χρησιμοποιείται για παρόμοιο λόγο. Η τελευ-

ταία μορφή αξιολόγησης αφορά την καθ’αυτή οντολογία μέσα από προσεγγίσεις βασι-

σμένες σε φιλοσοφικές έννοιες (ενδεικτικά αναφέρεται η προσέγγιση OntoClean, την 

οποία αναφέρουν οι συγγραφείς Guarino και Welty (2002). Στη συγκεκριμένη  περί-

πτωση το στάδιο αυτό παραλείφθηκε εξαιτίας εσωτερικής αναδόμησης στην εταιρεία 

Swiss Life.  

 

Το τελικό στάδιο της μεθοδολογίας των ερευνητών αναφέρεται στην εφαρμογή των 

οντολογιών μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης γνώ-

σης, καθώς και στην εξέλιξή  τους μέσα από αυστηρούς κανόνες επικαιροποίησης, 

εισαγωγής και διαγραφής οντολογιών και τον καθορισμό υπευθύνου για τη διατήρηση 

της εφαρμογής, που στηρίζεται στις οντολογίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ε-

ρευνητές προτείνουν τρόπους εξέλιξης των οντολογιών μέσα από συνεχή αξιολόγηση 

των υφιστάμενων, και μέσω προτάσεων για νέες δεξιότητες, τόσο από τους «ειδικούς 

οντολογιών» κάθε τμήματος όσο και τους υπαλλήλους. 
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13. Οι συγγραφείς Matta et al (2002) προτείνουν μία ειδική εφαρμογή με το όνομα 

“Project Memory” για  την καταγραφή και αξιοποίηση της εκμάθησης από τα παλιά 

«έργα» που επιτρέπει στους σχεδιαστές να αποφεύγουν παρελθοντικά λάθη και να 

επιλύουν προβλήματα.  

 

Οι περισσότερες υφιστάμενες μέθοδοι, σύμφωνα με τους συγγραφείς, έχουν ορίσει 

τεχνικές για την κεφαλοποίηση της γνώσης  των σχεδιαστών, που μεταφράζεται σε 

απομνημόνευση «μαθημάτων» και «εμπειριών» από έργα και καταγραφή σε αυτό που 

ονομάζουν οι συγγραφείς «μνήμη των έργων» (project memory).   

 

Οι συγγραφείς προτείνουν μία προσέγγιση εντοπισμού που επιτρέπει την εξόρυξη της 

γνώσης, χωρίς τη θορύβηση των δραστηριοτήτων των σχεδιαστών, και με τη χρήση 

δικτυακής αρχιτεκτονικής που επιτρέπει την «παρακολούθηση» τους, όταν αυτοί χρη-

σιμοποιούν λογισμικό για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Άντληση της γνώσης από τη 

«μνήμη των έργων», για τους συγγραφείς, σημαίνει απευθείας απόσπαση της γνώσης 

από διάφορες πηγές όπως έγγραφα, βάσεις δεδομένων, πρόχειρα και πρότυπα, δρα-

στηριότητες που αφορούν συναντήσεις κ.α.. 

 

Οι συγγραφείς παραθέτουν μία οργάνωση της γνώσης που αφορά τη «μνήμη των έρ-

γων» η οποία συνίσταται σε τρία επίπεδα: 

1. την οργανωτική δομή του έργου που αφορά από τη μία πλευρά τους συμμετέχο-

ντες, τις ικανότητές τους, τους ρόλους που διαδραματίζουν στο έργο και τις μεταξύ 

τους σχέσεις και από την άλλη πλευρά, τις διαδικασίες, τον καθορισμό καθηκό-

ντων, τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις. 

2. το περιβάλλον του έργου που αναφέρεται στο σκοπό του, τα επίπεδα αναφοράς, 

τους κανόνες, τις μεθόδους και τις οδηγίες που το διέπουν καθώς και τα εργαλεία 

και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

3. την υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος και του 

σκεπτικού του σχεδιασμού, το οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει τον ορισμό του 

προβλήματος, τις μεθόδους επίλυσης, την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών 

και τα επιχειρήματα της στήριξης της προτιμώμενης επίλυσης. 

  

Η βασική αρχή της προσέγγισης των συγγραφέων είναι η «παρατήρηση» του σχεδια-

στή την ώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Προτείνουν δικτυακές τεχνολογίες προ-
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κειμένου να επιτύχουν τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του σχεδιαστή μέσα από 

την απόσπαση και τη σύνδεση των λειτουργιών και δεδομένων που αυτός χρησιμο-

ποιεί και παράγει. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς στη συνέχεια μπορεί να αναλυθεί, 

να δομηθεί σε μία «μνήμη έργων» και να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια της προγραμ-

ματιστικής διαδικτυακής γλώσσας XML.  

 

Ο στόχος της ερευνητικής προσέγγισης δεν είναι μόνο η καταγραφή και η δόμηση της 

«μνήμης των έργων» αλλά η ευφυής πρόσβαση και ανάκτηση της γνώσης μέσα από 

αλγορίθμους πιθανότητας και ομοιότητας που αναγνωρίζουν το περιεχόμενο ενός 

προβλήματος και παραπέμπουν στη «μνήμη των έργων» για την αναπαράσταση των 

συλλογισμών παρόμοιων έργων. 
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2.4.ii Μελέτες αποτυχημένων περιπτώσεων εφαρμογής της διαχείρισης 
γνώσης 

 

1. Ο συγγραφέας Rosenberg(2002) περιγράφει μέσα από το άρθρο του πώς ορι-

σμένες επιχειρήσεις είναι τόσο αφοσιωμένες στο να κατασκευάσουν το δικό τους σύ-

στημα διαχείρισης γνώσης ώστε το μόνο τους βήμα είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας 

και καταλήγουν στην αποτυχία.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο μεγάλη εταιρεία παραγωγής λογισμικού κατασκεύασε την καλύ-

τερη πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης, αλλά όλοι ήταν τόσο απορροφημένοι στο μηχα-

νικό κομμάτι δίνοντας ελάχιστη προσοχή στο πώς θα λειτουργούσε, ποιο πρόβλημα 

προοριζόταν ότι θα αντιμετώπιζε, πώς θα ενσωματωνόταν στην τεχνολογική στρατη-

γική της επιχείρησης.  

 

Στο τέλος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το σύστημα δεν μπορούσε να συμβαδίσει με 

το συνεχώς διαμορφούμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, η ελαστικότητά του και επομέ-

νως η δυνατότητά του να προσαρμόζεται στους χρήστες ήταν μικρή, ενώ κάθε ανα-

βάθμιση κατέληγε να γίνεται «άθλος του Ηρακλή». 

 

2. Ο συγγραφέας Ash(2002a) περιγράφει στο άρθρο του ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα εφαρμογής του μύθου της ταύτισης της γνώσης με την τεχνολογία. Η κεντρι-

κή ιδέα του άρθρου δίνεται και από τον τίτλο του, ο οποίος έχει ως εξής: «Χρησιμο-

ποίησε το μυαλό σου, όχι το πορτοφόλι σου».  

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει την περίπτωση μίας εταιρείας, στην οποία η σύγ-

χυση μεταξύ τεχνολογίας και γνώσης οδήγησε στην απαξίωση της επένδυσης στο σύ-

στημα διαχείρισης γνώσης και στο συμπέρασμα ότι η διοίκηση γνώσης έγκειται όχι 

στην επένδυση και εφαρμογή δαπανηρής τεχνολογίας αλλά στην αλλαγή του τρόπου 

εργασίας για την εκμετάλλευση και διαχείριση του υπάρχοντος γνωσεολογικού πλού-

του και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Το παράδειγμα δημοσιεύτηκε από τον συγ-

γραφέα Tom Steward στο τεύχος του περιοδικού Fortune (Σεπτέμβριος 2000) και πε-

ριγράφει τα ακόλουθα: 
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Η εταιρεία εγκατέστησε λογισμικό ευφυών συστημάτων ώστε να βοηθήσει τους υπαλ-

λήλους της στη διενέργεια μέρους της καθημερινής τους εργασίας. Πιο συγκεκριμένα 

το λογισμικό θα βοηθούσε το προσωπικό στην ενημέρωση των πελατών τους για την 

επίλυση προβλημάτων των φωτοτυπικών μηχανημάτων τους και γενικότερα στην α-

ντιμετώπιση των παραπόνων της πελατείας αντιστοιχίζοντας κάθε περίπτωση με πα-

ρόμοια από μία ηλεκτρονική «βάση γνώσης» αποτελούμενη από καταχωρημένες λύ-

σεις γνωστές και ήδη επιτυχημένες στο παρελθόν.  

 

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι κανείς από το προσωπικό δεν το χρησι-

μοποιούσε. Μετά από αυτή τη διαπίστωση η εταιρεία προχώρησε στη διενέργεια ενός 

διαγωνισμού  προσφέροντας μετρητά για την επίλυση κάθε προβλήματος της πελα-

τείας. Οι όροι του διαγωνισμού επέτρεπαν στους εργαζομένους να επιλύσουν το πρό-

βλημα του πελάτη με όποιο τρόπο επιθυμούσαν. Στόχος όμως της διοίκησης ήταν να 

αποτελέσει ο διαγωνισμός κίνητρο για τους εργαζόμενους για να χρησιμοποιήσουν το 

σύστημα διαχείρισης γνώσης.  

 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ήταν συντριπτικά για το μύθο της ταύτισης τεχνο-

λογίας με την έννοια της διαχείρισης γνώσης. Νικητής του διαγωνισμού ήταν ένας «βε-

τεράνος» υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος χρησιμοποιούσε την επί οκταετίας απο-

κτηθείσα εμπειρία του και δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων. Δεύτερος 

στη σειρά αναδείχτηκε ένας συνάδελφός του, κατά πολύ νεότερος στην εταιρεία, ο 

οποίος εργαζόταν στο ίδιο γραφείο με τον πρώτο, λάμβανε γνώση ακούγοντας τον 

πρώτο να επιλύει τα προβλήματα που προέκυπταν και ζητούσε συχνά τη βοήθεια και 

την εμπειρία ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε καν εγκατεστημένο το λογισμικό δια-

χείρισης γνώσης στον υπολογιστή του. 

 

Το παραπάνω παράδειγμα αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η διαχείριση γνώσης δεν 

πρέπει να συγχέεται με το σύστημα ή το λογισμικό αλλά με το «ανθρωπισμικό (wet-

ware)». Έτσι αναφέρεται ο Ash(2002a) στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τονίζοντας την αξία 

του περιεχομένου έναντι της τεχνολογίας.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διοίκηση γνώσης συνδέεται με έννοιες όπως οργάνωση, προ-

σθήκη και διαμοιρασμός και η επιτυχία στηρίζεται περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ 

των εργαζομένων παρά στις βάσεις δεδομένων. Ο ανέξοδος και αυτοχρηματοδοτού-
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μενος τρόπος που προτείνεται για την αρχική εφαρμογή της διοίκησης γνώσης είναι η 

ενεργοποίηση της συζήτησης και της επαφής μεταξύ του προσωπικού, ώστε να προ-

κύψει μέσα από τη συμμετοχή νέα γνώση.  

 

 

Ο συγγραφέας Martin (2000) παραθέτει στο άρθρο του μία χρήσιμη για τα ευρήματά 

της έρευνα, σχετική με τη μέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων,  η οποία διε-

νεργήθηκε σε 500 εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε 300 εταιρείες του Καναδά 

(Stivers et al, 1998).  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: 

 

 Υφίσταται ένα αξιόλογο σε μέγεθος κενό μεταξύ αυτού που θεωρείται ότι είναι ση-

μαντικό και αυτό που στην ουσία μετράται. Πιο συγκεκριμένα: 
(α) Ποσοστό 76% του δείγματος εκτιμά ότι το ηθικό και η επιχειρησιακή κουλτούρα 

είναι σημαντικά στοιχεία, ωστόσο μόλις το 37% των εταιρειών χρησιμοποιούν κά-

ποια μέθοδο για τη μέτρηση αυτών 
(β)Ανάλογα, ποσοστό 76% των ερωτηθέντων εταιρειών εκτιμά τις βασικές ικανότη-

τες ως ιδιαιτέρως σημαντικές αλλά μόλις 36% αυτών αναμειγνύεται στη μέτρησή 

τους. 

 Το γεγονός ότι οι εταιρείες συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία πάνω σε σημαντι-

κούς δείκτες αποδοτικότητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρησιμοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες κατά τη διαδικασία ανάληψης αποφάσεων: 

(α) Μόλις 30% των εταιρειών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, χρησιμοποιεί, κατά 

τη διαδικασία του σχεδιασμού κινήσεων, πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει  

σχετικά με το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. 

(β) Πάνω από 40% των εταιρειών δεν χρησιμοποιούν, κατά τη διαδικασία του σχε-

διασμού κινήσεων και ανάληψης αποφάσεων, τα δεδομένα που συγκεντρώνουν 

και που αφορούν ένα εύρος μετρητών, σχετικών με την εργασία του προσωπικού. 

 Η διοίκηση μιας επιχείρησης αντιλαμβάνεται ότι μία σειρά μη οικονομικών παραγό-

ντων έχει επίδραση πάνω στην απόδοση της εταιρείας αλλά δεν είναι σίγουρη πώς 

να διαχειριστεί τη σχετική πληροφορία.  

2.4.iii Μελέτη για τη μέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
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 Η έρευνα, επίσης, κατέδειξε ότι εργαλεία όπως το balance scorecard και τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία αποτελούν θεμελιώδεις λίθοι για τη λειτουργία μιας επιχείρη-

σης  

 

2.4.iv Έρευνα για το δείκτη αποδοτικότητας της διοίκησης γνώσης 

 

Οι ερευνητές Chang Lee (2002) προτείνουν στο άρθρο τους έναν νέο μετρητή με το 

όνομα «Δείκτη Αποδοτικότητας Διοίκησης Γνώσης (Knowledge Management Per-

formance Index-KMPI)». 

 

Σκεπτικό της Έρευνας 

Έχοντας περιγράψει τα πέντε στάδια της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης, οι συγ-

γραφείς αναφέρουν χαρακτηριστικά πως αυτή εμπεριέχει την έννοια της ροής και της 

ταχύτητας. Εάν η ταχύτητα ροής της κυκλικής διαδικασίας είναι μεγάλη, αυτό  σημαίνει 

πως η γνώση αποθηκεύεται, διανέμεται, αξιοποιείται και «εσωτερικοποιείται»  με την 

ίδια ταχύτητα. Συνεπώς υποθέτουν πως η αποδοτικότητα της διοίκησης αυξάνεται με 

ανάλογο ρυθμό και ο δείκτης ΚΜΡΙ βελτιώνεται με την παραδοχή ότι ο δείκτης έχει μία 

λογιστική σχέση με τα πέντε στάδια της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης. 

 

Οι ερευνητές ισχυρίζονται πως ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται άμεσα και / ή έμμε-

σα με την αποδοτικότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης και για το λόγο αυτό συσχε-

τίζουν το δείκτη με τρία οικονομικά μεγέθη που αφορούν την τιμή της μετοχής, την τιμή 

της μετοχής σε σχέση με τα κέρδη και τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου 

να μεταφράσουν την αποδοτικότητα της διοίκησης σε απτά στατιστικά μεγέθη. 

 

Υποθέσεις της έρευνας 

Οι τρεις υποθέσεις των ερευνητών είναι οι ακόλουθες: 

Η1: Εάν ο δείκτης ΚΜΡΙ είναι μεγαλύτερος, τότε η τιμή της μετοχής είναι σημαντικά 

καλύτερη. 

Η2: Εάν ο δείκτης ΚΜΡΙ είναι μεγαλύτερος, τότε ο δείκτης τιμής της μετοχής σε σχέση 

με τα κέρδη είναι σημαντικά καλύτερος. 

Η3: Εάν ο δείκτης ΚΜΡΙ είναι μεγαλύτερος, τότε ο δείκτης Εξόδων Έρευνας και Ανά-

πτυξης είναι σημαντικά καλύτερος. 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 166 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο 33 ερωτήσεων σχετικών με τα πέντε 

συστατικά στοιχεία της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης,  το οποίο ελέγχθηκε από 

δύο καθηγητές, τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες και δύο πρακτικούς, που έχουν α-

σχοληθεί με το ερευνητικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης για χρόνια ενώ μία πιλοτική 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 18 διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να 

αξιολογηθεί το εργαλείο ως προς τη σαφήνεια των οδηγιών και την κατανοητή μορφή 

του.  

 

Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε επταβάθμια κλίμακα με δια-

βάθμιση με 1:«διαφωνώ απόλυτα», 4: «ουδέτερη θέση» και 7: «συμφωνώ απόλυτα». 

 

Περιγραφή του δείγματος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ανώτερα διοικητικά στελέχη 101 εταιρειών της Κορέ-

ας, οι οποίες επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία κριτήρια, α) τη συμμετοχή 

τους στο Χρηματιστήριο  Αγορών της Κορέας (KOSDAQ), β) την περίπου πενταετή 

λειτουργία τους και γ) την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών τους αναφορών 

σύμφωνα με τα επίσημα standards που έχουν επιβληθεί από την αγορά KOSDAQ.  

 

Το προφίλ των εταιρειών, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας και την 

κατανομή του δείγματος σε ποσοτικά μεγέθη που αφορούν το ύψος πωλήσεων και 

τον αριθμό μόνιμου προσωπικού, δείχνει ότι η πλειονότητα των εταιρειών (41,5%) 

πραγματοποιεί ύψος πωλήσεων μεταξύ $10.000-$100.000και διαθέτει προσωπικό 

(κατά πλειοψηφούν ποσοστό 36,6%) μεταξύ 20 και 50 ατόμων. 

 

Περιγραφή ερωτήσεων που αφορούν τα πέντε στάδια της κυκλικής διαδικασίας της 

γνώσης 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να καταγράψουμε τις ερωτήσεις που περιγράφουν, 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα πέντε στάδια της κυκλικής διαδικασίας της γνώσης 

και χρησιμοποιήθηκαν ως μετρητές τους. Οι μετρητές που περιγράφουν οι συγγραφείς 

προκύπτουν πολλές φορές από το ερευνητικό έργο προγενέστερων συγγραφέων.  

 

• Δημιουργία Γνώσης 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 167

Προκειμένου να μετρηθεί η δημιουργία γνώσης χρησιμοποιήθηκαν δύο έννοιες: α) η 

κατανόηση έργων και β) η κατανόηση πληροφοριών.  

 

Η κατανόηση έργων μετριέται - σύμφωνα με τους συγγραφείς οι οποίοι στηρίζονται 

στο έργο των Nonaka και Takeguchi (1995) και Tuomi (2000) – μέσω των ερωτήσεων:  

1: Χρησιμοποιώ συχνά ένα ηλεκτρονικό πίνακα για να αναλύω τα έργα 

2: Ο προκάτοχός μου μού έδωσε μία λεπτομερή εισαγωγή στα έργα 

3: Κατανοώ απόλυτα την απαραίτητη γνώση για τα έργα 

 

Η κατανόηση των πληροφοριών μετριέται με τη βοήθεια 4 ερωτήσεων, για την κατάρ-

τιση των οποίων οι συγγραφείς στηρίχτηκαν στο έργο των Leonard και Sensiper 

(1998) και Saint-Onge (1998):  

1: Αποκτώ χρήσιμες πληροφορίες και προτάσεις μέσα από τον καταιγισμό ιδεών, που 

πραγματοποιείται στις συναντήσεις χωρίς να αναλώνω πολύ χρόνο 

2: Είμαι έτοιμος να αποδεχτώ νέα γνώση και να την εφαρμόσω στα έργα, όταν αυτό 

είναι απαραίτητο 

Κατανοώ και κάνω καλή χρήση των προγραμμάτων του υπολογιστή, που είναι απα-

ραίτητα για να επιτελέσω τα καθήκοντά μου. 

3: Αναζητώ πληροφορίες για τα έργα από διάφορες πηγές, που χορηγούνται από τον 

οργανισμό. 

 

• Συνάθροιση Γνώσης 

Η αποθήκευση γνώσης ελέγχθηκε μέσα από τρεις παράγοντες: α) την αξιοποίηση της 

βάσης δεδομένων, β) τη συστηματική διαχείριση της γνώσης, που σχετίζεται με τα έρ-

γα και γ) την προσωπική ικανότητα για αποθήκευση. 

 

Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων μετρήθηκε με τη βοήθεια των 2 ακόλουθων στοι-

χείων, που αντλήθηκαν από τις έρευνες των O’Learly (1998abc) και Tuomi (2000): 

1. Απευθυνόμαστε στη βάση δεδομένων της επιχείρησης πριν από τη διεργασία ενός 

έργου 

2. Πραγματοποιούμε αναζήτηση ανάμεσα στην πελατειακή  βάση δεδομένων και τη 

βάση δεδομένων που σχετίζεται με τα έργα προκειμένου να αποκτήσουμε την α-

παραίτητη γνώση για τα καθήκοντά μας. 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 168 

Η συστηματική διαχείριση της γνώσης των καθηκόντων μετρήθηκε μέσα από τρεις 

ερωτήσεις: 

1. Προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε την τεχνογνωσία, που αφορά το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη νέων έργων. 

2. Προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε τις νομικές κατευθυντήριες γραμμές και πολιτι-

κές που αφορούν τα έργα. 

3. Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε με συστηματικό τρόπο την απαραίτητη γνώση 

για τα έργα και να την αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση. 

 

Τέλος η προσωπική ικανότητα για αποθήκευση μετρήθηκε με τη βοήθεια των ακόλου-

θων δύο ερωτήσεων: 

1. Καταγράφουμε τη γνώση που χρειάζεται για τα έργα 

2. Συνοψίζουμε τα αποτελέσματα μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα αποθηκεύ-

ουμε. 

 

• Διαμοιρασμός Γνώσης 

Ο βαθμός του διαμοιρασμού της γνώσης, σύμφωνα με τους συγγραφείς εξαρτάται 

από δύο μεταβλητές: α) τον κεντρικό διαμοιρασμό γνώσης (core) και το β) διαμοιρα-

σμό γνώσης στον οργανισμό  

 

Ο κεντρικός διαμοιρασμός γνώσης μετρήθηκε με δύο στοιχεία, τα οποία αντλήθηκαν 

από το έργο των Lank (1997) και Svioka (1996): 

1. Μοιραζόμαστε πληροφορίες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για τα έργα 

2. Βελτιώνουμε την αποδοτικότητα των έργων με το να μοιραζόμαστε πληροφορίες 

και γνώση 

 

Ο διαμοιρασμός της γνώσης του οργανισμού μετρήθηκε μέσα από δύο επίσης ερωτή-

σεις, για την κατάρτιση των οποίων χρησιμοποιήθηκε το έργο των Davenport et al 

(1996) και του Ruggles (1998): 

1. Προωθούμε το διαμοιρασμό της απαραίτητης πληροφορίας και γνώσης σε άλλες 

ομάδες. 

2. Έχουμε αναπτύξει πληροφοριακά συστήματα, όπως το Intranet και ο ηλεκτρονικός 

πίνακας ανακοινώσεων για το διαμοιρασμό πληροφοριών και γνώσης. 
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• Η αξιοποίηση της γνώσης 

Η αξιοποίηση της γνώσης εξαρτάται από δύο μεταβλητές α) το βαθμό της αξιοποίησης 

της  γνώσης μέσα στον οργανισμό και β) την κουλτούρα αξιοποίησης της γνώσης. 

 

Ο βαθμός της αξιοποίησης της γνώσης μέσα στον οργανισμό αξιολογείται μέσω τριών 

ερωτήσεων που βασίζονται στο έργο των O’ Dell και Grayson (1998), Weber et al 

(1990) και Blanning και David (1995): 

1. Η ομαδική εργασία προωθείται μέσα από την αξιοποίηση των ευρύτερων πληρο-

φοριών και γνώσης του οργανισμού. 

2. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων χρησιμοποιείται εκτεταμένως για τη δι-

ευκόλυνση των υπό διεργασία καθηκόντων. 

3. Τα διαγράμματα εργασιακής ροής απαιτούνται και χρησιμοποιούνται για την επιτέ-

λεση καθηκόντων.   

 

Η δεύτερη μεταβλητή μετριέται μέσω τριών στοιχείων που αντλήθηκαν από το έργο 

των Leonard και Sensiper (1998)  και Wiseman (1988): 

1. Υφίσταται κουλτούρα ενθάρρυνσης της διαχείρισης γνώσης 

2. Υφίστανται πολιτικές κινήτρων και ωφελειών για τις προτάσεις νέων ιδεών μέσα 

από την αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης 

3. Υφίστανται προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης. 

 

• Η «εσωτερικοποίηση» της γνώσης μετρήθηκε από τρεις μεταβλητές: α) ικανότητα 

για την εσωτερικοποίηση της γνώσης που σχετίζεται με τα καθήκοντα  και β) την 

ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαίδευση, γ) το επίπεδο της οργανωσιακής μάθησης. 

 

Η ικανότητα για την «εσωτερικοποίηση» της γνώσης, που συνδέεται με καθήκοντα, 

μετρήθηκε μέσω τεσσάρων ερωτήσεων: 

1. Διαθέτω μία μοναδική τεχνογνωσία για τα καθήκοντα 

2. Μπορώ να μάθω για την απαραίτητη γνώση για τα νέα καθήκοντα 

3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Internet για την απόκτηση γνώσης για τα έργα 

4. Μπορώ να αναφέρομαι σε βέλτιστες πρακτικές και να τις εφαρμόζω στα καθήκο-

ντα. 

 

Η ευκαιρία για την εκπαίδευση μετρήθηκε μέσα από δύο στοιχεία: 
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1. Δίνεται η ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στους υπαλλήλους για την 

ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας σε νέα έργα 

2. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση προσφέρεται για την ενίσχυση της ικανότητας των 

υπαλλήλων για την επιτέλεση των έργων 

 

Ο βαθμός της οργανωσιακής μάθησης μετρήθηκε με τρεις ερωτήσεις: 

1. Η επαγγελματική γνώση, όπως η γνώση της πελατείας και η γνώση για την πρό-

βλεψη της ζήτησης, υπόκειται σε συστηματική διαχείριση; 

2. Έχουν χτιστεί ευρεία πρότυπα  για τις πηγές πληροφοριών; 

3. Η οργανωσιακή γνώση και πληροφορία επικαιροποιείται συστηματικά και συντη-

ρείται με σωστό τρόπο; 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη KMPI και των τριών 

δεικτών αποδοτικότητας, της τιμής μετοχής, της τιμής της μετοχής σε σχέση με τα 

κέρδη και των κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Εξάγουν, επίσης, το συμπέρασμα πως η τεχνολογία της πληροφορικής έχει ισχυρή 

επίδραση πάνω στην αποδοτικότητα των πέντε συστατικών στοιχείων της κυκλικής 

διαδικασίας της γνώσης και ξεχωρίζουν το διαδίκτυο ως κρίσιμο παράγοντα για την 

επιτυχία του δείκτη KMPI 
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2.4.v Εμπειρική Ανάλυση των Δικτύων της ανταλλαγής Ευφυΐας  

 
Οι συγγραφείς Kahn και Adams (2001) έχουν πραγματοποιήσει πρωτογενή έρευνα με 

τη μέθοδο δημοσκόπησης ανάμεσα σε στελέχη προβλέψεων πωλήσεων που συμμε-

τείχαν στο Ινστιτούτο της Επιχειρησιακής Πρόβλεψης (Institute of Business Forecast-

ing –IBF- 2000) και σε στελέχη ανάπτυξης νέων προϊόντων. Οι ερωτήσεις που χρησι-

μοποιήθηκαν διερεύνησαν αφενός εάν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα, πληροφο-

ρίες και γνώση στη διάθεση των στελεχών για την πραγματοποίηση προβλέψεων πω-

λήσεων και νέων προϊόντων και αφετέρου τον τρόπο ανταλλαγής τέτοιας ευφυΐας.  

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

α) Πολύ λίγες εταιρείες στηρίζονται στη γνώση προκειμένου να υποστηρίξουν μία 

προσπάθεια πρόβλεψης. Αντίθετα, τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποτελούν πε-

ρισσότερο κυρίαρχες κατηγορίες ανταλλασσόμενης ευφυΐας. Εντούτοις η πρόσβαση 

στη γνώση παρέχει μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης στους αναλυτές γνώσης, γεγο-

νός που προσδίδει αξιοπιστία στην ανάγκη για μεγαλύτερη δημιουργία και διάχυση 

γνώσης.     

 

β) Υφίσταται μία διακριτή διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους προβλέψεων (πωλή-

σεων και νέων προϊόντων) σε όρους προτίμησης κατηγορίας ανταλλασσόμενης ευ-

φυΐας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (52%) των αναλυτών προβλέψεων πωλήσεων προτι-

μούν την ανταλλασσόμενη ευφυΐα με τη μορφή δεδομένων.  Αντίθετα το μεγαλύτερο 

ποσοστό (45%) των αναλυτών προβλέψεων νέων προϊόντων  δείχνει προτίμηση στη 

μορφή της πληροφορίας. 

 

γ) Αμφότεροι οι δύο τύποι προσπαθειών προβλέψεων αντανακλούν μία ισχυρή προτί-

μηση στην προσωποποιημένη στρατηγική (ανταλλαγή απόψεων μέσα από συναντή-

σεις και  πρόσωπο με πρόσωπο διεπαφή). Αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, η προσωποποιημένη στρατηγική δεν είναι απαραίτητα αποδοτική 

όταν χρησιμοποιούνται αναλυτικές τεχνικές. Αυτές απαιτούν δεδομένα τεκμηριωμένα 

και προσβάσιμα μέσω μίας βάσης δεδομένων, απαιτούν δηλαδή ένα κωδικοποιημένο 

δίκτυο ανταλλαγής ευφυΐας.  
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δ) Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις προβλέ-

ψεις τους ακολουθώντας μία κωδικοποιημένη στρατηγική που ευνοεί τη χρήση στρα-

τηγικών τεχνικών και λιγότερο υποκειμενικής χρήσης. Καταλήγουν πως η ταυτόχρονη 

χρήση κωδικοποιημένης και προσωποποιημένης στρατηγικής δύναται να προσφέρει 

καλύτερες προβλέψεις καθώς και καλύτερες πηγές δράσης και σύμφωνα με τα ευρή-

ματά τους προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στους αναλυτές προβλέψεων.  

 

 
2.4.vi Μελέτη για τον όρο «διαχείριση γνώσης» 

 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Sheffield Emeritus T.D. Wilson (2002) διενεργεί 

μία ενδελεχή έρευνα, η οποία κλονίζει, σύμφωνα με τον ίδιο τα θεμέλια της σχολής  

της σκέψης που αναλύθηκε γύρω από την έννοια και τη σπουδαιότητα της διαχείρισης 

γνώσης. 

 

Η έρευνα του καθηγητή περιλάμβανε τη βιβλιογραφία μίας από τις μεγαλύτερες ηλε-

κτρονικές πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων «Web of science» μεταξύ των ετών 

1981-2002, τον κατάλογο πανεπιστημίων στη Μ. Βρετανία και την Αμερική, καθώς και 

μία σειρά από εδραιωμένες εταιρίες στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων αλλά 

και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 

Κατόπιν αυτής της έρευνας περιγράφει τη διαχείριση γνώσης με τον όρο «ομπρέλα» 

για μία ποικιλία λειτουργιών ενός οργανισμού, καμία από τις οποίες δεν ασχολείται 

στην ουσία με τη διαχείριση της γνώσης. Προχωρά μάλιστα σε μία σειρά καταγγελιών 

για διαφημιστικούς λόγους βασισμένους στην εύρεση και αντικατάσταση, σύμφωνα με 

τους οποίους, το λογισμικό, οι υπηρεσίες, η διδασκαλία της διαχείρισης πληροφοριών 

επανατοποθετήθηκαν στην αγορά ως διαχείριση γνώσης. 

 

Ο συγγραφέας μέσα από την έρευνά του προσπαθεί να ερμηνεύσει τους λόγους για 

τους οποίους ο όρος «διαχείριση γνώσης» χρησιμοποιείται κατά κόρον τα τελευταία 

χρόνια και να αποδείξει την απατηλή σπουδαιότητα που του έχει αποδοθεί. 

 

Από τα συμπεράσματα της έρευνάς του στην ηλεκτρονική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη 

“Web of Science” επιβεβαιώνεται ο αλματώδης ρυθμός εμφάνισης διεθνούς βιβλιο-
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γραφίας και επιστημονικών άρθρων σχετικών με τον όρο «διαχείριση γνώσης» κυρίως 

μετά το 1997 έως το 2002, όπου ο ρυθμός παρουσιάζει μία μικρή επιβράδυνση.  

 

Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση, ωστόσο, κάθε άρθρου αποδεικνύει ότι οι εν λόγω 

πηγές στην πλειονότητά τους συγχέουν τον όρο «διαχείριση γνώσης» με άλλες έννοι-

ες όπως: τεχνητή νοημοσύνη, ευφυή και πληροφοριακά συστήματα, συστήματα υπο-

στήριξης αποφάσεων και τεχνολογία της πληροφορίας γενικότερα. Το αποτέλεσμα εί-

ναι να είναι εμφανής η χρήση του όρου «γνώση» ως συνώνυμου του όρου «πληρο-

φορία» ενώ ταυτόχρονα δίνεται συχνά η εντύπωση ότι οι περισσότεροι συγγραφείς 

αυτών των πηγών προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν την αναφορά σε όρους, 

όπως «πληροφορία» ή «πληροφοριακά συστήματα»-πιθανόν, σύμφωνα με τον συγ-

γραφέα, για να γίνουν αποδεκτά τα άρθρα τους σε ένα συγκεκριμένο τεύχος.  

 

Ο συγγραφέας συνεχίζει την έρευνά του στον κλάδο των ανεξάρτητων συμβούλων ε-

πιχειρήσεων και των μεγάλων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προ-

κειμένου να ανακαλύψει τι σημαίνει η έννοια «διαχείριση γνώσης» σε αυτούς. Καταλή-

γει στο συμπέρασμα ότι η έννοια σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε εταιρεία και 

ότι ακόμη και αν στο παρελθόν ασχολήθηκαν με αυτή ως εργαλείο της διοίκησης σή-

μερα έχουν προχωρήσει σε άλλους τομείς.  

 

Ξεκινά με τον πρωτεργάτη της «διαχείρισης γνώσης», τον Karl Erik Sveiby (1990), ο 

οποίος την πρωτοεισήγαγε στο  βιβλίο του ενώ 11 χρόνια αργότερα (Sveiby, 2001a) 

υποστηρίζει ότι η γνώση δεν μπορεί να υποστεί διαχείριση. Ο όρος «διαχείριση γνώ-

σης» είναι φτωχός και θα μπορούσε να αντικατασταθεί με πιο κατάλληλους όπως 

«Προσανατολισμός στη γνώση (Knowledge focus)» ή «Δημιουργία Γνώσης», οι οποίοι 

προσδίδουν στην έννοια την ιδιότητα της λειτουργίας και όχι του αντικειμένου. 

 

Ο Wilson παραθέτει τα λόγια ενός άλλου συμβούλου του Peter Drucker, ο οποίος ήταν 

από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν για έννοιες, όπως «Κοινωνία της γνώ-

σης» και «Οικονομία της γνώσης» (Drucker, 1969). Ο ίδιος πολλά χρόνια αργότερα 

φαίνεται να υποστηρίζει ότι «Όταν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας φεύγουν, η γνώση φεύ-

γει μαζί τους ανεξάρτητα από τα πόσα μοιράστηκαν»(Kotzer, 2001). 
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Η μελέτη του Wilson πάνω στις απόψεις των μεγάλων συμβουλευτικών οργανισμών, 

όπως η Accenture (πρόδρομος της Andersen), αποκαλύπτει πως γίνεται σαφής σύγ-

χυση μεταξύ των εννοιών «γνώση» και «πληροφορία», με αποκορύφωμα το λογισμικό 

Lotus. Αυτό παρουσιάζεται ως «επαγγελματική λύση για τη διαχείριση γνώσης» ενώ η 

ίδια η περιγραφή του στο site της εταιρείας μιλά για αιχμαλωσία, διαχείριση και διαμοι-

ρασμό της πληροφορίας από τους εργαζόμενους σε όλο το εύρος της επιχείρησης και 

προδίδει ότι πρόκειται για σύστημα διαχείρισης πληροφοριών. 

 

Στην εταιρεία Cap Gemini Ernst and Young η έννοια «διαχείριση γνώσης» μοιάζει να 

είναι ισοδύναμη με τη «διαχείριση πνευματικού κεφαλαίου» περιλαμβάνοντας ενέργει-

ες όπως ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στο προσωπικό μέσω δι-

κτύωσης και ομάδων συζήτησης, εγκατάσταση εσωτερικών δικτύων για την πρόσβα-

ση σε πληροφοριακές πηγές, δημιουργία «χρυσού οδηγού» ή περιεχομένων για την 

αναζήτηση εξειδίκευσης, οι οποίες σύμφωνα με τον Wilson συνιστούν την έννοια της 

διαχείρισης πληροφορίας.  

 

Στην εταιρεία Deloitte and Touche, η έννοια της διαχείρισης γνώσης παρουσιάζεται ως 

υποκείμενη σε τεχνικές επαγγελματικές λύσεις και περιλαμβάνει συστήματα αποθή-

κευσης δεδομένων, ολοκληρωμένα συστήματα ενοποίησης συστημάτων με ανταλλαγή 

δεδομένων και συστήματα διαχείρισης ροής εργασίας και εγγράφων με τη βοήθεια λο-

γισμικού μαζικής χρήσης, όπως τα Lotus Notes/Domino. 

 

Στην εταιρεία Ernst and Young, η έννοια εντοπίζεται μόνο μέσα στους κόλπους της 

εταιρείας ως συνώνυμη της ηλεκτρονικής μάθησης και υποστηριζόμενη από ένα δί-

κτυο από «Κέντρα για επιχειρησιακή Γνώση». Αυτό εμφανίζεται να είναι ένας συνδυα-

σμός από την παραδοσιακή βιβλιοθήκη μιας επιχείρησης και των υπηρεσιών πληρο-

φόρησης, εμπλουτισμένο με υπηρεσίες όπως στατιστική ανάλυση. 

 

Η συμβουλευτική εταιρεία KPMG, ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούσε πρακτική διαχεί-

ρισης γνώσης, σήμερα έχει φτάσει, κατά τον Wilson, στο συμπέρασμα ότι η περιοχή 

της πνευματικής ιδιότητας προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για ανάπτυξη της 

προσόδου από την όχι και τόσο καλά ορισμένη ιδέα της «διαχείρισης γνώσης». Η 

πνευματική ιδιότητα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, περιλαμβάνει πατέντες, μάρκες, 
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πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων και άλλες μορφές ευκρινούς 

γνώσης όπως μεθοδολογίες, τεχνογνωσία και επιχειρηματικές διεργασίες.  

 

Η χρήση της έννοιας «γνώση», ως συνώνυμης της «πληροφορίας», επιβεβαιώνεται 

και στις δύο επόμενες εταιρείες McKinsey and Company και PricewaterhouseCoopers. 

Στην πρώτη εταιρεία μιλούν για το ρόλο του «ειδικού γνώσης», στου οποίου τις αρμο-

διότητες εντάσσονται η δημιουργία και συντήρηση εργαλείων, εσωτερικών δικτύων και 

βάσεων δεδομένων για συμβούλους ενώ στη δεύτερη εντάσσονται οι αποθήκες «δια-

χείρισης γνώσης», που στόχο έχουν να αιχμαλωτίσουν την πληροφορία.  

 

Ο Wilson επικαλείται την έρευνα των Bain and Company (2001) σχετικά με τη χρήση 

εργαλείων διοίκησης, η οποία απέδειξε τα ακόλουθα: 

 Η συχνότητα χρήσης του εργαλείου της διαχείρισης γνώσης από τους πελάτες των 

συμβουλευτικών εταιρειών το κατατάσσει στην 19η θέση από το σύνολο των 25 

εργαλείων διοίκησης  

 Στο σύνολο του δείγματος των 451 εταιρειών παγκοσμίως μόλις το 35% έκανε 

χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου μέσα στο 2000 με βαθμό ικανοποίησης 3,5 σε 

κλίμακα από το 1 έως το 5.  

 

Ο Wilson επεκτείνει την έρευνά του πάνω στην αντίληψη του όρου «διαχείριση γνώ-

σης» στο χώρο των αναγνωρισμένων οικονομικών σχολών παγκοσμίως. Διαπιστώνει 

πως τα πανεπιστήμια κατευθύνονται μακριά από την έννοια, η οποία σπάνια συμπε-

ριλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό τους υλικό και εντοπίζει τις ίδιες δυσκολίες, που συνο-

δεύουν την αντίληψη της έννοιας και της διαφοροποίησής της σε σχέση με άλλες έν-

νοιες.  

 

Παραθέτει αρχικά το παράδειγμα του «Stuart Graduate School of Business at Illinois 

Institute of Technology» όπου το μάθημα της «Διαχείρισης γνώσης» αποτελεί  μέρος 

του κορμού της «Διαχείρισης πληροφοριών». Πρόκειται για σαφή εξίσωση του όρου 

με τα ευφυή συστήματα για υποστήριξη αποφάσεων και σχετικών τεχνολογιών λογι-

σμικού καθώς στην περιγραφή του μαθήματος φαίνεται να καλύπτει βασικές έννοιες 

των ευφυών συστημάτων για τη βελτίωση των μεθόδων λήψης αποφάσεων. Επιπλέον 

τα θέματά του περιλαμβάνουν αναγνώριση ευκαιρίας/προβλήματος, ανάκτηση δεδο-

μένων, ευφυή συστήματα, νευρωνικά δίκτυα, γραφική μοντελοποίηση δεδομένων. 
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Παρόμοια αντιμετωπίζεται η έννοια διαχείρισης γνώσης και στο «George Mason Uni-

versity School», όπου η θεματική ενότητα «Διαχείριση Γνώσης» αποτελεί τμήμα του 

κορμού των «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης». Στην περιγραφή της φαίνεται 

να προσεγγίζει θέματα όπως του ανθρώπινου, πελατειακού και πνευματικού κεφαλαί-

ου, των εννοιών ρητής και άρρητης γνώσης, εισάγει και περιγράφει τον νέο ρόλο του 

“CKO” (Chief Knowledge Officer), καθώς και την επίδραση της διαχείρισης γνώσης. Ο 

συγγραφέας χαρακτηρίζει ασαφή και «ανακατεμένη» την παραπάνω περιγραφή, η 

οποία δεν προσφέρει τίποτα στο διαχωρισμό μεταξύ πληροφορίας και γνώσης. 

 

Η εισαγωγή στη «Διαχείριση Γνώσης» στο «University of Kentucky’s Gattan College of 

Business and Economics» επισημαίνει τη σειρά διαφόρων τεχνικών βασισμένων σε 

υπολογιστές για τη αναπαράσταση, επεξεργασία και επομένως διαχείριση της γνώ-

σης, οι οποίες συμπληρώνουν τις έμφυτες ικανότητες του ανθρώπου για διαχείριση 

γνώσης. Οπότε η «διοίκηση γνώσης» συνίσταται, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, στην 

επινόηση-εφεύρεση, βελτίωση, ενσωμάτωση, χρήση, διαχείριση, αξιολόγηση καθώς 

και την επίδραση αυτών των τεχνικών. Ο συγγραφέας, επαναλαμβάνοντας ότι μόνο η 

πληροφορία μπορεί να αναπαρασταθεί και να υποστεί επεξεργασία από τους υπολο-

γιστές, χαρακτηρίζει την εισαγωγή αυτή ως ταυτόσημη με την περιγραφή των «πλη-

ροφοριακών συστημάτων» η οποία, πιθανόν, χρησιμοποιείται κάτω από άλλο όνομα 

για την εξυπηρέτηση δημοσίων σχέσεων. 

 

Στο «McCombs School of Business at the University of Texas» στο Austin, η «Διαχεί-

ριση γνώσης» είναι τμήμα του μαθήματος “Διαχείριση πληροφορίας» του Μεταπτυχια-

κού Διπλώματος Οργάνωσης και Διοίκησης ‘ΜΒΑ’. Η περιγραφή του, είναι σύμφωνα 

με τον συγγραφέα, θολή και εμπλέκει την έννοια με άλλες, όπως επιχειρησιακή νοη-

μοσύνη και μοντελοποίηση δεδομένων.  

 

Στο «Georgetown University» στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, το οποίο είναι από τα 

πλέον αναγνωρισμένα και ξακουστά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμ-

βάνεται ένα μάθημα επιλογής στο πλαίσιο μαθημάτων του MBA με τον τίτλο «Τεχνο-

λογία και Διαχείριση Γνώσης», του οποίου η κατεύθυνση προς τα πληροφοριακά συ-

στήματα είναι σαφής. 
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Παρόμοια κατεύθυνση διαπιστώνεται και στο «Robert H. Smith School of Business» 

του Πανεπιστημίου «Maryland», όπου υφίσταται Κέντρο Διαχείρισης Γνώσης και Πλη-

ροφορίας. Αυτό, όμως, προσανατολίζεται στην έρευνα σχετικά με τη μεταμόρφωση 

της επιχειρησιακής πρακτικής μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και τη δημιουρ-

γία, διαχείριση και εκμετάλλευση της γνώσης.  

 

Συνεχίζοντας με το «Harvard Business School», η «Διαχείριση Γνώσης» προβάλλεται 

σαν τμήμα του μαθήματος «Γενική Διοίκηση: Διαδικασίες και Δράση» κάτω από τον 

τίτλο «Οργανωσιακή Μάθηση και Διαδικασίες Διαχείρισης Γνώσης». Σύμφωνα με την 

περιγραφή του μαθήματος, οι διαδικασίες επιμόρφωσης καθορίζουν πώς τα άτομα και 

οι οργανισμοί δημιουργούν, αποκτούν, ερμηνεύουν, μεταφέρουν και διατηρούν τη 

γνώση. Στο συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζονται οι μέθοδοι του πειράματος, της συ-

γκριτικής αξιολόγησης με πρότυπα αναφοράς και της εκμάθησης από παρελθοντικές 

επιτυχίες και αποτυχίες. Εδώ, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επιχειρησιακή επιμόρ-

φωση επαναλανσάρεται σαν διαχείριση γνώσης. 

 

Στο site του «Wharton School of Business» στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 

οποίο αποτελεί ένα επίσης αναγνωρισμένο ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρ-

χουν πολλοί σύνδεσμοι σχετικοί με τη διαχείριση γνώσης. Ωστόσο η έννοια δεν εμφα-

νίζεται πουθενά στο πρόγραμμα του MBA.  

 

Το ίδιο παρατηρείται και στο «Cass Business School» στο Πανεπιστήμιο «City» του 

Λονδίνου, όπου  όλοι οι σύνδεσμοι οδηγούν σε θέματα ερευνών, που και αυτές με τη 

σειρά τους αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών. 

 

Η έννοια της «διαχείρισης γνώσης» δεν εμφανίζεται ούτε στο πρόγραμμα σπουδών 

του MBA του «London Business School», παρόλο που εκεί προσφέρεται ένα σεμινά-

ριο σε επίπεδο διατριβής. Καμία αναφορά δεν υφίσταται επίσης στο «Manchester 

Business School». 

 

Μικρή έμφαση δίνεται στην έννοια «Διαχείριση Γνώσης» και στο «Said Business 

School» στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, καθώς δεν ανήκει στον κορμό των κύριων 

ή επιλογής μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του μεταπτυχιακού MBA. Ωστό-

σο, ένα από τα κύρια μαθήματα «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις» περιλαμβάνει την κα-
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τεύθυνση της «Διαχείρισης Γνώσης και Αλλαγής» ενώ ένα μάθημα με τον τίτλο «Διοί-

κηση Οργανισμών βασισμένων σε γνώση» διατίθεται ως επιλεκτικό μάθημα. 

 

Τέλος, το «Warwick University Business School», το οποίο αποτελεί ένα ακόμη κορυ-

φαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνει μάθημα πάνω στη 

«διαχείριση γνώσης» στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του Προγράμματος “MBA” παρά 

μόνο πάνω στη «διαχείριση πληροφορίας». Ο συγγραφέας επισημαίνει την αντιφατι-

κότητα που προκύπτει από το γεγονός ότι το Πανεπιστημιακό αυτό Ίδρυμα, μαζί με το 

αντίστοιχο της Οξφόρδης αποτελούν την έδρα του Κέντρου Δεξιοτήτων, Γνώσης και 

Οργανωσιακής Αποδοτικότητας» «ESRC: Centre on Skills, Knowledge and Organiza-

tional Performance»,  

 

2.4.vii Έρευνα για το πρόβλημα διαδοχής της διοίκησης ως αίτιο εφαρμογής 
της διαχείρισης γνώσης 

 

Οι συγγραφείς (Coakes et al, 2004) ερευνούν το ζήτημα του σχεδιασμού της διαδοχής 

της διοίκησης στον κλάδο της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Αγγλία 

και την Ουαλία. Οι συγγραφείς παρατηρούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πα-

νεπιστημιακών καθηγητών  στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιβεβαιώνουν τη συντηρητική 

εκτίμηση του συγγραφέα Floud (2002) ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα παραστεί η ανά-

γκη για την κάλυψη 19.000 θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στη Βρετανία. Αποκτά, 

επομένως, ύψιστης σημασίας θέμα για τα βρετανικά πανεπιστήμια  η συνταξιοδότηση 

του ακαδημαϊκού προσωπικού και η επακόλουθη απώλεια της γνώσης τους. Για το 

λόγο αυτό η έρευνα των συγγραφέων μελετά τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο Πνευ-

ματικό Κεφάλαιο και τη Διαχείριση Γνώσης, καθώς και τις συνέπειες για τον οργανισμό 

της συνταξιοδότησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στον πανεπιστημιακό κλάδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Οι συγγραφείς (Coakes et al, 2004) αναγνωρίζουν δύο μορφές γνώσης, οι οποίες ε-

νυπάρχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η πρώτη αφορά τη ρευστή γνώση (fluid) και η 

δεύτερη την κολλώδη (μη ρευστή) ή εμπειρική γνώση (sticky). Η δεύτερη παρουσιάζει 

τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην ανάκτηση, όταν οι υπάλληλοι εγκαταλείπουν τον ορ-

γανισμό. Αυτό λοιπόν που παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, είναι η μελέτη τρόπων δημιουργίας ρευστής γνώσης από τη μη ρευστή 
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που προϋποθέτει μία διαδικασία διαμοιρασμού μέσα στον οργανισμό ώστε να καταλή-

ξει να αποτελέσει μέρος της οργανωσιακής μνήμης.  

 

Τέτοιες μέθοδοι, σύμφωνα με τους συγγραφείς, περιλαμβάνουν προφορικές αναφορές 

αναληφθέντων έργων, έλεγχο εκμάθησης, συνέντευξη αποχώρησης, προφορική εξι-

στόρηση, ιστορικό επιχείρησης. 

 

Αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η πρόθεση διαμοιρασμού από την πλευρά αυτών 

που αποχωρούν. Η πρόθεση εξαρτάται από τους λόγους της αποχώρησης. Όσοι συ-

νταξιοδοτούνται δείχνουν πιο πρόθυμοι να μοιραστούν τη μη ρευστή γνώση τους και 

εμπειρία  τους σε σχέση με αυτούς που αποχωρούν λόγω προαγωγής. 

 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς (Coakes et al, 2004) ο αποτελεσματικός διαμοιρασμός 

και κατανομή της γνώσης μέσα στους οργανισμούς δύναται να περιορίσει το ρίσκο σε 

μία «επικίνδυνη κοινωνία», όπως χαρακτηρίζει τη μοντέρνα κοινωνία ο συγγραφέας 

Beck (1992), όπου όλες οι κοινωνικές ομάδες από τους πολιτικούς μέχρι τους  man-

agers  και άλλες ομάδες που μπορούν να επηρεάσουν με τις αποφάσεις τους έχουν 

την ανάγκη γνώσης προκειμένου να διαχειρίζονται τους νέους οικονομικούς, επιχειρη-

σιακούς, τεχνικούς και κοινωνικούς κινδύνους (Mumford, 1996). Η φθορά του πνευμα-

τικού κεφαλαίου μέσα από τη συνταξιοδότηση ή παραίτηση του εργατικού δυναμικού 

αντιπροσωπεύει την απώλεια του προπυργίου έναντι των κινδύνων και της πηγής του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  
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2.4.viii Έρευνα για την αξία της διαχείρισης γνώσης στον τραπεζικό και ασφα-
λιστικό κλάδο 

 
Στόχος της έρευνας των Fourie, .CH, and Schilawa Jorg, (2004) ήταν η διερεύνηση 

της αξίας της  χαρτογράφησης των εννοιών στη διαχείριση της γνώσης στον τραπεζικό 

και ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος είναι ένας κλάδος στηριζόμενος στην πληροφορία 

και τη γνώση.  

 

Συγκεκριμένα μελετήθηκε η περίπτωση εταιρείας με έδρα στο βόρειο μέρος της Γερ-

μανίας που προσφέρει χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους 

255.000 πελάτες της, απασχολεί 200 στελέχη και εμφανίζει ισολογισμό με πάνω από 

5,6 δισ. €.       

 

Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της διαχείρισης γνώσης στην εταιρεία: 

Το σύνολο σχεδόν του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας έχει πρόσβαση σε ένα 

τοπικό δίκτυο υπολογιστών και εργάζεται με εφαρμογές Lotus Notes που συνδέονται 

με μία βάση δεδομένων συστήματος διαχείρισης Oracle. Το Lotus Notes επιλέχθηκε 

εξαιτίας της ιδιότητάς του ως ένα ολοκληρωμένο πακέτο ομαδικής εργασίας, της ταχύ-

τητάς του και της ασφάλειας που είναι απαραίτητη σε ένα τραπεζικό περιβάλλον. Στα 

πλεονεκτήματά του αναφέρεται το επικοινωνιακό περιβάλλον, που επιτρέπει στο χρή-

στη την πρόσβαση και διαμοιρασμό πληροφοριών, τη διευκόλυνση της διαχείρισης 

εγγράφων και εργασιακής ροής, τη διεπαφή του, που περιλαμβάνει γραφικά και η αρ-

χιτεκτονική client-server, που το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογή σε ένα εσωτερικό 

δίκτυο μίας επιχείρησης.  

 

Η εφαρμογή Lotus Notes χρησιμοποιείται για χρήσεις όπως η αποστολή μηνυμάτων, 

η διανομή ειδήσεων, οι εφαρμογές εργασιακής ροής, οι πλατφόρμες για προγραμμα-

τισμένες λύσεις προβλημάτων, οι οδηγίες και η περιγραφή εργασίας καθώς και οι υ-

πηρεσίες για επίλυση τεχνικών προβλημάτων.  

 

Η γνώση των ειδικών της εταιρείας και οι βέλτιστες πρακτικές ανταλλάσσονται μέσω 

της υπηρεσίας  ειδήσεων, του πίνακα ανακοινώσεων, των συναντήσεων, των σεμινα-

ρίων  ή ανεπίσημα. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ειδήσεων, οι 
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οποίες είναι ταξινομημένες σε θέματα από κάθε τμήμα της εταιρείας, το οποίο είναι και 

υπεύθυνο για την επικαιροποίησή τους. Επιπρόσθετα όλοι είναι σε θέση να δημοσιεύ-

σουν ένα άρθρο. Επίσης, τα μηνύματα ειδήσεων αποστέλλονται στους υπαλλήλους 

για την ενημέρωσή τους πάνω σε σημαντικά θέματα. Η ανάκτηση της εξωτερικής 

γνώσης πραγματοποιείται μέσω μίας υπηρεσίας, η οποία παρέχει οικονομικές και επι-

χειρησιακές ειδήσεις, αναφορές αναλυτών, αλλαγές στον κλάδο ή στο θεσμοθετημένο 

πλαίσιο της κυβέρνησης. 

 

Εκτός από την παραπάνω τεχνολογική στήριξη, η διαχείριση γνώσης ενισχύεται με τη 

χρήση συχνών σεμιναρίων εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων,  τη διάδοση 

βέλτιστων πρακτικών και την ενημέρωση πάνω σε νέα προϊόντα.  

 

Για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύγχρονο 

σύστημα διαχείρισης εγγράφων με χαρακτηριστικά απευθείας ερώτησης και αναδίφη-

σης, το οποίο στηρίζεται σε αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά, στην περιγραφή των εγ-

γράφων και στην εισαγωγή λύσεων από όλους τους υπαλλήλους. 

 

Η εργασιακή ροή της εταιρείας διευκολύνεται μέσω της ομαδικής εργασίας. Οι ομάδες 

απαρτίζονται από μέλη με διαφορετικό υπόβαθρο και μία ποικιλία ικανοτήτων. Επι-

πρόσθετα όλοι οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής (ταμίες και σύμβουλοι πελατών) ερ-

γάζονται σε διαφορετικές θέσεις και αλλάζουν αντικείμενο εργασίας σε τακτική βάση.   

 
Μεθοδολογία έρευνας 

Μετά από συνεντεύξεις με στελέχη της διοίκησης και υπαλλήλους - κλειδιά μέσα στην 

επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσουν οι ερευνητές μία σαφή άποψη για τη δομή 

του οργανισμού, τα διαφορετικά είδη εργασιακών καθηκόντων, τις περιοχές μεγάλης 

αποδοτικότητας και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές και μη πηγές γνώσης, σχεδιάστηκε 

ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρεις κατηγορίες:  

 Δημογραφικές λεπτομέρειες 
 Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης γνώσης με κριτήρια τη χρή-

ση, τις δυνατότητες, την ανταπόκριση στις ανάγκες των υπαλλήλων 

 Αξιολόγηση της γνώσης των υπαλλήλων για τους χάρτες εννοιών και της εμπειρία 

τους πάνω στη χρήση τους μέσα στην εταιρεία. 
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Χρησιμοποιήθηκε ένα τυχαίο δείγμα 80 υπαλλήλων από όλα τα επίπεδα του οργανι-

σμού, από το οποίο απάντησαν 25 άτομα 

 

Το δεύτερο στάδιο της εμπειρικής μελέτης περιελάμβανε το σχεδιασμό διάφορων χαρ-

τών εννοιών και την αξιολόγησή τους από ειδικούς της εταιρείας, ως προς την αξία 

τους και τις πιθανές εφαρμογές τους στην εταιρεία.  

 
Αποτελέσματα της έρευνας      

 Δημογραφικά: 

Ηλικιακή σύνθεση του δείγματος: η πλειοψηφία (44%) ανήκει στην κατηγορία  μεταξύ 

31-40 ετών ενώ η μειοψηφία (4%) μεταξύ 51 και 60 ετών. 24% και 2*% του δείγματος 

ανήκουν στις κατηγορίές 22-30 και 41-50 ετών αντίστοιχα.  

 

Εργασιακή εμπειρία του δείγματος: Το 40% του δείγματος έχει εργασιακή εμπειρία 11-

15 χρόνια στην εταιρεία και μόλις 16% εργάζεται λιγότερο από 5 χρόνια στην εταιρεία. 

 

 Υφιστάμενη διαχείριση γνώσης: 

Οι υπάλληλοι κατατάσσουν το Intranet και συγκεκριμένα την υπηρεσία για δημοσίευση 

ειδήσεων του Lotus Notes στην πρώτη θέση (21%),  ως πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

πηγή γνώσης, ενώ ακολουθούν η απευθείας επικοινωνία με συναδέλφους, διευθυντές 

και ειδικούς (19%), η αναζήτηση στο internet (17,1%) και η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (14,3%). Ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην ερώτηση για 

την προτιμούμενη πηγή γνώσης, όπου το Intranet κυριαρχεί με 30,6% και η απευθείας 

επαφή με συναδέλφους ακολουθεί με 26,5%, που μάλιστα θεωρούνται από τις πιο 

ποιοτικές πηγές. 

 

Στην ερώτηση για το βαθμό ικανοποίησής τους, 48% των ερωτηθέντων δήλωσαν αδι-

αφορία, 36% εξέφρασαν ικανοποίηση και μόλις 8% ιδιαίτερη ικανοποίηση και 8% κα-

θόλου ικανοποίηση. 

 

Ανάμεσα στα μειονεκτήματα που ανέφεραν οι ερωτηθέντες ήταν η απουσία ελκυστι-

κού περιβάλλοντος, η χαμηλή ταχύτητα για σύνθετες αναζητήσεις και κυρίως η χαμηλή 

ποιότητα της συνδεσμολογίας μεταξύ εγγράφων, λέξεων κλειδιών και σύντομων ανα-

γνωριστικών περιγραφών, η οποία έχει ως συνέπεια τη μειωμένη αποτελεσματικότητα 
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των αναζητήσεων, την υπερχείλιση πρόσθετων πληροφοριών και οπότε το χαμηλό 

βαθμό χρήσης του συστήματος.  

 

Όσον αφορά την ανταπόκριση των ερωτηθέντων απέναντι στην τεχνολογία της χαρ-

τογράφησης εννοιών, διαπιστώθηκε ότι το 44% γνωρίζει ενώ μόλις 8% χρησιμοποιεί 

τους χάρτες εννοιών, κυρίως κατά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση 

διάφορων έργων, το σχεδιασμό παρουσιάσεων, τη συζήτηση ιδεών, την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και την τήρηση προσωπικών σημειώσεων.  

 

Επιπρόσθετα το 60% των ερωτηθέντων αντέδρασε θετικά στη χρησιμότητα μίας ε-

φαρμογής στηριγμένης πάνω στη φιλοσοφία ενός χάρτη εννοιών. Επισημάνθηκε, ω-

στόσο, από έναν ερωτηθέντα ότι η τεχνολογία της χαρτογράφησης εννοιών αποτελεί 

ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διαχείριση γνώσης, ωστόσο είναι περισσότερο κατάλ-

ληλο για την εισαγωγική παρουσίαση ενός θέματος, καθώς οι επιπλέον πληροφορίες 

που προστίθενται σε ένα χάρτη οδηγούν στη μείωση της σαφήνειάς του. 

 

Η ανάλυση των συσχετίσεων των διαφόρων μεταβλητών απέδειξε ότι υπάλληλοι  συ-

γκεκριμένων τμημάτων προτιμούν συγκεκριμένες μεθόδους αναζήτησης γνώσης. Ε-

πιπρόσθετα η ανάλυση υποδεικνύει ότι η ηλικία του υπαλλήλου δεν συνδέεται με τη 

γνώση των χαρτών εννοιών, το οποίο προκάλεσε έκπληξη τους συγγραφείς, καθώς οι 

χάρτες εννοιών αποτελούν μία σχετικά νέα μέθοδο αναπαράστασης της γνώσης.  

 

Σύμφωνα με τους Fourie και Jorg (2004), τα υφιστάμενα εργαλεία της επιχείρησης για 

συγκέντρωση και διανομή γνώσης ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται για τη διαχείρισή 

της αλλά λειτουργούν περισσότερο με τη μορφή ηλεκτρονικής εφαρμογής ειδήσεων. 

 

Δεύτερο στάδιο: Σχεδιασμός και αξιολόγηση χαρτών εννοιών  

Η έρευνα των Fourie και Jorg (2004) έδειξε ότι οι χάρτες εννοιών, παρ’ ότι χρήσιμοι, 

δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρι-

σης γνώσης. Ωστόσο, το πλεονέκτημα της εύκολης κατανόησής τους και της αυτό-

εξήγησής τους, τους προσδίδει ιδιαίτερη χρησιμότητα στη συγκέντρωση γνώσης, την 

περιγραφή εργασίας, καθώς και στα σεμινάρια εκπαίδευσης και σε συζητήσεις. 
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2.4.ix Έρευνα για τη σύνδεση της διαπροσωπικής σχέσης των υπαλλήλων και 
τη διαχείριση γνώσης 

 
Οι ερευνητές Liao et al (2004) στο άρθρο τους προτείνουν στατιστικές υποθέσεις και 

εφαρμόζουν στατιστικά τεστ σε ένα υποκατάστημα μιας χρηματοοικονομικής και α-

σφαλιστικής εταιρείας της Ταϊβάν προκειμένου να διερευνήσουν τη σύνδεση ανάμεσα 

στη διαπροσωπική σχέση των υπαλλήλων μέσα στην υπό μελέτη εταιρεία και τις στά-

σεις και τις προθέσεις τους απέναντι στο διαμοιρασμό γνώσης με τους συναδέλφους 

τους. 

 

Οι συγγραφείς Liao et al (2004) εντάσσουν στον όρο εσωτερική διαπροσωπική υπαλ-

ληλική σχέση τη σχέση μεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη όπως επίσης και τις σχέσεις 

μεταξύ υπαλλήλου και οργανισμού.  

 

Από τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση οι συγγραφείς Liao et al (2004) αποκομίζουν 

δύο ειδών ευρήματα: Το πρώτο αφορά την επιτυχία του διαμοιρασμού της γνώσης, η 

οποία είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με τεχνολογικούς παράγοντες αλλά και με παράγο-

ντες συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανασκόπησής τους, οι επιχει-

ρήσεις οφείλουν να δημιουργήσουν ανοιχτά περιβάλλοντα και συστήματα επιβράβευ-

σης, που δημιουργούν κίνητρα στα μέλη του οργανισμού για να μοιραστούν τη γνώση 

τους με πρωτόβουλη και θετική στάση. Το δεύτερο συμπέρασμά τους αφορά τις υ-

παλληλικές σχέσεις σαν ένα πλαίσιο για τη μελέτη της ικανοποίησης, του σεβασμού, 

της εμπιστοσύνης και της δικαιοσύνης μεταξύ υπαλλήλου-εργοδότη και υπαλλήλου-

επιχείρησης. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να αποτελεί το κριτήριο για το βαθμό στον οποίο 

οι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση τους με άλλους.   

 

Περιγραφή της υπό μελέτη εταιρείας 

Η Yuanta Core Pacific Securities είναι ένας διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός στην 

Ταιβάν της Δημοκρατίας της Κίνας. Διαθέτει 88 εγχώρια υποκαταστήματα και 10 υπο-

καταστήματα στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Hong Kong, η Σιγκαπούρη, 

η Ταϋλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη. Με-

τά τη συγχώνευσή της με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Sampoo και Compass το 

2002, η Yuanta αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα με μία ηγετική θέση στην 

Ταιβάν, με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για 7 συνεχόμενα χρόνια από το 1996,  με 
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κυρίαρχη θέση  στον τομέα της εμπορίας (trading service) (μέσο όριο –average mar-

gin US $581), με εξίσου πρώτη θέση στο (on-line trading momentum), με τις περισσό-

τερες περιπτώσεις underwriting, με κέρδη προ φόρων US $ 78 και αξία μετοχών το 

2002 US $ 1,4δισ. ] 

 

Εκτός από την εξαιρετική θέση στον κλάδο των ασφαλειών, με αξιοσημείωτα νούμερα 

επιχειρησιακής λειτουργίας, η εταιρεία διαθέτει υψηλή φήμη και αναγνώριση από εγ-

χώριους και ξένους επενδυτές και έχει καταρτίσει μελλοντικά σχέδια για ανάπτυξη της 

αγοράς.  

 

Ωστόσο, κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα ταλανίζουν την πα-

ρούσα κατάσταση της εταιρείας. Η απροθυμία ανωτάτων αναλυτών και πωλητών α-

πέναντι στην εκμάθηση νέας γνώσης για την πώληση νέων προϊόντων και η χρονική 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη εξειδίκευσης είναι κάποια από αυτά και δεν ταιριάζουν 

στις απαιτήσεις της εταιρείας για επέκταση στην αγορά. Τα υψηλά επίπεδα ανταγωνι-

σμού τόσο στον κλάδο όσο και στους κόλπους της ίδιας της επιχείρησης, η ταχεία ε-

πέκταση των υποκαταστημάτων και το λανσάρισμα νέων προϊόντων  δημιουργούν 

απαιτήσεις για διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους με περισσότερα προσόντα, με το 

ρόλο του εργάτη γνώσης που να περιλαμβάνει γνώση των χρηματοοικονομικών προ-

ϊόντων, των αγορών και των πελατών.  

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα ξεκίνησε τον  Οκτώβριο του 2002. Επιλέχθηκε ένα από τα υποκαταστήματα 

της επιχείρησης στην πόλη TοChang της Ταϊβάν με κριτήριο το ρεκόρ πωλήσεων με-

ταξύ 2000-2002. 

 

Ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και προθέσεις των υπαλλήλων 

απέναντι στο διαμοιρασμό γνώσης με τους συναδέλφους τους. Επιπρόσθετα οι δια-

προσωπικές σχέσεις των υπαλλήλων αποτέλεσαν μία μεταβλητή προς έρευνα της ε-

πιρροής τους πάνω σε αυτές τις στάσεις  και προθέσεις απέναντι στο διαμοιρασμό 

γνώσης. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 33 άτομα συμπεριλαμβανομένων στελεχών, πωλητών και 

αναλυτών. Έπειτα από 1 μήνα συνέντευξης με τους υπαλλήλους, η έρευνα εντοπίζει 
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ορισμένες μεταβλητές που αποτελούν το πλαίσιο για την αξιολόγηση της επιθυμίας 

των υπαλλήλων να μοιραστούν τη γνώση τους με άλλους υπαλλήλους. Αυτές οι μετα-

βλητές περιλαμβάνουν το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες σεβασμού, τις συνθή-

κες υποστήριξης, την αντίληψη δικαιοσύνης, τη σχέση με τους ανώτερους, την ικανο-

ποίηση, την αυτο-εκμάθηση.  

 

Βασισμένοι σε αυτές τις μεταβλητές, οι ερευνητές αναπτύσσουν ένα ερωτηματολόγιο 

που περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές προκειμέ-

νου να υποστηρίξουν το τεστ της στατιστικής ανάλυσης ενώ χρησιμοποιούν για τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων την πεμπτοβάθμια κλίμακα Likert (1=συμφωνώ πλή-

ρως, 5-διαφωνώ πλήρως). Το Δεκέμβριο του 2002 το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

στα 33 άτομα. Όλα τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν συμπληρωμένα (had return va-

lidation). 

 

Οι ερευνητές προτείνουν 4 υποθέσεις: 

Η1: η σχέση μεταξύ των υπαλλήλων και της εταιρείας είναι καλή. Οι υπάλληλοι θα ε-

πιθυμούσαν να μοιραστούν την εργασιακή τους γνώση και εμπειρία με τους συναδέλ-

φους τους εθελοντικά.  

Η2: η σχέση μεταξύ των υπαλλήλων και της εταιρείας είναι καλή. Οι υπάλληλοι θα ε-

πιθυμούσαν να μοιραστούν την εργασιακή τους γνώση και εμπειρία με τους συναδέλ-

φους τους ανεξαρτήτως συνθηκών. 

Η3: η σχέση μεταξύ των υπαλλήλων και της εταιρείας δεν είναι καλή. Οι υπάλληλοι θα 

επιθυμούσαν να μοιραστούν την εργασιακή τους γνώση και εμπειρία με τους συνα-

δέλφους τους κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες  

Η4: η σχέση μεταξύ των υπαλλήλων και της εταιρείας δεν είναι καλή. Οι υπάλληλοι 

δεν θα επιθυμούσαν να μοιραστούν την εργασιακή τους γνώση και εμπειρία με τους 

συναδέλφους τους. 

 

Η μέση τιμή μεταβλητών πάνω από 3 καθορίζει την καλή σχέση και το διαμοιρασμό 

γνώσης εθελοντικά και ανεξαρτήτως συνθηκών. Ενώ η μέση τιμή μεταβλητών κάτω 

από 2 καθορίζει την κακή σχέση και τον απρόθυμο ή κάτω από συγκεκριμένες συνθή-

κες διαμοιρασμό της γνώσης. 

Σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές, οι μεταβλητές «εργασιακό περιβάλλον», «συνθήκες 

σεβασμού», «συνθήκες υποστήριξης» «αντίληψη δικαιοσύνης», «σχέση με τους ανώ-
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τερους», «ικανοποίηση» και «αυτο-εκμάθηση» αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές και 

η μεταβλητή του «διαμοιρασμού γνώσης» αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

Ελέγχοντας τις υποθέσεις Η1 και Η4 μέσω του τεστ «σχέση υπαλλήλων / εταιρείας και 

στάση απέναντι στο διαμοιρασμό γνώσης», οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι μεταβλητές 

«συνθήκες σεβασμού», «αντίληψη δικαιοσύνης», «σχέσεις με ανώτερους» μπορούν 

να επηρεάσουν τις στάσεις των υπαλλήλων απέναντι στο διαμοιρασμό γνώσης. Αντί-

θετα, οι μεταβλητές «εργασιακό περιβάλλον «, «συνθήκες υποστήριξης», «ικανοποίη-

ση» και «αυτό-εκμάθηση» δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

Ελέγχοντας τις υποθέσεις Η2 και Η3 μέσω του τεστ «σχέση υπαλλήλων / εταιρείας και 

συνθήκες για διαμοιρασμό γνώσης των υπαλλήλων» οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι 

μεταβλητές «συνθήκες σεβασμού» και «αντίληψη δικαιοσύνης» μπορούν να επηρεά-

σουν τις προθέσεις τους απέναντι στο διαμοιρασμό γνώσης. Οι μεταβλητές «εργασια-

κό περιβάλλον», «συνθήκες υποστήριξης», «ικανοποίηση», «αυτο-εκμάθηση» δεν εί-

ναι στατιστικά σημαντικές πάνω στη διαφορά μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημέ-

νων μεταβλητών» 

 

Περιορισμοί έρευνας 

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας. Σύμφωνα με τους ίδιους, πρέπει να 

γίνει αντιληπτό ότι ο διαμοιρασμός γνώσης ανάμεσα σε υπαλλήλους του ίδιου επιπέ-

δου θα εξαρτηθεί από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ωστόσο, δεν έχει συ-

μπεριληφθεί στην έρευνα κάποια ερώτηση για τη μέτρηση αυτής της μεταβλητής. Η 

διαδικασία του διαμοιρασμού είναι διαδικασία διπλής κατεύθυνσης-συνεπώς δεν αρκεί 

να έχει κάποιος διάθεση αυτό-εκμάθησης και επιθυμία διαμοιρασμού της μάθησης με 

άλλους, αλλά πρέπει να βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση του να μάθει από τους άλ-

λους συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων του ίδιου επιπέδου, των νέων συνα-

δέλφων και των υφισταμένων.  

 

 

 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 188 

 

 

 

Στο άρθρο των συγγραφέων Coakes et al (2005) περιγράφεται η έρευνά τους με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Αντικείμενο έρευνας 

Η διοίκηση γνώσης είναι καταδικασμένη σε αναπόφευκτη αποτυχία στις επιχειρήσεις 

εκείνες, των οποίων η οργανωσιακή κουλτούρα είναι αντίθετη στην αλλαγή και οπότε 

αντιστέκονται σε νέους τρόπους εργασίας και εκμάθησης από τα αποτελέσματα των 

νέων εργασιακών πρακτικών. 

Υπο-ερωτήσεις: 

1. Πώς αξιολογείται η Διοίκηση γνώσης που χρησιμοποιείται;  

2. Αυτή η αξιολόγηση δικαιολογεί την πρωτοβουλία της Διοίκησης να εφαρμόσει Δια-

χείριση γνώσης και συνδέεται με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν; 

 
Μεθοδολογία έρευνας: 

• Χρονικό διάστημα έρευνας: 2001-2003 

• Τόπος έρευνας: Τομέας Υπηρεσιών Ηνωμένου Βασιλείου (Επιχειρήσεις Ιδιωτικές, 

Δημόσιες, Μη κερδοσκοπικές-εθελοντικές) 

• Μικτή μεθοδολογία για παραγωγή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

• 1ο Στάδιο: Έρευνα: 

 Δείγμα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μεθόδους Διαχείρισης γνώσης 

 Αποστολή ερωτηματολογίου για αυτο-συμπλήρωση σε 621 ανθρώπους, που 

εφαρμόζουν τη διοίκηση γνώσης από 332 μεγάλες2 επιχειρήσεις παροχής υπη-

ρεσιών 

2ο Στάδιο: Ημιδομημένες Συνεντεύξεις βασισμένες στις 22 ερωτήσεις του ερωτημα-

τολογίου. Η διενέργεια των συνεντεύξεων έγινε από τον ίδιο ερευνητή. ΟΙ συνε-

ντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο χαρτί. Το όλο 

περιεχόμενο των συνεντεύξεων αναλύθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου NUD*IST.  

 
                                                 
2 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) μεγάλη θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί περισ-
σότερους από 500 υπαλλήλους. Με βάση αυτό το κριτήριο οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε πολύ μι-
κρές (micro), μικρές (small), μεσαίου μεγέθους (medium) και μεγάλες (large). 

2.4.x Έρευνα για τη διαχείριση γνώσης στον Τομέα Υπηρεσιών του Ηνω-
μένου Βασιλείου 
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 Εργαλείο Έρευνας: Ερωτηματολόγιο με 26 μεταβλητές με σκοπό την παραγω-

γή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 

 

Ερωτηματολόγιο (26 ερωτήσεων): 

 3 ερωτήσεις σχετικές με: 

i. το μέγεθος της επιχείρησης,  

ii. το επίπεδο της συμμετοχής σε διαδικασίες Διοίκησης γνώσης 

iii. το είδος των δραστηριοτήτων Διοίκησης γνώσης 

 22 ερωτήσεις κλίμακας :τύπου δηλώσεων, όπου ο ερωτώμενος έπρεπε να απα-

ντήσει με βάση 7-point κλίμακα (Likert): 

i. Τι εννοεί ο οργανισμός σας με τον όρο Διοίκηση γνώσης; 

ii. Πόσο σημαντική θεωρεί ο οργανισμός σας τη Διοίκηση γνώσης; Είναι για πα-

ράδειγμα υψηλής προτεραιότητας σε όρους πόρων διοχετευμένων σε αυτή; 

iii. Θεωρείτε ότι ο οργανισμός σας είναι εντάσεως γνώσης; 

iv. Δύναται αυτή η ένταση γνώσης να μετρηθεί με κάποιο τρόπο; 

v. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο οργανισμός σας από τη χρήση Διοίκη-

σης γνώσης; 

vi. Οι οργανισμοί ισχυρίζονται ότι η Διοίκηση γνώσης προσθέτει αξία. Ο οργανι-

σμός σας μετρά τα οφέλη που προκύπτουν από τη Διοίκηση γνώσης; 

 

Αποτελέσματα της έρευνας: 

 Ανταπόκριση στο ερωτηματολόγιο δι’αλληλογραφίας: 6,6% (Ν=41) 

 Από τους 41 ερωτηθέντες, 20 συμφώνησαν σε συνέντευξη. Τελικά το δεύτερο στά-

διο της συνέντευξης ολοκληρώθηκε με 15.->Μικρό και απογοητευτικό δείγμα, αλλά 

παρήχθησαν πλούσια ποιοτικά δεδομένα: 
 

Σε μία επιχείρηση τηλεπικοινωνιών οι αποκρινόμενοι συμφώνησαν πως η επιχεί-

ρησή τους είναι εντάσεως γνώσης. Στην επιχείρηση αυτή μετριέται η ανάπτυξη των 

αποθεμάτων γνώσεων μάρκετινγκ από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές από το 

1998. Διατηρεί μάλιστα πληροφορίες για το επίπεδο χρήσης των υπηρεσιών ανα-

ζήτησης και της πύλης του Intranet. 
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Σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις τα δεδομένα σχετικά με τη μέτρηση αποτελεσμά-

των χρήσης της Διοίκησης του πνευματικού κεφαλαίου ήταν ανομοιογενή. 
i. Σε μία συμβουλευτική επιχείρηση απάντησαν ότι, ενώ είχαν τη δυνατότητα να 

μετρούν τα αποτελέσματα, προτίμησαν να μην το κάνουν και αντιθέτως να 

εστιάσουν στην ενθάρρυνση της χρήσης του καναλιού γνώσης της επιχείρη-

σης.  
ii. Μία δεύτερη συμβουλευτική επιχείρηση μετρούσε τον αριθμό εισαγωγών στις 

διάφορες αποθήκες γνώσης, αλλά όπως αποδείχτηκε χρησιμοποιούσε έναν 

παραπλανητικό δείκτη αρίθμησης. 
iii. Μια τρίτη συμβουλευτική επιχείρηση είχε δημιουργήσει μία εσωτερική αγορά 

γνώσης και είχε καθιερώσει Βασικούς δείκτες απόδοσης  για τη μέτρηση της 

δραστηριότητας γνώσης, οι οποίοι απευθύνονταν σε τρεις περιοχές: τους αν-

θρώπους της επιχείρησης, τις οικονομικές προσεγγίσεις και του οργανισμού 

ως σύνολο. Το προσωπικό της επιχείρησης ήταν οι εσωτερικοί της πελάτες. 

Μετά από εφαρμογή διάρκειας 4 μηνών αποδείχτηκε ότι 60% του προσωπι-

κού της έμπαινε στο δίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και 90% μία 

φορά το μήνα. 
iv. Σε άλλες επιχειρήσεις του τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποδείχτη-

κε ότι οι σύμβουλοι προσπαθούν να μάθουν από τους πελάτες τους. Δεσμεύ-

ουν τη γνώση, η οποία παράγεται από την αλληλεπίδρασή τους με τους πε-

λάτες τους, που σημαίνει ότι την επόμενη φορά που οι σύμβουλοι έρχονται 

αντιμέτωποι με έναν παρόμοιου τύπου πελάτη μπορούν να εκμεταλλευτούν 

την πρότερη συσσωρευμένη γνώση. Η χρήση των εξωτερικών δικτύων,  μά-

λιστα, χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των περιορισμών των ζωνών ώρας. 

Οι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης 

της χρήσης της συγκεντρωμένης ευφυΐας.   

 

i. Σε έναν νοσοκομείο είχε καθιερωθεί ένας μετρητής στη βάση δεδομένων 

γνώσης,  ο οποίος δεν εγκαταστάθηκε εκ νέου, όταν το αρχείο έπρεπε να 

αλλάξει θέση.  

ii. Σε έναν άλλον  δημόσιο οργανισμό, το απόλυτο κίνητρο για δραστηριότητα 

γνώσης ήταν η Κεντρική κυβέρνηση μέσα από τη χρηματοδότηση των σχε-

δίων. Κάθε φορά  που χρηματοδοτούνταν ένα σχέδιο, αυξανόταν η κίνηση 
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στο κανάλι γνώσης, η παραγωγή αναφορών, καθώς και το μέγεθος της α-

ποθήκης γνώσης. 

iii. Ένας άλλος δημόσιος οργανισμός δοκίμασε τη χρήση του εργαλείου “Bal-

ance Scorecard” των Kaplan & Norton (1998).  

 

Τράπεζες 

i. Από τους λιγότερο ενεργούς οργανισμούς αποδείχτηκε μία από τις μεγαλύτε-

ρες τράπεζες, όπου ο απαντώμενος θεώρησε την έλλειψη μετρήσεων ως μία 

σημαντική παράλειψη. Ο ίδιος επεσήμανε ότι είχε διοχετευτεί ένα σημαντικό 

μέγεθος επένδυσης στη διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και παρόλ’ αυτά 

δεν υπήρχαν δεδομένα που να φορούν το επίπεδο χρήσης των γνωστικών 

πόρων, ούτε ποιος τους χρησιμοποιεί.  

 

ii. Μία δεύτερη τράπεζα εφάρμοζε ένα ακατέργαστο σύστημα μέτρησης των αλ-

λαγών στη βάση δεδομένων γνώσης της, σύμφωνα με το οποίο, μετρούνταν 

τα νέα αρχεία κειμένου που προστίθεντο σε μία συγκεκριμένη χρονική περίο-

δο. Δυστυχώς η αποθήκη γνώσης της δεύτερης δεν ήταν πλήρως ψηφιοποι-

ημένη, με αποτέλεσμα μέρος της να παραμένει σε σύστημα βασισμένο σε 

φυσικά έγγραφα και φυσικά η αξιοπιστία οποιασδήποτε μεθόδου μέτρησης να 

αμφισβητείται. 

 

Κατασκευαστική Επιχείρηση 

Η συνέντευξη με τον αρμόδιο εφαρμογής της Διοίκησης γνώσης της επιχείρησης απο-

κάλυψε ότι οι μετρητές Πνευματικού κεφαλαίου, που χρησιμοποιούσε η κατασκευαστι-

κή του εταιρία,  σχετίζονταν με θέματα νέου τεχνικού περιεχομένου που διανέμονταν 

μέσω του εσωτερικού δικτύου. Συγκεκριμένες σελίδες μάλιστα ήταν προεπιλεγμένες 

για την παρακολούθηση των επισκέψεων. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε τις τηλεφω-

νικές κλήσεις στο κέντρο τεχνικής βοήθειας, ως ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρητές. 

Σε συζητήσεις σχετικές με τα οφέλη της Διοίκησης Γνώσης, η φράση «ότι δεν επανε-

φευρέθηκε ο τροχός» ακούστηκε πολλές φορές. Τα κύρια οφέλη περιλάμβαναν την 

αποφυγή ίδιων ή παρόμοιων λαθών και την περισσότερο αποδοτική και αποτελεσμα-

τική εργασία, έτσι ώστε η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης να αυξάνεται. 

 

Οι εθελοντικοί οργανισμοί (voluntary organisations) 
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Η χρησιμότητα της Διοίκησης γνώσης προκύπτει στον κλάδο των εθελοντικών οργα-

νισμών από τη μελέτη δύο περιπτώσεων. 

i. Στην πρώτη περίπτωση σε μία πρωτοβουλία για τη θεραπεία του ιού HIV/AIDS 

χρησιμοποιείται ένα εσωτερικό δίκτυο, το οποίο φέρνει κοντά επαγγελματίες υγείας 

από διάφορες χώρες προκειμένου να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες. Η τεχνολογί-

α, σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπει σε στοιχεία της άρρητης γνώσης από επιστή-

μονες να αιχμαλωτιστούν, να κωδικοποιηθούν και να διανεμηθούν ως ρητή πλέον 

γνώση παρέχοντας τη δυνατότητα για σώσιμο ζωών. 

ii. Στη δεύτερη περίπτωση η ωφέλεια προκύπτει από την πολιτική αρένα. Εδώ οι φι-

λανθρωπικοί οργανισμοί ανάπτυξης και αρωγής μοιράζονται τη γνωστική τους βά-

ση, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τις ομάδες υποστήριξης και  πίεσης στις εθνι-

κές κυβερνήσεις και διακρατικές υπηρεσίες όπως τα Ηνωμένα  Έθνη. 
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2.5.i Συμπεράσματα Θεωρητικής Βιβλιογραφίας. 
 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των θεωρητικών επιστημόνων ξεκίνησε με τους ο-

ρισμούς των εννοιών της  ανθρώπινης και οργανωσιακής γνώσης καθώς και της δια-

χείρισης γνώσης. 

 

Η ευρύτητα του περιεχομένου της γνώσης μεταφράζεται σε ευρύτητα στην ερμηνεία 

και τους ορισμούς που της έχουν αποδοθεί από τους διάφορους συγγραφείς. Έννοιες 

όπως πληροφόρηση, εμπειρία, μνήμη, μάθηση, άποψη, δεξιότητα, εξοικείωση, προε-

τοιμασία, κατοχή και παρακαταθήκη είναι συνυφασμένες με την έννοια του όρου «αν-

θρώπινη γνώση» και αναφέρονται τόσο στο αντικείμενο της γνώσης και τον τρόπο 

απόκτησής της όσο και το στάδιο κατάστασης της γνώσης.  

 

Το αντικείμενο της γνώσης καθώς και η έκφανση της δραστηριότητας του κάθε ατό-

μου, η οποία αφορά την εργασιακή του ζωή συνθέτουν τον ορισμό της οργανωσιακής 

γνώσης. Αυτή αναφέρεται στη γνώση του οργανισμού, η οποία συνίσταται στο πνευ-

ματικό κεφάλαιο των ατόμων που τον απαρτίζουν. 

 

Σχετικά με τα στάδια από τα οποία διέρχεται η ανθρώπινη γνώση, οι θεωρητικοί συμ-

φωνούν ότι υφίσταται μία κυκλική διαδικασία, η οποία ξεκινά και καταλήγει στη δημι-

ουργία νέας γνώσης. Η διαχείριση του κύκλου ζωής της γνώσης ενός οργανισμού α-

ποτελεί μία συνοπτική ερμηνεία της έννοιας που πραγματεύεται η συγκεκριμένη δια-

τριβή-αυτή της διαχείρισης γνώσης.  

 

Εναλλακτικά του όρου διαχείριση γνώσης χρησιμοποιείται ο όρος διοίκηση γνώσης, 

άποψη η οποία συναντά πολλές αντικρουόμενες απόψεις ανάμεσα στους θεωρητι-

κούς επιστήμονες για τη δυνατότητα και την απόφαση γύρω από τη χρήση του όρου 

«διοικώ» πάνω σε ένα άυλο αγαθό, όπως είναι η γνώση. 

 

Η κεντρική έννοια, που υπογραμμίζει την ερμηνεία και τους ορισμούς που έχουν απο-

δοθεί στον όρο διαχείριση-διοίκηση γνώσης, αναφέρεται στο διαμοιρασμό και τη χρή-

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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ση της γνώσης του κάθε εργαζόμενου και οπότε στη συγκράτηση και διαφύλαξη του 

πνευματικού κεφαλαίου της επιχείρησης «εντός των τειχών της» για την αύξηση της 

απόδοσής της. Η κεντρική αυτή έννοια συνιστά και το στόχο της διαχείρισης γνώσης, 

όπως περιγράφεται από τους συγγραφείς. 

 

Ο στόχος της διαχείρισης γνώσης φέρνει στην επιφάνεια το διαχωρισμό μεταξύ άρρη-

της και ρητής γνώσης. Εδώ οι απόψεις των συγγραφέων εμφανίζονται αντικρουόμενες 

με αντικείμενο διαμάχης την πραγματική δυνατότητα μεταφοράς της γνώσης και το με-

τασχηματισμό της άρρητης γνώσης σε ρητή.  Οι συγγραφείς αποκαλούν άρρητη γνώ-

ση την κρυφή, σιωπηρή γνώση και εμπειρία των υπαλλήλων, ενώ ρητή αυτή που 

μπορεί να εκφραστεί με γραπτό και προφορικό λόγο για λόγους ευρύτερης επικοινω-

νίας. 

 

Η ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας συνεχίζει αναζητώντας τις καταβολές 

της διαχείρισης γνώσης σε άλλες επιστήμες και στρατηγικές της διοίκησης, καθώς και 

τα αίτια που οδήγησαν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, στην αναγκαιότητα εφαρμογής 

της αλλά και τη μεταβολή από την οποία διήλθε. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η αρ-

χική οπτική θεώρηση της διαχείρισης γνώσης αφορούσε απλά τη δέσμευσή της, μέ-

χρις ότου οι σύγχρονες επιταγές να της προσδώσουν νόημα αξιοποίησης και χρήσης 

μέσω επανεξέτασης και μάθησης.   

 

Η συζήτηση γύρω από την αλλαγή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που, σύμφωνα 

με τους θεωρητικούς, οδήγησε στην επικράτησή της στους σύγχρονους ανταγωνιστι-

κούς οργανισμούς έφερε στην επιφάνεια τη συζήτηση που συναντάμε στη βιβλιογρα-

φία γύρω από τη χρησιμότητά της. 

 

Κάτω από τον κεντρικό άξονα ότι η διαχείριση γνώσης είναι αναγκαία και ωφέλιμη για 

κάθε επιχείρηση, κάθε θεωρητικός συγγραφέας τοποθετείται πάνω στις ευεργετικές 

επιδράσεις της εφαρμογής γνώσης σε έναν οργανισμό.  

 

Συναντάμε απόψεις συγγραφέων, που μιλούν για την ανάδειξη της γνώσης ως κυρί-

αρχης πλουτοπαραγωγικής πηγής, η οποία στις σύγχρονες συνθήκες παγκοσμιοποί-

ησης και ανάπτυξης στρατηγικών συμμαχιών χωρίς σύνορα εντοπίζεται και πρέπει να 

αντλείται και να ανταλλάσσεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη.  
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Συναντάμε τοποθετήσεις των επιστημόνων πάνω στην προσθήκη πρόσθετης αξίας 

και διαφοροποίησης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που λόγω πολυπλοκότητας δια-

μορφώνουν νέα δεδομένα στον τρόπο εξυπηρέτησης του πελάτη, πριν και μετά την 

πώληση.   

 

Επιπλέον, μία αρκετά μεγάλη μερίδα των θεωρητικών συγγραφέων αναφέρεται στη 

μεταβαλλόμενη φύση του εργατικού δυναμικού που, είτε εξαιτίας πρωτόβουλης κινητι-

κότητας είτε μέσω επιχειρησιακών στρατηγικών μείωσης του προσωπικού, δημιουρ-

γούν την αναγκαιότητα του σχεδιασμού διαδοχής και της πρόνοιας της διαφύλαξης 

του πνευματικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Επιπρόσθετα η ενθάρρυνση της δημι-

ουργικής τριβής και του συνεχόμενου επανελέγχου των δεδομένων λύσεων μέσα σε 

ένα νέο περιβάλλον επιχειρησιακής λογικής, που απομπλέκεται από αυστηρές δομές, 

εξυπηρετεί τη βελτίωση της καινοτομίας, την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, την 

αύξηση της προσαρμοστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας ενός οργανι-

σμού. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται για τη χρησιμότητα της γνώσης στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης, 

καθώς η άυλη φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη 

για διαφοροποίηση που προσδίδει η δημιουργία και αξιοποίηση της άρτιας γνώσης, 

που γεννάται και υφίσταται μέσα στην επιχείρηση. 

 

Καθώς το σύνολο σχεδόν των τοποθετήσεων των θεωρητικών συγγραφέων κινείται 

γύρω από τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης μέσα στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, γίνεται ευλογοφανής στον ανα-

γνώστη η σύνδεση μεταξύ διαχείρισης γνώσης και της επιστήμης του μάρκετινγκ, των 

στόχων και των στρατηγικών της.  

 

Μία μερίδα θεωρητικών συγγραφέων, ωστόσο, προχωρά σε ακόμη μεγαλύτερη ανά-

λυση της χρησιμότητας της διαχείρισης γνώσης από την οπτική θεώρηση του τμήμα-

τος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η διαχείριση της 

γνώσης μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διαχείριση προϊοντικής ανάπτυξης, τη διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αξιοποίηση της 

γνώσης που γεννάται μέσα από τη διεπαφή με τον πελάτη, η προετοιμασία του πωλη-
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τή της πρώτης γραμμής μέσα από σφαιρική πληροφόρηση των προϊόντων της εται-

ρείας, του ανταγωνισμού και των γενικότερων συνθηκών της αγοράς, η αξιοποίηση 

βέλτιστων πρακτικών και η αποφυγή λαθών αλλά και η άμεση προσπέλαση της πλη-

ροφόρησης, όταν αυτή είναι αναγκαία αναδύουν ένα περισσότερο εξειδικευμένο ορι-

σμό, αυτόν που αφορά της διαχείριση της γνώσης των πωλήσεων.  

 

Μία διαφορετική μερίδα συγγραφέων πραγματοποιεί εκτενή ανάλυση στη σχέση και τη 

διαφορά μεταξύ διαχείρισης γνώσης και διαχείρισης πληροφοριών και κάνοντας σαφή 

διάκριση μεταξύ των όρων «δεδομένα», «πληροφορία» και «γνώση» παρουσιάζει τα 

προβλήματα που έχουν προκύψει από τη σύγχυση των παραπάνω εννοιών. Γίνεται 

παραδεκτό από την πλειονότητα, ωστόσο, των θεωρητικών επιστημόνων πως η τε-

χνολογία αποτελεί θεμέλιο λίθο στο οικοδόμημα της διαχείρισης γνώσης και για το λό-

γο αυτό τα περισσότερα εργαλεία διαχείρισης γνώσης, τα οποία παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφία, αφορούν τεχνολογικές και διαδικτυακές εφαρμογές. 

 

Με την παραπάνω επισήμανση της ενδεχόμενης αποτυχίας των συστημάτων διαχεί-

ρισης γνώσης, όταν απλά εκλαμβάνονται ως συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, 

υψηλής επένδυσης ξεκινά μία επιπλέον ενότητα στην ανασκόπηση της θεωρητικής 

βιβλιογραφίας, η οποία αφορά στους λόγους αποτυχίας των συστημάτων και πρακτι-

κών διαχείρισης γνώσης. Εδώ συναντάμε ανασταλτικούς παράγοντες επιτυχίας της 

διαχείρισης γνώσης, όπως η έλλειψη καθορισμένης επιχειρησιακής στρατηγικής, η 

αποθάρρυνση της γέννησης σκέψης και ιδεών μέσα από την απομνημόνευση των 

βέλτιστων πρακτικών, η στατικότητα και η υπερφόρτωση της παρεχόμενης πληροφό-

ρησης, η απροθυμία των υπαλλήλων εξαιτίας έλλειψης κινήτρων και εξαιτίας σκόπιμης 

απόκρυψης της γνώσης για τη διατήρηση της δύναμης, που αυτή τους προσδίδει. 

 

Την ενότητα των κινδύνων αποτυχίας της διαχείρισης γνώσης ακολουθεί η ενότητα 

που αφορά τις προϋποθέσεις καλύτερης λειτουργίας και απόδοσης των εφαρμογών 

διαχείρισης γνώσης. Αυτές αναφέρονται τόσο σε επίπεδο κουλτούρας όσο και στρα-

τηγικών διοίκησης και εργαλείων εφαρμογής. Συνοπτικά αναφέρουμε την ανάγκη  

προσαρμοστικότητας της επιχείρησης σε ένα περιβάλλον συνεχών και αιφνίδιων αλ-

λαγών μέσω επέμβασης πάνω στην ληφθείσα πληροφορία και όχι απλά ανάκτησή 

της, καθώς και μέσω απαλλαγής από το status quo των ‘βέλτιστων πρακτικών’. Επι-

πλέον προτείνεται η αλλαγή κουλτούρας μέσω κατανόησης της αξίας της διαχείρισης 
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γνώσης, της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ενθάρρυνσης του 

διαμοιρασμού γνώσης με τη χρήση κινητήριου μηχανισμού. Οι προτάσεις των συγ-

γραφέων αφορούν, επιπρόσθετα, την επιλογή σωστών εργαλείων διαχείρισης γνώσης 

και κατάλληλων ανθρώπων για το σχεδιασμό της εφαρμογής των συστημάτων και των 

πρακτικών της.  

 

Αναφορικά με την επίδραση των εφαρμογών διαχείρισης γνώσης εγείρεται ένα νέο ε-

πιπλέον θέμα, το οποίο αφορά στη μέτρηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης γνώ-

σης. Εδώ συναντάμε πλήθος διαφορετικών τοποθετήσεων σχετικά με τη δυνατότητα 

μέτρησης άυλων αγαθών, όπως είναι η γνώση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα 

της διαχείρισης γνώσης να προσεγγίσει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας ε-

πιχείρησης, την προστιθέμενη αξία του κάθε υπαλλήλου, την ενσωμάτωση παλαιών 

πρακτικών σε νέες πρωτοβουλίες, μέθοδοι, οι οποίες προτείνονται ως τρόποι αξιολό-

γησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώσης. Η ενότητα ολοκληρώνεται με 

την παράθεση επιστημονικών οπτικών θεώρησης της μέτρησης των άυλων αγαθών. 
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2.5.ii Συμπεράσματα Εμπειρικής Βιβλιογραφίας 
 
Στα πλαίσια της εμπειρικής βιβλιογραφίας συναντάμε την ανάλυση και τα αποτελέ-

σματα της προσωπικής μελέτης μίας σειράς ερευνητών πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, 

που συζητήθηκαν στη θεωρητική βιβλιογραφία. 

 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας με  τις εμπειρικές έρευνες, που πε-

ριγράφονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο με ειδική αναφορά στις ιδέες και τα ερεθίσμα-

τα που προέκυψαν για τη συγκεκριμένη έρευνα. 
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Σύνοψη συμπερασμάτων εμπειρικής βιβλιογραφίας και ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα 
Ερευνητές-Συγγραφείς Αντικείμενο Έρευνας Συμπέρασμα Πρόκληση για περαιτέρω έρευνα 

Ash (2002b) 

Μελέτη επιτυχημένων περιπτώσεων 
εφαρμογής διαχείρισης γνώσης σε 
federal group και σε αεροναυπηγική 
επιχείρηση 

Η διαχείριση γνώσης ευνοεί την ανάπτυξη της 
καινοτομίας καθώς βοηθά τους υπαλλήλους α) 
να μειώσουν το χρόνο αναζήτησης και β) να 
κατανοήσουν και να ενστερνιστούν τον επιχει-
ρησιακό σκοπό 

Έρευνα για την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης γνώσης στα τραπεζικά ιδρύ-
ματα 

Hall (2003)  

Μελέτη επιτυχημένης περίπτωσης 
εφαρμογής διαχείρισης γνώσης σε 
εταιρεία αμυντικών συμβολαίων της 
Αυστραλίας 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης ευνοούν την 
αποθήκευση της γνώσης με ηλεκτρονικό τρόπο 
σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή εγγράφων

Έρευνα για την ύπαρξη και την αποτελε-
σματικότητα των ηλεκτρονικών βάσεων 
γνώσης των τραπεζικών ιδρυμάτων 

Ford και Angerneier 
(2004)  

Μελέτη επιτυχημένης περίπτωσης 
εφαρμογής διαχείρισης γνώσης σε 
νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών 

Η δημιουργία, συγκράτηση και χρήση του πνευ-
ματικού κεφαλαίου εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά 

Έρευνα για: 
->τις μεθόδους δημιουργίας, αποθήκευ-
σης και χρήσης της γνώσης μέσα σε ένα 
τραπεζικό οργανισμό 
->το είδος της γνώσης που δύναται να 
βοηθήσει τον υπάλληλο της τράπεζας 
κατά τη διενέργεια προσωπικής πώλησης 
και να του εξασφαλίσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

Griffy και Fletcher (2001) 

Μελέτες επιτυχημένων περιπτώσεων 
της δικτυακής πύλης ως εργαλείου 
διαχείρισης γνώσης σε επιχειρήσεις 
διαφορετικών κλάδων 

Η διαχείριση γνώσης αυξάνει  την παραγωγικό-
τητα, ενισχύει την επιχειρησιακή επικοινωνία 
ακόμη και σε απομακρυσμένα εργασιακά τμή-
ματα μέσα από τη μετάδοση εσωτερικών πλη-
ροφοριών και ευνοεί τη συνεργασία 

Έρευνα για: 
->την πολιτική επιχειρησιακής επικοινωνία 
και τους τρόπους διαμοιρασμού της γνώ-
σης προς όλες τις κατευθύνσεις: α) διοί-
κηση προς προσωπικό, β) προσωπικό 
προς διοίκηση, γ) προσωπικό προς προ-
σωπικό 
->τις δυνατότητες που δίνουν οι γνωστικές 
βάσεις μέσω του εσωτερικού ηλεκτρονι-
κού δικτύου κάθε τράπεζας για ενημέρω-
ση και μετάδοση πληροφοριών 
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Yuva (2002)  
Περιγραφή συγκεκριμένου συστήμα-
τος διαχείρισης γνώσης "Eureka" της 
εταιρείας Xerox 

Ο σκοπός του συστήματος υπήρξε η εισαγωγή 
λύσεων από τους 23.000 μηχανικούς της εται-
ρείας από όλο τον κόσμο σε μία γνωστική βάση 
μέσα σε διαδικτυακό περιβάλλον.  
Το σύστημα προβλέπει: 
�τη δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών 
γλωσσών,  
�τον έλεγχο κάθε προτεινόμενη λύσης από ένα 
ανώτερο στέλεχος πριν την εισαγωγή του στη 
βάση,  
�την αναγραφή του ονόματος του μηχανικού 
δίπλα στην προτεινόμενη επίλυση, ως μέσο εν-
θάρρυνσης συμμετοχής.  

Έρευνα για: 
->τη χρησιμότητα ενός καταλόγου με πα-
ραδείγματα επιτυχημένων ή λανθασμένων 
πρακτικών για μελλοντική αξιοποίηση ή 
αποφυγή  
->την ύπαρξη μηχανισμού φιλτραρίσμα-
τος και έγκρισης κατά τη μετάδοση νέων 
ιδεών 
->δυνατότητα ανάδειξης του στελέχους-
κατόχου των νέων ιδεών, και τη λειτουρ-
γία της για ενθάρρυνση του διαμοιρασμού 
της γνώσης 

Ιστοσελίδα της εταιρείας 
Atlassian (Πρόσβαση 
2004) 

Περιγραφή συγκεκριμένου συστήμα-
τος διαχείρισης γνώσης "Confluence" 
της εταιρείας Atlassian 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος που αφο-
ρούν την ευφυΐα οργάνωσης, ανάκτησης και 
αλλαγής του περιεχομένου του το καθιστούν 
αποδοτικό σε τμήματα σχεδιασμού και ανάπτυ-
ξης, πωλήσεων, διοίκησης και ανθρώπινου δυ-
ναμικού. 

Έρευνα: 
->για τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμε-
νο των βάσεων γνώσης κάθε τράπεζας 
και τη συνδρομή τους στη διαδικασία της 
εργασιακής ροής και ειδικότερα της πώ-
λησης 
->σε επίπεδο διοίκησης για την ύπαρξη 
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 
των στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού και 
τη δυνατότητα αποτίμησης της απώλειας 
σε περίπτωση αποχώρησης ενός υπαλ-
λήλου 

Binder (1998) 
Περιγραφή συγκεκριμένης δομής ενός 
συστήματος διαχείρισης γνώσης 
"Product Knowledge Architecture" 

Η αρχιτεκτονική δομή ενός συστήματος διαχεί-
ρισης γνώσης προτείνεται να φέρει συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά όπως κατάτμηση του υλικού 
σε μεγάλα τμήματα, ακολούθησης ίδιας δομής 
για τη διευκόλυνση του χρήστη, σχηματική πα-
ρουσίαση πληροφοριών για διευκόλυνση της 
εκμάθησης, συνδεσμολογία των περιεχομένων. 

Έρευνα για τα χαρακτηριστικά δομής και 
περιεχομένου των βάσεων γνώσης κάθε 
τράπεζας  
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Ιστοσελίδα της εταιρείας 
Realcom (Πρόσβαση 
2006) 

Περιγραφή συγκεκριμένης κουλτούρας 
διαχείρισης γνώσης σε "ανοιχτό" ορ-
γανισμό (Project με το όνομα "Open") 
και συγκεκριμένου συστήματος διαχεί-
ρισης γνώσης "Knowledge Market" 
στην Ιαπωνική Τράπεζα Bank of To-
kyo-Mitsubishi Ltd 

Στόχος του "ανοιχτού οργανισμού" υπήρξε η 
επιτάχυνση του πελατοκεντρικού συστήματος 
εξυπηρέτησης και ο τρόπος η διεύρυνση της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα ιε-
ραρχίας και η μετάδοση γνώσης με τη δυνατό-
τητα ανατροφοδότησης. Το σύστημα διαχείρι-
σης γνώσης στηρίζεται:�στην καταγραφή και 
διανομή της σοφίας που προκύπτει από κάθε 
πετυχημένη πώληση, �την οργάνωση και χαρ-
τογράφηση των διαθέσιμων πληροφοριών, 
�την παροχή βοήθειας στους πωλητές της 
πρώτης γραμμής των τραπεζικών καταστημά-
των 

Έρευνα για: τη δυνατότητα ανατροφοδό-
τησης στη μεταδιδόμενη γνώση, την αξία 
της εργασιακής εμπειρίας γενικότερα και 
της εμπειρίας μιας πετυχημένης πώλησης 
πιο ειδικά, την ποιότητα οργάνωσης του 
διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού, τους 
τρόπους στήριξης στους πωλητές της 
πρώτης γραμμής (γνωστικές βάσεις, 
helpdesk) 

Ιστοσελίδα της εταιρείας 
IBM (Πρόσβαση 2006) 

Περιγραφή συγκεκριμένου συστήμα-
τος διαχείρισης γνώσης "VR Knowl-
edge Portal" στην  κοινοπραξία 1.300 
συνεταιριστικών Τραπεζών στη Γερ-
μανία 

Οι κανόνες, οι περιορισμοί και οι πρακτικές 
χρηματοδοτήσεων απαιτούν συχνή και επίκαιρη 
ενημέρωση του προσωπικού που εξασφαλίζεται 
μέσα από μία γνωστική πύλη που συγκεντρώνει 
τις πληροφορίες και διευκολύνει την αναζήτηση 
βοηθώντας τον πωλητή στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη και τη λήψη ταχύτερων και καλύτερων 
αποφάσεων δανειοδότησης 

Έρευνα για τη διαδικασία ενημέρωσης και 
μάθησης μέσα από:  
�το διαμοιρασμό της εργασιακής εμπειρί-
ας μεταξύ συνάδελφων 
�τη μετάδοση πληροφοριών από τη Διοί-
κηση 
�την πληροφόρηση από τις βάσεις γνώ-
σης 
�τις εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε τρά-
πεζας 
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Karagiannis και Woitsch 
(2002) 

Περιγραφή συγκεκριμένης προσέγγι-
σης της διαχείρισης γνώσης "Promote"

Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα αδυ-
ναμίας:�πρόσβασης σε αποθηκευμένες πλη-
ροφορίες �μετατροπής πληροφοριών σε εφαρ-
μόσιμη γνώσηπροτείνεται μία σειρά εργαλείων 
διαχείρισης γνώσης για κάθε στάδιο του κύκλου 
ζωής της.Σε περιγραφή ενός εργαλείου διαχεί-
ρισης γνώσης για τα προσόντα και τα αντικείμε-
να ευθύνης  του προσωπικού προτείνονται 
τρόποι για τον εντοπισμό ενός "ειδικού" 

Έρευνα για την ύπαρξη συγκεκριμένων 
εργαλείων γνώσης και τη στάση απέναντι 
σε αυτά όπως:φόρουμ συζήτησης, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική μάθη-
ση, ευφυής κατάλογος προσωπικού, κα-
τάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερω-
τήσεις-απαντήσεις 

Sarkar και 
Bandyopashyay (2002) 

Περιγραφή συγκεκριμένου μοντέλου 
διαχείρισης γνώσης "Knowledge 
Point" στη συμβουλευτική 
εταιρείαPricewaterhouseCoopers Ltd 
της Ινδίας 

Η χρήση των οντολογιών, της δυνατότητας μο-
ντελοποίησης ενός οργανισμού βοηθά στην 
σχηματική αναπαράσταση του δικτύου γνώσης 
μίας επιχείρησης. Η ολοκληρωμένη μοντελο-
ποίηση της γνώσης αναδεικνύει είδη γνώσης, 
εργαλεία διαχείρισής της καθώς και παραμέ-
τρους χρήσης της όπως ασφάλεια και πρόσβα-
ση χρηστών, συνδεσμολογία και επικαιροποίη-
ση περιεχομένων 

Έρευνα για τα συγκεκριμένα εργαλεία και 
παραμέτρους των ηλεκτρονικών γνωστι-
κών βάσεων σε κάθε τράπεζα 

Sure et al (2002) 

Περιγραφή μεθοδολογίας "On-to-
knowledge" για την ανάπτυξη οντολο-
γιών προκειμένου να εφαρμοστεί σύ-
στημα διαχείρισης γνώσης στην α-
σφαλιστική εταιρεία Swiss Life Της 
Ελβετίας 

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη οντολογιών για την 
μοντελοποίηση του δικτύου γνώσης συμβάλει 
στη διαχείριση των δεξιοτήτων και την αναζήτη-
ση εξειδικευμένων στελεχών κατά τη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Έρευνα σε επίπεδο διοίκησης για την ύ-
παρξη και το μηχανισμό ανάπτυξης πλη-
ροφοριακού συστήματος διαχείρισης των 
στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού  
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Matta et al (2002) 
Περιγραφή συγκεκριμένου συστήμα-
τος διαχείρισης γνώσης "Project 
Memory" 

Η δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης 
όλων των στοιχείων που αφορούν ένα έργο βο-
ηθά την αποφυγή παρελθοντικών λαθών και 
επίλυση προβλημάτων 

Έρευνα για τη στάση απέναντι στις πετυ-
χημένες και αποτυχημένες παρελθοντικές 
πρακτικές και τον τρόπο ενημέρωσης για 
αυτές 

Rosenberg (2002) 
Περιγραφή αποτυχημένης περίπτω-
σης εφαρμογής συστήματος διαχείρι-
σης γνώσης 

Η αφοσίωση στην τεχνολογία διαχείρισης γνώ-
σης χωρίς ανάλογη αλλαγή στην κουλτούρα της 
επιχείρησης οδηγεί στην αρτηριοσκλήρωση και 
την αποτυχία του μηχανήματος 

Έρευνα σε επίπεδο διοίκησης για την κα-
τανόηση της έννοιας διαχείρισης γνώσης 
σε έναν τραπεζικό οργανισμό σε σύγκρι-
ση με την πρακτική διαχείρισης πληροφο-
ριών  

Ash (2002a) 
Περιγραφή αποτυχημένης περίπτω-
σης εφαρμογής συστήματος διαχείρι-
σης γνώσης 

Η ταύτιση της τεχνολογίας με τη γνώση χωρίς 
την ενίσχυση των σχέσεων και των επαφών 
μεταξύ του προσωπικού για το διαμοιρασμό της 
γνώσης καταλήγει σε αποτυχημένες υπέρογκες 
επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα την 
ίδια στιγμή που η εργασιακή εμπειρία αναδει-
κνύεται ιδιαιτέρως ωφέλιμη, όταν οι υπάλληλοι 
στρέφονται σε έμπειρους συναδέλφους 

Έρευνα για το εργασιακό κλίμα στο τρα-
πεζικό περιβάλλον και τη σχέση του με τη 
στάση απέναντι στη διαχείριση γνώσης  
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Martin (2000) 

Έρευνα των Stivers et al (1998) για τη 
μέτρηση των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ 500 εταιρειών των 
Ηνωμένων Πολιτειών και 300 εται-
ρειών του Καναδά 

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν 
το ανθρώπινο δυναμικό τους και παρόλο που 
χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης δεν αξιο-
ποιούν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν 

Έρευνα για τον τρόπο αντίληψης της αξί-
ας και αποτίμησης του πνευματικού κεφα-
λαίου στις τράπεζες  

Chang Lee (2002) 

Έρευνα για έναν μετρητή αποδοτικό-
τητας της διοίκησης γνώσης μεταξύ 
101 εταιρειών της Κορέας, εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο.  

Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου-οι 
ερωτήσεις του οποίου αφορούσαν καθένα από 
τα στάδια της κυκλικής διαδικασίες της γνώσης. 
Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα πως 
υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της τιμής με-
τοχής, του δείκτη PER και των κονδυλίων έρευ-
νας και ανάπτυξης μιας εταιρείας με το δείκτη 
αποδοτικότητας της διοίκησης γνώσης. 

Έρευνα με τη χρήση παρόμοιων ερωτή-
σεων που περιγράφουν το βαθμό διαχεί-
ρισης γνώσης σε ένα οργανισμό. 

Kahn and Adams (2001) 

Εμπειρική ανάλυση των δικτύων α-
νταλλαγής ευφυΐας ανάμεσα σε στελέ-
χη πρόβλεψης πωλήσεων και ανά-
πτυξης νέων προϊόντων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερω-
τηματολογίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα περισσότερα στελέχη πρόβλεψης πωλήσεων 
στηρίζονται σε δεδομένα και πληροφορίες (με 
αυτή τη σειρά προτίμησης) και όχι στη γνώση. 
Προτίμηση παρατηρείται στην προσωποποιη-
μένη στρατηγική (ανταλλαγή απόψεων μέσα 
από κατ' ιδίαν επαφή), η οποία, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, σε συνδυασμό με μία επαρκώς 
κωδικοποιημένη στρατηγική δύναται να συμβά-
λει στη βελτίωση προβλέψεων  

Έρευνα για την άποψη των υπαλλήλων 
κάθε τράπεζας για το βαθμό συναντήσε-
ων σε επίπεδο Καταστήματος και συνδυ-
ασμός αυτού με το επίπεδο διαχείρισης 
γνώσης 
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Wilson (2002) 

Έρευνα για την αντίληψη και τη σπου-
δαιότητα της διαχείρισης γνώσης στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχει-
ρηματικό κόσμο 

Ο όρος διαχείρισης γνώσης έχει υπερεκτιμηθεί, 
καθώς αποτελεί αντικατάσταση του όρου δια-
χείριση πληροφοριών τόσο στον κλάδο πληρο-
φοριακών συστημάτων και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών όσο και στις πανεπιστημιακές σχο-
λές για λόγους marketing   

Έρευνα σε επίπεδο διοίκησης και προ-
σωπικού για την αντίληψη διαφοράς μετα-
ξύ πληροφορίας και γνώσης μέσα από 
ερωτήσεις σχετικές με την αξία της εμπει-
ρίας και της δυνατότητας χρήσης της  

Coakes et al (2004) 

Πρόβλημα διαδοχής της διοίκησης 
των βρετανικών πανεπιστημίων εξαι-
τίας της συνταξιοδότησης των ακαδη-
μαϊκών 

Ο αποτελεσματικός διαμοιρασμός της γνώσης 
περιορίζει τον κίνδυνο απώλειάς της  

Έρευνα για την πρόνοια διαμοιρασμού και 
δέσμευσης της γνώσης στα τραπεζικά 
ιδρύματα για την αντιμετώπιση του φαι-
νόμενου κάθε μορφής αποχώρησης των 
υπαλλήλων και όχι μόνο συνταξιοδότησης 

Fourie and Schilawa 
(2004) 

Έρευνα για την διαχείριση γνώσης και 
για τη χρησιμότητας ενός εκ των ερ-
γαλείων αυτής (χαρτογράφησης εν-
νοιών) στον τραπεζικό και ασφαλιστι-
κό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης ενός 
Γερμανικού χρηματοπιστωτικού-
ασφαλιστικού οργανισμού 

Η έρευνα σε στελέχη και υπαλλήλους του οργα-
νισμού ανέδειξε τις υφιστάμενες πρακτικές δια-
χείρισης γνώσης: intranet, e-mail, e-bulletin, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομαδική εργασία. Επί-
σης έδειξε ότι κυριαρχεί το εσωτερικό δίκτυο και 
η επαφή με τους συναδέλφους ως οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες και προτιμώμενες πηγές 
γνώσης. Ανάμεσα στα προβλήματα καταγράφη-
καν η απουσία ελκυστικότητας του περιβάλλο-
ντος χρήστη, η χαμηλή ταχύτητα, η χαμηλή 
ποιότητα συνδεσμολογίας. Η έρευνα έδειξε ότι 
ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποιεί τους χάρτες 
εννοιών 

Έρευνα για τη χρησιμότητα και την πολι-
τική των εκπαιδευτικών διαδικασιών της 
κάθε Τράπεζας ως πηγή γνώσης. Έρευνα 
για τα προτιμώμενα εργαλεία των υπαλ-
λήλων (υφιστάμενα ή προτεινόμενα) και 
για τα προβλήματα στο εσωτερικό δίκτυο 
πληροφόρησης 
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Liao et al (2004) 

Έρευνα για τη σύνδεση που υπάρχει 
ανάμεσα στην εσωτερική διαπροσω-
πική υπαλληλική σχέση και την πρό-
θεσή των υπαλλήλων για διαμοιρασμό 
της γνώσης τους. Μελέτη περίπτωσης 
μίας χρηματοοικονομικής-
ασφαλιστικής εταιρείας της Ταϊβάν. 

Η έρευνα μελετά την πρόθεση των υπαλλήλων 
να διαμοιραστούν τη γνώση τους σε συνάρτηση 
με παράγοντες όπως το εργασιακό περιβάλλον, 
τις συνθήκες σεβασμού, υποστήριξης, δικαιο-
σύνης, τις σχέσεις με τους ανώτερους, το επί-
πεδο ικανοποίησης και το βαθμό αυτό-
εκμάθησης. Οι ερευνητές καταλήγουν πως οι 
συνθήκες σεβασμού, η αντίληψη για τη δικαιο-
σύνη και οι σχέσεις με τους ανώτερους επηρεά-
ζουν τη στάση των υπαλλήλων απέναντι στο 
διαμοιρασμό της γνώσης τους. 

Έρευνα για τη σχέση του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος με την πρόθεση διαμοιρα-
σμού της γνώσης. Εκτός από τα χαρα-
κτηριστικά του περιβάλλοντος που περι-
γράφονται στην προηγούμενη έρευνα 
προστίθενται χαρακτηριστικά όπως συ-
νεργασία, συνεννόηση, εύκολη πρόσβαση 
σε ανώτερα στελέχη (και όχι απλά σχέση), 
κοινό όραμα, αδιαφορία, ανασφάλεια, πί-
εση (χρόνου και στοχοθεσίας). Επιπλέον 
πρόκληση για έρευνα για έναν εκ των πε-
ριορισμό των ερευνητών-της σχέσης με-
ταξύ της πρόθεσης διαμοιρασμού γνώσης 
και του επιπέδου ιεραρχίας. 

Coakes et al (2005) 

Έρευνα σε διοικητικά στελέχη επιχει-
ρήσεων διαφόρων κλάδων για την 
αξιολόγηση των μεθόδων διαχείρισης 
γνώσης που εφαρμόζουν 

Τα εγχειρήματα διαχείρισης γνώσης σε επιχει-
ρήσεις, που η οργανωσιακή κουλτούρα είναι 
αντίθετη στην αλλαγή και την εκμάθηση νέων 
πρακτικών εργασιακής ροής  έχουν αποτυχημέ-
νη κατάληξη  

'Έρευνα σε επίπεδο διοίκησης για την 
κατανόηση της έννοιας διαχείρισης γνώ-
σης και την αποτελεσματικότητά της πολι-
τικής που εφαρμόζουν 

 

Πίνακας 2: Συνοπτική Παρουσίαση της Εμπειρικής Βιβλιογραφίας 
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Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε ανέδειξε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων 

προς περαιτέρω διερεύνηση. Μέσα από αυτή οδηγούμαστε στη διαμόρφωση του ερευνη-

τικού πεδίου της διατριβής μας, πάνω στο οποίο θα «χτιστεί» το υπόδειγμά της. Το ερευ-

νητικό πεδίο της διατριβής καθορίζει τα ερωτήματα της έρευνας στα οποία προσπαθούμε 

να δώσουμε απάντηση μέσα από την περιγραφική και στατιστική ανάλυση των στοιχείων 

που συγκεντρώνουμε.  

 

Το υπόδειγμα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές παραμέτρους της έρευνας, οι οποίες με-

ταφράζονται σε υποθέσεις της συγκεκριμένης διατριβής και περιγράφονται αναλυτικά στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο. Η «περιοχή ελέγχου» των υποθέσεών μας, δηλαδή τα αντικείμε-

να των ερευνών μας είναι οι Τραπεζικοί Οργανισμοί της Ελλάδος και οι εργαζόμενοι σε 

αυτούς. 

 

Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επιπρόσθετα τη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκε και αφορά τη διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων σε διοικητικά στελέ-

χη έξι Τραπεζών και τη διανομή ερωτηματολογίου σε εργαζόμενους κάθε βαθμίδας δεκα-

τεσσάρων Τραπεζών. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερωτήσεων του ερωτηματο-

λογίου πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων, καθώς και του ερωτη-

ματολογίου που διανεμήθηκε προς συμπλήρωση.  

 

Στο Κεφάλαιο συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή της στατιστικής μεθοδολογίας όπου αιτιο-

λογείται ο τρόπος επεξεργασίας των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω του διανεμη-

μένου ερωτηματολογίου. 

 

Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των βασικών στοιχείων της έρευνας, όπως 

ορίζονται από το ερευνητικό πεδίο και το υπόδειγμα της διατριβής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Η ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές πηγές έδωσε έναυσμα για διερεύνηση: 

 των πολιτικών διαχείρισης γνώσης που εφαρμόζονται στις ελληνικές τρά-

πεζες ως προς: 

o τις διαδικασίες εκπαίδευσης 

o την εφαρμογή και την ενίσχυση της επικοινωνίας  

o την εφαρμογή και την ενίσχυση του διαμοιρασμού της γνώσης 

o την πρόνοια για την αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση της 

γνώσης 

 της στάσης του προσωπικού απέναντι στη χρησιμότητα της διαχείρισης 

γνώσης και των μεθόδων της 

 

Κάτω από το πρίσμα της κυκλικής ροής της οργανωσιακής γνώσης η παρού-

σα διατριβή επιχειρεί να περιγράψει την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης 

γνώσης που επικρατεί στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μελετώντας 

κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της γνώσης μέσα από την οπτική θεώρηση τό-

σο της διοίκησης όσο και του προσωπικού. 

 

Πέρα από τη σφαιρική αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πάνω στις πο-

λιτικές που εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία, την αποθήκευση, το διαμοιρα-

σμό, την ανάκτηση και την αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης στις ελληνι-

κές τράπεζες,   το ερευνητικό πεδίο της διατριβής περιλαμβάνει την ανάλυση 

των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση του προσωπικού ως προς αυτές 

τις πολιτικές. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται το ακόλουθο υπόδειγμα της έ-

ρευνας το οποίο αναπαριστά τους ελέγχους των υποθέσεων.  

3.2 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
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3.4 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
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που ορίζεται από: 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Διαμοιρασμός γνώσης συναδέλφων από εκπαιδευτικά προγράμματα 

Συχνότητα συμβουλών από έμπειρους συναδέλφους 

Χρήση καλής πρακτικής 

Μετάδοση καλής πρακτικής 

Διαμοιρασμός γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα 

Φροντίδα για διαμοιρασμό της γνώσης πριν την αποχώρηση 
από την εργασία 

βελτιώνεται από:

Κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης των υπαλλήλων 

Εργασιακό Κλίμα

Εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων

Υπηρεσιακά Στοιχεία των υπαλλήλων

Προσωπικά Στοιχεία των υπαλλήλων 

Κινητήριος Μηχανισμός για ενίσχυση μετάδοσης γνώσης 

Ο διαμοιρασμός γνώσης από την εκπαιδευτική διαδικασία 

βελτιώνεται από:

Εκπαιδευτική Κουλτούρα της Εταιρείας 

Ο διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας 

Πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας   

Διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας   

βελτιώνεται από:

Άποψη υπαλλήλων για αποτελεσματικότητα Μ.Δ.Γ.    

Άποψη υπαλλήλων για αποτελεσματικότητα εργαλείων γνώ-
σης 

Κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης 

Ύπαρξη Μ.Δ.Γ.   

βελτιώνεται από: 
Τρόπος υποχώρησης 

Είδος υποχώρησης  
Σχήμα 10: Το Υπόδειγμα της διατριβής (Ι) 
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ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 που ορίζεται από: 

Υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας 

Παροχή νέων γνώσεων-δεξιοτήτων 

βελτιώνεται από: 

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Ιδιότητα εισηγητών εκπαίδευσης και σπουδαιότη-
τα αυτής για τους υπαλλήλους 

Προτεραιότητα στο περιεχόμενο του εκπαιδευτι-
κού σεμιναρίου 

 
Σχήμα 11: Το Υπόδειγμα της διατριβής (ΙΙ) 
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ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΗΣ 

 που ορίζεται από: 

Βοήθεια στη διεκπεραίωση των θεμάτων εργασίας 

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο του ενημερωτικού υλικού 

βελτιώνεται από:

Συχνότητα καταφυγής σε οδηγούς και εγχειρίδια 

Χαρακτηριστικά του ενημερωτικού οδηγού 

 
Σχήμα 12: Το Υπόδειγμα της διατριβής (ΙΙ) 
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Α. Ο διαμοιρασμός της γνώσης, που ορίζεται από: 

 Το αν μοιράζονται οι υπάλληλοι με την ομάδα τους τη γνώση που απέκτησαν μετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) 

 Το αν μοιράζονται οι συνάδελφοί τους με την ομάδα τους τη γνώση που απέκτησαν 

μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) 

  Πόσο συχνά συμβουλεύονται οι υπάλληλοι έμπειρους συναδέλφους για την  επίλυση 

ενός προβλήματος (CV27) 

 Εάν έχουν χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική που είχε αποδώσει σε κάποιον άλλον 

συνάδελφο (CV33) 

  Εάν έχουν ποτέ μοιραστεί με κάποιον άλλον συνάδελφο μία καλή πρακτική που είχε 

αποδώσει στην εργασία τους ή έναν τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος  (CV36)  

 Τη φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης στους συναδέλφους πριν από την αποχώρηση 

από την εργασία τους (CV55) 

 

Βελτιώνεται από: 

1. την κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης που έχουν οι υπάλληλοι, η οποία χαρα-

κτηρίζεται από  

o τη σημαντικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στις πηγές άντλησης γνώ-

σης ενός οργανισμού (AV1, AV2, AV3, AV4) 

o την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα της χρήσης της 

γνώσης των άλλων (CV58, CV59, CV60, CV61, CV62, CV63, CV64) 

o την προθυμία τους να διαμοιραστούν τη γνώση τους με ή χωρίς προϋποθέ-

σεις (CV39). 

2. το εργασιακό κλίμα (AV12, AV13, AV14, AV15, AV16, AV17, AV18, AV19, AV20, 

AV21, AV22) 

3. την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων, η οποία χαρακτηρίζεται από: 

o το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων (FV3) 

o την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης στο χώρο εργασίας (AV10) 

o τη σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας 

(AV11) 

3.5 : ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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4. τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων, τα οποία συνίστανται σε: 

o χρόνο εργασίας στην ίδια Τράπεζα (FV5) 

o το χρόνο εργασίας στο ίδιο Τμήμα-Υπηρεσία (FV6) 

o το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται (FV7) 

o το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη (FV8) 

o τη θέση τους στο Κατάστημα (FV9) 

5. τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, τα οποία συνίστανται σε: 

o ηλικία (FV1) 

o φύλο (FV2) 

o τράπεζα στην οποία εργάζονται (FV4) 

6. τoν κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης, που χαρα-

κτηρίζεται από: 

 την ύπαρξη μηχανισμού κινήτρων στον οργανισμό (CV40) 

 τη σημαντικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι σε τύπους κινήτρων για τη μετάδοση  

της γνώσης τους (CV43, CV44, CV45, CV46) 
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 Β. Ειδικά ο διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την εκπαιδευτική δια-
δικασία, δηλαδή: 

 Το αν μοιράζονται οι υπάλληλοι με την ομάδα τους τη γνώση που απέκτησαν μετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) 

 Το αν μοιράζονται οι συνάδελφοί τους με την ομάδα τους τη γνώση που απέκτησαν 

μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) 

βελτιώνεται από την εκπαιδευτική κουλτούρα της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται 

από: 

1. Τη συχνότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (BV1) 

2. Την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος (BV12, BV13, BV14) 

3. Την εφαρμογή μεθόδων μάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλλήλων απέ-

ναντι σε αυτές (BV15, BV16, BV17, BV18) 

4. την αποτελεσματικότητα που της αποδίδουν οι υπάλληλοί της, δηλαδή: 

 αν υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακο-

λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 

 αν πιστεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη δομή και το περιεχόμε-

νό τους μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις / δεξιότητες 

(BV23) 
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Γ. Ειδικά ο διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας, δηλαδή: 

 Πόσο συχνά συμβουλεύονται οι υπάλληλοι έμπειρους συναδέλφους για την  επίλυση 

ενός προβλήματος (CV27) 

 Εάν έχουν χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική που είχε αποδώσει σε κάποιον άλλον 

συνάδελφο (CV33) 

 Εάν έχουν ποτέ μοιραστεί με κάποιον άλλον συνάδελφο μία καλή πρακτική που είχε 

αποδώσει στην εργασία τους ή έναν τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος  (CV36) 

 Τη φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης στους συναδέλφους πριν από την αποχώρηση 

από το χώρο εργασίας (CV55) 

βελτιώνεται από  
1. την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται από : 

 τη συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος (CV1) 

 τη συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος-Υπηρεσίας (CV2) 

 τον εύκολο εντοπισμό αρμόδιων συναδέλφων (CV28) 

 

2. τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων, η οποία 

χαρακτηρίζεται από: 

 το αν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανάλογα με το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53) 

 το αν οι υπάλληλοι μεταδίδουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανάλογα με το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54) 

3. την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοι-
ρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα-Υπηρεσία (CV8, CV9, CV10, CV11, CV12) 

4. την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώ-
σης (EV9, EV10, EV11,EV12,EV13,EV14,EV15,EV16) 

5. τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώ-
σης (EV17, EV18, EV19, EV20, EV21) 

6. την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο 
σύνολο του προσωπικού (CV47). 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 217

 
Δ. Ειδικά η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση ενός υ-
παλλήλου (CV55) βελτιώνεται από: 

1. το αν η αποχώρηση είναι οικιοθελής (CV56) 

2. το είδος της οικειοθελούς αποχώρησης (CV57) 

 
E. Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολι-
τικής, η οποία φαίνεται από: 
1. το αν  οι υπάλληλοι υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 

2. το αν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας, με τη 

δομή και το περιεχόμενό τους, μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις/ 

δεξιότητες (BV23). 

βελτιώνεται από : 

α) τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χαρακτηρίζεται από: 

 τη  συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (BV1) 

 τη χρονική τοποθέτηση του σεμιναρίου (BV2) 

γ) την ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε 
αυτή (BV6, BV7) 

ε) την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκπαιδευτι-
κού σεμιναρίου (BV12, BV13, BV14) 

 
Ζ. Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των βάσεων γνώσης, η 

οποία φαίνεται από: 

1. το αν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση θε-

μάτων της εργασίας τους (DV3) 

2. το αν οι υπάλληλοι είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του ενημερωτικό υλικού 

που έχουν στη διάθεσή τους (DV5)  

βελτιώνεται από: 
α) τη συχνότητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια 
για συνδρομή στην εργασία τους (DV1, DV2) 

β) τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού 
 μορφή περιεχομένου (DV4) 

 ευκολία αναζήτησης του περιεχομένου του ενημερωτικού υλικού (DV6) 
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Αρχικά πραγματοποιούμε ελέγχους ανεξαρτησίας για να διαπιστώσουμε αν υφίσταται 

σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών του ελέγχου, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες 

σε κατηγορίες. 

 

Οι υποθέσεις ανεξαρτησίας μαζί με τις υπο-υποθέσεις στις οποίες αναλύονται παρατίθε-

νται στους παρακάτω πίνακες: 

 
 

 

  

3.5i : ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
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Υποθέσεις Υπουποθεσεις 

H1α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. [BV20] 

  

Η1β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υπαλ-
λήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.[BV21] 

  

Η1γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που 
διαθέτουν οι υπάλληλοι.[CV27] 

  

Η1δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που 
διαθέτουν οι υπάλληλοι.[CV33] 

  

Η1ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της 
γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.[CV36] 

  

Η1: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από την 
ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που 
διαθέτουν οι υπάλληλοι 

Η1ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. 
[CV55] 

Πίνακας 3: Υπόθεση Η1 
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Η2α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί.[BV20] 

  

Η2β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υ-
παλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί 
[BV21] 

  

Η2γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. [CV27] 

  

Η2δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. [CV33] 

  

Η2ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. [CV36] 

  

Η2: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από το 
εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 

Η2ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. [CV55] 

 
Πίνακας 4: Υπόθεση Η2 
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Η3α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. [BV20] 

  

Η3β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υ-
παλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[BV21] 

  

Η3γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[CV27] 

  

Η3δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. [CV33] 

  

Η3ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλή-
λων.[CV36] 

  

Η3: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. 

Η3ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[CV55] 

 

Πίνακας 5: Υπόθεση Η3 
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Η4α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 
[BV20] 

  

Η4β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υ-
παλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.]BV21] 

  

Η4γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV27] 

  

Η4δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV33] 

  

Η4ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των 
υπαλλήλων.[CV36] 

  

Η4: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από τα 
υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Η4ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV55] 

 

Πίνακας 6: Υπόθεση Η4 
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Η5α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[BV20] 

  

Η5β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υ-
παλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[BV21] 

  

Η5γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV27] 

  

Η5δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV33] 

  

Η5ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των 
υπαλλήλων.[CV36] 

  

Η5: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Η5ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV55] 

 

Πίνακας 7: Υπόθεση Η5 
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Η6α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους 
στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης.[BV20] 

  

Η6β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υ-
παλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης.[BV21] 

  

Η6γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρα-
σμού γνώσης.[CV27] 

  

Η6δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρα-
σμού γνώσης.[CV33] 

  

Η6ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση 
του διαμοιρασμού γνώσης.[CV36] 

  

Η6: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από τον 
κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυσή του. 

Η6ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 
από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης.[CV55] 

 

Πίνακας 8: Υπόθεση Η6 
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Η7α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τη συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.[BV20] 
  

H7: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την εκπαι-
δευτική διαδικασία εξαρτάται από τη συχνότητα παρακολούθη-

σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Η7β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τη συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. 
[BV21] 

 
 
 

Η8α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.  
[BV20] 
  

Η8: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την εκπαι-
δευτική διαδικασία εξαρτάται από την προτεραιότητα των υπαλ-

λήλων στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η8β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 
[BV21] 

 
 
 

Η9α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την εφαρμογή των μεθόδων μάθησης από απόσταση και τη στάση των 
υπαλλήλων απέναντι σε αυτές. 
[BV20] 
  

Η9: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την εκπαι-
δευτική διαδικασία εξαρτάται από την εφαρμογή των μεθόδων 
μάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλλήλων απέναντι 

σε αυτές 
Η9β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την εφαρμογή των μεθόδων μάθησης από απόσταση και 
τη στάση των υπαλλήλων απέναντι σε αυτές. 
[BV21] 

 

Πίνακας 9: Υπόθεση Η7 

Πίνακας 10: Υπόθεση Η8 

Πίνακας 11: Υπόθεση Η9 
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Η10α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδι-
ους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαι-
δευτική πολιτική.[BV20] 
  

Η10: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την εκ-
παιδευτική διαδικασία εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 
που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική πολιτική 

Η10β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συ-
ναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι 
στην εκπαιδευτική πολιτική. 
[BV21] 

 
 
 

H11α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας. 
[CV27] 
  

Η11β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρεί-
ας. [CV33] 
  

Η11γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνί-
ας της εταιρείας.[CV36] 
  

H11: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας 
εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας. 

Η11δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την ερ-
γασία τους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας.[CV55] 

 

Πίνακας 12: Υπόθεση Η10 

Πίνακας 13: Υπόθεση Η11 
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H12α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρ-
χίας μεταξύ των συναδέλφων [CV27] 
  
 
Η12β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής 
ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων.[CV33] 
  
 
Η12γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου 
διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων.[CV36] 
  

H12: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας 
εξαρτάται από  

τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συνα-
δέλφων  

 
Η12δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την ερ-
γασία τους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων.[CV55] 

 
 
 

 
H13α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων για την απο-
τελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα. [CV27] 
 
  
 
Η13β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα.[CV33] 
  
 
Η13γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλ-
λήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα.[CV36] 
  

 
 
 

H13: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας 
εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-

σματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατά-
στημα 

 
Η13δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την ερ-
γασία τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα 
Κατάστημα.[CV55] 

 

Πίνακας 14: Υπόθεση Η12 

Πίνακας 15: Υπόθεση Η13 
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H14α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα των εργαλείων γνώσης. [CV27] 
 
  
 
Η14β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτε-
λεσματικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV33] 
 
  
 
Η14γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων 
για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV36] 
 
  

H14: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο 
εργασίας εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων για 

την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης  

 
Η14δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία 
τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV55] 

 
 
 

 
H15α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την 
επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης. [CV27] 
 
  
 
Η15β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για 
την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV33] 
 
  
 
Η15γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των 
υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV36] 
 
  

H15: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο 
εργασίας εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής των υπαλ-

λήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης  

 
Η15δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία 
τους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV55] 
 

 

 
Πίνακας 16: Υπόθεση Η14 

 
Πίνακας 17: Υπόθεση Η15 
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H16α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης 
γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 
[CV27]  
  

Η16β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδο-
σης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 
[CV33] 
  

Η16γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την ύπαρξη υφιστάμενης 
μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 
[CV36] 
  

H16: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο 
εργασίας εξαρτάται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθό-
δου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο 

του προσωπικού  

Η16δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία 
τους εξαρτάται από  την ύπαρξη  υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού.[CV55] 

 
 
 

Η17: Η μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση ενός υπαλλήλου εξαρτάται από το αν η αποχώρηση είναι οικειοθελής. 

 

Η18: Η μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση ενός υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της οικειοθελούς αποχώρησης. 

 
 

 
Πίνακας 18: Υπόθεση Η16 

 
Πίνακας 19: Υποθέσεις Η17 και Η18 
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Η19α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τη 
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.[BV19] 
  

Η19: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότη-
τα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από τη διεξαγω-

γή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Η19β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από τη διεξαγωγή 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.[BV23] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Η20α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από την 
ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή.[BV19] 
  

Η20: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότη-
τα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από την ιδιότητα 
των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλ-

ληλοι σε αυτή.  
Η20β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από την ιδιότητα 
των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή.[BV23] 

Η21α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από την 
προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. [BV19] 
  

Η21: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότη-
τα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από την προτε-
ραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
Η21β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας  
εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. [BV23] 

Πίνακας 20: Υπόθεση Η19 
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 Η22α: Η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των οδηγών για τη διεκπεραίωση εργασιακών θεμάτων εξαρτάται από τη συχνότητα και 
το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε αυτούς.[DV3] 
  

Η22: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικό-
τητα των βάσεων γνώσης εξαρτάται από τη συχνότητα 
και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και 

εγχειρίδια για συνδρομή στην εργασία τους. 

Η22β: Η ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού εξαρτάται από τη συχνότητα και το λόγο καταφυγής των 
υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια.[DV5] 

Η23α: Η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των οδηγών για τη διεκπεραίωση εργασιακών θεμάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 
του ενημερωτικού υλικού.[DV3] 
  

Η23: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικό-
τητα των βάσεων γνώσης εξαρτάται από τα χαρακτηρι-

στικά του ενημερωτικού υλικού. 

Η23β: Η ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλι-
κού.[DV5] 

Πίνακας 23: Υπόθεση Η22 

Πίνακας 24: Υπόθεση Η23 
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Οι παρακάτω υποθέσεις λαμβάνουν υπόψη την κατεύθυνση της μεταβολής των ερμηνευ-

τικών μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη. 

 

Πριν καταλήξουμε στη διατύπωση των υποθέσεων αυτών θα πρέπει να αιτιολογήσουμε 

την κατεύθυνση της μεταβλητότητας που θα ελέγξουμε. Οι παραδοχές για την κατεύθυν-

ση της επιρροής μίας μεταβλητής πάνω σε μία άλλη προέκυψαν είτε με βάση την ανα-

σκόπηση στη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία είτε βάσει προσωπικής εκτίμησης. 

 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχουμε καταλήξει στις ακόλουθες παραδοχές: 

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημαντικές τις πηγές άντλησης γνώσης προθυμοποιού-

νται να μοιραστούν τη γνώση τους (Θεωρητική Βιβλιογραφία: Προϋποθέσεις απόδο-

σης διαχείρισης γνώσης) 

 Οι υπάλληλοι που αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της γνώσης προθυμοποιούνται να 

μοιραστούν τη γνώση τους (Θεωρητική Βιβλιογραφία: Προϋποθέσεις απόδοσης δια-

χείρισης γνώσης, Εμπειρική Βιβλιογραφία: Μελέτες περιπτώσεων) 

 Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δείχνουν πιο πρόθυμοι να μοιραστούν την κολ-

λώδη (μη ρευστή) γνώση τους σε σχέση με αυτούς που αποχωρούν λόγω προαγωγής 

(Εμπειρική Βιβλιογραφία: Έρευνα για το πρόβλημα διαδοχής στα Πανεπιστήμια της Μ. 

Βρετανίας) 

 Οι ευνοϊκές συνθήκες του εργασιακού κλίματος ευνοούν το διαμοιρασμό της γνώσης. 

(Θεωρητική Βιβλιογραφία: Προϋποθέσεις απόδοσης διαχείρισης γνώσης, Εμπειρική 

Βιβλιογραφία: Μελέτη για επιρροή από παράγοντες: σεβασμού, δικαιοσύνης, σχέσης 

με ανώτερους) 

 Σε έναν οργανισμό μικρότερο σε μέλη και λιγότερο γεωγραφικά διεσπαρμένο ο δια-

μοιρασμός της γνώσης πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία. (Θεωρητική βιβλιο-

γραφία: Αναγκαιότητα εφαρμογής διαχείρισης γνώσης σε μεγάλους και παγκοσμιο-

ποιημένους οργανισμούς) 

 Η απουσία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοικητικής 

ιεραρχίας ενισχύει το διαμοιρασμό της γνώσης (Εμπειρική Βιβλιογραφία: Μελέτη συ-

γκεκριμένου εργαλείου) 

3.5ii : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 234 

 Ο κινητήριος μηχανισμός ενθαρρύνει το διαμοιρασμό της γνώσης. (Θεωρητική Βιβλιο-

γραφία: Προϋποθέσεις απόδοσης διαχείρισης γνώσης, Εμπειρική Βιβλιογραφία: Μελέ-

τες περιπτώσεων) 

 Η ύπαρξη εργαλείων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ταχύτητας, ευχρηστίας και δό-

μησης, χαρτογράφησης, παρουσίασης, επικαιροποίησης περιεχομένου, καθώς και η 

εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης γνώσης ευνοούν το διαμοιρασμό της γνώσης (Θεω-

ρητική Βιβλιογραφία: Προϋποθέσεις απόδοσης διαχείρισης γνώσης, Εμπειρική Βιβλι-

ογραφία: Μελέτες περιπτώσεων) 
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Υπόθεση Υπο-υποθέσεις 

Υ1α: 'Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1). 
  

Υ1β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) 'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων (AV2). 
  

Υ1γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεω-
ρούν σημαντική την εμπειρία που αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία (AV3). 
  

Υ1δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) 'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θε-
ωρούν σημαντικό το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ1ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  

Υ1στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 
  

'Υ1η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  

'Υ1θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου (CV61) 
  

'Υ1ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ1κ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63) 
  
Υ1λ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ1: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από την κουλτούρα διαμοιρασμού 

γνώσης των υπαλλήλων 

Υ1μ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι είναι 
δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιραστούν τη γνώση τους (CV39) 

Πίνακας 25: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ1 
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Υ2α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
εμπιστοσύνης (AV12) 
  

Υ2β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
συνεργασίας (AV13) 
  

Υ2γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
συνεννόησης (AV14) 
  

Υ2δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
σεβασμού (AV15) 
  

Υ2ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
δικαιοσύνης (AV16) 
  

Υ2στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17) 
  

Υ2ζ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα 
κοινού οράματος (AV18) 
  

Υ2η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλί-
μα αδιαφορίας (AV19) 
  

Υ2θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλί-
μα ανασφάλειας  (AV20) 
  

Υ2ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα 
χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ2:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται όταν το εργασιακό κλίμα είναι καλό. 

Υ2κ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλί-
μα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22) 

Πίνακας 26: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ2 
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Υ3α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν το μορφωτικό 
επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3) 
  

'Υ3β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η 
εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10) 
  

Υ3:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από την εκπαιδευτική κατάρτιση 

των υπαλλήλων 

Υ3γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν υπάρχει σχετι-
κότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας (AV11) 

 

 
 
 
 

'Υ4α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ερ-
γάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5) 
  

'Υ4β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα (FV6) 
  

'Υ4γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του 
Καταστήματος στο οποίο εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  

'Υ4δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του 
τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη είναι μικρό (FV8) 
  

Υ4:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των 

υπαλλήλων 

'Υ4ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν η θέση τους στο 
Κατάστημα είναι υψηλή (FV9) 

 

 
Πίνακας 27: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ3 

Πίνακας 28: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ4 
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Υ5α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλ-
λήλων είναι μεγάλη (FV1) 
  

Υ5β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες 
(FV2) 
  

Υ5:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από τα προσωπικά στοιχεία των 
υπαλλήλων 

Υ5γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται 
σε Τράπεζα μικρότερου δικτύου (FV4) 

  
 
 
 
 
 

Υ6α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος 
μηχανισμός για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης (CV40) 
  

Υ6β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντι-
κό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43) 
  

Υ6γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντι-
κό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσμέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  

Υ6δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντι-
κό κίνητρο  το ειδικό Χρηματικό Bonus (CV45) 
  

Υ6:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από τoν κινητήριο μηχανισμό για 
την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης 

'Υ6δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντι-
κό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόματός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46) 

Πίνακας 29: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ5 

Πίνακας 30: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ6 
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^Υ7α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν η συχνότητα πα-
ρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μικρή (BV1)  
  
^Υ7β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημα-
ντικό το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής (BV12) 
  
^Υ7γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημα-
ντικές τις απορίες-προβλήματα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ίδιο σεμινάριο (BV13) 
  
Υ7δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντι-
κά τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (BV14) 
  
Υ7ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν στην Τράπεζα σας 
δεν εφαρμόζονται μέθοδοι μάθησης από απόσταση (BV15) 
  
Υ7στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μάθησης από απόσταση (BV16) 
  
Υ7ζ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπορεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα (BV17) 
  
Υ7η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν 
έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα μάθησης από απόσταση (BV18) 
  
Υ7θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται (BV19) 
  

Υ7:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από την εκπαιδευτική κουλτούρα 
της εταιρείας 

Υ7ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πι-
στεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη δομή και το περιεχόμενό τους μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις / δεξιότητες (BV23) 

 Πίνακας 31: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ7 
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Υ8α: 'Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1). 
  
Υ8β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) 
'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων (AV2). 
  
Υ8γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εμπειρία που αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία (AV3). 
  
Υ8δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) 
'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ8ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  
Υ8στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 
  
'Υ8η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  
'Υ8θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου (CV61) 
  
'Υ8ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ8κ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63) 
  
Υ8λ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ8: Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται από την 
κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης των υ-
παλλήλων 

Υ8μ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιραστούν τη γνώση τους (CV39) 

 
Πίνακας 32: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ8 
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Υ9α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 
  
Υ9β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα συνεργασίας (AV13) 
  
Υ9γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα συνεννόησης (AV14) 
  
Υ9δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα σεβασμού (AV15) 
  
Υ9ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 
  
Υ9στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν επικρατεί κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17) 
  
Υ9ζ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν επικρατεί κλίμα κοινού οράματος (AV18) 
  
Υ9η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν δεν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας (AV19) 
  
Υ9θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν δεν επικρατεί κλίμα ανασφάλειας  (AV20) 
  
Υ9ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν δεν επικρατεί κλίμα χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ9:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται όταν το ερ-
γασιακό κλίμα είναι καλό. 

Υ9κ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνεται 
όταν δεν επικρατεί κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22) 

 Πίνακας 33: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ9 
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Υ10α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3) 
  

'Υ10β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10) 
  

Υ10:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται από την 
εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων 

'Υ10γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν δεν υπάρχει σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας (AV11) 

 
 
 
 
  

'Υ11α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5) 
  

'Υ11β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα (FV6) 
  

'Υ11γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  

'Υ11δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη είναι μικρό (FV8) 
  

Υ11:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που απο-
κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βελ-
τιώνεται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των 
υπαλλήλων 

'Υ11ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν η θέση τους στο Κατάστημα είναι υψηλή (FV9) 

 

Πίνακας 34: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ10 

Πίνακας 35: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ11 
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Υ12α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι μεγάλη (FV1) 
  

Υ12β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2) 
  

Υ12:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων 

Υ12γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα μικρότερου δικτύου (FV4) 

 
 
 
  

Υ13α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν υπάρχει κινητήριος μηχανισμός για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης (CV40) 
  

Υ13β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43) 
  

Υ13γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσμέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  

Υ13δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηματικό Bonus (CV45) 
  

Υ13:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται  
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται από τoν 
κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση της 
μετάδοσης γνώσης 

'Υ13δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόματός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46) 

 

Πίνακας 36: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ12 
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^Υ14α:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μικρή (BV1)  
  

^Υ14β:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώ-
νεται όταν θεωρούν σημαντικό το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής (BV12) 
  

^Υ14γ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικές τις απορίες-προβλήματα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ίδιο σεμινάριο (BV13) 
  

Υ14δ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν θεωρούν σημαντικά τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (BV14) 
  

Υ14ε:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν στην Τράπεζα σας δεν εφαρμόζονται μέθοδοι μάθησης από απόσταση (BV15) 
  

Υ14στ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώ-
νεται όταν οι υπάλληλοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μάθησης από απόσταση (BV16) 
  

Υ14ζ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπορεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση 
  

Υ14η:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα μάθησης από απόσταση (BV18) 
  

Υ14θ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται (BV19) 
  

Υ14:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συνα-
δέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτι-
κού προγράμματος βελτιώνεται από την 
εκπαιδευτική κουλτούρα της εταιρείας 

Υ14ι:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV21) βελτιώνε-
ται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη δομή και το περιεχόμενό τους μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις / δεξιό-
τητες (BV23) 

 
Πίνακας 38: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ14 
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Υ15α: Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1). 
  
Υ15β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και 
τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων (AV2). 
  
Υ15γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εμπειρία που 
αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία (AV3). 
  
Υ15δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το περιεχόμενο 
εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ15ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης 
των άλλων δεν περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  
Υ15στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης 
των άλλων είναι πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 
  
'Υ15η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της 
γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  
'Υ15θ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της 
γνώσης των άλλων βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου (CV61) 
  
'Υ15ι:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώ-
σης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ15κ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώ-
σης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63) 
  
Υ15λ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ15: Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλή-
λων σε έμπειρους συναδέλφους για συμ-
βουλές βελτιώνεται από την κουλτούρα 
διαμοιρασμού γνώσης των υπαλλήλων 

Υ15μ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιρα-
στούν τη γνώση τους (CV39) 

 
Πίνακας 39: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ15 
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Υ16α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 
  
Υ16β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεργασίας (AV13) 
  
Υ16γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεννόησης (AV14) 
  
Υ16δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα σεβασμού (AV15) 
  
Υ16ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 
  
Υ16στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εύκολης πρόσβασης στα 
ανώτερα στελέχη (AV17) 
  
Υ16ζ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα κοινού οράματος (AV18) 
  
Υ16η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας (AV19) 
  
Υ16θ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα ανασφάλειας  (AV20) 
  

Υ16ι:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ16:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται όταν το εργασιακό κλίμα είναι καλό. 

Υ16κ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα πίεσης στην προσπάθεια 
επίτευξης στόχων εργασιών (AV22) 

 
 

Υ17α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι 
υψηλό (FV3) 
  

'Υ17β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους 
στο χώρο εργασίας (ΑV10) 
  

Υ17:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλ-
λήλων 

'Υ17γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν υπάρχει σχετικότητα του αντικειμένου 
σπουδών με το αντικείμενο εργασίας (AV11) 

Πίνακας 40: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ16 

Πίνακας 41: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ17 
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'Υ18α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην 
ίδια Τράπεζα (FV5) 
  
'Υ18β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο 
ίδιο Τμήμα (FV6) 
  
'Υ18γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο 
εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  
'Υ18δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του 
οποίου αποτελούν μέλη είναι μικρό (FV8) 
  

Υ18:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλή-
λων 

'Υ18ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστημα είναι υψηλή 
(FV9) 

 
 

Υ19α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι μικρή (FV1) 
  
Υ19β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2) 
  

Υ19:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλή-
λων 

Υ19γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα μικρότερου 
δικτύου (FV4) 

 
 

Υ20α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος μηχανισμός για την ενί-
σχυση της μετάδοσης γνώσης (CV40) 
  
Υ20β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την ηθική επι-
βράβευση από τους ανώτερους(CV43) 
  
Υ20γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την καταγραφή 
της κίνησής τους και προσμέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  
Υ20δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρημα-
τικό Bonus (CV45) 
  

Υ20:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από τoν κινητήριο μηχανισμό για την ενί-
σχυση της μετάδοσης γνώσης 

'Υ20δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο τη γνωστοποίη-
ση του ονόματός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46) 

Πίνακας 42: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ18 

Πίνακας 43: Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ19 
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Υ21α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήμα-
τος είναι μεγάλη (CV1) 
  

Υ21β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος-
Υπηρεσίας είναι μεγάλη (CV2) 
  

Υ21:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρεί-
ας 

Υ21γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισμός των αρμόδιων 
συναδέλφων (CV28) 

 
 
 

Υ22α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες με 
μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53) 
  

Υ22:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται όταν η διαφορά επιπέδου διοικητικής ιε-
ραρχίας μεταξύ των συναδέλφων δεν διαδραμα-
τίζει κάποιο ρόλο Υ22β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι μεταδίδουν πληροφορίες με 

μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα με το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54) 

 
 
 

Υ23α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις 
συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται πληροφορίες (CV8) 
  

Υ23β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις 
έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί πληροφορίες (CV9) 
  

Υ23γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ 
Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον προϊστάμενο / διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10) 
  
Υ23δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τον 
πίνακα ανακοινώσεων (CV11) 
  

Υ23:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 
γνώσης σε ένα Κατάστημα-Υπηρεσία  

Υ23ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική κάποια 
άλλη ΜΔΓ (CV12) 
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Υ24α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης το ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9) 
  

Υ24β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της τράπεζας(EV10) 
  

Υ24γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπεζών (EV11) 
  

Υ24δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης τον κατάλογο με παρελθοντικές πρακτικές (EV12) 
  

Υ24ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης τον κατάλογο με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13) 
  

Υ24στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του προσωπικού  (EV14) 
  

Υ24ζ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο 
γνώσης το forum (EV15) 
  

Υ24:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης 

Υ24η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντι-
κό εργαλείο γνώσης (EV16) 
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Υ25α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο 
επιλογής εργαλείου γνώσης την πληρότητα πληροφόρησης (EV17) 
  

Υ25β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο 
επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης (EV18) 
  

Υ25γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο 
επιλογής εργαλείου γνώσης την εξοικείωση χρήσης (EV19) 
  

Υ25δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο 
επιλογής εργαλείου γνώσης την αμεσότητα χρήσης (EV20) 
  

Υ25:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές βελτιώ-
νεται από τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων 
για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης 

Υ25ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντι-
κό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  (EV21) 

  
Υ26:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές (CV27) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο 
του προσωπικού (CV47). 
 
 Πίνακας 49 Εξειδικευμένες Υποθέσεις Υ25 και Υ26 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 251 

 
Υ27α: Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Τρά-
πεζα (AV1). 
  
Υ27β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλ-
φων (AV2). 
  
Υ27γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εμπειρία που αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία 
(AV3). 
  
Υ27δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών 
και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ27ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονομία 
της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  
Υ27στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρμόσιμη 
(CV59) 
  
'Υ27η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα 
επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  
'Υ27θ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η παραγωγι-
κότητα του εργαζομένου (CV61) 
  
'Υ27ι:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάλη-
ψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ27κ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια 
λάθη (CV63) 
  
Υ27λ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ27: Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από την κουλτούρα δια-
μοιρασμού γνώσης των υπαλλήλων 

Υ27μ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιραστούν τη γνώση τους (CV39) 
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Υ28α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 
  

Υ28β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεργασίας (AV13) 
  

Υ28γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεννόησης (AV14) 
  

Υ28δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα σεβασμού (AV15) 
  

Υ28ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 
  

Υ28στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17) 
  

Υ28ζ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα κοινού οράματος (AV18) 
  

Υ28η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας (AV19) 
  

Υ28θ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα ανασφάλειας  (AV20) 
  

Υ28ι:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ28:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται όταν το εργασιακό κλίμα 
είναι καλό. 

Υ28κ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22) 

 
 
 

Υ29α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3) 
  

'Υ29β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10) 
  

Υ29:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από την εκπαιδευτική 
κατάρτιση των υπαλλήλων 

'Υ29γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας (AV11) 
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'Υ30α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5) 
  
'Υ30β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα (FV6) 
  
'Υ30γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  

'Υ30δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη είναι μικρό (FV8) 
  

Υ30:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα υπηρεσιακά στοι-
χεία των υπαλλήλων 

'Υ30ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστημα είναι υψηλή (FV9) 
 
 
 
  

Υ31α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι μικρή (FV1) 
  
Υ31β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2) 
  

Υ31:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα προσωπικά στοι-
χεία των υπαλλήλων 

Υ31γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα μικρότερου δικτύου (FV4) 

 
 
 

Υ32α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος μηχανισμός για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης (CV40) 
  

Υ32β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43) 
  

Υ32γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσμέτρηση στην γενικό-
τερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  
Υ32δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηματικό Bonus (CV45) 
  

Υ32:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από τoν κινητήριο μηχα-
νισμό για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώ-
σης 

'Υ32δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόματός τους ως κατόχων της γνώσης-
ιδέας (CV46) 
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Υ33α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος είναι μεγάλη (CV1) 
  

Υ33β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος-Υπηρεσίας είναι μεγάλη (CV2) 
  

Υ33:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από την πολιτική επικοι-
νωνίας της εταιρείας 

Υ33γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισμός των αρμόδιων συναδέλφων (CV28) 
 
 
 
  

Υ34α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το επίπεδο 
διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53) 
  

Υ34:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται όταν η διαφορά επιπέδου 
διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλ-
φων δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο Υ34β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι μεταδίδουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα με το επίπεδο 

διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54) 
 
 
 
  

Υ35α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου του 
προσωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται πληροφορίες (CV8) 
  

Υ35β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, 
όταν κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί πληροφορίες (CV9) 
  

Υ35γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον προϊστάμενο / 
διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10) 
  

Υ35δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τον πίνακα ανακοινώσεων (CV11) 
  

Υ35:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από την άποψη των υ-
παλλήλων για την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κα-
τάστημα-Υπηρεσία  

Υ35ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική κάποια άλλη ΜΔΓ (CV12) 

 

Πίνακας 56 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ33 
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Υ36α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης 
εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9 
  
Υ36β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα προϊό-
ντα της τράπεζας(EV10) 
  
Υ36γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των προϊό-
ντων της Τράπεζάς σας και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών 
  
Υ36δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με παρελθοντικές πρακτι-
κές (EV12) 
  
Υ36ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με συχνά τοποθετούμενες 
ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13) 
  
Υ36στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του προσωπι-
κού  (EV14) 
  
Υ36ζ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το forum (EV15) 
  

Υ36:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από την άποψη των υ-
παλλήλων για την αποτελεσματικότητα των 
εργαλείων γνώσης 

Υ36η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό εργαλείο γνώσης (EV16) 
 
 
  

Υ37α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την πληρότητα πλη-
ροφόρησης (EV17) 
  
Υ37β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα άντλη-
σης πληροφόρησης (EV18) 
  
Υ37γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την εξοικείωση χρή-
σης (EV19) 
  
Υ37δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την αμεσότητα χρή-
σης (EV20) 
  

Υ37:Η χρήση καλής πρακτικής από συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα κριτήρια επιλογής 
των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης 
εργαλείων γνώσης 

Υ37ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  (EV21) 
  

Υ38:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού (CV47). 
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Υ39α: Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η 
Τράπεζα (AV1). 
  
Υ39β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συνα-
δέλφων (AV2). 
  
Υ39γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εμπειρία που αποκτούμε μόνοι μας από την εργα-
σία (AV3). 
  
Υ39δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδη-
γών και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ39ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονο-
μία της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  
Υ39στ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρμόσιμη 
(CV59) 
  
'Υ39η:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα 
επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  
'Υ39θ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η παρα-
γωγικότητα του εργαζομένου (CV61) 
  
'Υ39ι:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανά-
ληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ39κ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια 
λάθη (CV63) 
  
Υ39λ:Ο διαμοιρασμός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ39: Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από την κουλτούρα δια-
μοιρασμού γνώσης των υπαλλήλων 

Υ39μ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιραστούν τη γνώση τους (CV39) 

 Πίνακας 61 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ39 
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Υ40α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 
  
Υ40β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεργασίας (AV13) 
  
Υ40γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεννόησης (AV14) 
  
Υ40δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα σεβασμού (AV15) 
  
Υ40ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 
  
Υ40στ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17) 
  
Υ40ζ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα κοινού οράματος (AV18) 
  
Υ40η:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας (AV19) 
  
Υ40θ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα ανασφάλειας  (AV20) 
  
Υ40ι:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ40:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται όταν το εργασιακό κλίμα 
είναι καλό. 

Υ40κ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22) 
 
 
 
  

Υ41α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3) 
  

'Υ41β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10) 
  

Υ41:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από την εκπαιδευτική κα-
τάρτιση των υπαλλήλων 

'Υ41γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας (AV11) 

 

Πίνακας 62 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ40 
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'Υ42α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5) 
  
'Υ42β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα (FV6) 
  
'Υ42γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  

'Υ42δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη είναι μικρό (FV8) 
  

Υ42:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα υπηρεσιακά στοι-
χεία των υπαλλήλων 

'Υ42ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστημα είναι υψηλή (FV9) 
 
 
 
  

Υ43α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι μεγάλη (FV1) 
  
Υ43β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2) 
  

Υ43:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα προσωπικά στοι-
χεία των υπαλλήλων 

Υ43γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα μικρότερου δικτύου (FV4) 
 
 
 
  

Υ44α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος μηχανισμός για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης (CV40) 
  

Υ44β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43) 
  

Υ44γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσμέτρηση στην 
γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  
Υ44δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηματικό Bonus (CV45) 
  

Υ44:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από τoν κινητήριο μηχανι-
σμό για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης 

'Υ44δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόματός τους ως κατόχων της γνώ-
σης-ιδέας (CV46) 

 

Πίνακας 64 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ42 
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Υ45α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος είναι μεγάλη (CV1) 
  
Υ45β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος-Υπηρεσίας είναι μεγάλη (CV2) 
  

Υ45:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από την πολιτική επικοι-
νωνίας της εταιρείας 

Υ45γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισμός των αρμόδιων συναδέλφων (CV28) 
  

 
 
 

Υ46α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το επίπεδο 
διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53) 
  

Υ46:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται όταν η διαφορά επιπέδου 
διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλ-
φων δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο Υ46β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι μεταδίδουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα με το επίπεδο 

διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54) 
  

 
 
 
 

Υ47α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου 
του προσωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται πληροφορίες (CV8) 
  

Υ47β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπι-
κού, όταν κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί πληροφορίες (CV9) 
  
Υ47γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον προϊστάμενο / 
διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10) 
  

Υ47δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τον πίνακα ανακοινώσεων (CV11) 
  

Υ47:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από την άποψη των υπαλ-
λήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθό-
δων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατάστη-
μα-Υπηρεσία  

Υ47ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική κάποια άλλη ΜΔΓ (CV12) 

 

Πίνακας 67 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ45 

Πίνακας 68 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ46 

Πίνακας 69 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ47 
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Υ48α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης 
εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9 
  
Υ48β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα 
προϊόντα της τράπεζας(EV10) 
  
Υ48γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των προ-
ϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών 
  
Υ48δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με παρελθοντικές πρα-
κτικές (EV12) 
  
Υ48ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με συχνά τοποθετούμε-
νες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13) 
  
Υ48στ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του προσω-
πικού  (EV14) 
  
Υ48ζ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το forum (EV15) 
  

Υ48:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από την άποψη των υπαλ-
λήλων για την αποτελεσματικότητα των εργα-
λείων γνώσης 

Υ48η:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό εργαλείο γνώσης (EV16) 
 
 
  

Υ49α:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την πληρότητα 
πληροφόρησης (EV17) 
  
Υ49β:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα 
άντλησης πληροφόρησης (EV18) 
  
Υ49γ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την εξοικείωση 
χρήσης (EV19) 
  
Υ49δ:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την αμεσότητα 
χρήσης (EV20) 
  

Υ49:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνά-
δελφο βελτιώνεται από τα κριτήρια επιλογής 
των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης ερ-
γαλείων γνώσης 

Υ49ε:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  
(EV21) 

  
Υ50:Η μετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού (CV47). 

 

Πίνακας  70 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ48 

Πίνακας  71 Εξειδικευμένες Υποθέσεις Υ49 και Υ50 
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Υ51α: Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
διοργανώνει η Τράπεζα (AV1). 
  
Υ51β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των 
έμπειρων συναδέλφων (AV2). 
  
Υ51γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εμπειρία που αποκτούμε μόνοι 
μας από την εργασία (AV3). 
  
Υ51δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και 
ενημερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4). 
  
Υ51ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν 
περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης (CV58) 
  
Υ51στ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι 
πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 
  
'Υ51η:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων 
βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος (CV60) 
  
'Υ51θ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων 
βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου (CV61) 
  
'Υ51ι:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων α-
ποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62) 
  
Υ51κ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων 
αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63) 
  
Υ51λ: Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως με τη χρήση της γνώσης των άλλων 
επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64) 
  

Υ51: Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
την κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης των 
υπαλλήλων 

Υ51μ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυμοι να διαμοιραστούν τη γνώση τους 
(CV39) 

 
Πίνακας  72 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ51 
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Υ52α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 
  
Υ52β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεργασίας (AV13) 
  
Υ52γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα συνεννόησης (AV14) 
  
Υ52δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα σεβασμού (AV15) 
  
Υ52ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 
  
Υ52στ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17) 
  
Υ52ζ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίμα κοινού οράματος (AV18) 
  
Υ52η:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας (AV19) 
  
Υ52θ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα ανασφάλειας  (AV20) 
  
Υ52ι:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα χρονικής πίεσης  (AV21) 
  

'Υ52:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται όταν 
το εργασιακό κλίμα είναι καλό. 

Υ52κ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργα-
σιών (AV22) 

 
 
 
 

Υ53α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3) 
  
'Υ53β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας 
(ΑV10) 
  

Υ53:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων 

'Υ53γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο 
εργασίας (AV11) 

Πίνακας  73 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ52 

Πίνακας  74 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ53 
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'Υ54α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5) 
  

'Υ54β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα (FV6) 
  

'Υ54γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν το μέγεθος του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται είναι μικρό (FV7) 
  
'Υ54δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν μέλη είναι 
μικρό (FV8) 
  

Υ54:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 
υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων 

'Υ54ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστημα είναι υψηλή (FV9) 
 
 
 
 
  

Υ55α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι μεγάλη (FV1) 
  
Υ55β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2) 
  

Υ55:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων 

Υ55γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα μικρότερου δικτύου (FV4) 

 
 
 

Υ56α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος μηχανισμός για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώ-
σης (CV40) 
  
Υ56β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτε-
ρους(CV43) 
  

Υ56γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προ-
σμέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44) 
  
Υ56δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηματικό Bonus (CV45) 
  

Υ56:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
τoν κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση 
της μετάδοσης γνώσης 

'Υ56δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σημαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόματός τους ως 
κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46) 

Πίνακας  75 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ54 

Πίνακας  76 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ55 
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Υ57α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος είναι μεγάλη (CV1) 
  
Υ57β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος-Υπηρεσίας είναι μεγάλη 
(CV2) 
  

Υ57:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας 

Υ57γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισμός των αρμόδιων συναδέλφων (CV28) 
 
 
 
  

Υ58α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρ-
τητα από το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53) 
  

Υ58:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται όταν η 
διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας με-
ταξύ των συναδέλφων δεν διαδραματίζει κά-
ποιο ρόλο Υ58β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι μεταδίδουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία ανεξάρ-

τητα με το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54) 

 
 
 

Υ59α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις συναντήσεις σταθερής 
ημερομηνίας όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται πληροφορίες (CV8) 
  

Υ59β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τις έκτακτες συναντήσεις 
όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί πληροφορίες (CV9) 
  

Υ59γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
τον προϊστάμενο / διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10) 
  

Υ59δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική ως ΜΔΓ τον πίνακα ανακοινώσεων 
(CV11) 
  

Υ59:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 
γνώσης σε ένα Κατάστημα-Υπηρεσία  

Υ59ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική κάποια άλλη ΜΔΓ (CV12) 

 

Πίνακας  78 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ57 

Πίνακας  79 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ58 

Πίνακας  80 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ59 
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Υ60α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το ηλεκτρονικό 
σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9 
  

Υ60β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό πωλή-
σεων για όλα τα προϊόντα της τράπεζας(EV10) 
  

Υ60γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική 
παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών 
  

Υ60δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με 
παρελθοντικές πρακτικές (EV12) 
  

Υ60ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο με 
συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13) 
  

Υ60στ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» 
κατάλογο του προσωπικού  (EV14) 
  

Υ60ζ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό εργαλείο γνώσης το forum (EV15) 
  

Υ60:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 
την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα των εργαλείων γνώσης 

Υ60η:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό εργαλείο γνώσης 
(EV16) 

Πίνακας  81 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ60 
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Υ61α:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης 
την πληρότητα πληροφόρησης (EV17) 
  

Υ61β:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης 
την ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης (EV18) 
  

Υ61γ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης 
την εξοικείωση χρήσης (EV19) 
  

Υ61δ:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης 
την αμεσότητα χρήσης (EV20) 
  

Υ61:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης 
πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 
κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την 
επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης 

Υ61ε:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σημαντικό κριτήριο επιλογής ερ-
γαλείου γνώσης  (EV21) 

  
Υ62:Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού 
(CV47). 
  

Υ63: Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν η αποχώρηση είναι οικειοθελής (CV56) 
  

Υ64: Η φροντίδα για τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν το είδος της οικειοθελούς αποχώρησης δεν είναι παραίτηση 

 Πίνακας  82 Εξειδικευμένες Υποθέσεις Υ61, Υ62, Υ63, Υ64 
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Υ65α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μεγάλη (BV1)   
  

Υ65: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 
κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος βελτιώνεται από τη διεξαγωγή 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Υ65β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο με αφορμή την τελευταία τους τοποθέτηση(BV2)   

 
 
 
  

Υ66α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν γνωρίζουν την ιδιότητα των εισηγητών τους (BV6)   
  

Υ66: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 
κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος βελτιώνεται από την ιδιότητα 
των εισηγητών και τη σημαντικότητα που 
δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή  

Υ66β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό οι εισηγητές να εργάζονται στην Τράπεζα (BV7)   

 
 
 
  

Υ67α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στο προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό (BV12) 
  

Υ67β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στις απορίες-προβλήματα που τίθενται προς επίλυση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (BV13) 
  

Υ67: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 
κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
δίνουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου   

Υ67γ: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 
βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου(BV14) 

 
 
 

Υ68α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν η συχνότητα παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μεγάλη (BV1)   
  

Υ68: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότη-
τες-γνώσεις βελτιώνεται από τη διεξαγωγή 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Υ68β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 
με αφορμή την τελευταία τους τοποθέτηση BV2)   

Πίνακας  83 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ65 

Πίνακας  84 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ66 

Πίνακας  85 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ67 

Πίνακας  86 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ68 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 268 

 
  

Υ69α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν γνωρίζουν την ιδιότητα των εισηγη-
τών τους (BV6)   
  

Υ69: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότη-
τες-γνώσεις βελτιώνεται από την ιδιότητα των 
εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι 
υπάλληλοι σε αυτή  

Υ69β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό οι 
εισηγητές να εργάζονται στην Τράπεζα (BV7)   

 
 
  

Υ70α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα 
στο προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό (BV12) 
  

Υ70β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα 
στις απορίες-προβλήματα που τίθενται προς επίλυση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (BV13) 
  

Υ70: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότη-
τες-γνώσεις βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 
δίνουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου   

Υ70γ: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα 
στα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (BV14) 

 
 
Υ71: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεμάτων εργασίας (DV3) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνά σε αυτούς (DV1) 

 
Υ72: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεμάτων εργασίας (DV3)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνότερα σε αυτούς για ενημέρωση (DV2) 
 
Υ73: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεμάτων εργασίας (DV3) βελτιώνεται όταν αυτοί βρίσκονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή (DV4) 
 

Υ74: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεμάτων εργασίας (DV3)  βελτιώνεται όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχομένου τους (DV6) 
 
Υ75: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνά σε αυτούς (DV1) 

 
Υ76: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης (DV5)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνότερα σε αυτούς για ενημέρωση (DV2) 

  
Υ77: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν αυτοί βρίσκονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή (DV4) 
 
Υ78: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχομένου τους (DV6) 
 Πίνακας  89 Εξειδικευμένες Υποθέσεις Υ71, Υ72, Υ73, Υ74, Υ75, Υ76, Υ77, Υ78 

Πίνακας  87 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ69 

Πίνακας  88 Εξειδικευμένη Υπόθεση Υ70 
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Η παρούσα διατριβή χρησιμοποιεί δύο μεθόδους πρωτογενούς έρευνας για τη συλλο-

γή των στοιχείων: α) τη διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων και β) τη διανομή ερωτη-

ματολογίων. 

 

 
 

 

Στόχος Συνεντεύξεων 
 

Η μέθοδος των συνεντεύξεων σε διοικητικά στελέχη των Τραπεζών προηγήθηκε της 

διανομής των ερωτηματολογίων και στόχο είχε την απόκτηση μίας πρώτης ουσιαστι-

κής προσέγγισης του αντικειμένου της διατριβής σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, 

μετά από τα ερεθίσματα που δόθηκαν μέσα από την ανασκόπηση της θεωρητικής και 

εμπειρικής βιβλιογραφίας.  

 

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι  τα θεωρητικά και εμπειρικά ευρήματα της βιβλιογραφίας 

προέρχονταν κατά κύριο λόγο από μη εγχώριους συγγραφείς και ερευνητές,  η χρήση 

των συνεντεύξεων επέτρεψε μία πρώτη επαφή σε ελληνικές συνθήκες αγοράς.  

 

Επίσης η διενέργεια των συνεντεύξεων συνέβαλε ουσιαστικά στην μετέπειτα κατάρτι-

ση του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε ευρεία κλίμακα, ώστε να ληφθούν υπό-

ψη παράμετροι που δεν είχαν συναντηθεί κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.   

 

Τέλος η επιλογή συγκεκριμένων παρόμοιων ερωτήσεων, τόσο στο δομημένο ερωτη-

ματολόγιο των συνεντεύξεων με τα διοικητικά στελέχη όσο και στο ερωτηματολόγιο 

που διανεμήθηκε στο προσωπικό των Τραπεζών, είχε ένα επιπλέον στόχο, αυτόν της 

αποτύπωσης της σφαιρικής πραγματικότητας της διαχείρισης γνώσης, τόσο από την 

πλευρά της διοίκησης όσο και του προσωπικού.  

 

3.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

3.5i ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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Τρόπος διενέργειας συνεντεύξεων 
 

Πραγματοποιήθηκαν επτά συνεντεύξεις από την ίδια την ερευνήτρια, οι οποίες έλαβαν 

χώρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατόπιν προσυνεννόησης για τον ακριβή καθο-

ρισμό του χρόνου και τόπου συνάντησης και μετά από μία συνοπτική παρουσίαση 

των ερωτήσεων της έρευνας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινω-

νίας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του χρονικού διαστήματος Νοεμβρί-

ου-Δεκεμβρίου 2006 ενώ κάθε συνέντευξη διαρκούσε 45λεπτά-1ώρα. 

 

Οι έξι Τράπεζες που αρχικά επιλέχθηκαν για τη διενέργεια συνεντεύξεων σε στελέχη 

τους καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη των ελληνικών τραπεζών 

με κριτήριο το πανελλαδικό μερίδιο του δικτύου Καταστημάτων, σύμφωνα με στοιχεία 

(2006) της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του Ευρετηρίου Κωδικοποίησης Ελληνι-

κού Τραπεζικού Συστήματος (HEBIC). 

  

Τα τραπεζικά στελέχη που επιλέχθηκαν να  λάβουν μέρος στις συνεντεύξεις επιτελούν 

σημαντικό ρόλο στις συγκεκριμένες Τράπεζες, είτε ως Διευθυντές Ανθρώπινου Δυνα-

μικού (Human Resource Managers), είτε ως Διευθυντές Εργασιών (Operation Manag-

ers) ή Επικεφαλής Εκπαίδευσης (Training Managers).  

 

Η κεντρική διοίκηση όλων των ελληνικών τραπεζών εδρεύει στην Αθήνα ενώ σε ορι-

σμένες τράπεζες υπάρχει αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση ανά γεωγραφική 

περιφέρεια. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, στα 

γραφεία των διοικητικών στελεχών στην Αθήνα. Ωστόσο σε μία περίπτωση Τράπεζας, 

που η συνέντευξη θεωρήθηκε ελλιπής εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου 

εκ μέρους του διοικητικού στελέχους, πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνέντευξη με αρ-

μόδιο διοικητικό στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού στην περιφερειακή διοίκηση της 

Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.      
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Σύνταξη ερωτηματολογίου συνέντευξης 
 
Το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης αποτελείται από 5 πεδία ερωτήσεων. Μέσα από 

το σύνολο των ερωτήσεων επιχειρείται η αποτύπωση των απόψεων της διοίκησης για 

κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της διαχείρισης γνώσης. Όλες οι ερωτήσεις που απευ-

θύνθηκαν στους ερωτώμενους αποτελούν ανοικτού τύπου  ερωτήσεις. Ακόμα και οι 

κλειστού τύπου διχοτομικές ερωτήσεις στόχο είχαν να αποτελέσουν έναυσμα για  ε-

λεύθερη ανάπτυξη της σκέψης και διατύπωσης του λόγου των συμμετεχόντων και μέ-

σα από αυτή να διαπιστωθεί κατά πόσο συγκλίνουν ή όχι οι απαντήσεις, τόσο μεταξύ 

τους όσο και με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

 

1ο πεδίο: Διασαφήνιση του όρου «γνώση»   

 

1. Τι είδους πληροφορίες έχει στη διάθεσή του το Προσωπικό της Τράπεζάς 
σας; Πόσο το βοηθούν στη διαδικασία προσωπικής πώλησης και στην κα-
θημερινή διεκπεραίωση του έργου του; 

 
Μέσα από αυτή την ερώτηση οι συμμετέχοντες στην έρευνα έρχονται σε μία πρώτη 

επαφή με το αντικείμενο της έρευνας ξεκινώντας με τον όρο «πληροφορία» αλλά και 

τη χρησιμότητά της. Στόχος της ερώτησης είναι να καταρτιστεί μία λίστα των πηγών 

γνώσης και του περιεχομένου τους, που βρίσκεται στη διάθεση του προσωπικού της 

κάθε Τράπεζας καθώς και να καταγραφεί η άποψη της διοίκησης για τη συμβολή των 

βάσεων γνώσης στην εργασιακή ροή των υπαλλήλων της και κυρίως για τη χρησιμό-

τητά τους ως εργαλείων για τη διενέργεια μιας επιτυχημένης πώλησης.  

 

Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα στάδια της δημι-

ουργίας, του διαμοιρασμού, της αποθήκευσης και της ανάκτησης και αξιοποίησης της 

γνώσης. 

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι στις απαντήσεις τους, δόθηκαν με την 

ίδια σειρά τα ακόλουθα παραδείγματα πληροφοριών που δύνανται να χρησιμοποιού-

νται από τους υπαλλήλους μίας τράπεζας.  
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Μέσα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα δίνεται η αφορμή για τη διατύπωση της 

άποψης της Διοίκησης, σχετικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριακών πηγών κατά 

την πώληση των τραπεζικών προϊόντων. 

 

Παραδείγματα πληροφοριών: 

Το Προσωπικό της Τράπεζάς σας έχει στη διάθεσή του:   

• Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Τράπεζας; 

• Πληροφορίες σχετικά με τα  προϊόντα του Ανταγωνισμού; 

• Κατάλογο επιχειρημάτων-οδηγό πωλήσεων για το σύνολο των προϊόντων; 

• Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων; 

• Πληροφορίες σχετικά με τη θέση-εξειδίκευση των συναδέλφων του, ώστε να μπο-

ρεί να έχει σαφή καθοδήγηση για την αναζήτηση αρμόδιου στελέχους; 

• Υπηρεσία γραφείου υποστήριξης (help desk) για την επίλυση θεμάτων που αφο-

ρούν προϊόντα ή μηχανογραφικές διαδικασίες; Η επικοινωνία με το γραφείο υπο-

στήριξης γίνεται μέσω τηλεφώνου, μέσω real time ηλεκτρονικής επικοινωνίας; 

• Κατάλογο συχνά τοποθετούμενων ερωτήσεων σχετικών με προϊόντα ή διαδικασίες 

για την αποφόρτιση των γραφείων υποστήριξης; 

• Κατάλογο με παραδείγματα και επιτυχημένες πρακτικές ή αποτυχίες για την επίλυ-

ση ή αποφυγή αντίστοιχα παρόμοιων προβλημάτων; 

 

2.  Οι πληροφορίες βρίσκονται και / μόνο σε ηλεκτρονική μορφή; 
 
Η ερώτηση αυτή αποτελεί αφορμή για τη συζήτηση πάνω στην τεχνολογική  υποδομή 

της κάθε Τράπεζας και την εφαρμογή ηλεκτρονικών ή παραδοσιακών εργαλείων δια-

χείρισης πληροφοριών και γνώσης. Με δεδομένο ότι όλες οι Τράπεζες χρησιμοποιούν 

πληροφοριακά συστήματα, μέσα από την ερώτηση αυτή διαπιστώνεται σε ποιο βαθμό 

εξακολουθεί και χρησιμοποιείται έντυπο πληροφοριακό υλικό. 

 

3. Πόσο εύκολη είναι η ανάκτηση των πληροφοριών; (ταχύτητα ανάκτησης, 
ύπαρξη πίνακα περιεχομένων, συνδεσμολογία περιεχομένων)  

 
Μέσα από αυτή την ερώτηση καταγράφεται η άποψη της διοίκησης της Τράπεζας για 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί το 

σύνολο του προσωπικού της.  
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2ο  πεδίο: Επικοινωνία της Διοίκησης με το Προσωπικό    

 

Το συγκεκριμένο πεδίο ερωτήσεων αποτυπώνει την άποψη της ανώτερης διοίκησης 

της τράπεζας για τους τρόπους επικοινωνίας με το προσωπικό. Μέσα από τις ερωτή-

σεις αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα στάδια του διαμοιρασμού, της απο-

θήκευσης και της ανάκτησης της γνώσης. 

 

1. Πώς επικοινωνεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας με το σύνολο του προσωπι-
κού της; 

Με την ερώτηση αυτή καταγράφονται οι τρόποι επικοινωνίας, που επιλέγει η ίδια η 

Διοίκηση για να μεταφέρει γνώση και πληροφορίες στο προσωπικό της. Για τη διευκό-

λυνση των απαντήσεων δίνονται παραδείγματα που αντλήθηκαν μέσα από τη βιβλιο-

γραφική ανασκόπηση. 

 

Παραδείγματα Τρόπου Επικοινωνίας:  

Η Διοίκηση της Τράπεζάς σας επικοινωνεί με το σύνολο του προσωπικού της με τη 

βοήθεια: 

• Ιστοσελίδων του εσωτερικού της δικτύου 

• Ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων 

• Συστήματος ηλεκτρονικών ή έντυπων εγκυκλίων εγγράφων 

• Μηνυμάτων On-line 

• Ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου 

• Συναντήσεων σε συχνή/λιγότερο συχνή βάση με τα ανώτερα στελέχη της, τα οποία 

αναλαμβάνουν τη διάχυση της γνώσης, που αποκτούν, στο σύνολο του προσωπι-

κού 
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2. Πώς μπορεί να είναι σίγουρη ότι  πληροφορία έχει φτάσει στον παραλήπτη; 
 

Αυτή η ερώτηση έχει στόχο να καταγράψει τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζει η 

ανώτερη Διοίκηση της Τράπεζας για να διασφαλίσει ότι ολοκληρώνεται επιτυχώς η ε-

πικοινωνία που επιλέγει. Για τη διευκόλυνση των απαντήσεων δίνονται παραδείγματα 

τραπεζικής πρακτικής: 

 

Παραδείγματα εξασφάλισης επιτυχούς λήψης μηνύματος: 

• Υπογραφή ανάγνωσης στην περίπτωση έντυπων εγκύκλιων εγγράφων 

• Ηλεκτρονική επιβεβαίωση ανάγνωσης σε ηλεκτρονικά εγκύκλια έγγραφα 

• Επιβεβαίωση ανάγνωσης ηλεκτρονικού μηνύματος 

 

3. Παρακολουθείται η επισκεψιμότητα σε πηγές πληροφόρησης ώστε να αξιο-
λογείται και η ευχρηστία τους; 

 

Με τη σειρά της και αυτή η ερώτηση αποτυπώνει την αξιολόγηση, από πλευράς Διοί-

κησης, της ευχρηστίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης γνώσης που εφαρ-

μόζονται στην Τράπεζα.  

 

3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης  

 

Το συγκεκριμένο πεδίο ερωτήσεων αφορά το χώρο της εκπαίδευσης και εξετάζει, από 

την πλευρά της ανώτερης Διοίκησης, πόσο έχει ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση 

των εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς όφελος της διαχείρισης γνώσης. 

 

Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα στάδια της δημι-

ουργίας και του διαμοιρασμού της γνώσης. 

 

1. Το υλικό των σεμιναρίων περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα της 
Τράπεζας. Εκτός αυτών, περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα άλλων 
Τραπεζών, για τους τρόπους πώλησης σε απάντηση επιχειρημάτων του Α-
νταγωνισμού;   
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2. Πέρα από το προκαθορισμένο υλικό ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου λαμβά-
νεται πρόνοια για τη συζήτηση-παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών προς 
αξιοποίηση ή πραγματικών προβλημάτων προς αποφυγή; 

 

Με αυτές τις δύο ερωτήσεις διαπιστώνεται αρχικά η πολιτική της Τράπεζας ως προς 

το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μέσα από τη συζήτηση που εγείρεται 

διερευνάται ο βαθμός που αξιοποιούνται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της τράπεζας, ως 

πηγές δημιουργίας γνώσης  για τη δημιουργία πετυχημένων πωλητών μέσα από την 

ενίσχυση του γνωσεολογικού τους υπόβαθρου, της ετοιμότητάς τους και του «οπλο-

στασίου» επιχειρημάτων τους.  

 

3. Στην Τράπεζά σας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται  
 από εισηγητές που δεν εργάζονται στην Τράπεζα; 
 μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης; 

 
4. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
 από εισηγητές που δεν εργάζονται στην Τράπεζα 
 μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης 
πιστεύετε ότι στερεί τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών, η 
οποία πραγματοποιείται μεταξύ των συναδέλφων στα πλαίσια ενός παραδοσι-
ακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου; 
 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ερωτήσεων, και εφόσον διερευνάται  η πολιτική της 

Τράπεζας ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει, διαπιστώνεται κατά πό-

σο η Διοίκηση θεωρεί τους παραδοσιακούς χώρους εκπαίδευσης ως χώρους ανταλ-

λαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των υπαλλήλων. Διαπιστώνεται, επίσης, εάν 

ενδεχομένως οι νέες πρακτικές εκπαίδευσης, όπως α) η εξωτερίκευση της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας σε εισηγητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Τράπεζας και β) οι 

μέθοδοι διδασκαλίας έξω από την εκπαιδευτική αίθουσα ευνοούν ή εμποδίζουν το 

στάδιο του διαμοιρασμού της  γνώσης. 
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4ο πεδίο: Διαμοιρασμός της γνώσης  

 
Στο σημείο αυτό της συνέντευξης απευθύνονται ερωτήματα που αφορούν τη μετάδο-

ση γνώσης από την πλευρά των υπαλλήλων και την αξιοποίησή της για το σύνολο του 

προσωπικού. 

 
1. Πώς μπορεί κάποιος υπάλληλος να μεταφέρει: 

• μία καλή ιδέα 

• μία επιτυχημένη πρακτική 

• την επιτυχή ολοκλήρωση μίας πώλησης 

• ένα πρόβλημα που διαπίστωσε 

• μία επίλυση που προτείνει  
ώστε να γίνουν γνωστά στο σύνολο του προσωπικού; 
 

Για τη διευκόλυνση της συνέντευξης πάνω στις μεθόδους εισαγωγής, αποθήκευσης 

και  διαμοιρασμού της γνώσης ανακύπτει μία σειρά επιπλέον ερωτήσεων όπως: 

 

• εάν υφίσταται στην Τράπεζά σας μέθοδος για την προσθήκη νέας γνώσης; 

• εάν αυτή η γνώση φιλτράρεται;  

• εάν αυτή η γνώση διανέμεται κατόπιν στο σύνολο του προσωπικού; 
 
2. Πόσο και με ποιους τρόπους ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών-

εμπειριών μέσα σε ένα Κατάστημα, μέσα στον ίδιο τον οργανισμό;  
 
Με την ερώτηση αυτή διαπιστώνεται η πρόθεση ή η πολιτική που ήδη εφαρμόζει η 

Διοίκηση για την ενίσχυση της μετάδοσης της γνώσης του προσωπικού της. Στους 

ερωτώμενους δίνονται παραδείγματα κινητήριων μηχανισμών για την ενθάρρυνση του 

διαμοιρασμού της γνώσης, όπως αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπη-

ση. 

 

Παραδείγματα κινήτρων για τη μετάδοση της γνώσης 

• Επιβραβεύεται ο υπάλληλος για τη μετάδοση της γνώσης του με: 

o αναγραφή του ονόματος δίπλα στην ιδέα που πρότεινε 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 277

o προσμέτρηση στη γενικότερη αξιολόγησή του  

o άλλου είδους επιβράβευση 

• Ενθαρρύνεται ο υπάλληλος να μεταδώσει τη γνώση που απέκτησε μέσα στα πλαί-

σια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου που παρακολούθησε. Αντίθετα προσμετρά αρ-

νητικά στην αξιολόγησή του αν δεν το κάνει. 

• Ενθαρρύνεται ο υπάλληλος να μεταδώσει την εμπειρία που αποκόμισε, π.χ. από 

τη συναναστροφή με έναν πελάτη, στο σύνολο του προσωπικού του Καταστήμα-

τος. Αντίθετα προσμετρά αρνητικά στην αξιολόγησή του αν δεν το κάνει. 

 
3. Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια που δεν επιτρέπουν το διαμοιρασμό της γνώ-

σης ώστε να γίνει κτήμα όλων; 
 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποκαλύπτει την κουλτούρα των συναδέλφων απέναντι στο 

διαμοιρασμό της γνώσης τους και κυρίως τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμπο-

δίζουν τη διάχυση της γνώσης στο σύνολο του προσωπικού, όπως την αντιλαμβάνεται 

η Διοίκηση.  

 

Για τη διευκόλυνση της συζήτησης χρησιμοποιούνται παραδείγματα που μπορούν να 

παρακωλύσουν την ανεμπόδιστη ροή της πληροφόρησης μεταξύ των συναδέλφων, 

και τα οποία έχουν αντληθεί από τη βιβλιογραφία.  

 

Παραδείγματα εμποδίων διαμοιρασμού της γνώσης 

• Φαινόμενο του «συνωστισμού ιδεών» (bottleneck), σύμφωνα με το οποίο ελάχι-

στες ιδέες φτάνουν σε επίπεδο διοίκησης για να μπορέσουν κατόπιν να διανεμη-

θούν στο σύνολο του προσωπικού 

• Απροθυμία υπαλλήλου κυρίως ελλείψει κινήτρου 

• Απροθυμία υπαλλήλου εξαιτίας ύπαρξης κλίματος ανταγωνισμού ή έλλειψης ομα-

δικού πνεύματος. (Εάν η γνώση είναι δύναμη και  εργαλείο ανάδειξης για ποιο λό-

γο να τη μοιραστεί κάποιος υπάλληλος;)   
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5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου  

 

Το τελευταίο πεδίο ερωτήσεων εγείρει τη συζήτηση γύρω από τη χρησιμότητα της δι-

αχείρισης της γνώσης ως μεθόδου αξιοποίησης του πνευματικού κεφαλαίου της Τρά-

πεζας. 

 

Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα στάδια του δια-

μοιρασμού, της αποθήκευσης, της ανάκτησης και της δημιουργίας νέας γνώσης.  

 

1. Μπορεί η Τράπεζά σας να αποτιμήσει το πνευματικό κεφάλαιο κάθε υπαλ-
λήλου (π.χ. εμπειρία, εξειδίκευση, αποδοτικότητα), ώστε να εκτιμήσει και το 
κόστος απώλειάς του σε περίπτωση:  

• Παραίτησης 

• Συνταξιοδότησης 

• Απόλυσης 

 
Μέσα από την ερώτηση αυτή διαπιστώνεται η πολιτική της Τράπεζας σχετικά με την 

αποτίμηση και αξιοποίηση του πνευματικού της κεφαλαίου.  

 

2. Υπάρχει πρόνοια για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης σε περιπτώσεις 

• Παραίτησης 

• Συνταξιοδότησης 

• Απόλυσης 

• Μετάθεσης 

 

Μετά τις απαντήσεις των διοικητικών στελεχών για την αποτίμηση του πνευματικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας που προκύπτει από το γνωσιολογικό υπόβαθρο και την ε-

μπειρία του κάθε εργαζόμενου, ανακύπτει εύλογα το ερώτημα που αφορά τη μέριμνα 

της Διοίκησης για την προστασία αυτού του κεφαλαίου, ακόμα και στην περίπτωση 

εκούσιας ή μη αποχώρησης υπαλλήλων αλλά και δημιουργίας νέας γνώσης. 
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Επιλογή Ερωτηματολογίου 
 

Η επιλογή του εργαλείου της δημοσκόπησης ως μεθόδου πρωτογενούς έρευνας 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σκεπτικό και το στόχο: 

 μιας ευρείας κλίμακας απαντήσεων σε σύγκριση με το εργαλείο των συνεντεύξεων 

που απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ερωτώμενων 

 μίας σφαιρικής αποτύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων για περισσότερο ακριβή 

εξαγωγή των συμπερασμάτων 

 μιας πιθανής χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας από τα αρμόδια στελέχη 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή ή τη βελτίωση των διαδικα-

σιών διαχείρισης γνώσης. 

 

Ο καθορισμός του περιεχομένου των ερωτήσεων, που συμπεριελήφθησαν στο ερω-

τηματολόγιο, στηρίχθηκε στις υποθέσεις που ελέγχονται στη συγκεκριμένη διατριβή, 

όπως προέκυψαν μετά από ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας. Επισημαίνεται ιδιαιτέ-

ρως πως η εμπειρική κυρίως βιβλιογραφία που περιελάμβανε είτε συνοπτική είτε ανα-

λυτική παρουσίαση εργαλείων συναφών ερευνών αποτέλεσε γνώμονα και εφαλτήριο 

για περαιτέρω έρευνα μέσα από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. 

 
Επιλογή Δείγματος 
 

Η Επιλογή του Δείγματος στηρίχτηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το 

μερίδιο αγοράς σε επίπεδο δικτύου τραπεζικών μονάδων για την επιλογή των μεγαλύ-

τερων τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο. Ο δεύτερος άξο-

νας αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση του προσωπικού της τράπεζας σε ενιαιοποιη-

μένες και ενοποιημένες βαθμίδες ιεραρχίας για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνα-

τής αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων. 

 

Βήμα 1ο  

Το δείγμα που επιλέχθηκε για τη διανομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζει αποτελέ- 

σματα από 14  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν παρουσία στο Νομό Θεσ-

σαλονίκης ανάμεσα σε συνολικά 63 που λειτουργούν στη χώρα μας σύμφωνα με 

3.5ii ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 280 

στοιχεία του Ευρετηρίου Κωδικοποίησης Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος (HEBIC/ 

30.09.2006).  

 

Τα 14 αυτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαμορφώνουν ποσοστό 81% του πανελλαδι-

κού δικτύου τραπεζικών καταστημάτων. Αρχικά είχαν επιλεγεί 15 τράπεζες, τελικά 

όμως δεν συμμετείχε η Alpha bank καθότι απαιτήθηκε διαδικασία αίτησης και έγκρισης 

του ερωτηματολογίου από τη Διοίκηση της Τράπεζας, πριν επιτραπεί η διανομή του 

στο προσωπικό της. Οι υπόλοιπες 48 ελληνικές Τράπεζες που δεν συμμετέχουν στην 

έρευνα διαθέτουν μικρότερο δίκτυο καταστημάτων το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις 

εντοπίζεται γεωγραφικά σε μεμονωμένες πόλεις, όπως στην περίπτωση συνεταιριστι-

κών τραπεζών, ή υποκαταστημάτων ορισμένων ξένων χρηματοοικονομικών οίκων.  

 Α/Α Τράπεζα 

Μερίδιο Καταστημάτων στο 

σύνολο των 3526 συνολικών 

Τραπεζικών Καταστημάτων 

στην Ελλάδα 

Αριθμός 

Καταστημά-

των 15 

Τραπεζών 

Μερίδιο Καταστημάτων 

κάθε Τράπεζας  από τις 

15 της Έρευνας 

1 Εθνική Τράπεζα 15,77% 567 17,37%

2 Αγροτική Τράπεζα 12,96% 457 14,00%

3 Εμπορική Τράπεζα 10,52% 371 11,37%

4 Eurobank 10,47% 413 12,65%

5 Alpha Bank 10,35% 365 11,18%

6 Πειραιώς 8,08% 285 8,73%

7 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 3,86% 136 4,17%

8 Γενική Τράπεζα 3,74% 132 4,04%

9 Τράπεζα Κύπρου 3,20% 113 3,46%

10 Millennium Bank 2,98% 105 3,22%

11 Εγνατία 2,13% 75 2,30%

12 Aspis Bank 1,87% 66 2,02%

13 Αττικής 1,73% 61 1,87%

14 Probank 1,67% 59 1,81%

15 Citibank 1,67% 59 1,81%

Σύνολο    91,00% 3264 100,00% 
Πίνακας 90 Πανελλαδικό Μερίδιο Δικτύου Καταστημάτων των 15 μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζών 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και Ευρετήριο Κωδικοποίησης Ελληνικού Συστήματος (HEBIC) (2006). 

 

Βήμα 2ο  

Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος εξασφαλίστηκε και μέσω της κατηγοριοποίη-

σης του προσωπικού σε βαθμίδες διοικητικής ιεραρχίας, ανάλογες με αυτές που ισχύ-

ουν στην πραγματικότητα. Η κατηγοριοποίηση αυτή στηρίχτηκε πάνω σε προσωπική 
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έρευνα για τη διοικητική πυραμίδα που εφαρμόζεται σε κάθε τράπεζα που συμπερι-

λαμβάνεται στην έρευνα. 

 

Για την κατηγοριοποίηση του προσωπικού της Τράπεζας σε ενιαίες βαθμίδες κατάτα-

ξης χρησιμοποιήθηκε αρχικά η ιεραρχική δομή, η οποία εφαρμόζεται σε αρκετές από 

τις μεγαλύτερες Τράπεζες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου (Εθνική, Εμπορι-

κή, Αγροτική, Alpha Bank, Τράπεζα Αττικής). 

 

Σύμφωνα με αυτή, τα επίπεδα ιεραρχίας για το λογιστικό προσωπικό της Τράπεζας, 

με αύξουσα σειρά, είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Δόκιμος Υπάλληλος 

2. Υπολογιστής Γ’ 

3. Υπολογιστής Β’ 

4. Υπολογιστής Α’ 

5. Λογιστής Β’ 

6. Λογιστής Α’ 

7. Υποτμηματάρχης 

8. Τμηματάρχης Β΄ 

9. Τμηματάρχης Α’ 

10. Υποδιευθυντής Β’ 

11. Υποδιευθυντής Α’ 

12. Διευθυντής 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της ιεραρχικής δομής είναι απαραίτητο να επισημανθεί 

ότι η παραπάνω ιεραρχική δομή δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική της σύνθεσης του 

προσωπικού ενός τραπεζικού καταστήματος. Επί παραδείγματι, σε κατάστημα της 

Εθνικής Τράπεζας ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του - με κριτήρια την αποτελε-

σματικότητά του σε επίπεδο πραγματοποίησης πωλήσεων και της καθαρής θέσης 

κερδών- ένας διευθυντής δύναται να φέρει το βαθμό του Υποτμηματάρχη, ενώ αντί-

στροφα ο βαθμός του Διευθυντή συνοδεύει συνήθως θέσεις Επικεφαλής Διοικητικών 

Διευθύνσεων. 

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής ενιαίας ιεραρχικής κατάταξης για το σύνολο των δεκαπέ-

ντε επιλεγμένων τραπεζών, που παρουσιάζουν επιμέρους διαφορές στα επίπεδα 
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βαθμολογικής εξέλιξης, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης της κατανομής του δείγμα-

τος αποφασίστηκαν τρεις βαθμίδες ιεραρχίας: ανώτερο στέλεχος, μεσαίο στέλεχος, 

κατώτερο στέλεχος. 

 

Η αντιστοιχία των τριών αυτών βαθμίδων για τα ιδρύματα στα οποία εφαρμόζεται η 

βαθμολογική κατάταξη του λογιστικού προσωπικού είναι η ακόλουθη: 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  Α΄ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

  

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  Β΄ 

ΥΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ   

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ 

ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Γ΄ 

ΔΟΚΙΜΟΣ  

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

Πίνακας 91: Ενοποίηση Βαθμίδων Διοικητικής Ιεραρχίας Τραπεζικών Υπαλλήλων 

 

Βήμα 3ο   

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του επι-

λεγμένου δείγματος για τη διεξαγωγή της έρευνας, σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυ-

πα ιεραρχικής δομής, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός δευτερογενούς και πρωτο-

γενούς έρευνας. 

 

Η Γραμματεία Ισότητας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλά-

δος (ΟΤΟΕ) υλοποίησε έρευνα στις αρχές του 2003 για την αποτύπωση της εικόνας 

της απασχόλησης κατά φύλο στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο (Γεωργακοπού-

λου, 2005). Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των 

στοιχείων του τραπεζικού κλάδου μετά το 1997, που ήταν το έτος τελευταίας έκδοσης 

παρόμοιων στοιχείων από το Κλαδικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Η έρευνα στη-
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ρίχτηκε σε ερωτηματολόγια, που απεστάλησαν σε Τράπεζες του κλάδου, από τις ο-

ποίες ζητήθηκαν στοιχεία από το 1998 μέχρι το 2003 για: 

 τον αριθμό των απασχολούμενων κατά φύλο 

 το μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων κατά φύλο 

 τη βαθμολογική κατάταξη και την κατανομή σε κλιμάκια ευθύνης κατά φύλο. 

 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 9 Τράπεζες οι οποίες συνίστανται στις: Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος Α.Ε., Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank-Ergasias, Millennium Bank και 

Τράπεζα Αττικής. 

 

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία και συγκεκριμένα για τις πέντε εμπορικές Τράπεζες που 

ισχύει η κλαδικά θεσπισμένη βαθμολογική κατάταξη διαμορφώθηκαν οι αντίστοιχοι 

μέσοι όροι των ποσοστών, που αντιστοιχούν στα τρία ενοποιημένα επίπεδα ιεραρχι-

κής κατάταξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του δείγματος σε 

ανάλογες βαθμίδες. 
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Βαθμολογική  
Κατάταξη 

Μέσος Όρος σε πέντε Τράπεζες (Εθνική, Ε-
μπορική, Αγροτική, Alpha Bank, Αττικής) 

Διαχωρισμός του προσωπι-
κού  σε 3 βαθμίδες ιεραρχίας 

Δ/ΝΤΗΣ  0,42%

ΥΠΟΔ/ΝΤΗ Α΄  1,13%

ΥΠΟΔ/ΝΤΗ Β΄ 4,73%

ΤΜ/ΡΧΗΣ Α΄ 13,40%

19,68% 

ΤΜ/ΡΧΗΣ Β΄ 14,33%

ΥΠΟΤΜ/ΧΗΣ 12,38%

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ 13,20%

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ 12,54%

52,46% 

ΥΠΟΛΟΓ Α΄ 13,02%

ΥΠΟΛΟΓ Β΄ 4,22%

ΥΠΟΛΟΓ Γ΄ 5,84%

ΔΟΚΙΜΟΣ  4,79%

27,86% 

Πίνακας 92 Βαθμολογική Κατάταξη προσωπικού πέντε Τραπεζών 

Πηγή: Έρευνα ΟΤΟΕ (Γεωργακοπούλου, 2005) 

 

Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία απασχόλησης αντλήθηκαν από δευτερογενή 

έρευνα, που διεξήχθη το 2003 και αφορούν πανελλαδικά επίπεδα, πραγματοποιήθηκε 

επικαιροποίηση και ταυτόχρονα έλεγχος εγκυρότητας σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονί-

κης με διενέργεια έρευνας βαθμολογικής κατάταξης του συνόλου του προσωπικού στα 

καταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης τριών Τραπεζών του δείγματος: Εθνική Τρά-

πεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στοιχεία έτους 2005), Εμπορική Τράπεζα (στοιχεία έτους 

2006) και Αγροτική Τράπεζα(στοιχεία έτους 2006). 
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Με βάση την επικαιροποίηση των στοιχείων διαμορφώθηκε νέος διαχωρισμός του υπό 

επιλογή δείγματος ως ακολούθως: 

 

Ομογενοποιημένη Βαθμολογική Κλίμακα Ποσοστό 

Μεσαίο Στέλεχος 17% 

Ανώτερο Στέλεχος 61% 

Κατώτερο Στέλεχος 22% 
Πίνακας 93 Επικαιροποιημένη Αποτύπωση κατανομής του Προσωπικού  των Τραπεζών σε 3 ενιαιοποιημένες διοικητικές βαθμί-

δες 

 

Πέρα από την κατανομή του δείγματος σε όλες τις τράπεζες και όλες τις διοικητικές 

βαθμίδες  λήφθηκε μέριμνα οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην έρευνα να ανήκουν 

σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, να διαθέτουν διαφο-

ρετικό επίπεδο εργασιακής εμπειρίας και να εργάζονται σε  εργασιακούς χώρους δια-

φορετικού μεγέθους (σε αριθμό μελών).  

 

 Πιλοτική έρευνα 
 

Με βάση τον παραπάνω κανόνα δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 

σε 10 τραπεζικούς υπαλλήλους τριών τραπεζών. Η συμπλήρωση του κάθε ερωτημα-

τολογίου γινόταν από τον ερωτώμενο «φυσική παρουσία», της ερευνήτριας, ώστε να 

δίνονται διευκρινίσεις και να διαπιστώνονται ενδεχόμενες ασάφειες.  Η συγκεκριμένη 

έρευνα-οδηγός ανέδειξε λάθη και παραλείψεις, που προέκυπταν κυρίως από την ανο-

μοιογένεια της εργασιακής πολιτικής, ροής και οργανωτικής δομής κάθε τράπεζας. Οι 

προσθήκες και οι διορθώσεις κατέληξαν στην παρακάτω τελική κατάρτιση του ερωτη-

ματολογίου.  

 
Συλλογή  Στοιχείων 
 

Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε μεταξύ του χρονικού διαστήματος Ιανουαρί-

ου-Μαρτίου 2007.  

 

Για τη διανομή των ερωτηματολογίων στις 14 Τράπεζες ακολουθήθηκε η διαδικασία 

της αποστολής συγκεκριμένου αριθμού ερωτηματολογίων σε ένα αρμόδιο στέλεχος 

κάθε πιστωτικού ιδρύματος και διανομή σύμφωνα με τις ανάλογες οδηγίες για την κα-
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τανομή του δείγματος σε αντίστοιχες βαθμίδες. Η κατεύθυνση που δόθηκε κατά την 

αποστολή των ερωτηματολογίων ήταν να συμμετάσχει προσωπικό όσο περισσότερων 

διαφορετικών καταστημάτων του κάθε οργανισμού εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, το 

οποίο έγινε εφικτό κυρίως στην περίπτωση των μεγαλύτερων αναλογικά τραπεζών.  

 

Σύνταξη Ερωτηματολογίου Έρευνας 
 
Παραθέτουμε την ανάλυση του ερωτηματολογίου της έρευνας ως προς: 

 τον τύπο της κάθε ερώτησης 

 τους λόγους επιλογής της 

 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.  Στην κατη-

γορία των ερωτήσεων κλειστού τύπου συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις απλής και 

πολλαπλής επιλογής, καθώς και ερωτήσεις αξιολόγησης. 

 

Στην περίπτωση των ερωτήσεων απλής επιλογής χρησιμοποιείται κατά πλειονότητα η 

πεμπτοβάθμια κλίμακα Likert. Η επιλογή των πέντε βαθμίδων της κλίμακας Likert δίνει 

τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να τοποθετηθεί σε ουδέτερο-μεσαίο σημείο ή σε α-

κραία θέση-γεγονός που, κατά την επεξεργασία, επιτρέπει στον ερευνητή να εξαγάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τη μετριοπάθεια ή τη σαφή τοποθέτηση του ερωτώμενου. 

Οι όροι της κλίμακας επιλέγονται να μη φέρουν αριθμούς για λόγους σαφήνειας και 

φιλικότητας προς τον ερωτώμενο. 
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Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις που σκοπό έχουν 

να εισαγάγουν τον ερωτώμενο σε έναν τρόπο διερεύνησης της διαδικασίας γνώσης, 

την οποία, ενώ χρησιμοποιεί με καθημερινή συχνότητα, είναι πιθανόν αφενός να μην 

έχει αντιληφθεί σε βάθος και να μην έχει διαχωρίσει τα διακριτά της στάδια, αφετέρου, 

δε, να μην έχει αναρωτηθεί για την αποτελεσματικότητα της γνώσης και την αποδοτι-

κότητα του τρόπου διαχείρισής της.  

 
Ερώτηση 1: Ποια θεωρείτε πιο σημαντική πηγή άντλησης γνώσης σε έναν ορ-
γανισμό; 
Η ερώτηση κατευθύνει τον ερωτώμενο στην αναζήτηση του προσωπικού τρόπου δη-

μιουργίας γνώσης μέσα στα πλαίσια ενός οργανισμού. Οι διαθέσιμες απαντήσεις, τις 

οποίες καλείται να αξιολογήσει, συνθέτουν τις τρεις ενότητες ερωτήσεων που θα ακο-

λουθήσουν στο ερωτηματολόγιο: διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, της πολιτι-

κής επικοινωνίας και διαμοιρασμού γνώσεων, των υφιστάμενων βάσεων γνώσης σε 

ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί κλειστή ερώτηση τύπου κλίμακας αξιολόγησης, 

όπου ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει με μία κλίμακα 1 έως 4 τη σημαντικό-

τητα των πηγών άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό. Η επιλογή αυτού του τύπου 

ερώτησης έγινε προκειμένου να αξιολογήσει ο ερωτώμενος τις διαθέσιμες, από τη βι-

βλιογραφία, πηγές γνώσης και όχι να επιλέξει μία από αυτές.   

 

Ερώτηση 2: Τι θεωρείτε περισσότερο χρήσιμο στην εργασία σας; α) Εμπειρία 
από τη συναναστροφή με κάποιο πελάτη, β) Εμπειρία αντιμετώπισης ενός 
προβλήματος, γ) Ιδέα για την αποτελεσματικότερη εργασία, δ) Ιδέα για την 
προώθηση πωλήσεων, ε) Γνώση για τα προϊόντα της Τράπεζας και του Αντα-
γωνισμού 
 

Η σκοπιμότητα αυτής της ερώτησης είναι να κατευθύνει τον ερωτώμενο να συνειδητο-

ποιήσει τις πληροφορίες που λαμβάνει και τη γνώση που διαχειρίζεται και να τις αξιο-

λογήσει. Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου κλίμακας πολλαπλής επιλογής.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι αξιοποιούνται στο χώρο εργασίας σας οι γνώσεις 
που αποκομίσατε από την εκπαίδευσή σας; 
 

Η ερώτηση αυτή σκοπό έχει να εντάξει τον ερωτώμενο στη λογική της αξιοποίησης 

των πληροφοριών που είχε αποκομίσει κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής του και 

οπότε της μετατροπής τους σε γνώση. Εξετάζει τη δυνατότητα διαχείρισης, εκ μέρους 

της Τράπεζας, της γνώσης, η οποία όμως προϋπάρχει στον υπάλληλο και δεν γεννιέ-

ται μέσα στον οργανισμό. 

 

Πρόκειται για μία κλειστή ερώτηση τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert, στην οποία 

ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μία μόνο τιμή από τις προτεινόμενες βαθμίδες.  

 
Ερώτηση 4: Το αντικείμενο εργασίας σας σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών 
σας; 
 

Η συγκεκριμένη ερώτηση τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert προστίθεται στην έ-

ρευνά μας προκειμένου να αξιολογηθεί στην πορεία η στάση του υπαλλήλου ως προς 

το διαμοιρασμό γνώσης, όταν αυτή αποτελεί ήδη κτήμα του.  

 

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι υφίσταται στην Υπηρεσία σας κλίμα: 
i) εμπιστοσύνης, ii) συνεργασίας, iii) συνεννόησης, iv) σεβασμού, v) δικαιοσύ-
νης , vi) εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη, vii) κοινού οράματος, viii) 
αδιαφορίας, ix) ανασφάλειας, x) χρονικής πίεσης, xi) πίεσης στην προσπάθεια 
επίτευξης στόχων εργασιών; 
 

Η ερώτηση αυτή αποτελείται από 11 υπο-ερωτήματα τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας 

Likert, που περιγράφουν το υφιστάμενο εργασιακό κλίμα. Χρησιμοποιείται για να αιτι-

ολογήσει τη στάση του υπαλλήλου ως προς το διαμοιρασμό της γνώσης. Ορισμένες 

από τις παραμέτρους του εργασιακού κλίματος έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο έ-

ρευνας από άλλους επιστήμονες.  
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Η 2η ενότητα αποτελείται από 18 ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο δημιουργίας, δι-

αμοιρασμού και αξιοποίησης της γνώσης, η οποία παράγεται από μία θεσμοθετημένη 

πηγή γνώσης-τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ίδιου του Οργανισμού. 

 

Ερώτηση 1: Πόσο συχνά παρακολουθείτε εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
Τράπεζά σας; 
Η συγκεκριμένη ερώτηση αποκαλύπτει τη συχνότητα συμμετοχής του ερωτώμενου σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Τράπεζά του.  

Πρόκειται για μία κλειστή τεταρτοβάθμιας κλίμακας Likert ερώτηση με όρους κλίμακας 

από «σπάνια έως συχνά». Η επιλογή των τεσσάρων βαθμών στην  κλίμακα γίνεται 

προκειμένου να μη δίνεται στον ερωτώμενο η δυνατότητα επιλογής ουδέτερης θέσης, 

απεναντίας να οδηγείται σε επιλογή που αποκαλύπτει έμμεσα και την άποψή του για 

την επάρκεια συχνότητας συμμετοχής του ή την  επιθυμία του για συχνότερη ή σπα-

νιότερη συμμετοχή. 

 

Ερώτηση 2: Με την τελευταία τοποθέτησή σας στη θέση που βρίσκεστε σήμερα, 
παρακολουθήσατε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να αποκτήσετε ή 
να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τις δεξιότητές σας πάνω στο αντικείμενο με το ο-
ποίο ασχολείστε;  
 

Η συγκεκριμένη κλειστή διχοτομική ερώτηση διοχετεύει με επιπλέον συμπεράσματα 

σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας. Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί  

κατά πόσο ο Οργανισμός συναρτά την αποδοτικότητα του υπαλλήλου με τη συμμετο-

χή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως με αφορμή την τοποθέτησή του σε συγκε-

κριμένη θέση.   

 

Ερώτηση 2i: Εάν ναι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα: α) Πριν από την 
τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, β) Μέσα σε ένα μήνα από την τοποθέ-
τησή σας στη συγκεκριμένη θέση, γ) Μέσα σε ένα εξάμηνο από την τοποθέτησή 
σας στη συγκεκριμένη θέση, δ) Μέσα σε ένα χρόνο από την  
τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, ε) Μετά την παρέλευση ενός χρόνου 
από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση; 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
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Η κλειστή αυτή ερώτηση απλής επιλογής στόχο έχει να διαπιστώσει τη χρονική επιλο-

γή συμμετοχής στο σεμινάριο σε συνάρτηση με το χρόνο τοποθέτησης σε μία νέα θέ-

ση γεγονός που αποτελεί ένδειξη για την προτεραιότητα που δίνεται στην εκπαίδευση 

του προσωπικού και τη σύνδεσή του με την αποδοτικότητα του υπαλλήλου.  

 

Ερώτηση 2ii: Εάν ναι, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος ήταν: α) υποχρεωτική β) προαιρετική; 
 
Η  κλειστού τύπου με κλίμακα απλής επιλογής ερώτηση στοχεύει να διερευνήσει την 

πολιτική της Τράπεζας ως προς τη συμμετοχή του προσωπικού της στα σεμινάρια.  

 

Ερώτηση 2iii: Εάν όχι πόσο σημαντική θεωρείτε την παρακολούθησή του; 
 
Με την ερώτηση αυτή διερευνάται η στάση του υπαλλήλου απέναντι στην παρακολού-

θηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που συνδέεται με ένα νέο- αναληφθέν αντι-

κείμενο εργασίας. Η ερώτηση αυτή ανήκει στην κατηγορία των κλειστών πεμπτοβάθ-

μιας κλίμακας Likert. 

 

Ερώτηση 3: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς σας πραγματοποιού-
νται από εισηγητές οι οποίοι: α) Εργάζονται στην Τράπεζά σας, β) Αποτελούν 
εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζάς σας, γ) Και τα δύο, δ) Δεν γνωρίζω την 
ιδιότητά τους 
 
Η παρούσα ερώτηση σε συνδυασμό με τις δύο επόμενες επιδιώκει να διερευνήσει τη 

σπουδαιότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ίδιο το προσωπι-

κό της Τράπεζας.  

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσεων απλής επι-

λογής με όρους κλίμακας που μαρτυρούν την ιδιότητα του εισηγητή αλλά και το βαθμό 

που αυτή γίνεται αντιληπτή από τον ίδιο το συμμετέχοντα. 

 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε να εργάζεται στην Τράπεζά σας ο ειση-
γητής  του εκπαιδευτικού προγράμματος; 
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Με τη συγκεκριμένη ερώτηση πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert διαπιστώνεται η προ-

σωπική θέση του υπαλλήλου απέναντι στην τραπεζική ή μη ιδιότητα του εισηγητή εκ-

παίδευσης.  

 
Ερώτηση 5: Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων εκπαίδευση: α) πάνω στα νέα προϊόντα της Τράπεζας, β) πάνω 
στα προϊόντα των Τραπεζών του Ανταγωνισμού, γ) πάνω στον τρόπο πώλη-
σης, δ) πάνω σε πετυχημένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από άλλους 
συναδέλφους  σας. 
 

Με την κλειστή αυτή ερώτηση πολλαπλής επιλογής διαπιστώνεται εάν το περιεχόμενο 

των εκπαιδευτικών σεμιναρίων περιλαμβάνεται κάποια διαδικασία μετάδοσης επιχει-

ρησιακής γνώσης όπως ενημέρωση για τον Ανταγωνισμό, εκπαίδευση με τεχνικές 

πωλήσεων, μεταφορά πετυχημένων πρακτικών.   

 

Ερώτηση 6: Σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας θεωρείτε πιο σημα-
ντικό: α) Το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής, β) 
Τις απορίες-προβλήματα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που παρα-
κολουθούν το ίδιο σεμινάριο γ) Τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου. 
 
Η ερώτηση αυτή διερευνά το βαθμό που ο χώρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ξε-

περνά τα όρια της διαδικασίας μάθησης και περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης 

γνώσης.  

 

Ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει με μία κλίμακα «1 έως 3» τα στοιχεία της 

κλίμακας αξιολόγησης της συγκεκριμένης κλειστού τύπου ερώτησης. 

 

Ερώτηση 7: Στην Τράπεζά σας εφαρμόζονται μέθοδοι μάθησης από απόσταση; 
 

Με τη συγκεκριμένη ερώτηση, και εφόσον έχει προηγηθεί μία σειρά 6 ερωτήσεων, 

σχετικών με την παραδοσιακή μορφή μάθησης,  ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει 

σε μία κλειστή διχοτομική ερώτηση για την ύπαρξη μεθόδων μάθησης από απόσταση.  
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Ερώτηση 8: Επιθυμείτε τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα μάθησης από 
απόσταση; 
 

Στην κλειστού τύπου  διχοτομική αυτή ερώτηση, ο ερωτώμενος εκφράζει την επιθυμία 

του για συμμετοχή σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο.  

 

Ερώτηση 9: Πιστεύετε ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπορεί να 
αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα; 
 

Με την κλειστού αυτού τύπου διχοτομική ερώτηση αυτή ο ερωτώμενος τοποθετείται 

πάνω στις σύγχρονες μεθόδους μάθησης.  

 

Ερώτηση 10:  Έχετε ποτέ συμμετάσχει σε πρόγραμμα  μάθησης από απόστα-
ση; 
 
Με την κλειστή διχοτομική αυτή ερώτηση η αξιολόγηση των 2 προηγούμενων ερωτή-

σεων αποκτά μεγαλύτερο νόημα, εφόσον ο ερωτώμενος έχει αποκομίσει, εντός ή ε-

κτός Τραπέζης, την εμπειρία της συμμετοχής σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαί-

δευσης.   

 

 Ερώτηση 11: Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος   
υιοθετείτε κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εσείς εργάζεστε; 
 

Η κλειστή αυτή ερώτηση  πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert  εξετάζει την άποψη των 

υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα της μάθησης, που λαμβάνουν από τα εκπαι-

δευτικά σεμινάρια.  

 
Ερώτηση 12: Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος,  
μοιράζεστε με την ομάδα σας τη γνώση που αποκτήσατε; 
 
Με αυτή την κλειστή ερώτηση  πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert  ο ερωτώμενος έρχεται 

πρώτη φορά σε επαφή με την έκφραση «μοιράζομαι τη γνώση».  Η δραστηριότητα του 

εκπαιδευόμενου μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αποτελεί μία από τις 

πρακτικές που εκφράζουν το διαμοιρασμό γνώσης.  
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Ερώτηση 13: Πιστεύετε πως οι συνάδελφοί σας μοιράζονται με την ομάδα σας 
τη γνώση που απέκτησαν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος; 
 
Στο σημείο αυτό η προηγούμενη ερώτηση αντιστρέφεται και επιχειρείται η διερεύνηση 

της άποψης των υπαλλήλων για τη διαδικασία διαχείρισης γνώσης από πλευράς των 

συναδέλφων τους.  Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου  και πεμπτοβάθμιας κλίμακας Li-

kert. 

 

Ερώτηση 14: Ποιος λόγος κρίνετε ότι εμποδίζει στο χώρο εργασίας το διαμοι-
ρασμό της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας; α) Έλλειψη χρόνου, β) Ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων, γ) 
Δισταγμός για την ορθότητα μεταφοράς της γνώσης, δ) Άλλος λόγος 
  

Οι απαντήσεις στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις συμπληρώνονται με τη βοήθεια της 

συγκεκριμένης ερώτησης, η οποία επιχειρεί να εξακριβώσει τους ανασταλτικούς πα-

ράγοντες που εμποδίζουν τη μεταφορά γνώσης από εκπαίδευση μεταξύ του προσω-

πικού ενός Οργανισμού. Η ερώτηση αποτελεί συνδυασμό κλειστής ερώτησης κλίμα-

κας απλής επιλογής, καθώς και ανοικτής ερώτησης με τη δυνατότητα ελεύθερης έκ-

φρασης σε έναν από τους όρους της κλίμακας. Η ερώτηση σκόπιμα επιτρέπει μία μό-

νο απάντηση ανάμεσα στα στοιχεία της κλίμακας, τα οποία έχουν προκύψει από τη 

βιβλιογραφία και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων.  

 
Ερώτηση 15: Πιστεύετε πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς σας,  
με τη δομή και το περιεχόμενό τους, μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο 
νέες γνώσεις/δεξιότητες; 
 
Εδώ διερευνάται η άποψη του υπαλλήλου απέναντι στην ποιότητα και τη χρησιμότητα 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που διοργανώνει η Τράπεζά του. Η ερώτηση είναι 

κλειστού τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert. 
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Στην ενότητα αυτή προσπαθούμε με τη βοήθεια 36 ερωτήσεων να διαπιστώσουμε τη 

διαδικασία διαχείρισης γνώσης σε όλα της τα στάδια από τη δημιουργία μέχρι τη χρή-

ση της μέσα στα πλαίσια της καθημερινής εργασιακής ροής.  

 
Ερώτηση 1: Πόσο συχνά συνεδριάζει το Κατάστημά σας; α) Κάθε ημέρα, β) 1 
φορά την εβδομάδα, γ) 1 φορά το μήνα, δ) Χωρίς προγραμματισμό 
 
Με την κλειστού τύπου ερώτηση κλίμακας απλής επιλογής διερευνάται ο βαθμός επι-

κοινωνίας μεταξύ των μελών μίας ευρύτερης εργασιακής ομάδας.  

 
Ερώτηση 2: Πόσο συχνά συνεδριάζει το Τμήμα-Υπηρεσία στην οποία ανήκετε; 
α) Κάθε ημέρα, β) 1 φορά την εβδομάδα, γ) 1 φορά το μήνα, δ) Χωρίς προγραμ-
ματισμό 
 
Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η ίδιου τύπου και περιεχομένου ερώτηση με τη δι-

αφοροποίηση της διερεύνησης του βαθμού και της συχνότητας επικοινωνίας σε μία 

μικρότερη εργασιακή ομάδα, όπως είναι αυτή ενός ολιγομελούς Τμήματος. Η παρά-

φραση της προηγούμενης ερώτησης σκοπό έχει να συγκρίνει την πολιτική επικοινωνί-

ας, που ακολουθείται σε ένα ευρύτερο σε σχέση με ένα στενότερο εργασιακό πλαίσιο.  

 

Ερώτηση 3:   Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας για 
να μοιραστείτε πληροφορίες; α) Συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου του 
προσωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται τις πληροφορίες που θεωρεί σημα-
ντικές, β) Έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυμεί  
να μοιραστεί τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές, γ) Κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυ-
τούς που επιλέγει ο ίδιος, δ) πίνακας ανακοινώσεων, ε) άλλον τρόπο; 
 
Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει στόχο τη διερεύνηση του τρόπου διαμοιρασμού της 

γνώσης μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Η ερώτηση αυτή συνδυάζει την κατηγορία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 
ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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των κλειστών ερωτήσεων κλίμακας πολλαπλής επιλογής, καθώς επιδέχεται όχι απα-

ραίτητα μοναδικής απάντησης και την κατηγορία ανοικτών ερωτήσεων, καθότι ο ένας 

όρος της κλίμακας επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου.  

 
Ερώτηση 4: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους διαμοι-
ρασμού πληροφοριών στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας, πόσο αποτελεσματικές 
τις θεωρείτε; 
 
Η κλειστή αυτή ερώτηση τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας  Likert εξετάζει την προσω-

πική άποψη του ερωτώμενου για κάθε έναν από τους τρόπους διαμοιρασμού γνώσης, 

που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση και που αφορούν υφιστάμενες και μη 

μεθόδους διαμοιρασμού γνώσης.   

 

Ερώτηση 5: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας για να 
σας μεταδώσει κάποια πληροφορία, όταν αυτή αφορά το σύνολο του προσω-
πικού; α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγκυκλίων Εγγράφων, β) Παραδοσιακό Σύστη-
μα Έντυπων Εγκυκλίων Εγγράφων, γ) Σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων, 
δ) Ομαδική Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, ε) ομαδική Αποστολή Έ-
ντυπης Αλληλογραφίας, στ) Ομαδική Αποστολή Fax, ζ) Άλλον Τρόπο 
 
Εδώ διερευνάται ο τρόπος επικοινωνίας της Διοίκησης με το σύνολο του προσωπικού 

της. Η ερώτηση αποτελεί συνδυασμό κλειστής και ανοικτής ερώτησης πολλαπλής επι-

λογής.  

 
Ερώτηση 6: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας 
αυτές τις μεθόδους μετάδοσης πληροφοριών, πόσο αποτελεσματικές τις θεω-
ρείτε; 
  
Στο σημείο αυτό διερευνάται η στάση του υπαλλήλου απέναντι σε κάθε μία από τις υ-

φιστάμενες και μη μεθόδους επικοινωνίας που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση του Ορ-

γανισμού του. Η ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσεων τύπου πε-

μπτοβάθμιας κλίμακας Likert.  
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Ερώτηση 7: Πόσο συχνά συμβουλεύεστε έμπειρους συναδέλφους για την επί-
λυση ενός προβλήματος; 
 
Η ερώτηση αυτή σκοπό έχει να εξετάσει ένα από τα στοιχεία του διαμοιρασμού γνώ-

σης σε επίπεδο καθημερινής εργασιακής ροής.  

 

Η ερώτηση αποτελεί κλειστή ερώτηση τύπου κλίμακας Likert τεσσάρων βαθμών με 

όρους που κυμαίνονται από «σπάνια έως συχνά» και δεν επιτρέπει την ουδέτερη το-

ποθέτηση του ερωτώμενου.  

 
Ερώτηση 8: Πόσο εύκολα εντοπίζετε στην Τράπεζά σας έναν συνάδελφο, ο ο-
ποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση ενός προβλήματος; 
 
Με αυτή την ερώτηση διερευνάται ο βαθμός επικοινωνίας και ευκολίας πρόσβασης σε 

συναδέλφους με τους οποίους είναι πιθανόν να μην υφίσταται προσωπική γνωριμία, 

φαινόμενο το οποίο είναι σύνηθες σε μεγάλους και γεωγραφικά διεσπαρμένους Οργα-

νισμούς-όπως οι Τράπεζες.  

 

Η ερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσεων κλίμακας Likert τεσ-

σάρων βαθμών με όρους που κυμαίνονται από «πολύ δύσκολα έως πολύ εύκολα».  

 

Ερώτηση 9: Ποιον τρόπο θα επιλέγατε κατά προτεραιότητα για να εντοπίσετε 
έναν αρμόδιο συνάδελφο για την επίλυση ενός προβλήματος; α) Με αναζήτηση 
στον τηλεφωνικό κατάλογο, β) Με αναζήτηση ανάμεσα σε συναδέλφους του α-
ντικειμένου μου που μπορεί να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρό-
βλημα, γ) Με αναζήτηση σε ανώτερούς μου, που εξαιτίας της εμπειρίας τους, 
ενδέχεται να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα, δ) Με άλλον 
τρόπο. 
 
Με την ερώτηση αυτή, η οποία ανήκει στην κατηγορία της κλίμακας αξιολόγησης και 

αποτελεί συνδυασμό κλειστής και ανοιχτής ερώτησης, διερευνώνται οι υφιστάμενοι 

μέθοδοι ανάκτησης πληροφοριών σε μία κρίσιμη στιγμή επίλυσης ενός προβλήματος.  
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Ερώτηση 10: Έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική που είχε αποδώ-
σει σε κάποιον άλλον συνάδελφό σας; 
 
Η κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση εξετάζει μία από τις παραμέτρους της διαχείρισης 

γνώσης, αυτή της αξιοποίησης της οργανωσιακής εμπειρίας και συγκεκριμένα των 

βέλτιστων πρακτικών.   

 

Ερωτήσεις 10i και 10ii:  Εάν ναι, με ποιο τρόπο λάβατε γνώση για αυτή & Εάν 
όχι, με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να ενημερωθείτε; α) Μέσω κατ΄ ιδίαν συνά-
ντησης, β) Μέσω τηλεφώνου, γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δ) Μέσω 
ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης, ε) Με άλλον τρόπο; 
Οι δύο αυτές ερωτήσεις εξετάζουν τους υφιστάμενους ή επιθυμητούς τρόπους διαμοι-

ρασμού των καλών πρακτικών μεταξύ του προσωπικού της Τράπεζας. Αποτελούν 

ερωτήσεις απλής επιλογής συνδυασμού κλειστού και ανοιχτού τύπου.  

 

Ερώτηση 11: Έχετε ποτέ μοιραστεί με κάποιον άλλο συνάδελφο μία καλή πρα-
κτική, που είχε αποδώσει στην εργασία σας ή έναν τρόπο επίλυσης ενός προ-
βλήματος; 
 
Με την κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση ερευνάται μία ακόμη παράμετρος του δια-

μοιρασμού γνώσης.   

 

Ερώτηση 11i: Εάν ναι, αυτό συνέβη: α) Με δική σας πρωτοβουλία, β) Έπειτα 
από σχετική αναζήτηση κάποιου συναδέλφου; 
 
Η κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση διερευνά το έναυσμα για το διαμοιρασμό της 

προσωπικής εμπειρίας.  

Ερώτηση 11ii: Εάν όχι, τι σας εμπόδισε; α)Η έλλειψη χρόνου, β) Ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ συναδέλφων, γ) Ο δισταγμός για την ορθότητα της πρακτικής ή 
της επίλυσης, δ) Άλλος λόγος 
 
Η παρούσα ερώτηση επιχειρεί να αναδείξει τους ανασταλτικούς παράγοντες που ε-

μποδίζουν τη μεταφορά γνώσης μεταξύ του προσωπικού. Η ερώτηση αποτελεί συν-

δυασμό κλειστής ερώτησης κλίμακας απλής επιλογής και ανοικτής ερώτησης με τη 

δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης σε έναν από τους όρους της κλίμακας.  
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Ερώτηση 12: Εάν είστε κάτοχος κάποιας ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας που 
βελτιώνει την απόδοσή σας α) Δεν προτίθεστε να τη μοιραστείτε, β) Προτίθεστε 
να τη μοιραστείτε με άλλους συναδέλφους, ακόμα και αν δεν γίνει αντιληπτό 
από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο αρχικός κάτοχος αυτής της ιδέας-
πληροφορίας-εμπειρίας, γ) Προτίθεστε να τη μοιραστείτε αλλά επιθυμείτε να γί-
νει αντιληπτό από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο αρχικός κάτοχος αυτής 
της ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας. 
 
Με την κλειστή αυτή ερώτηση κλίμακας απλής επιλογής διερευνάται η προθυμία του 

υπαλλήλου να μεταδώσει τη γνώση του και ο συσχετισμός αυτής με τη γνωστοποίηση 

της ενέργειας.  

 
Ερώτηση 13: Υφίσταται ορατό κίνητρο στην Τράπεζά σας για να μεταδώσετε τη 
γνώση σας; 
 
Η συγκεκριμένη κλειστού τύπου διχοτομική ερώτηση αφορά τον υφιστάμενο κινητήριο 

μηχανισμό.   

 

Ερώτηση 13i: Εάν ναι, ποιο είναι αυτό; 
 

Εδώ ο ερωτώμενος καλείται να περιγράψει ποιο είναι το κίνητρο που παρέχεται από 

την πλευρά της Τράπεζας για να μεταδώσει τη γνώση του, συμπληρώνοντας την α-

νοιχτού τύπου ερώτηση. 

 
Ερώτηση 13ιι)Εάν ναι, πόσο επηρεάζει την απόφασή σας να μοιραστείτε κά-
ποια πληροφορία  
 
Η ερώτηση αποτελεί κλειστή ερώτηση τύπου πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert και δίνει 

τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή του υφιστάμενου κινητήριου μηχανι-

σμού για τη μετάδοση της γνώσης. 

 
Ερώτηση 14: Tι είδους κίνητρο θα επηρέαζε περισσότερο την απόφασή σας να 
μεταδώσετε τη γνώση σας; α) Ηθική επιβράβευση από τους ανώτερούς μου, β) 
Καταγραφή της κίνησής μου και προσμέτρηση στη γενικότερη ετήσια αξιολό-
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γησή μου, γ) Ειδικό Χρηματικό Bonus, δ) Γνωστοποίηση του ονόματός μου ως 
κατόχου της γνώσης-ιδέας. 
 
Η ερώτηση ζητά από τον ερωτώμενο την ταξινόμηση των τεσσάρων όρων της κλίμα-

κας της κλειστής αυτής ερώτησης αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν αντληθεί από τη βιβλι-

ογραφία.  

 

Ερώτηση 15:  Υφίσταται μέθοδος στην Τράπεζά σας με την οποία μπορεί ο υ-
πάλληλος να μεταδώσει κάποια εμπειρία-πληροφορία-ιδέα χρήσιμη για το σύ-
νολο του προσωπικού; 
  

Με την κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση εξακριβώνεται εάν υφίσταται μέθοδος μετά-

δοσης γνώσης προς το σύνολο του προσωπικού της. 

  

Ερώτηση 15i: Εάν ναι, ποια είναι αυτή; 
 
Η ανοικτή αυτή ερώτηση ζητά από τον ερωτώμενο να αναπτύξει ελεύθερα την άποψή 

του σχετικά με υφιστάμενες μεθόδους μετάδοσης γνώσης. 

 
Ερώτηση 15ii: Εάν ναι, απαιτεί τη γνωστοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό 
σας;   
 

Η κλειστού τύπου αυτή διχοτομική ερώτηση διερευνά εάν η υφιστάμενη μέθοδος  δια-

μοιρασμού της γνώσης απαιτεί τη γνωστοποίηση αυτής της ενέργειας στον άμεσο 

προϊστάμενο του υπαλλήλου.  

 

Ερώτηση 15iii: Εάν όχι, θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-
πληροφορία - ιδέα; α) Επώνυμα, β) Ανώνυμα 
 

Μέσα από τη κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση διερευνάται κατά πόσο ο ερωτώμενος 

επιθυμεί/ είναι εξοικειωμένος  με την επώνυμη μετάδοση της γνώσης του.  

 

Ερώτηση 15iv: Εάν όχι, θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-
πληροφορία- ιδέα με γνωστοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό σας; 
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Στην κλειστού τύπου διχοτομική αυτή  ερώτηση εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο 

διάκειται ο ερωτώμενος απέναντι στη γνωστοποίηση του άμεσα ιεραρχικά ανώτερού 

του. 

 
Ερώτηση 16: Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία 
- πληροφορία-ιδέα; α) Με αλληλογραφία σε κάποιον ανώτερο, β) Ηλεκτρονικά 
σε ένα σύστημα πληροφοριών, δ) Με κατ’ ιδίαν συνάντηση με κάποιον ανώτε-
ρο, ε) Με άλλο τρόπο. 
 
Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σ’ αυτή την ερώτηση ανεξάρτητα με την απά-

ντηση που έδωσε στην ερώτηση 15. Η ερώτηση διερευνά τον επιθυμητό τρόπο μετά-

δοσης γνώσης. Η ερώτηση αποτελεί συνδυασμό κλειστής ερώτησης με τη μορφή της 

κλίμακας απλής επιλογής, με ανοικτή ερώτηση, καθώς ο ένας όρος της κλίμακας επι-

τρέπει την ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου. Οι υπόλοιποι όροι της κλίμακας α-

ντλούνται από τη βιβλιογραφία αλλά και από τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων. 

 

Ερώτηση 17: Αναζητείτε  με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες ανάμεσα:  α) 
στους προϊσταμένους σας, β) στους υφισταμένους σας, γ) στους ομοβάθμιούς 
σας, δ) Δεν παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλφου. 
 
και  
 
Ερώτηση 18: Μεταδίδετε με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες: α) στους προϊ-
σταμένους σας, β) στους υφισταμένους σας, γ) στους ομοβάθμιούς σας, δ) Δεν 
παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλφου. 
 
Μέσω των συγκεκριμένων κλειστών ερωτήσεων απλής επιλογής διερευνάται την επί-

δραση του επιπέδου ιεραρχίας σε πρακτικές της διαχείρισης γνώσης.  

 

Ερώτησης 19:  Εάν υποθέσουμε ότι φεύγετε αύριο από το χώρο εργασίας σας, 
θα φροντίζατε να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας: α) Με δική 
σας πρωτοβουλία, β) Μόνο έπειτα από απαίτηση της Τράπεζας. 
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Με την κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση ο ερωτώμενος έρχεται σε επαφή με μία ακό-

μη παράμετρο του διαμοιρασμού γνώσης, αυτή της φροντίδας για μετάδοση της γνώ-

σης πριν την αποχώρηση από τον εργασιακό χώρο.  

 
Ερώτηση 20:    Στην απόφαση αυτή πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε η οικιοθε-
λής ή όχι αποχώρησή σας; 
 
Με αυτή την κλειστή πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert ερώτηση διαπιστώνεται η επί-

δραση της οικιοθελούς αποχώρησης στο διαμοιρασμό της γνώσης πριν από την απο-

χώρηση ενός υπαλλήλου.  

 

Ερώτηση 21:   Σε ποια περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης θα αποφασίζατε 
πιο εύκολα να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας; α) Μετάθεση, 
β)Συνταξιοδότηση, γ) Παραίτηση. 
 
Με αυτή την κλειστή απλής επιλογής ερώτηση εξετάζεται η επίδραση του είδους της 

οικιοθελούς αποχώρησης. 

    

Ερωτήσεις 22i-vii: Πιστεύετε πως όταν χρησιμοποιείτε τη γνώση άλλων συνα-
δέλφων:  

i.Περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σας σκέψης 
ii.Είναι πάντα εφαρμόσιμη  
iii.Βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος 
iv.Βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου 
v.Αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου 
vi.Αποφεύγονται τα ίδια λάθη 

vii.Επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες 

 
Οι 7 κλειστές ερωτήσεις απλής επιλογής και πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert σκοπό 

έχουν να διερευνήσουν τη στάση του ερωτώμενου πάνω στη γνώση που εισπράττει ή 

δύναται να εισπράξει από τους συναδέλφους του. Οι ερωτήσεις αυτές μαρτυρούν τόσο 

την κουλτούρα διαχείρισης γνώσης που υφίσταται στον Οργανισμό, από την οπτική 

θεώρηση του προσωπικού, όσο και την άποψή του για την αποτελεσματικότητα της 

γνώσης αυτής.  
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Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ως απώτερο σκοπό να ε-

ξετάσουν την ύπαρξη και την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα μίας 

εκ των πηγών δημιουργίας, αποθήκευσης και ανάκτησης γνώσης- των βάσεων γνώ-

σης. Οι βάσεις γνώσης συνιστούσαν μία από τις επιλογές που είχε στη διάθεσή του ο 

ερωτώμενος στην πρώτη εισαγωγική ερώτηση του ερωτηματολογίου με τη διατύπω-

ση: «περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών και εγχειριδίων σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή». 

 
Ερώτηση 1: Πόσο συχνά ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια, ως συνδρομή 
στην εργασία σας; 
 
Με την τεταρτοβάθμιας κλίμακας Likert κλειστή αυτή ερώτηση διερευνάται η συχνότη-

τα με την οποία απευθύνεται ο υπάλληλος στις βάσεις γνώσης  

 

Ερώτηση 2: Ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια συχνότερα όταν: α) πρέπει 
να ενημερωθείτε για ένα προϊόν ή μία διαδικασία, β) προκύπτει κάποιο πρό-
βλημα και αναζητείτε επίλυση μέσω των οδηγιών 
 
Η κλειστή αυτή διχοτομική ερώτηση αποκαλύπτει τη συχνότερη αφορμή, που οδηγεί 

τον υπάλληλο να αναζητήσει πληροφορίες σε υφιστάμενες βάσεις γνώσης.  

 
Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι βοηθούν στη διεκπεραίωση θεμάτων της εργασίας 
σας; 
 
Ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει τη χρησιμότητα αυτής της πηγής γνώσης μέσω 

της συγκεκριμένης ερώτησης, η οποία ανήκει στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσε-

ων πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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Ερώτηση 4: Σε τι μορφή υφίσταται αυτό το ενημερωτικό υλικό; α) Σε έντυπη 
μορφή, β) Σε ηλεκτρονική μορφή, γ) Και στις δύο μορφές. 
 
Με την κλειστή αυτή ερώτηση κατηγορίας κλίμακας απλής επιλογής εξετάζεται η μορ-

φή που έχουν οι βάσεις γνώσης στην Τράπεζά του ερωτώμενου.    

 
Ερώτηση 5: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο του ενημερωτικού 
υλικού που έχετε στη διάθεσή σας; 
 
Στο σημείο αυτό ο ερωτώμενος τοποθετείται απέναντι στην αποτελεσματικότητα των 

βάσεων γνώσης. Η ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσεων πε-

μπτοβάθμιας κλίμακας Likert.  

 
Ερώτηση 6: Πόσο εύκολο είναι να αναζητήσετε το περιεχόμενο του ενημερωτι-
κού υλικού, που έχετε στη διάθεσή σας; 
 

Εδώ ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει την ευχρηστία των υφιστάμενων βάσεων 

γνώσης μέσα από μία κλειστή ερώτηση κλίμακας Likert πέντε βαθμών.  

 
Ερώτηση 7: Ποια χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος της Τράπε-
ζάς σας, θα θέλατε να βελτιώσετε; α) Τον τρόπο αναζήτησης β) Την ταχύτητα 
αναζήτησης, γ) Την ευχρηστία, δ) Τη χαρτογράφηση των περιεχομένων για να  
εντοπίζετε εύκολα κάθε πληροφορία, ε) Τη συνδεσμολογία μεταξύ των περιεχο-
μένων, στ) Το πρόβλημα υπερφόρτωσης με περιττές πληροφορίες, ζ) Την επι-
καιροποίηση των περιεχομένων, η) Άλλο. 
 

Με την υπόθεση ότι υφίσταται πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενημερωτικού υλι-

κού, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει τα χαρακτηριστικά του που επιδέχονται βελτί-

ωση. Η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής δίνεται σκόπιμα, για να αναδειχθεί η ανα-

γκαιότητα βελτίωσής του ή αντίστροφα να διαπιστωθεί η επάρκειά του. Η ερώτηση 

ανήκει στην κατηγορία των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής συνδυασμού κλειστής και 

ανοιχτής.  
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Η ενότητα αυτή, η οποία περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις αναφέρεται σε εργαλεία γνώσης, 

τα οποία έχουν προκύψει από τη βιβλιογραφική αναζήτηση και τις συνεντεύξεις με δι-

οικητικά στελέχη των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, και αφορούν ένα ηλε-

κτρονικό σύστημα διαχείρισης γνώσης . Στην ενότητα αυτή ζητείται από τον ερωτώμε-

νο να τοποθετηθεί πάνω στην ύπαρξη και τη χρησιμότητα συγκεκριμένων  προτεινό-

μενων εργαλείων.  

 

Ερώτηση 1: Ποια από τα παρακάτω εργαλεία γνώσης χρησιμοποιείτε στην  
Τράπεζά σας; i) ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με δυ-
νατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων, ii) οδηγός πωλήσεων για όλα 
τα προϊόντα της Τράπεζας, iii) συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της 
Τράπεζάς σας και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπε-
ζών, iv) κατάλογος με παραδείγματα και επιτυχημένες ή λανθασμένες πρακτικές 
για μελλοντική αξιοποίηση ή αποφυγή, v) κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες 
ερωτήσεις-απαντήσεις, vi) ευφυής Κατάλογος προσωπικού με δυνατότητα ανα-
ζήτησης βάσει αντικειμένου αρμοδιότητας ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να ε-
ντοπίζετε εύκολα το αρμόδιο στέλεχος, vii) ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης, 
όπου οι υπάλληλοι της Τράπεζας μπορούν να επικοινωνήσουν και να μοιρα-
στούν γνώση και εμπειρία, viii) ενιαία τηλεφωνική  υπηρεσία help desk, μιας 
λίστας ειδικών που παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση για όλα τα προϊόντα της 
Τράπεζας. 
 
Στην ερώτηση αυτή ο ερωτώμενος καλείται να καλείται να απαντήσει εάν υφίστανται 

τα συγκεκριμένα εργαλεία γνώσης στην Τράπεζά του. Η ερώτηση αποτελεί κλειστού 

τύπου ερώτηση πολλαπλής επιλογής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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Ερώτηση 2: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία γνώσης, 
πόσο σημαντικά τα θεωρείτε;  
 

Στο σημείο αυτό ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει διαδοχικά τα 8 εργαλεία γνώ-

σης, ανεξάρτητα από το αν υφίστανται στην τράπεζά του. Η ερώτηση, η οποία χωρίζε-

ται σε ισόποσα υποερωτήματα με τα εργαλεία γνώσης, ανήκει στην κατηγορία των 

κλειστών ερωτήσεων της πεμπτοβάθμιας κλίμακας Likert. 

 

Ερώτηση 3:  Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο κριτήριο επιλογής χρήσης ενός ερ-
γαλείου γνώσης; α) Πληρότητα πληροφόρησης, β) Ταχύτητα άντλησης πληρο-
φόρησης, γ) Εξοικείωση χρήσης, δ) Αμεσότητα χρήσης, ε) Άλλο κριτήριο 
 

Στο σημείο αυτό διερευνώνται τα αίτια προτίμησης ή απόρριψής των  παραπάνω ερ-

γαλείων μέσω μίας ερώτησης που ζητά την ταξινόμηση των πέντε όρων της κλίμακας 

της  ερώτησης αξιολόγησης. Η ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των ερωτήσεων α-

πλής επιλογής συνδυασμού κλειστού και ανοιχτού τύπου.  

 

 

 

 

Η ενότητα των προσωπικών στοιχείων, περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν 

προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του ερωτώμενου.  

 

Ερώτηση 1:  Ηλικία: α) κάτω από 30 ετών, β) 30-40 ετών, γ)40-55 ετών, δ) πάνω 
από 55 ετών. 
 
Η κλειστή αυτή ερώτηση κλίμακας απλής επιλογής περιλαμβάνει τέτοιους όρους κλί-

μακας που πιθανόν οριοθετούν και διακριτές διαφορές ανάμεσα στη φιλοσοφία και την 

κουλτούρα του εργαζόμενου. Είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του ερω-

τώμενου κάτω  από την οπτική θεώρηση ενός νέου εργαζόμενου, ενός εργαζόμενου 

που διανύει το πιο παραγωγικό τμήμα της υπηρεσιακής του ζωής, ενός εργαζόμενου, 

που μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει πλέον μεστή σκέψη και εμπειρία απέναντι στα ερ-

γασιακά δρώμενα και ενός εργαζόμενου που κουβαλά την εμπειρία τόσων ετών και 

οδεύει σταδιακά προς την αποχώρηση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Ερώτηση 2: Φύλο: α) άρρεν, β) θήλυ. 
 

Η κλειστή αυτή διχοτομική και δημογραφική ερώτηση έχει σκοπό να διερευνήσει εάν 

το φύλο  διαδραματίζει κάποιο ρόλο στον τρόπο αντίληψης των εννοιών που πραγμα-

τεύεται η έρευνα. 

 

Ερώτηση 3: Μορφωτικό Επίπεδο: α) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση β) Τεχνολογι-
κή Εκπαίδευση, γ) Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δ) Κάτοχος μεταπτυχιακού δι-
πλώματος ε) Κάτοχος διδακτορικού τίτλου. 
 
 Η κλειστή αυτή ερώτηση κλίμακας απλής επιλογής περιλαμβάνει πέντε όρους κλίμα-

κας που αφορούν το μορφωτικό επίπεδο του υπαλλήλου.  

 

Ερώτηση 4: Όνομα Τράπεζας 
 
Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση του μεγέθους της Τράπεζας από άποψη δικτύου 

αλλά και να διαπιστωθούν τυχόν ομοιότητες ή διαφορές στο ελληνικό Τραπεζικό σύ-

στημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο ερωτώμενος να αναγράψει την Τράπεζα από 

την οποία προέρχεται. Η ερώτηση ανήκει στην κατηγορία των ανοιχτών ερωτήσεων. 

 

Ερώτηση 5: Χρόνος Εργασίας στην ίδια Τράπεζα: α) Λιγότερα από 5 έτη, β) 5-10 
έτη, γ) 10-20 έτη, δ) Πάνω από 20 έτη. 
 
Παράλληλα με την ερώτηση 1 αυτής της ενότητας που αναφέρεται στην εργασιακή 

εμπειρία ενός υπαλλήλου, σκόπιμο είναι να δημιουργηθεί και μία μεταβλητή που να 

αναπαριστά το χρόνο υπηρεσίας στην ίδια Τράπεζα, μέσα από την κλειστή αυτή ερώ-

τηση κλίμακας απλής επιλογής.  

 

Ερώτηση 6:  Χρόνος Εργασίας στο ίδιο Τμήμα-Υπηρεσία: α) Λιγότερο από χρό-
νο, β) 1-3 έτη, γ) Πάνω από 3 έτη. 
 
Η κλειστή αυτή ερώτηση απλής επιλογής παράγει μία σημαντική μεταβλητή που απο-

καλύπτει το χρόνο εργασίας στον ίδιο χώρο και ενδεχομένως το βαθμό εξοικείωσης με 

τα υπόλοιπα μέλη.  
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Ερώτηση 7: Μέγεθος Καταστήματος σε άτομα   
                                     & 
Ερώτηση 8: Μέγεθος Τμήματος-Υπηρεσίας σε άτομα 
 
Οι συγκεκριμένες ανοικτές ερωτήσεις, που επιδέχονται αριθμητική τιμή, παράγουν δύο 

επίσης χρήσιμες μεταβλητές για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων των ερωτήσεων 

που προηγούνται.  

 
Ερώτηση 8: Θέση στο Κατάστημα 
 
Η τελευταία ερώτηση, κλίμακας απλής επιλογής, που τίθεται στον ερωτώμενο προς 

απάντηση αφορά τη θέση του στη διοικητική ιεραρχία του Οργανισμού του. Η παράμε-

τρος αυτή παράγει χρήσιμα συμπεράσματα για το ρόλο που διαδραματίζει το επίπεδο 

ιεραρχίας του πάνω στις πρακτικές της διαχείρισης γνώσης.  
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H επεξεργασία των στοιχείων της δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

των Ηλεκτρονικών Εφαρμογών επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων: 

o SPSS, έκδοσης 15.0 και 

o  Eviews, έκδοσης 4.0.   

 

Για την περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων της δειγματοληψίας και την  αποτύ-

πωση των αποτελεσμάτων (συχνότητα και ποσοστά) κάθε ερώτησης ή κάθε συνδυα-

σμού ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή SPSS, έκδοσης 15.0. 

 

Για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων του δείγματος ακολουθήθηκαν οι ακόλουθοι 

μέθοδοι εκτίμησης: 

 

 Ανάλυση υποθέσεων ανεξαρτησίας με έλεγχο Chi-square 

 

Χρησιμοποιήσαμε τους ελέγχους Chi-square ( x 2 ) για να διαπιστώσουμε την ύ-

παρξη εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών και για να καταλήξουμε σε συγκεντρωτι-

κά συμπεράσματα ανεξαρτησίας μίας μεταβλητής που εκφράζει τη στάση των υ-

παλλήλων απέναντι σε μία πρακτική της διαχείρισης γνώσης από μία ομάδα ανε-

ξάρτητων μεταβλητών.  

 

Οι έλεγχοι ( x 2 ) πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του Προγράμματος Στατιστικής 

Ανάλυσης SPSS έκδοσης 5.0. 

 

Το επίπεδο σημαντικότητας α προσδιορίστηκε αρχικά σε 0,05, οπότε το σύνολο 

αποδοχής των υποθέσεων της διατριβής προσδιορίστηκε από τις τιμές των μετα-

βλητών που είναι μικρότερες ή ίσες της κρίσιμης τιμής (0,05).  

 

Δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο της παρούσας διατριβής πραγματεύεται ποιοτι-

κές μεταβλητές, διευρύναμε το πεδίο αποδοχής των υποθέσεων που ελέγχουμε  

και εντάξαμε στο σύνολο αποδοχής τις τιμές των μεταβλητών που είναι μικρότερες 

ή ίσες του 0,10. 

3.6 Στατιστική Μεθοδολογία 



Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση Γνώσης στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 309

 

 Ανάλυση Υποθέσεων με τη χρήση της Παλινδρόμησης 

 

Η ανάλυση υποθέσεων ανεξαρτησίας, μέσα από τον έλεγχο chi-square, εξερεύνη-

σε τη σχέση μεταξύ δύο κάθε φορά μεταβλητών για το σύνολο των μεταβλητών 

των υποθέσεων της έρευνας. Οι πίνακες αποτελεσμάτων, που προέκυψαν από 

τους ελέγχους ( x 2 ) ανέδειξαν μία σειρά στατιστικά σημαντικών μεταβλητών, που 

επηρεάζουν τις μεταβλητές των ελέγχων υποθέσεων μεμονωμένα, όχι όμως και σε 

συνδυασμό.  

 

Επιπλέον οι έλεγχοι Chi-square μας πληροφόρησαν για την ύπαρξη  εξάρτησης 

μεταξύ δύο μεταβλητών χωρίς, ωστόσο, να δώσουν κάποια ένδειξη για την κατεύ-

θυνση αυτής της σχέσης. 

 

Προκειμένου να μελετήσουμε την επιρροή μίας μεταβλητής από μία άλλη σε πραγ-

ματικές συνθήκες που προϋποθέτουν την ταυτόχρονη επιρροή άλλων μεταβλητών, 

προχωρήσαμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης.  

 

Εφαρμόσαμε την ανάλυση παλινδρόμησης για να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο 

πρόβλεψης της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής από τις μεταβολές 

των ανεξάρτητων μεταβλητών σε πραγματικές συνθήκες  πληθυσμού.  

 

Η μέθοδος εκτίμησης των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής σε δεδομένες 

μεταβολές των ερμηνευτικών μεταβλητών δίνει πληροφόρηση για την κατεύθυνση 

της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών των ελέγχων, επιλύοντας με αυτόν τον τρόπο 

τον παραπάνω περιορισμό του ελέγχου chi-square 

 

Η δημιουργία συναρτήσεων παλινδρόμησης έγινε με τη βοήθεια της Προγραμματι-

στικής Εφαρμογής  Στατιστικής Ανάλυσης Eviews, έκδοσης 4.0. 

 

Για την ανάλυση της μεταβλητότητας της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών των ε-

λέγχων υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης (li-

near regression) για 7 μη διχοτομικές εξαρτημένες μεταβλητές και το υπόδειγμα 
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παλινδρόμησης ”Logit” (λογιστικής συνάρτησης) για 3 διχοτομικές εξαρτημένες με-

ταβλητές.   

 

Οι ερμηνευτικές μεταβλητές, που συμπεριελήφθησαν στις συναρτήσεις παλινδρό-

μησης, αφορούν όλες τις μεταβλητές των ελέγχων υποθέσεων της έρευνας, ανε-

ξάρτητα από το αν αυτές αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές μέσα από τους ε-

λέγχους ( x 2 ). Σε κάθε παλινδρόμηση ωστόσο έγινε μία αντιπαραβολή των στατι-

στικά σημαντικών μεταβλητών μέσα από τους ελέγχους ( x 2 ) με τις στατιστικά ση-

μαντικές ερμηνευτικές μεταβλητές των παλινδρομήσεων. 

 

Το επίπεδο σημαντικότητας για την αποδοχή της ορθότητας των υποθέσεων ύ-

παρξης γραμμικής ή λογιστικής σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων με-

ταβλητών ορίστηκε σε 0,05, διευρύνθηκε, ωστόσο, σε 0,10 εξαιτίας της ποιοτικής 

φύσης των μεταβλητών. 
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Συνοψίζοντας τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο και που θα βοη-

θήσουν στην κατανόηση της δομής των επόμενων επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετήσαμε τις πρακτικές που αφορούν κά-

θε στάδιο του κύκλου ζωής της γνώσης, καθώς και τις παραμέτρους που συνδέονται 

με τη διαχείριση γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό.  

 

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής θεωρήθηκε σκόπιμο να ερευνηθούν μία σειρά από 

ζητήματα σε επίπεδο ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για την αποτύπωση 

της παρούσας κατάστασης διαχείρισης γνώσης σε έναν από τους κλάδους παροχής 

υπηρεσιών με δυναμική παρουσία στο εγχώριο έδαφος, εξετάζοντάς την από την 

πλευρά τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού.  

 

Το ερευνητικό πεδίο της διατριβής πραγματεύεται συνοπτικά α) τις πολιτικές διαχείρι-

σης γνώσης που εφαρμόζονται στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς το 

στάδιο της δημιουργίας, της αποθήκευσης, του διαμοιρασμού, της ανάκτησης και της 

αξιοποίησης της γνώσης  και β) τη στάση του προσωπικού απέναντι σε θέματα που 

άπτονται της διαχείρισης γνώσης. 

 

Για να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα του ερευνητικού πεδίου χρησιμοποιήθη-

καν αρχικά δύο μέθοδοι πρωτογενούς έρευνας που αναλύθηκαν στο παρόν κεφάλαιο: 

α) συνεντεύξεις σε διοικητικά στελέχη των 6 μεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών με τη 

χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και β) διανομή ερωτηματολογίου σε υπαλλήλους 

των 14 μεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών. 

 

Για την απάντηση πάνω σε θέματα που αφορούν την επιρροή συγκεκριμένων παρα-

γόντων πάνω στη στάση του προσωπικού απέναντι σε πρακτικές διαμοιρασμού γνώ-

σης και/ σε συγκεκριμένες μεθόδους δημιουργίας και αποθήκευσης γνώσης σχεδιά-

στηκε το υπόδειγμα της διατριβής, πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν οι έλεγχοι υποθέσε-

ων της έρευνάς μας. 

 

3.7 Συμπεράσματα 3ου Κεφαλαίου 
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Συνοπτικά οι έλεγχοι των υποθέσεων της έρευνας επικεντρώνονται στο συσχετισμό 

των μεταβλητών: 

1. που ορίζουν το διαμοιρασμό της γνώσης με τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν 

α) την κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης των υπαλλήλων, β) το εργασιακό κλί-

μα, γ) την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων δ) τα υπηρεσιακά στοιχεία 

των υπαλλήλων, ε) τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, ε) τον κινητήριο 

μηχανισμό για την ενίσχυση της μετάδοσης γνώσης. 

2. που ορίζουν ειδικά το διαμοιρασμό  της γνώσης που προκύπτει από την εκπαι-

δευτική διαδικασία με τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική 

κουλτούρα της εταιρείας. 

3. που ορίζουν ειδικά τον καθημερινό διαμοιρασμό της γνώσης στο χώρο εργασί-

ας με τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν α) την πολιτική επικοινωνίας της εται-

ρείας, β) τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας των υπαλλήλων, γ) την 

άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα του διαμοιρασμού γνώσης 

σε ένα Κατάστημα-Υπηρεσία, δ) την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-

σματικότητα των εργαλείων γνώσης, ε) τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων 

για την επιλογή χρήσης των εργαλείων γνώσης, ζ) την ύπαρξη υφιστάμενης 

μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 

4. που αφορούν τη μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση ενός υπαλλήλου 

με τις μεταβλητές που ορίζουν α) τον τρόπο της αποχώρησης και β) το είδος 

της οικειοθελούς αποχώρησης. 

5. που χαρακτηρίζουν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις μεταβλητές που αφορούν α) τη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων β) την ιδιότητα των εισηγητών εκπαίδευσης 

και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή γ) την προτεραιότητα 

που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

6. που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα των βάσεων γνώσης με τις μετα-

βλητές που αφορούν α) τη συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε αυτές και 

β) τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού που περικλείουν. 
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Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου παραθέτουμε τα αποτελέσματα της πρωτογενούς 

έρευνας, που διενεργήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων και της δειγματοληψίας.  

 

Κάτω από τον κεντρικό άξονα της κυκλικής ροής της οργανωσιακής γνώσης προσπα-

θούμε σε αυτό το κεφάλαιο να παρουσιάσουμε σφαιρικά την παρούσα κατάσταση στις 

ελληνικές Τράπεζες μέσα από τη μελέτη έξι περιπτώσεων Τραπεζών και την ανάλυση 

των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε δεκατέσσερις τράπεζες. 

 

Η δομή του κεφαλαίου συμπεριλαμβάνει αρχικά τη συνοπτική ανάλυση των συνεντεύ-

ξεων σε διοικητικά στελέχη των έξι μεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών πάνω στα ερω-

τήματα που τους απευθύναμε σχετικά με τις πρακτικές δημιουργίας, διαμοιρασμού, α-

ποθήκευσης, ανάκτησης και αξιοποίησης της οργανωσιακής γνώσης.   

 

Κατά τη συγκεντρωτική παρουσίαση των απαντήσεων των διοικητικών στελεχών πα-

ρουσιάζουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ορισμένων Τραπεζών, χωρίς να κάνουμε 

αναφορά στο όνομα της κάθε Τράπεζας, και περιγράφοντας εργαλεία και πρακτικές δι-

αχείρισης γνώσης που αυτές εφαρμόζουν. 

 

Η επόμενη ενότητα του κεφαλαίου περιλαμβάνει την περιγραφική παρουσίαση των 

στοιχείων του δείγματος, κατά την οποία αναλύεται το αποτέλεσμα της κάθε ερώτησης 

που συμπεριλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο της έρευνας καθώς και το αποτέλεσμα της 

σύνθεσης ορισμένων ερωτήσεων.  

 

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της δειγματοληψίας αποκρυσταλλώνουμε πιο 

ολοκληρωμένη άποψη για την παρούσα κατάσταση της διαχείρισης γνώσης, σε κάθε 

στάδιό της, μελετώντας την μέσα από το πρίσμα των υπαλλήλων των Τραπεζών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Το Κεφάλαιο συνεχίζει με τη στατιστική ανάλυση των ελέγχων των υποθέσεων, οι οποί-

οι ερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των υπαλλήλων για τις δια-

θέσιμες πηγές δημιουργίας και αποθήκευσης της γνώσης και τις πρακτικές που ακο-

λουθούν όσον αφορά το διαμοιρασμό, την ανάκτηση και την αξιοποίησή της.  

 

Η στατιστική ανάλυση των υποθέσεων της διατριβής περιλαμβάνει αρχικά την ανάλυση 

ελέγχων ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των chi-square ελέγχων, 

σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των ομαδοποιημέ-

νων μεταβλητών των ελέγχων υποθέσεων. Τα αποτελέσματα των chi-square ελέγχων 

παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο, ενώ οι στατιστικοί πίνακες των ελέγχων και οι συ-

γκεντρωτικοί πίνακες αποδοχής-απόρριψης των υποθέσεων παρατίθενται στο Παράρ-

τημα της διατριβής.   

 

Τη μέθοδο των chi-square ελέγχων ακολουθεί η μέθοδος της ανάλυσης των παλινδρο-

μήσεων, η οποία εμπλουτίζει τη στατιστική ανάλυση μέσα από τον  έλεγχο των εξειδι-

κευμένων υποθέσεων της διατριβής. Η συγκεκριμένη μέθοδος μας διοχετεύει με χρήσι-

μες πληροφορίες για την κατεύθυνση επιρροής κάθε μίας από τις ερμηνευτικές μεταβλη-

τές των ομάδων που εξετάσαμε προηγουμένως πάνω στις κύριες μεταβλητές των ελέγ-

χων. Η ανάλυση των δέκα παλινδρομήσεων που διενεργήθηκαν, καθώς και οι αντίστοι-

χοι στατιστικοί πίνακες, παρατίθεται σε σχετική ενότητα του κεφαλαίου και καταλήγει σε 

ένα συγκερασμό αποτελεσμάτων που αφορά την πολλαπλή επιρροή ορισμένων ερμη-

νευτικών μεταβλητών. 

 

Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη συγκεντρωτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 

της περιγραφικής και στατιστικής ανάλυσης. Η έρευνά μας εξάγει χρήσιμα και ασφαλή 

συμπεράσματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής 

της γνώσης στις ελληνικές Τράπεζες, μέσα από την οπτική θεώρηση τόσο της διοίκησης 

της όσο και των υπαλλήλων της κάθε Τράπεζας, καθώς και για τους παράγοντες που 

τις επηρεάζουν. 
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Η ενότητα της περιγραφικής παρουσίασης περιλαμβάνει τη συγκεντρωτική παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων με τα διοικητικά στελέχη και την περιγραφική 

ανάλυση των απαντήσεων του προσωπικού του ερωτηματολογίου ευρείας διανομής 

 

 

 

 

Είναι χρήσιμο να συνοψίσουμε τις απαντήσεις των επτά στελεχών με τα οποία διενερ-

γήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις μέσω χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου. Η ανα-

λυτική μελέτη της κάθε περίπτωσης για το σύνολο των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τρα-

πεζών παρατίθεται στο Παράρτημα της Διατριβής. 

 

1ο πεδίο: Πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή του το Προσωπικό της Τράπεζάς  
 

Στην ερώτηση που αφορά το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό των εργαζομένων της 

πρώτης γραμμής πωλήσεων συγκεντρώνουμε τις ακόλουθες απαντήσεις εκ μέρους της 

διοίκησης των τραπεζών: 

 

 Οι υπάλληλοι στο σύνολο των έξι τραπεζών διαθέτουν πληροφοριακό υλικό για τα 

προϊόντα τους μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης. Σε δύο περι-

πτώσεις τραπεζών η πληροφόρηση παρέχεται και σε έντυπη μορφή.   

 

Οδηγός πωλήσεων υπάρχει και στις έξι περιπτώσεις που μελετήθηκαν, ωστόσο τό-

σο ο τρόπος παρουσίασης όσο και πληρότητα πληροφόρησης - που επηρεάζουν 

την ευχρηστία και την ποιότητά του - διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα. Υφίστα-

νται περιπτώσεις δύο τραπεζών που προσφέρουν επίκαιρη πληροφόρηση για τα 

προϊόντα τους στους πωλητές του δικτύου Καταστημάτων τους με τέτοιο τρόπο ώ-

στε ο υπάλληλος να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση στις λεπτομέρειες του κάθε 

προϊόντος με αντιπαραβολή όλων των παρεμφερών ανταγωνιστικών προϊόντων και 

με προβολή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της διαφοροποίησης του κάθε 

χρηματοοικονομικού προϊόντος.  

4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

4.2i Συνοπτική Ανάλυση των Συνεντεύξεων 
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Υφίστανται από την άλλη πλευρά και περιπτώσεις δύο τραπεζών στις οποίες η πλη-

ροφόρηση δεν παρέχεται με ομοιόμορφο τρόπο στους προσωπικούς πωλητές κα-

θώς η δομή των τραπεζών επηρεάζει την παρουσίαση των διαφορετικών κατηγο-

ριών προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντοπίζει ο πωλητής την πληροφόρη-

ση σε διαφορετικά σημεία του εσωτερικού δικτύου της Τράπεζας και με διαφορετικό 

τρόπο, κυρίως όταν ένα προϊόν αφορά περισσότερες Διευθύνσεις Προϊόντων.  

 

Υφίσταται επιπλέον περίπτωση τράπεζας που δεν προσφέρει πληροφόρηση για τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα μέσω του εσωτερικού δικτύου πληροφόρησης παρά μόνο 

μέσω σεμιναρίων, εξασφαλίζοντας λιγότερο συχνή επαφή των πωλητών της με τις 

συνθήκες της αγοράς. Στην ίδια την τράπεζα γίνεται παραδεκτή η έλλειψη συχνής 

επικαιροποίησης του υλικού πληροφόρησης μέσω του intranet. 

 

Στα πλαίσια του οδηγού πωλήσεων, υφίσταται περίπτωση τράπεζας που παρέχει 

στους πωλητές της προωθητικό υλικό, με τη μορφή επιστολών και ανακοινώσεων 

για αποστολή και ανάρτηση. 

 

 Στο σύνολο των έξι τραπεζών παρέχεται πληροφόρηση για τη χρήση των μηχανο-

γραφικών συστημάτων τους. 

 

 Στο σύνολο των έξι τραπεζών υφίσταται εργαλείο τηλεφωνικού καταλόγου για την 

αναζήτηση αρμόδιων στελεχών και υπηρεσιών. Οι δυνατότητες του κάθε εργαλείου 

ποικίλλουν στον κάθε τραπεζικό οργανισμό. Κατ’ επέκταση, συναντάμε σε τέσσερις 

περιπτώσεις τραπεζών, ευφυή τηλεφωνικό κατάλογο που παρέχει σαφή καθοδήγη-

ση με δυνατότητες αναζήτησης με περισσότερα ή λιγότερα κριτήρια προσωπικών και 

υπηρεσιακών στοιχείων. Συναντάμε σε μία περίπτωση τράπεζας τηλεφωνικό κατά-

λογο χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης στελεχών βάσει αρμοδιοτήτων με αποτέλε-

σμα οι υπάλληλοι να οφείλουν να ανατρέχουν σε πληροφοριακό υλικό οδηγιών που 

ενημερώνει για τα αρμόδια στελέχη κάθε έργου και τραπεζικού προϊόντος. Υφίσταται 

επίσης περίπτωση τράπεζας με εργαλείο τηλεφωνικού καταλόγου που επιτρέπει την 

αναζήτηση αρμόδιων υπηρεσιών βάσει αντικειμένου, η οποία όμως παρέχει αποτε-

λέσματα σε επίπεδο θέσης και όχι υπαλλήλου ώστε ο υπάλληλος να έχει μεν πρό-

σβαση σε αρμόδιο στέλεχος της Τράπεζας χωρίς όμως να γνωρίζει το όνομα και τα 

υπόλοιπα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του. 
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 Όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται στον πωλητή πρώτης γραμμής για τα 

ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της εργασιακής ροής 

διαπιστώνουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση υφίστανται διαφορές στην πρακτική 

κάθε Τράπεζας. Κατ’ επέκταση διαπιστώνουμε τη δυνατότητα τηλεφωνικής στήριξης 

σε όλες τις περιπτώσεις και σε μικρότερο βαθμό τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοι-

νωνίας με αρμόδια στελέχη ή κάποιο αρμόδιο κέντρο λήψης ηλεκτρονικών μηνυμά-

των.  

 

Υφίστανται τρεις περιπτώσεις ενοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου που δίνει απα-

ντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων και τρεις 

περιπτώσεις, όπου τα γραφεία τηλεφωνικής υποστήριξης δομούνται ανά κατηγορία 

προϊόντος.  

 

Υφίσταται περίπτωση τράπεζας που οι υπάλληλοι απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέ-

ντρο που είναι διαθέσιμο στους πελάτες για τη λήψη πληροφόρησης.  

 

Καταγράφεται περίπτωση τράπεζας στην οποία γίνεται παραδεκτό από τη διοίκησή 

της πως παρατηρείται αδυναμία στη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων.  

 

Επισημαίνουμε περίπτωση τράπεζας, η οποία σε κάθε εγκύκλιο που αναφέρεται σε 

συγκεκριμένο έργο ή προϊόν δίνει διαφορετικά τηλέφωνα υποστήριξης για θέματα 

που αφορούν τη μηχανογραφική στήριξη και τις λεπτομέρειες του προϊόντος. 

 

Διαπιστώνουμε επιπρόσθετα περίπτωση τράπεζας περισσότερο διευρυμένου ωρα-

ρίου και διαφορετικού τρόπου λειτουργίας, που δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

για επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.  

 

 Στην πλειονότητα των έξι περιπτώσεων τραπεζικών οργανισμών δεν υφίσταται κα-

τάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις για μια συνοπτική ενη-

μέρωση πάνω σε συχνά ερωτήματα του προσωπικού.  Σε μία μόνο περίπτωση τρά-

πεζας υπάρχει κατάλογος ερωταπαντήσεων κωδικοποιημένος ανά κατηγορία προ-

ϊόντος. Σε έναν άλλον τραπεζικό οργανισμό χρησιμοποιείται το εργαλείο των συχνά 

τοποθετούμενων ερωτήσεων σε διαφορετικά σημεία εντός του ίδιου δικτυακού τό-

που. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συχνά ερωτήματα των πωλητών καταγρά-
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φονται και δίνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας νέας συμπληρωματικής εγκυκλίου με 

οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων-παρανοήσεων, η οποία σε μία εκ των τραπε-

ζών παρουσιάζεται με λιγότερο επίσημη μορφή-αυτή της «ερώτησης και απάντη-

σης». 

 

 Κατάλογος με επιτυχημένες και αποτυχημένες πρακτικές για επίλυση και αποφυγή 

αντίστοιχων προβλημάτων υφίσταται μόνο σε μία εκ των έξι τραπεζών, στην οποία 

μάλιστα δίνεται δυνατότητα αναζήτησης με κριτήρια λέξεων-κλειδιών. Στις υπόλοιπες 

τράπεζες αναφέρονται πρακτικές που περιλαμβάνουν τη διάχυση αντίστοιχης πλη-

ροφόρησης μέσω των επικεφαλής γεωγραφικών και διοικητικών περιφερειών, μέσω 

των σεμιναρίων εκπαίδευσης, μέσω συναντήσεων ανά Κατάστημα, μέσω συνεχούς 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και αναφορά σε επι-

τυχημένες-αποτυχημένες πρακτικές και μέσω ειδικών εργαλείων καταγραφής και με-

τάδοσης χρήσιμης γνώσης σε μικρές και εξειδικευμένες  ομάδες έργου.  

 

 Στις τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις των τραπεζών της μελέτης δεν αναφέρονται 

προβλήματα ευχρηστίας, πλοήγησης, συνδεσμολογίας περιεχομένων, φιλικότητας 

διεπαφής και ταχύτητας ανάκτησης πληροφόρησης. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώ-

σεις αναφέρονται εργαλεία αναλυτικού πίνακα περιεχομένων ή μεθόδων ηλεκτρονι-

κής ανάκτησης εγγράφων που διευκολύνουν την πλοήγηση.  

 

Στις δύο περιπτώσεις που γίνεται παραδεκτό ότι διαπιστώνονται προβλήματα λει-

τουργικότητας του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης παρατηρούμε ότι οφεί-

λονται στην απουσία ενιαίου και ομοιόμορφου τρόπου παρουσίασης της πληροφό-

ρησης.   

 

Διαπιστώνονται περιπτώσεις δύο τραπεζών όπου παρατηρείται ανεξαρτησία του 

περιεχομένου και της δομής των ιστοσελίδων διαφορετικών Διευθύνσεων Προϊόντων 

και δυσχεραίνεται με αυτόν τον τρόπο η ανάκτηση των πληροφοριών. Σε μία από τις 

δύο περιπτώσεις γίνεται παραδεκτό ένα σημαντικό πρόβλημα συνδεσμολογίας κα-

θώς ακολουθείται η πρακτική της περιγραφικής συνδεσμολογίας, η οποία συνίσταται 

σε κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται στον αναγνώστη μίας ιστοσελίδας για την 

επιπλέον πληροφόρηση που διατίθεται σε άλλα σημεία του δικτυακού τόπου. 
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2ο πεδίο: Επικοινωνία της Διοίκησης με το Προσωπικό 
 

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους επιλέγει η Διοίκηση να επικοινωνήσει με 

το προσωπικό της Τράπεζας, συγκεντρώνουμε τις εξής απαντήσεις των διοικητικών 

στελεχών: 

 

 Το σύνολο των έξι τραπεζών χρησιμοποιούν το εσωτερικό δίκτυο για την επικοι-

νωνία της Διοίκησης με το προσωπικό τους.  

 

Το εργαλείο του ηλεκτρονικού πίνακα χρησιμοποιείται στις 5 από τις 6 τράπεζες 

για την ανάρτηση ανακοινώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος. Υφίσταται περίπτωση 

Τράπεζας, όπου ο ηλεκτρονικός πίνακας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

προβολή των δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της διοίκησης. Επιπρόσθετα σε πε-

ρίπτωση άλλης Τράπεζας, η Διοίκησής της αξιοποιεί τη δυνατότητα ανάρτησης 

σε πίνακα ανακοινώσεων της τρέχουσας διαφημιστικής καμπάνιας για την ενη-

μέρωση του προσωπικού, για τρέχοντα υπηρεσιακά και μη θέματα αλλά και για 

απάντηση σε δημοσιεύματα των ΜΜΕ ή των ανακοινώσεων των εργατικών συν-

δικάτων. 

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης και ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων το συ-

ναντάμε σε όλες της Τράπεζες. Σε ορισμένες εξακολουθεί και χρησιμοποιείται η 

εκτύπωση και η αποθήκευση σε φυσικό χώρο του συνόλου των εγγράφων εγκύ-

κλιας μορφής. Το ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων επι-

τρέπει στο προσωπικό τη δυνατότητα αναζήτησης με κριτήρια λέξεις-κλειδιά και 

ημερομηνία ανάρτησης. Υπάρχει περίπτωση Τράπεζας, που δηλώθηκε ρητά από 

διοικητικό στέλεχός της, ότι κάποιες οδηγίες σκόπιμα παραμένουν σε προφορική 

μορφή και δεν δημοσιοποιούνται μέσω εγκυκλίων οδηγιών για αποφυγή ανεπι-

θύμητων συνεπειών. 

 

Σε όλες τις τράπεζες χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε ορισμένες 

μάλιστα η ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει αντικαταστήσει πλήρως τη συμβατική 

και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το προσωπικό είναι κατηγοριοποιημένο σε λίστες ιε-

ραρχίας-ενδιαφέροντος για τη διευκόλυνση της μαζικής αποστολής. Υπάρχει πε-

ρίπτωση Τράπεζας, η οποία διατηρεί σε μεγαλύτερο βαθμό τον παραδοσιακό 

τρόπο αλληλογραφίας καθώς δηλώνει πως εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα 
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νομιμότητας και επιβεβαίωσης ανάγνωσης. Σε άλλη Τράπεζα είναι σε εξέλιξη έρ-

γο κατοχύρωσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την καθιέρωση της ηλε-

κτρονικής υπογραφής. 

 

Όσον αφορά το θεσμό των συναντήσεων διαπιστώνουμε ότι η πολιτική της Τρά-

πεζας διαφοροποιείται σημαντικά σε κάθε οργανισμό. Στην πλειονότητα των πε-

ριπτώσεων πραγματοποιούνται συναντήσεις σε συχνή βάση (εβδομαδιαία-

μηνιαία) με τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, τα οποία αναλαμβάνουν τη διά-

χυση της πληροφόρησης που λαμβάνουν στους υφιστάμενούς τους. Υπάρχει 

περίπτωση τράπεζας στην οποία η έμφαση σε αυτές τις συναντήσεις δίνεται στην 

αναζήτηση των αιτιών απόκλισης από τα στοχοθετημένα μεγέθη πωλήσεων και 

όχι των  επιτυχημένων πρακτικών για τη διάδοσή τους. Από την άλλη πλευρά υ-

φίσταται περίπτωση Τράπεζας που κατά τις τακτικές συναντήσεις στελεχών, 

χρησιμοποιείται το εργαλείο των «χαρτών εννοιών», για το οποίο εκπαιδεύονται 

στην ανάγνωση και αξιοποίησή του. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι συ-

ναντήσεις πραγματοποιούνται μεταξύ διοίκησης και ανώτερων ιεραρχικά στελε-

χών. Υφίσταται ωστόσο περίπτωση Τράπεζας όπου ο θεσμός των συναντήσεων 

πραγματοποιείται ανεξαρτήτως διοικητικής ιεραρχίας. 

 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας της Διοίκησης με το σύνολο του προσωπικού, ο-

φείλουμε να αναφέρουμε και ένα ειδικό εργαλείο που διαπιστώθηκε σε μία Τρά-

πεζα. Το εργαλείο αυτό, φέρει το όνομα «Online Μήνυμα» και ενεργοποιείται μέ-

σω μηχανογραφικής διαδικασίας ανάλογης με αυτές που πληκτρολογούνται για 

τη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών. Αποτελεί εργαλείο, στο οποίο έ-

χουν πρόσβαση συγκεκριμένα στελέχη και αφορά ενημέρωση για τρέχοντα υπη-

ρεσιακά θέματα.  

 

Στην ίδια Τράπεζα υφίσταται ειδική ιστοσελίδα για την ενημέρωση του συνόλου 

του προσωπικού, όπου χρησιμοποιείται και το εργαλείο του Καταλόγου συχνά 

τοποθετούμενων ερωτήσεων για τη διευκόλυνση της άντλησης πληροφόρησης. 

 

 Ανάλογα με το δίαυλο επικοινωνίας που επιλέγει η διοίκηση κάθε Τράπεζας δια-

φοροποιείται και η δυνατότητα επιβεβαίωσης της λήψης του μηνύματος από τον 

παραλήπτη. 
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Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πλειονότητα των διοικητικών 

στελεχών δήλωσε πως χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής 

και ανάγνωσης ενός μηνύματος. 

 

Στην περίπτωση των εγκυκλίων εγγράφων διαπιστώθηκαν τράπεζες όπου ζητεί-

ται η ενυπόγραφη ανάγνωση σε εγκύκλια έγγραφα έντυπης μορφής. Στην περί-

πτωση των ηλεκτρονικών εγκυκλίων εγγράφων υφίσταται μερικώς η  δυνατότητα 

σήμανσης ανάγνωσης. Σε μία περίπτωση Τράπεζας η παρακολούθηση της ανά-

γνωσης των εγκυκλίων εγγράφων από τους υπαλλήλους ανατίθεται στον προϊ-

στάμενό τους.  

 

Στην περίπτωση της λήψης πληροφόρησης μέσω  «online Μηνυμάτων», η επι-

βεβαίωση της λήψης τους πραγματοποιείται αυτόματα. 

 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες του εσωτε-

ρικού δικτύου υφίσταται μόνο σε δύο τράπεζες. 
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3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης  
 

 Στο σύνολο των έξι τραπεζών δηλώνεται ρητά από τα στελέχη τους ότι πραγμα-

τοποιείται επισταμένος σχεδιασμός του υλικού των σεμιναρίων, το οποίο περι-

λαμβάνει αναλυτική ενημέρωση τόσο για τα προϊόντα της κάθε Τράπεζας όσο και 

για τις ενδεδειγμένες τεχνικές πώλησής τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσε-

ων, μάλιστα, παρέχεται ουσιαστική πληροφόρηση για αντίστοιχα προϊόντα των 

ανταγωνιστικών Τραπεζών ώστε να προετοιμάζεται αρτιότερα ο πωλητής «της 

πρώτης γραμμής» μέσα από την αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών τους.  

 

Σε περίπτωση μίας Τράπεζας, μόνο, διαπιστώνεται ότι ο σχεδιασμός του εκπαι-

δευτικού υλικού ανήκει στην κάθε Προϊοντική Διεύθυνση και κατ’ επέκταση δεν 

ακολουθείται ενιαία πολιτική για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των προ-

ϊόντων των ανταγωνιστικών Τραπεζών. 

 

 Αποτελεί δομικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε Τράπεζας η ενθάρ-

ρυνση ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών, αποριών και επιτυχημένων 

πρακτικών στα πλαίσια της παραδοσιακής αίθουσας. Υφίσταται περίπτωση 

Τράπεζας μάλιστα, στην οποία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η 

δημιουργία ομάδων εργασίας ειδικά για την ανταλλαγή απόψεων.  

 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υφίσταται κάποια κεντρική κατευθυντή-

ρια οδηγία για τη συγκέντρωση, καταγραφή και διαμοιρασμό της μεταδιδόμενης 

γνώσης, αλλά έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εισηγητή η αξιοποίηση 

αυτής της γνώσης. Υφίστανται ωστόσο περίπτωση Τράπεζας, στην οποία λαμ-

βάνεται πρόνοια για την καταγραφή των ερωτημάτων και την παραπομπή τους 

στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Υπάρχει, επίσης Τράπεζα, στην οποία συγκε-

ντρώνεται η διαμοιραζόμενη γνώση και αποθηκεύεται σε φυσικό χώρο της Βιβλι-

οθήκης του Εκπαιδευτικού κέντρου για τη χρήση σε  επόμενα σεμινάρια από δι-

δάσκοντες και διδασκόμενους.  

 

Επιπρόσθετα, σχεδόν σε όλες τις τράπεζες έγινε αναφορά στη δυνατότητα αξιο-

λόγησης του σεμιναρίου από πλευράς συμμετεχόντων και υποβολής προτάσεων 
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που αφορούν τόσο τη δομή του όσο και το περιεχόμενό του, οι οποίες αξιο-

ποιούνται από ειδικές ομάδες έργου. 

 

 Στην πλειονότητα των έξι τραπεζών λαμβάνουν χώρα σεμινάρια τόσο παραδοσι-

ακής μορφής στα πλαίσια μίας αίθουσας όσο και ηλεκτρονικής μορφής με τη 

στήριξη εξειδικευμένης ομάδας στελεχών.  

 

Σε όλες τις τράπεζες υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εξ 

αποστάσεως μάθησης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σε αυτά παρέχεται η 

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και επίλυσης 

αποριών. Τα εργαλεία αυτά κυρίως περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική και συμβατι-

κή αλληλογραφία με κάποια διοικητική υπηρεσία στήριξης του προγράμματος. 

 

Υφίσταται περίπτωση Τράπεζας, στην οποία, όπως δηλώνεται από το διοικητικό 

στέλεχός της, ο κύριος όγκος των σεμιναρίων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό 

τρόπο ενώ τα παραδοσιακής μορφής σεμινάρια πραγματοποιούνται κυρίως κατά 

την πρόσληψη νέου προσωπικού και έπειτα από μία περίοδο εκμάθησης στην 

πράξη μέσα στο τραπεζικό κατάστημα.  

 

Οι εισηγητές που πραγματοποιούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παραδοσιακής 

μορφής στην πλειονότητα των τραπεζών ανήκουν στο κύριο προσωπικό της. Στο 

σύνολο των έξι τραπεζών, ωστόσο, εισηγητές αναλαμβάνουν και εξωτερικοί συ-

νεργάτες των τραπεζών – κυρίως σε θέματα εξειδικευμένης φύσεως-οι οποίοι 

όμως λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση για την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε τρά-

πεζας και φροντίζουν για την ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών  ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες και για την αξιοποίηση της διαμοιραζόμενης γνώσης.  

 

Στην περίπτωση δύο τραπεζών πραγματοποιείται εκμάθηση-στην-πράξη υπο-

στηρίζεται από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών. Αυτή χρησιμοποιεί ως μέσο αμφί-

δρομης επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους το τηλέφωνο για τον έλεγχο της 

πορείας της εκπαίδευσης και την επίλυση αποριών. Στη μία εκ των δύο περι-

πτώσεων, μάλιστα, η διαδικασία είναι περισσότερο αυτοματοποιημένη και ο εκ-

παιδευόμενος καλείται να απαντήσεις σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής κάνο-

ντας χρήση του τηλεφωνικού καντράν. 
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4ο πεδίο: Μετάδοση γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού 
 

 Στις τέσσερις από τις έξι τράπεζες επισημάνθηκε η δυνατότητα αποστολής μίας ιδέ-

ας-πρότασης μέσω συμβατικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή η πληροφόρη-

ση που επιθυμεί ο υπάλληλος να κοινοποιήσει ακολουθεί την ιεραρχική οδό, στα 

διάφορα στάδια της οποίας το κάθε στέλεχος έχει τη δυνατότητα να την αξιολογήσει 

και να διακόψει τη ροή της. Σε μία εκ των τεσσάρων Τραπεζών εκφράζεται μία επι-

πλέον επιφύλαξη που αφορά την αμφίβολη απάντηση στον αποστολέα της πρότα-

σης από κάποια αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας. 

 

Σε δύο από τις προηγούμενες τράπεζες υφίσταται η δυνατότητα επικοινωνίας με τη 

χρήση ενός συνδέσμου του εσωτερικού δικτύου της Τράπεζας, ο οποίος ενεργοποιεί 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ηλεκτρονική επικοινωνία χρησιμοποιείται κατ’ απο-

κλειστικότητα στις περιπτώσεις δύο ακόμη τραπεζών. Μέσω του συνδέσμου επικοι-

νωνίας παρακάμπτεται η διοικητική ιεραρχία και ο υπάλληλος απευθύνει τις ιδέες 

του ή τον προβληματισμό του ανεμπόδιστα στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η οποία κατευθύνει τις ιδέες ή τα ερωτήματα στα αρμόδια 

τμήματα της Τράπεζας, τα οποία απαντούν στον  υπάλληλο. Στην περίπτωση μίας 

εκ των τεσσάρων αυτών τραπεζών η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από έναν 

υπάλληλο προϋποθέτει την κοινοποίηση στον επικεφαλής του Καταστήματος στο 

οποίο υπηρετεί.. 

 

Από τα διοικητικά στελέχη των Τραπεζών επισημάνθηκαν και εναλλακτικοί τρόποι 

μετάδοσης της πληροφόρησης από έναν υπάλληλο στο σύνολο των ενδιαφερόμε-

νων συναδέλφων του. Από τη μία πλευρά οι συναντήσεις των στελεχών γίνονται 

αφορμή για το διαμοιρασμό ιδεών και προβλημάτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 

αυτές οι συναντήσεις δεν επικεντρώνονται σε επίπληξη και αναζήτηση αιτιών αποτυ-

χίας αλλά στην ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και στο γόνιμο διάλογο για την 

επίλυση προβλημάτων.  

 

Στην περίπτωση μίας Τράπεζας, μάλιστα, ακολουθείται η εξής ιδιαίτερη πρακτική σε 

εβδομαδιαία βάση: ο Γενικός Διευθυντής (CEO) καλεί 10 υπαλλήλους στο γραφείο 

του, μετά από τυχαία επιλογή από το προσωπικό των Καταστημάτων όλης της χώ-

ρας, και καταγράφει τις ιδέες τους, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. 
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Επιπρόσθετα τα γραφεία υποστήριξης για το σύνολο των προϊόντων της κάθε Τρά-

πεζας της και κυρίως αυτά που στελεχώνονται για την υποστήριξη ειδικών έργων, 

καταγράφουν τη γνώση και τη μεταδίδουν στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους υ-

παλλήλους μέσω τηλεφώνου, μαζικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενδεχομένως 

μέσω κυκλοφορίας συμπληρωματικού διευκρινιστικού εγκυκλίου εγγράφου. 

 

Μία επιπλέον δυνατότητα γνωστοποίησης των επιτυχημένων-αποτυχημένων πρα-

κτικών η οποία παρέχεται στην περίπτωση μίας Τράπεζας αφορά τη διαδικασία ετή-

σιας αξιολόγησης του υπαλλήλου. Σε αυτή υφίστανται ποσοτικά κριτήρια που αφο-

ρούν την πορεία του κάθε υπαλλήλου σε σύγκριση με τις στοχοθετημένες εργασίες 

του. Κατά την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων απαιτείται η αιτιολόγηση από την 

πλευρά του υπαλλήλου τόσο στην περίπτωση υπέρβασης όσο και στην περίπτωση 

υστέρησης των στόχων του ώστε να γνωστοποιούνται και να καταγράφονται οι επι-

τυχημένες πρακτικές ή τα προβλήματα αντίστοιχα. 

 

 Όσον αφορά τους μηχανισμούς ενθάρρυνσης μετάδοσης της γνώσης λάβαμε αρχικά 

ενημέρωση για παρελθοντικές πρακτικές.  Σε μία περίπτωση τράπεζας είχε εφαρμο-

στεί το «Σύστημα δημιουργικών ιδεών» μέσα στη δεκαετία 1985-1995, το οποίο εν-

θάρρυνε τη δραστηριότητα διαμοιρασμού γνώσης μέσω χρηματικού επιδόματος. Σε 

μία περίπτωση άλλης Τράπεζας αποδιδόταν από τον ίδιο το Διοικητή της Τράπεζας 

εύφημος μνεία στον υπάλληλο που είχε κοινοποιήσει μία ιδέα ωφέλιμη για την Τρά-

πεζα στα πλαίσια ειδικής ετήσιας εκδήλωσης. 

 

Η σημερινή πραγματικότητα αποκαλύπτει αρχικά πως στην περίπτωση τριών Τρα-

πεζών δεν υφίσταται κίνητρο για την ενίσχυση του διαμοιρασμού της γνώσης ανά-

μεσα στο προσωπικού. 

 

Ανάμεσα στα κίνητρα για την ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης γνώσης αναφέρ-

θηκε στην περίπτωση δύο Τραπεζών η άμεση απάντηση που δίνεται από την πλευ-

ρά της διοίκησης στην επιστολή με την πρόταση του υπαλλήλου. 

 

Το κίνητρο της ηθικής επιβράβευσης του υπαλλήλου που μεταδίδει μία καλή πρότα-

ση επισημάνθηκε στην περίπτωση τριών Τραπεζών. Η ηθική αυτή ανταμοιβή λαμ-

βάνει τη μορφή απονομής επαίνου στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης καθώς και ανα-

κοίνωσης της επώνυμης πρότασης του υπαλλήλου στο σύνολο του προσωπικού σε 
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τρεις Τράπεζες.  Στην περίπτωση μίας εξ αυτών αναρτάται μήνυμα της μορφής: 

«Ευχαριστούμε τον κ…που είχε την ιδέα για…».  

 

Κινητήριος μηχανισμός ενθάρρυνσης του διαμοιρασμού γνώσης που να συνδέεται 

με οικονομική επιβράβευση αναφέρθηκε στην περίπτωση τριών Τραπεζών. Στη μία 

εξ αυτών επισημάνθηκε η δυνατότητα διενέργειας ειδικού διαγωνισμού για την υπο-

βολή προτάσεων επί συγκεκριμένης αμοιβής. Στην ίδια Τράπεζα αναφέρθηκε η 

πρακτική του ειδικού «Κουμπαρά του Καταστήματος», ο οποίος συνίσταται σε ένα 

τραπεζικό λογαριασμό για την οικονομική επιβράβευση μιας καινοτόμας ιδέας που 

συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των πωλήσεων του Καταστήματος. 

 

Ανάμεσα στα κίνητρα ενθάρρυνσης της κουλτούρας της διαχείρισης γνώσης ανα-

φέρθηκε σε δύο περιπτώσεις Τραπεζών η προσμέτρηση της συγκεκριμένης προ-

σφοράς του εργαζόμενου στη γενικότερη αξιολόγησή του. Σε μία εκ των δύο Τραπε-

ζών μάλιστα δόθηκε αναλυτική περιγραφή του ετήσιου συστήματος αξιολόγησης του 

προσωπικού κάτω από το πρίσμα των ενεργειών διαχείρισης γνώσης. Δεδομένου 

ότι τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στον κάθε υπάλληλο, τεκμαίρεται ότι μετα-

τρέπονται σε κινητήριο μηχανισμό για την ανάπτυξη και εφαρμογή των συγκεκριμέ-

νων πρακτικών για τις οποίες αξιολογείται. 

 

Στα πλαίσια αυτά ο υπάλληλος αξιολογείται: 

o Για το επίπεδο διαχείρισης της γνώσης και όχι μόνο πληροφοριών κατά το 

χειρισμό ποικίλων καταστάσεων. Λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο αναλυτικής 

σκέψης του που μεταφράζεται στην ευρηματικότητά του να αναζητεί πληρο-

φορίες από κάθε διαθέσιμη πηγή αλλά και το επίπεδο συνθετικής σκέψης που 

μεταφράζεται στην ικανότητά του να αξιοποιεί τόσο τη θεωρητική γνώση όσο 

και την παρελθοντική εμπειρία. Η αξιοποίηση της εμπειρίας καθορίζει σε ένα 

βαθμό και την ποιότητα της εργασίας του, η οποία μεταξύ  άλλων, αφορά και 

την αποφυγή επανάληψης ίδιων λαθών. 

o Για το επίπεδο ομαδικότητας και συνεργασίας που ευνοεί την ανταλλαγή α-

πόψεων και το διαμοιρασμό χρήσιμων πληροφοριών. Γίνεται αξιολόγηση του 

βαθμού είσπραξης γνώσης μέσω της διαπροσωπικής επικοινωνίας του με 

συναδέλφους του αλλά και μέσω συμμετοχής του σε σεμινάρια.  Στα πλαίσια 

της ομαδικής συνεργασίας, ο υπάλληλος αξιολογείται για την ικανότητά του να 

αναπτύσσει τα υφιστάμενα στελέχη του, καλλιεργώντας τη μάθηση και δίνο-
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ντας κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Η 

αξιολόγηση αυτής της ικανότητας του υπαλλήλου αναφέρθηκε και σε ακόμη 2 

περιπτώσεις Τραπεζών. 

 

 Όσον αφορά τους ανασταλτικούς παράγοντες που δύνανται να παρεμποδίσουν την 

κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης αναφέρθηκε από δύο περιπτώσεις το αίσθημα 

απειλής και ανταγωνισμού που διακατέχει τους υπαλλήλους οι οποίοι δείχνουν α-

πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση τους για να διατηρήσουν τη δύναμη που αυτή 

τους προσδίδει καθιστώντας τους μοναδικούς και αναντικατάστατους. Το φαινόμενο 

αυτό περιγράφηκε από το διοικητικό στέλεχος της μίας εκ των δύο αυτών Τραπεζών 

ως «τακτική της κουβέρτας». Αυτή χαρακτήριζε τη συμπεριφορά των μηχανικών της 

Βιομηχανικής Εποχής, οι οποίοι προκειμένου να διατηρήσουν την αναγκαιότητα της 

ύπαρξής τους επέλυαν τα μηχανικά προβλήματα κάτω από μία κουβέρτα ώστε να 

μη γίνει αντιληπτός ο τρόπος επίλυσης στους γύρω τους. 

 

Το διοικητικό στέλεχος μιας τρίτης Τράπεζας αναφέρθηκε σε δύο ακόμη παράγοντες 

που εκτιμά ότι αποτελούν τροχοπέδη στο διαμοιρασμό γνώσης. Θεωρεί ότι ορισμέ-

νοι υπάλληλοι που κατέχουν μία καλή ιδέα για την προώθηση των πωλήσεων, δι-

στάζουν να την κοινοποιήσουν φοβούμενοι ότι η πρότασή τους ίσως αποτελέσει α-

φορμή για την επιφόρτιση των ίδιων ή των συναδέλφων τους με μεγαλύτερο φόρτο 

υποχρεώσεων και επομένως προκαλέσει τη δυσαρέσκειά τους. 

 

Επιπρόσθετα, αποθαρρυντικός παράγοντας για τη μετάδοση κάποιας ιδέας αναφέρ-

θηκε η υποχρεωτική κοινοποίηση αυτής στον Επικεφαλής της Υπηρεσίας στην ο-

ποία ανήκει ο υπάλληλος που φέρει την ιδέα, πρακτική που δύναται να προκαλέσει 

δισταγμό στον υπάλληλο. 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 328 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση του Πνευματικού Κεφαλαίου 
 

 Στις τέσσερις από τις έξι τράπεζες εκφράζεται η βεβαιότητα από τα διοικητικά τους 

στελέχη ότι υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα για  κάθε υπάλληλο. Αυτή πε-

ριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του προσωπικού, το γνωστικό τους υπόβαθρο, 

τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει, την ιστορικότητα της δια-

δρομής τους στις διάφορες υπηρεσιακές βαθμίδες της Τράπεζας, τις ενδεχόμενες 

επιβραβεύσεις που έχουν λάβει και την τωρινή τους θέση στον τραπεζικό οργανισμό.  

 

Η ενημερωμένη αυτή εικόνα διατίθεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων ηλε-

κτρονικά είτε σε ειδική ενιαία βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Αν-

θρώπινου Δυναμικού είτε σε ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων στην περίπτωση μίας 

Τράπεζας δυσχεραίνοντας την αναζήτηση στοιχείων.  

 

Η πληρότητα ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων στις δύο από τις παραπάνω 

Τράπεζες επιτρέπει την εύκολη αποτίμηση του κόστους απώλειας σε περίπτωση 

αποχώρησης του υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετηθεί από την πλευρά της 

διοίκησης η πρακτική της «συνέντευξης εξόδου» ως μία προσπάθεια επηρεασμού 

των υπαλλήλων που αποφασίζουν πρωτόβουλα να αποχωρήσουν όταν εκτιμάται 

πως η ωφέλεια της παραμονής τους υπερβαίνει το κόστος απώλειάς τους, σύμφωνα 

με την εικόνα που έχει στη διάθεσή της.  

 

Στην περίπτωση της τέταρτης Τράπεζας και ενώ δηλώνεται από τα διοικητικό της 

στέλεχος ότι υπάρχει πλήρης και ενημερωμένη βάση δεδομένων για το προσωπικό 

εκτιμάται ότι η αποτίμηση του κόστους απώλειας του κάθε υπαλλήλου υπόκειται σε 

απόλυτα υποκειμενικά κριτήρια και δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότη-

τα. 

 

Έλλειμμα σε επίπεδο οργανωτικής δομής στα καταγεγραμμένα στοιχεία για κάθε 

υπάλληλο παραδέχονται τα στελέχη των δύο υπόλοιπων Τραπεζών. Στη μία εκ των 

δύο περιπτώσεων, μάλιστα τα ετήσια φύλλα αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων, που εκφράζουν συνοπτικά την εικόνα του κάθε υπαλλήλου,  εξακολου-

θούν να υφίστανται σε έντυπη μορφή.  
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Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος μίας εκ των τραπεζών η ελλιπής οργάνωση στη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δεν επιτρέπει την αποτίμηση του πνευματικού 

κεφαλαίου σε περίπτωση αποχώρησης των υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό, η πρό-

σφατη πρακτική των εθελούσιων εξόδων που είχε υιοθετηθεί από το συγκεκριμένο 

Οργανισμό και συνίσταται στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την επίσπευση 

της συνταξιοδότησής τους απεδείχθη ότι στέρησε από τον κορμό της Τράπεζας πο-

λύτιμα στελέχη, των οποίων η απώλεια ήταν καταλυτική για την επόμενη ημέρα στην 

εργασιακή ροή των καταστημάτων της. 

 

 Σε καμία εκ των έξι τραπεζών δεν υφίσταται κάποια πρόνοια, κάτω από διοικητική 

κατεύθυνση, για τη διαφύλαξη του πνευματικού κεφαλαίου που χάνεται όταν απο-

χωρεί ένας συνάδελφος από την εργασία του.  

 

Αποτελεί εκτίμηση διοικητικού στελέχους σε μία εκ των έξι Τραπεζών ότι έγκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου να μεριμνήσει για το διαμοιρασμό της προ-

σωπικής του γνώσης και εμπειρίας.  

 

Το διοικητικό στέλεχος άλλης Τράπεζας υποστηρίζει πως ανεξαρτήτως μεθόδου ή 

κινήτρων ενθάρρυνσης της μετάδοσης γνώσης, σκόπιμο είναι να περιφρουρήσει ο 

υπάλληλος τη γνώση του και να μην την «πουλήσει φθηνά» καθώς αποτελεί τη δύ-

ναμη που μπορεί να του εξασφαλίσει  κάποια θέση σε άλλο οργανισμό. Άποψη του 

ιδίου είναι επίσης, ότι ακόμη και αν αποφασίσει ο υπάλληλος να μεταδώσει  μέρος 

της γνώσης του  στους συναδέλφους του, δεν μπορεί να μεταφέρει την εμπειρία του.  

 

Επιπρόσθετα, διοικητικό στέλέχος άλλης Τράπεζας εκτιμά πως η διαδικασία εξόρυ-

ξης της γνώσης, προκειμένου να δεσμευτεί και να μη χαθεί με την αποχώρηση του 

στελέχους, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασιακής του 

ζωής και όχι στο τελευταίο στάδιο αυτής. Για το λόγο αυτό η πρόνοια από την πλευ-

ρά της Διοίκησης για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης συνίσταται σε πρακτικές 

που αφορούν την αξιολόγηση του υπαλλήλου για το βαθμό που αναπτύσσει νέα 

στελέχη μεταξύ των υφισταμένων του και τις προτάσεις που κάνει για τη δημιουργία 

διάδοχης κατάστασης- πρακτικές που ενέχουν τη φροντίδα για τη μετάδοση της 

γνώσης. 
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Η μοναδική περίπτωση προσπάθειας συστηματικής συγκέντρωσης και διαφύλαξης 

της εμπειρίας των στελεχών κατά τη διάρκεια της εργασιακής ροής παρατηρείται σε 

μία εκ των έξι Τραπεζών. Αυτή αφορά τη φροντίδα για την πλήρη καταγραφή από 

εξειδικευμένα στελέχη-πωλητές πρώτης γραμμής  των κινήσεων και των αποτελε-

σμάτων τους σε ειδικό εργαλείο βάσης δεδομένων με «πελατοκεντρική» κατεύθυν-

ση. Σε αυτό αναγράφεται κάθε επικοινωνία με τον πελάτη, κάθε τρόπος προσέγγι-

σης καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών ώστε να διαφυλάσσεται η ε-

μπειρία εντός οργανισμού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Πηγή άντλησης γνώσης 
Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα 

Βοήθεια-Κατευθύνσεις 
έμπειρων Εμπειρία_από εργασία Οδηγοί-Εγχειρίδια  Κατάταξη 

σπουδαιότητας 
Συχνότητα  Ποσοστό Συχνότητα  Ποσοστό Συχνότητα  Ποσοστό Συχνότητα  Ποσοστό 

1. περισσότερο σημα-
ντική 54 32,9% 50 31,3% 37 24,2% 33 21,3% 
2. πολύ σημαντική 45 27,4% 52 32,5% 26 17,0% 32 20,6% 
3. αρκετά σημαντική 40 24,4% 35 21,9% 47 30,7% 29 18,7% 
4. λιγότερο σημαντική 25 15,2% 23 14,4% 43 28,1% 61 39,4% 
Σύνολο 164 100,0% 160 100% 153 100% 155 100% 
         
Missing values 12 16 23 21 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  1: Αποτελέσματα Ερώτησης 1 Α΄ Ενότητας: Σημαντική Πηγή Άντλησης Γνώσης 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως η επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων απαντήθηκε από το μεγαλύτερο αριθμό ερωτηθέντων (164), ενώ ακολουθούν η 

βοήθεια και οι κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων (160 άτομα), το περιεχόμενο 

των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών (155 άτομα) και τέλος η εμπειρία που 

αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία (153 άτομα).  

 

Όσον αφορά τη σπουδαιότητα που απέδωσαν οι ερωτηθέντες στις τέσσερις επιλογές με 

κριτήριο την πηγή άντλησης γνώσης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατατάχτηκαν ως 

σημαντικότερη πηγή (32,9%)  ενώ το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών 

οδηγών επιλέχθηκε τέταρτη σε σπουδαιότητα πηγή άντλησης γνώσης (39,4%). 

 

 

 
 

4.2ii Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων της δειγματοληψίας 

Ερώτηση 1: Ποια θεωρείτε πιο σημαντική πηγή άντλησης γνώσης σε 
έναν οργανισμό; 

Ερώτηση 2: Τι θεωρείτε περισσότερο χρήσιμο στην εργασίας σας; α) Ε-
μπειρία από τη συναναστροφή με κάποιο πελάτη, β) Εμπειρία αντιμετώ-
πισης ενός προβλήματος, γ) Ιδέα για την αποτελεσματικότερη εργασία, δ) 
Ιδέα για την προώθηση πωλήσεων, ε) Γνώση για τα προϊόντα της Τράπε-

ζας και του Ανταγωνισμού 
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Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  2: Αποτελέσματα Ερώτησης 2 Α΄ Ενότητας: Περισσότερο χρήσιμη κατηγορία Γνώσης 

 
Από τον παραπάνω πίνακα  διαπιστώνεται πως η γνώση για τα προϊόντα της Τράπεζας 

και του Ανταγωνισμού απαντήθηκε από το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων (116) ενώ ακο-

λουθεί η εμπειρία για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επελέγη από 108 άτο-

μα. Η εμπειρία από τη συναναστροφή με κάποιον πελάτη επελέγη από 62 άτομα, ενώ η 

ιδέα για την αποτελεσματικότερη εργασία από 40 άτομα. Το μικρότερο αριθμό απαντή-

σεων (33 άτομα) συνέλεξε η επιλογή της ιδέας για την προώθηση πωλήσεων με κριτή-

ριο τη χρησιμότητα στην εργασία. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  3: Αποτελέσματα Ερώτησης 3 Α ΄Ενότητας: Βαθμός Αξιοποίησης γνώσεων από εκπαίδευση 
 

Από τα 175 άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση προκύπτει ότι το 44,6% 

εξ αυτών θεωρεί ότι αξιοποιούνται αρκετά οι γνώσεις που αποκόμισαν από την εκπαί-

δευσή τους στο χώρο εργασίας τους και ένα ποσοστό της τάξης του 24,6% εκτιμούν ότι 

αξιοποιούνται οι γνώσεις τους πάρα πολύ. Ακολουθεί ένα ποσοστό μεγέθους 24%, των 

Περισσότερο χρήσιμη κατηγορία γνώσης 

Εμπειρία_ από πε-
λάτη 

Εμπειρία_ προβλή-
ματος 

Ιδέα για αποτελε-
σματικότερη εργα-

σία 
Ιδέα για προώθηση 

πωλήσεων Γνώση για προϊόντα 

Συχνότη-
τα 

Ποσο-
στό Συχνότητα 

Ποσο-
στό Συχνότητα

Ποσο-
στό 

Συχνότη-
τα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

62 35,2% 108 61,4% 40 22,7% 33 18,8% 116 65,9% 
          
Missing 114 68 136 143 60 

Βαθμός Αξιοποίησης γνώσεων από εκπαίδευση 

  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 5 2,9% 
λίγο 42 24,0% 
αρκετά 78 44,6% 
πολύ 43 24,6% 
πάρα πολύ 7 

4,0% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι αξιοποιούνται στο χώρο εργασίας σας οι 
γνώσεις που αποκομίσατε από την εκπαίδευσή σας; 
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οποίων η αξιοποίηση των γνώσεων από τις σπουδές τους είναι μικρή ενώ μόλις 4% και 

2,9% των ερωτηθέντων επέλεξαν τις ακραίες απαντήσεις «πάρα πολύ» και «καθόλου» 

αντίστοιχα. 

 
 
 

Σχετικότητα αντικειμένου σπουδών- αντικειμένου εργασίας

  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 32 18,8% 
λίγο 37 21,8% 
αρκετά 51 30% 
πολύ 32 18,8% 
πάρα πολύ 

18 10,6% 
      
Σύνολο 170 100% 
   
Missing 6   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  4: Αποτελέσματα Ερώτησης 4 Α΄ Ενότητας: Σχετικότητα αντικειμένου σπουδών- αντικειμένου 

εργασίας 
 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) των 

170 ατόμων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση υποστηρίζει ότι υφίσταται με-

γάλη σχέση μεταξύ του αντικειμένου σπουδών τους και του αντικειμένου εργασίας τους. 

Ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 21,8% των ερωτηθέντων που αποδίδει χαμηλή σχετικό-

τητα ανάμεσα στα δύο αντικείμενα ενώ δύο ισόποσα ποσοστά (18%) απαντήσεων ανα-

φέρονται σε μηδαμινή σχετικότητα και έντονη σχετικότητα ανάμεσα στο αντικείμενο κα-

τάρτισης και το αντικείμενο ενασχόλησης. Τέλος ένα ποσοστό της τάξης 10,6% εκτιμά 

ότι υπάρχει πάρα πολλή σχετικότητα μεταξύ των σπουδών του και της εργασίας του. 

Ερώτηση 4: Το αντικείμενο εργασίας σας σχετίζεται με το αντικείμε-

νο σπουδών σας; 
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Σχετικότητα σπουδών-εργασίας 
 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
Σύνολο 

καθόλου 4 1 0 0 0 5 
λίγο 5 16 15 4 0 40 
αρκετά 14 16 24 12 10 76 
πολύ 8 4 8 15 6 41 

Αξιοποίηση  
γνώσεων από 
 εκπαίδευση 

πάρα 
πολύ 0 0 4 1 2 7 

Σύνολο 31 37 51 32 18 169 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  5: Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 3 και 4 Α΄ Ενότητας 
 

Προκαλεί  ενδιαφέρον να συσχετιστούν τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτή-

σεων για την αξιολόγηση των μεμονωμένων αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους.  

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται πως: 

 169 άτομα απάντησαν και στις δύο ερωτήσεις 

 από τα 76 άτομα που  εκτιμούν ότι αξιοποιείται αρκετά η γνώση των σπουδών τους 

στο χώρο εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (31,58%) θεωρεί ότι υπάρχει αρ-

κετή σχέση μεταξύ αντικειμένου σπουδών και αντικειμένου εργασίας. 

 Όσοι απάντησαν ότι δεν αξιοποιούνται καθόλου οι γνώσεις τους  υποστηρίζουν ότι 

δεν υφίσταται και σχέση ανάμεσα στο αντικείμενο κατάρτισης και το αντικείμενο ε-

νασχόλησής τους σε ποσοστό 80%. 

 

Σύνθεση Ερώτησης 3 και Ερώτησης 4 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 335

 
 

Εργασιακό Περιβάλλον (1) 

  Κλίμα εμπιστοσύνης Κλίμα συνεργασίας Κλίμα συνεννόησης Κλίμα σεβασμού 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 5 2,9% 0 0% 2 1,1% 3 1,7% 
λίγο 35 20% 31 17,7% 26 14,9% 25 14,3% 
αρκετά 76 43,4% 69 39,4% 86 49,4% 71 40,6% 
πολύ 47 26,9% 65 37,1% 51 29,3% 61 34,9% 
πάρα 
πολύ 12 6,9% 10 5,7% 9 5,2% 15 8,6% 
                  
Σύνολο 175 100% 175 100% 174 100% 175 100% 
          
Missing 1   1   2   1   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  6 Αποτελέσματα Ερώτησης 5  (Ι) Α’ Ενότητας: Κλίμα Εργασιακού Περιβάλλοντος (1) 
 
i) κλίμα εμπιστοσύνης 
 

Από την ανάλυση του συγκεκριμένου πίνακα διαπιστώνουμε ότι στην πλειονότητα των 

ερωτηθέντων επικρατεί θετική άποψη για το κλίμα εμπιστοσύνης στην Υπηρεσία τους. 

Συγκεκριμένα, από τα 175 άτομα που συμπλήρωσαν την ερώτηση, το 43,9% εκτιμά ότι 

υφίσταται αρκετή εμπιστοσύνη ενώ άκρως αρνητικά απέναντι στο κλίμα εμπιστοσύνης 

τοποθετείται το μικρότερο (2,9%) συγκριτικά ποσοστό των ερωτηθέντων. Ένα αξιόλογο 

ποσοστό της τάξης του 20% εκφράζει επιφύλαξη απέναντι στο κλίμα εμπιστοσύνης στο 

οποίο αποδίδει το χαρακτηρισμό «λίγο». 

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι υφίσταται στην Υπηρεσία σας 
κλίμα: i) εμπιστοσύνης, ii) συνεργασίας, iii) συνεννόησης, iv) σεβασμού, 
v) δικαιοσύνης , vi) εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη, vii) κοινού 
οράματος, viii) αδιαφορίας, ix) ανασφάλειας, x) χρονικής πίεσης, xi) πίε-
σης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών; 
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ii) κλίμα συνεργασίας     
 

Θετικά εκφράζεται και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απέναντι στο κλίμα συνεργασίας 

στον εργασιακό τους χώρο. Απόλυτα αρνητικά δεν εκφράστηκε κανείς από τα 175 που 

τοποθετήθηκαν πάνω στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ 

αυτών (39,4%) επιλέγει τη μέση τιμή από τις διαθέσιμες απαντήσεις ενώ ένα σημαντικό 

ποσοστό της τάξης του 37,1% θεωρεί ότι υφίσταται έντονο κλίμα συνεργασίας. Επιφυ-

λακτική παρουσιάζεται μία μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων (17,7%), που κατατάσσουν 

το συνεργατικό κλίμα κάτω του μέσου όρου. 

 

iii) κλίμα συνεννόησης 
 

Περισσότερο μετριοπαθής, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χαρακτηριστικά, εμ-

φανίζεται η άποψη της πλειονότητας των 174 ερωτηθέντων απέναντι στο κλίμα συνεν-

νόησης που υφίσταται στον εργασιακό τους χώρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερω-

τηθέντων (49,4%) επιλέγει να αποδώσει τη μέση τιμή στο κλίμα συνεννόησης, ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό μεγέθους 29,3% εκτιμά ότι υπάρχει έντονο κλίμα συνεννόησης 

 
iv. κλίμα σεβασμού    
 

Από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων διαπιστώνουμε πως η μέση τιμή συγκεντρώνει 

την πλειοψηφία (40,6%) των απαντήσεων των 175 ερωτηθέντων. Ένα σημαντικό πο-

σοστό ύψους 34,9% εκφράζεται περισσότερο θετικά απέναντι στο κλίμα σεβασμού που 

επικρατεί στο εργασιακό του κλίμα ενώ υψηλό (8,6%), σε σύγκριση με τα προηγούμενα 

χαρακτηριστικά, εμφανίζεται και το ποσοστό των ερωτηθέντων που αποδίδουν το μέγι-

στο βαθμό στο υφιστάμενο κλίμα σεβασμού. Επιφυλακτικά εκφράζεται το 14,3% των 

ερωτηθέντων.   
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Εργασιακό Περιβάλλον (2) 

  Κλίμα δικαιοσύνης 
Κλίμα εύκολης 
πρόσβασης Κλίμα κοινού οράματος Κλίμα αδιαφορίας 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα  Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 12 6,9% 8 4,6% 19 10,8% 38 21,7% 
λίγο 58 33,5% 35 20,2% 65 36,9% 77 44% 
αρκετά 73 42,2% 60 34,7% 57 32,4% 39 22,3% 
πολύ 25 14,5% 54 31,2% 31 17,6% 18 10,3% 
πάρα 
πολύ 5 2,9% 16 9,2% 4 2,3% 3 1,7% 
                  
Σύνολο 173 100% 173 100% 176 100% 175 100% 
         
Missing 3   3   0   1   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  7 Αποτελέσματα Ερώτησης 5  (ΙΙ) Α’  Ενότητας: Κλίμα Εργασιακού Περιβάλλοντος (2) 
 
v. κλίμα δικαιοσύνης 
 

Παρατηρούμε πως ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (42,2%) των 173 ερωτηθέντων επιλέγει 

τη μέση τιμή για την περιγραφή του κλίματος δικαιοσύνης τους εργασιακού τους περι-

βάλλοντος, ένα σημαντικό ποσοστό (33,5%) επιλέγει τιμή κάτω του μέσου όρου. Υφί-

σταται ωστόσο ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξης του 14,5% που εκφράζεται θετικά απέ-

ναντι στο χαρακτηρισμό του κλίματος δικαιοσύνης. 

 

 

vi. κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη     
 
Μεγαλύτερη διασπορά απαντήσεων παρατηρείται στην ανάλυση των 173 απαντήσεων 

σχετικά το χαρακτηριστικό της εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη στο εργασια-

κό περιβάλλον. Η πλειονότητα των απαντήσεων (34,7%) τοποθετείται απέναντι στο χα-

ρακτηριστικό επιλέγοντας μία μέση τιμή, ενώ ακολουθεί ποσοστό 31,2% των ερωτηθέ-

ντων που εκτιμά ότι υφίσταται πολύ εύκολη πρόσβαση στα ανώτερα στελέχη. Το υψη-

λότερο ποσοστό (9,2%), σε σύγκριση με τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, εμφανίζεται 

να είναι απόλυτα θετικό απέναντι στο κλίμα προσβασιμότητας των ανώτερων στελεχών. 

Ωστόσο ένα αξιόλογο ποσοστό (20,2%) είναι περισσότερο αρνητικοί στην απόδοση 

βαθμού ευκολίας της πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη. 
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vii. κλίμα κοινού οράματος 
 

Το χαρακτηριστικό του κοινού οράματος δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την πλειοψηφία 

των θετικών απαντήσεων του συνόλου του δείγματος (176 άτομα). Το μεγαλύτερο πο-

σοστό των απαντήσεων (36,9%) εκτιμά ότι υφίσταται μικρός βαθμός κοινού οράματος 

ανάμεσα στα στελέχη του άμεσου εργασιακού περιβάλλοντος ενώ υψηλότερο από κάθε 

προηγούμενο χαρακτηριστικό εμφανίζεται το ποσοστό (10,8%) των απόλυτα αρνητικών 

απαντήσεων. Αρκετό κλίμα κοινού οράματος εκτιμάται ότι υφίσταται από το 32,4% των 

ερωτηθέντων, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό του δείγματος (17,6%) που αποδίδει 

υψηλό βαθμό κοινού οράματος στο εργασιακό περιβάλλον.  

 
viii. κλίμα αδιαφορίας 
 

Απέναντι στο χαρακτηριστικό αυτό του εργασιακού κλίματος, οι 175 ερωτηθέντες απο-

δίδουν στην πλειονότητά τους χαμηλές εκτιμήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό (44%) εκτι-

μά ότι υφίσταται χαμηλός βαθμός αδιαφορίας ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό των ερωτηθέ-

ντων μεγέθους 21,7% αρνείται την ύπαρξή της. Ωστόσο, ένα επίσης σημαντικό ποσο-

στό της τάξης του 22,3% θεωρεί ότι υφίσταται αρκετή αδιαφορία στον εργασιακό τους 

χώρο.   
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Εργασιακό Περιβάλλον (3) 

  

 
Κλίμα ανασφάλειας 

 
Κλίμα χρονικής πίεσης Κλίμα πίεσης στόχων 

  Συχνότητα  Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 28 16,2% 2 1,1% 1 0,6% 
λίγο 

73 42,2% 14 8% 13 7,4% 
αρκετά 40 23,1% 52 29,5% 48 27,3% 
πολύ 25 14,5% 64 36,4% 47 26,7% 
πάρα 
πολύ 7 4% 44 25% 67 38,1% 
              
Σύνολο 173 100% 176 100% 176 100% 
       
Missing 3   0   0   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  8 Αποτελέσματα Ερώτησης 5  (ΙΙΙ) Α’ Ενότητας: Κλίμα Εργασιακού Περιβάλλοντος (3) 
 
ix. κλίμα ανασφάλειας 
 
Απέναντι στο χαρακτηριστικό της εργασιακής ανασφάλειας η πλειονότητα των ερωτηθέ-

ντων τοποθετείται αρνητικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό (42,2%) των ερωτηθέντων εκτιμά 

ότι υφίσταται χαμηλό ποσοστό ανασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον ενώ ένα σημα-

ντικό ποσοστό της τάξης του 16,2% απορρίπτει την ύπαρξή της. Υφίσταται, ωστόσο, 

ένα ποσοστό της τάξης του 23,1% που αποδίδει το χαρακτηρισμό «αρκετά» στο βαθμό 

ανασφάλειας, ενώ ακολουθούν ποσοστά μεγέθους 14,5% και 4% αντίστοιχα που εκτι-

μούν ότι επικρατεί πολλή και πάρα πολλή ανασφάλεια αντίστοιχα στο εργασιακό τους 

κλίμα. 

 
x. κλίμα χρονικής πίεσης 
  
Το σύνολο του δείγματος (176 άτομα) τοποθετήθηκε πάνω στο χαρακτηριστικό της 

χρονικής πίεσης, με την πλειοψηφία των απαντήσεων να συγκεντρώνεται σε μεγάλες 

εκτιμήσεις βαθμού χρονικής πίεσης. Συγκεκριμένα 36,5% του δείγματος θεωρεί ότι υ-

πάρχει έντονη χρονική πίεση, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 25% αποδίδει 

το μεγαλύτερο βαθμό χαρακτηρισμού στην χρονική πίεση που βιώνει στον εργασιακό 

του χώρο. 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 340 

 

xi. κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών 
 
Ακόμη εντονότερη είναι η τοποθέτηση του συνόλου του δείγματος απέναντι στο χαρα-

κτηριστικό της πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων πωλήσεων. Συγκεκριμένα 

και για πρώτη φορά, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία 

του δείγματος συγκεντρώνεται σε ακραία τιμή, καθώς το 38,1% εκτιμά ότι υπάρχει πάρα 

πολλή πίεση για την επίτευξη των στόχων. Υψηλά παρουσιάζονται τα ποσοστά που χα-

ρακτηρίζουν αρκετή (27,3%) και πολλή (26,7%) την πίεση που ασκείται και που βιώ-

νουν για να πετύχουν τα στοχοθετημένα μεγέθη εργασιών. Μικρή ή μηδαμινή πίεση για 

το «κυνήγι» των στόχων εκτιμά ότι υπάρχει μόλις από το 7,4% και 0,6% του δείγματος 

αντίστοιχα. 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Συχνότητα παρακολούθησης εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων 

  Συχνότητα Ποσοστό 
σπάνια 39 22,2% 
σχετικά σπάνια 61 34,7% 
σχετικά συχνά 58 33% 
συχνά 18 10,2% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  9 Αποτελέσματα Ερώτησης 1 Β΄ Ενότητας: Συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων  
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει διασπορά των απαντήσεων στους 

τέσσερις όρους κλίμακας.  Κατά συνέπεια, παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό των 

απαντήσεων (34,7%) να απαντά ότι παρακολουθεί σεμινάρια σε σχετικά σπάνια βάση 

ενώ ακολουθεί ποσοστό 33%, να απαντούν το ακριβώς αντίθετο, ότι παρακολουθούν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια με σχετική συχνότητα. Υψηλό είναι και το ποσοστό (22,2%) που 

δηλώνουν ότι η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι σπάνια ενώ αντί-

θετα συχνή χαρακτηρίζεται από το 10,2% του δείγματος. 

 

Ερώτηση 1: Πόσο συχνά παρακολουθείτε εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα στην Τράπεζά σας; 
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Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  10 Αποτελέσματα Ερώτησης 2 Β΄ Ενότητας: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος 
με την τοποθέτηση στη σημερινή θέση 
 

Από τη διχοτομική αυτή ερώτηση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

(55%) έχει παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά την τελευταία τοπο-

θέτηση στη σημερινή θέση απασχόλησης, έναντι ενός επίσης υψηλού ποσοστού 

(44,9%) που απαντά αρνητικά. 

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με την τοπο-
θέτηση στη σημερινή θέση 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι  79 44,90% 
Ναι 97 55,10% 
      
Σύνολο 176 100% 

Ερώτηση 2: Με την τελευταία τοποθέτησή σας στη θέση που βρίσκεστε 
σήμερα παρακολουθήσατε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό 
να αποκτήσετε ή να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τις δεξιότητές σας πάνω 
στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε;  
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Χρονική τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος σε σχέση με την τοποθέτηση στη θέση 

  Συχνότητα Ποσοστό
Πριν από την τοποθέτηση στη συ-
γκεκριμένη θέση 28 28,9% 
Μέσα σε ένα μήνα 20 20,6% 
Μέσα σε ένα εξάμηνο 28 28,9% 
Μέσα σε ένα χρόνο 10 10,3% 
Μετά την παρέλευση ενός χρόνου 11 11,3% 
      
Σύνολο 97 100% 
   
Missing 79  
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  11 Αποτελέσματα Ερώτησης 2i Β΄ Ενότητας: Χρονική τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος σε σχέση με την τοποθέτηση στη θέση 
 

Από τους 97 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση,  προκύ-

πτει ότι η πραγματοποίηση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων είτε πριν την τοποθέτηση στην παρούσα θέση απασχόλησης (κατά πο-

σοστό 28,9%) είτε μέσα σε ένα εξάμηνο μετά την εν λόγω τοποθέτηση (κατά ισόποσο 

ποσοστό). Ένα σημαντικό ποσοστό (20,6%) του δείγματος υποστηρίζει ότι παρακολού-

θησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα σε ένα μήνα από την τοποθέτηση στη θέση ενώ 

το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 10,3% υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 

έλαβε χώρα μέσα σε διάστημα ενός χρόνου.  

Ερώτηση 2i: Εάν ναι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα: α) Πριν 
από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, β) Μέσα σε ένα μήνα 
από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, γ) Μέσα σε ένα εξά-
μηνο από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, δ) Μέσα σε ένα 
χρόνο από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση, ε) Μετά την 
παρέλευση ενός χρόνου από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη 

θέση; 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 343

 

 
Υποχρεωτική/Προαιρετική Παρακολούθηση Εκ-

παιδευτικού Προγράμματος 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Υποχρεωτική 73 79,3% 

Προαιρετική 19 20,7% 

      

Σύνολο 92 100 

   

Missing 84  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  12 Αποτελέσματα Ερώτησης 2ii Β΄ Ενότητας: Υποχρεωτική/Προαιρετική Παρακολούθηση 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 
Από τους 97 ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο 

με αφορμή την τοποθέτησή τους στη σημερινή θέση απασχόλησης, οι 92 απάντησαν 

στην ερώτηση για το αν η συμμετοχή τους υπήρξε υποχρεωτική ή προαιρετική. Παρα-

τηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (79,3%) συμμετείχε στο συ-

γκεκριμένο σεμινάριο γιατί η παρακολούθηση υπήρξε υποχρεωτική έναντι ποσοστού 

20,7% που παρακολούθησαν το σεμινάριο προαιρετικά. 

  

Υποχρεωτική / Προαιρετική 
Παρακολούθηση εκπαιδευτι-

κού προγράμματος 
Χρονική τοποθέτηση εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος σε σχέση με την τοποθέτηση στη θέση 

υποχρεωτική προαιρετική 

Σύνολο

Πριν από την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση

25 2 27 
Μέσα σε ένα μήνα 17 2 19 
Μέσα σε ένα εξάμηνο 18 8 26 
Μέσα σε ένα χρόνο 5 4 9 
Μετά την παρέλευση ενός χρόνου 

8 3 11 
Σύνολο 73 19 92 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης  13 Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 2i και 2ii Β΄ Ενότητας 

Ερώτηση 2ii: Εάν ναι, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος ήταν: α) υποχρεωτική β) προαιρετική; 
 

Σύνθεση Ερωτήσεων (2i) και (2ii) 
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Από τη συσχέτιση των δύο ερωτήσεων διαπιστώνουμε ότι η συντομία πραγματοποίη-

σης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι συνυφασμένη με την υποχρεωτική συμμετοχή 

του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι στις περιπτώσεις που το σεμινάριο 

πραγματοποιείται σχετικά άμεσα, πριν ή μετά την τοποθέτηση του συναδέλφου σε μία 

θέση, η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική (ποσοστό 82,2%). 

 

Σημαντικότητα  
εκπαιδευτικού προγράμματος 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Λίγο 11 14,1% 
Αρκετά 27 34,6% 
Πολύ 30 38,5% 
πάρα πολύ 10 12,8% 
      
Σύνολο 78 100% 
   
Missing 98  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 14 Αποτελέσματα Ερώτησης 2iii Β’ Ενότητας: Σημαντικότητα εκπαιδευτικού προγράμματος 
  
Από τους 79 ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα με αφορμή την τοποθέτησή τους στη σημερινή τους θέση, οι 78 το-

ποθετήθηκαν για τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε αυτή την παρακολούθηση. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

(38,5%) εκτιμούν ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (34,6%) απαντούν πως θα τους βοηθήσει αρκε-

τά. Ένα ποσοστό της τάξης του 14,1% κρίνει ότι η χρησιμότητά του σεμιναρίου θα είναι 

μικρή, ενώ ποσοστό ύψους 12,8% τοποθετείται απόλυτα θετικά απέναντι στη χρησιμό-

τητα. Απόλυτα αρνητικές απαντήσεις δεν υπήρξαν. 

Ερώτηση 2iii: Εάν όχι πόσο σημαντική θεωρείτε την παρακολούθησή του; 
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Ιδιότητα Εισηγητών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Εργάζονται στην Τράπεζα 

62 35,2% 
Αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες 
της Τράπεζας 2 1,1% 
Και τα δύο 106 60,2% 
Δεν γνωρίζω την ιδιότητά τους 6 3,4% 
      
Σύνολο 176 100% 
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 15  Αποτελέσματα Ερώτησης 3 Β΄ Ενότητας: Ιδιότητα Εισηγητών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιού-

νται στην πλειονότητά τους είτε αποκλειστικά (σε ποσοστό 35,2%) από εισηγητές που 

εργάζονται στην Τράπεζα είτε και σε συνδυασμό με εξωτερικούς συνεργάτες (σε ποσο-

στό 60,2%).  

 
 
 

Σημαντικότητα εισηγητής = τραπεζικός 

  Συχνότητα Ποσοστό 

καθόλου 7 4% 

λίγο 10 5,8% 

αρκετά 35 20,2% 

πολύ 70 40,5% 

πάρα πολύ 51 29,5% 

      

Σύνολο 173 100% 

   

Missing 3  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 16  Αποτελέσματα Ερώτησης 4 Β΄ Ενότητας: Σημαντικότητα εισηγητής = τραπεζικός 

 

Ερώτηση 3: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς σας πραγ-
ματοποιούνται από εισηγητές οι οποίοι: α) Εργάζονται στην Τράπεζά 
σας, β) Αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζάς σας, γ) Και 

τα δύο, δ) Δεν γνωρίζω την ιδιότητά τους 

Ερώτηση 4: Πόσο σημαντικό θεωρείτε να εργάζεται στην Τράπεζά σας ο 
εισηγητής  του εκπαιδευτικού προγράμματος; 
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι οι ερωτηθέντες (173άτομα) τάσσονται υ-

πέρ της τραπεζικής ιδιότητας του εισηγητή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τρά-

πεζάς τους. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (40,5%) εκτιμά ότι είναι πολύ 

σημαντικό να εργάζεται ο εισηγητής στην Τράπεζά τους ενώ το 29,5% θεωρεί ότι είναι 

απόλυτα σημαντικό.  

 

  

Σημαντικότητα εισηγητής = τραπεζικός 
Ιδιότητα εισηγητών 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πο-
λύ 

Σύνολο

Εργάζονται στην Τράπεζα 0 2 9 25 23 59 
Αποτελούν εξωτερικούς 
συνεργάτες της Τράπεζας 0 0 1 0 1 2 
Και τα δύο 7 8 25 42 24 106 
Δεν γνωρίζω την ιδιότητά 
τους 0 0 0 3 3 6 
Σύνολο 7 10 35 70 51 173 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 17  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 3 και 4 Β Ενότητας 
 
Από τη σύνθεση των δύο ερωτήσεων παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) 

και (47,1%) των ερωτηθέντων που κρίνουν πολύ και πάρα πολύ σημαντική αντίστοιχα 

την τραπεζική ιδιότητα του εισηγητή εκπαιδευτικών σεμιναρίων εργάζονται σε Τράπεζα 

όπου τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται τόσο από εργαζόμενους όσο 

και από εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας.   

 

Επιπρόσθετα για τα 17 άτομα που εκφράστηκαν αδιάφορα ή αρνητικά απέναντι στη 

σπουδαιότητα της τραπεζικής ιδιότητας του εισηγητή οι 15 προέρχονται από Τράπεζες 

στις οποίες τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται τόσο από εργαζόμενους όσο 

και από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

Σύνθεση Ερωτήσεων 3 και 4 
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Περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Εκπαίδευση_νέα 
προϊόντα 

Εκπαίδευση_προϊόντα 
Ανταγωνισμού 

Εκπαίδευση_τρόπος 
πώλησης 

Εκπαίδευση_πετυχημένες 
πρακτικές 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
161 91,50% 28 15,90% 128 72,70% 24 13,60% 
        
Missing 15 148   48   152   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 18  Αποτελέσματα Ερώτησης 5 Β΄ Ενότητας: Περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
  

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η εκπαίδευση πάνω στα νέα προϊόντα της 

Τράπεζας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων (161) του δείγματος. Ακο-

λουθεί η εκπαίδευση πάνω στον τρόπο πώλησης (128 άτομα) και έπεται η εκπαίδευση 

πάνω στα προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών, η οποία επελέγη από 28 άτομα. Το 

μικρότερο αριθμό απαντήσεων συγκέντρωσε η επιλογή της εκπαίδευσης πάνω σε πε-

τυχημένες πρακτικές (24 άτομα). 

 

Ερώτηση 5: Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση: α) πάνω στα νέα προϊόντα της Τράπε-
ζας, β) πάνω στα προϊόντα των Τραπεζών του Ανταγωνισμού, γ) πάνω 
στον τρόπο πώλησης, δ) πάνω σε πετυχημένες πρακτικές που έχουν ε-
φαρμοστεί από άλλους συναδέλφους  σας. 
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Περισσότερο σημαντικό περιεχόμενο εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

  
Προκαθορισμένο εκ-
παιδευτικό υλικό 

Απορίες-
Προβλήματα Θέματα συζήτησης 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
περισσότερο σημαντικό 57 34,8% 57 34,1% 61 34,1% 
σημαντικό 26 15,9% 68 40,7% 68 40,7% 
λιγότερο σημαντικό 81 49,4% 42 25,1% 38 25,1% 
              
Σύνολο 164 100% 167 100% 167 100% 
       
Missing 12   9   9   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 19  Αποτελέσματα Ερώτησης 6 Β΄ Ενότητας: Περισσότερο σημαντικό περιεχόμενο εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου 
 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι απορίες-προβλήματα που τίθενται 

προς επίλυση καθώς και τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ενός 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων (167 α-

ντίστοιχα) έναντι του προκαθορισμένου εκπαιδευτικού υλικού που επελέγη από 164 ά-

τομα.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (49,4%) των 164 ερωτηθέντων κατατάσσει το προκαθορισμένο 

εκπαιδευτικό υλικό τρίτο σε προτεραιότητα, ενώ αποδίδει το μεγαλύτερο βαθμό σπου-

δαιότητας «1» σε ποσοστό 34,8%. 

 

Οι απορίες-προβλήματα που επιλύονται κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου θεωρούνται 

από το μεγαλύτερο ποσοστό των 167 ερωτηθέντων (40,7%) ως δεύτερο σε σπουδαιό-

τητα. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 34,1% το κατατάσσει πρώτο σε 

σπουδαιότητα. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (40,7%) των 167 ερωτηθέντων κρίνει ότι τα θέματα συζήτησης 

που ανακύπτουν σε ένα σεμινάριο  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αντικείμενό του. Με-

γαλύτερο ποσοστό από τις δύο προηγούμενες επιλογές της τάξης του 36,5% το κατα-

Ερώτηση 6: Σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας θεωρείτε 
πιο σημαντικό: α) Το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που διδά-
σκει ο εισηγητής, β) Τις απορίες-προβλήματα που θέτουν προς επί-
λυση οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ίδιο σεμινάριο γ) Τα θέ-
ματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 
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τάσσει πρώτο σε σημαντικότητα ενώ 22,8% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι αποτελεί το 

λιγότερο σημαντικό αντικείμενο σε ένα σεμινάριο. 

 

 
Εφαρμογή μεθόδων από απόσταση
  
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 70 41,9% 
Ναι 97 58,1% 
      
Σύνολο 167 100% 
   
Missing 9  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 20  Αποτελέσματα Ερώτησης 7 Β΄ Ενότητας: Εφαρμογή μεθόδων από απόσταση 
 
Από την παραπάνω διχοτομική ερώτηση προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

167 ερωτηθέντων προέρχεται από τράπεζες στις οποίες  εφαρμόζονται μέθοδοι μάθη-

σης από απόσταση έναντι 41,9% εξ΄ αυτών όπου δεν διαθέτουν μεθόδους εξ αποστά-

σεως μάθησης στις τράπεζές τους. 

 

Επιθυμία συμμετοχής μάθηση_απόσταση 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 67 39,9% 
Ναι 101 60,1% 
      
Σύνολο 168 100% 
   
Missing 8  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 21  Αποτελέσματα Ερώτησης 8 Β΄ Ενότητας: Επιθυμία συμμετοχής μάθηση_απόσταση 
 
Από τους 168 ερωτηθέντες που απάντησαν στην παραπάνω διχοτομική ερώτηση προ-

κύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό (60,1%) επιθυμεί τη συμμετοχή σε ένα εξ αποστά-

σεως πρόγραμμα έναντι 39,9% που δεν εκφράζει ανάλογη επιθυμία. 

Ερώτηση 7: Στην Τράπεζά σας εφαρμόζονται μέθοδοι μάθησης από απόσταση; 

Ερώτηση 8: Επιθυμείτε τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα μάθησης από 
απόσταση; 
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Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 22  Αποτελέσματα Ερώτησης 9 Β΄ Ενότητας: Αντικατάσταση παραδοσιακής εκπαίδευσης 
 

Μόλις το 22,2% των 167 ερωτηθέντων υποστηρίζει τη δυνατότητα επαρκούς αντικατά-

στασης έναντι του πλειοψηφούν ποσοστού (77,8%) που υποστηρίζει το αντίθετο. 

 

Συμμετοχή σε μάθηση από απόσταση 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 75 44,6% 
Ναι 93 55,4% 
      
Σύνολο 168 100% 
   
Missing 8  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 23  Αποτελέσματα Ερώτησης 10 Β΄ Ενότητας: Συμμετοχή σε μάθηση από απόσταση 
 

Η ερώτηση για τη συμμετοχή των 168 ερωτηθέντων σε πρόγραμμα μάθησης από από-

σταση βρίσκει το 55,4% εξ αυτών να έχει ανάλογη εμπειρία ενώ το 44,6% να μην έχει 

συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιο πρόγραμμα. 

Αντικατάσταση παραδοσιακής εκπαίδευσης
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 130 77,8% 
Ναι 37 22,2% 
      
Σύνολο 167 100% 
   
Missing 9  

Ερώτηση 9: Πιστεύετε ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπορεί 

να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα; 

Ερώτηση 10:  Έχετε ποτέ συμμετάσχει σε πρόγραμμα  μάθησης από απόστα-
ση; 
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Συμμετοχή μάθη-
ση_απόσταση 

Αντικατάσταση παραδο-
σιακής εκπαίδευσης 

Όχι Ναι 
Σύνολο

Όχι 64 64 128 
Ναι 7 29 36 
Σύνολο 71 93 164 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 24  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 9 και 10 Β΄ Ενότητας 
 

Από τη σύνθεση των απαντήσεων στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις προκαλεί ενδια-

φέρον το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία (90,1%) όσων δεν έχουν βιώσει την ε-

μπειρία της συμμετοχής σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τάσσονται αρνητι-

κά απέναντι στη δυνατότητα επαρκούς αντικατάστασης της παραδοσιακής εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας από αυτή μέσω συστημάτων εξ αποστάσεως μάθησης.  

 

Επιπρόσθετα από τα 36 άτομα που υποστηρίζουν την εν λόγω δυνατότητα επαρκούς 

αντικατάστασης, 29 έχουν ήδη συμμετάσχει σε ανάλογο πρόγραμμα μάθησης από α-

πόσταση (ποσοστό 80,6%). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 25  Αποτελέσματα Ερώτησης 11 Β΄ Ενότητας: Νέος τρόπος εργασίας μετά από εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
 

 

Νέος τρόπος εργασίας μετά από 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
   
  Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 2 1,2% 
λίγο 21 12,1% 
αρκετά 109 63% 
πολύ 34 19,7% 
πάρα πολύ 7 4% 
      
Σύνολο 173 100% 
   
Missing 3  

Σύνθεση Ερωτήσεων 9 και 10 

Ερώτηση 11: Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

υιοθετείτε κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εσείς εργάζεστε; 
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Από την ανάλυση του συγκεκριμένου πίνακα διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσο-

στό (63%) των 173 ερωτηθέντων θεωρεί ότι υιοθετεί κάτι νέο στον τρόπο εργασίας τους 

μετά από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αρκετό βαθμό. Ένα σημαντικό ποσοστό 

(19,7%) επίσης υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό κάτι νέο στον τρόπο εργασίας τους. Ένα χα-

μηλό ποσοστό της τάξης του 4% και 1,2% τοποθετείται απόλυτα θετικά και απόλυτα αρ-

νητικά αντίστοιχα απέναντι στον νέο τρόπο εργασίας μετά από τη συμμετοχή τους σε 

σεμινάρια. 

 

 

Διαμοιρασμός γνώσης από  
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 4 2,30% 
λίγο 19 10,90% 
αρκετά 75 43,10% 
πολύ 58 33,30% 
πάρα πολύ 18 10,30% 
      
Σύνολο 174 100% 
   
Missing 2  
 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 26  Αποτελέσματα Ερώτησης 12 Β΄ Ενότητας: Διαμοιρασμός γνώσης από εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα 
 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε μία θετική στην πλειοψηφία στάση των ε-

ρωτηθέντων απέναντι στο διαμοιρασμό της αποκτηθείσας γνώσης από ένα σεμινάριο 

ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (43,1%) των 174 ερωτηθέ-

ντων δηλώνει ότι μοιράζεται αρκετά τη γνώση από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την 

ομάδα του, ενώ ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 33,3% που υποστηρίζει ότι ο διαμοιρα-

σμός πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σημαντικό ποσοστό της τάξης του 10,9% υ-

ποστηρίζει ότι μοιράζεται την αποκτηθείσα γνώση σε πάρα πολύ έντονο βαθμό ενώ ι-

σόποσο ποσοστό παραδέχεται ότι πράττει αναλόγως σε μικρότερο βαθμό. Τελείως αρ-

νητικοί στο διαμοιρασμό γνώσης μετά την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου εμφανίζεται 

το χαμηλότερο ποσοστό του δείγματος (2,3%). 

Ερώτηση 12: Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος  
μοιράζεστε με την ομάδα σας τη γνώση που αποκτήσατε; 
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Διαμοιρασμός γνώσης συ-
ναδέλφων από εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 
  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 11 6,40% 
λίγο 49 28,70% 
αρκετά 81 47,40% 
πολύ 25 14,60% 
πάρα 
πολύ 5 2,90% 
      
Σύνολο 171 100% 
   
Missing 5  
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 27  Αποτελέσματα Ερώτησης 13 Β΄ Ενότητας: Διαμοιρασμός γνώσης συναδέλφων από εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα 
 

Η αντιστροφή της προηγούμενης ερώτησης αποδεικνύει πως ενώ το μεγαλύτερο ποσο-

στό (47,4%) των 171 ερωτηθέντων εξακολουθεί και υποστηρίζει ότι ο διαμοιρασμός της 

γνώσης που αποκτιέται στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διαμοιράζεται 

στα μέλη της ομάδας από τους συναδέλφους τους σε αρκετό βαθμό, παρατηρούμε μία 

μεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων σε τιμές κάτω του μέσου όρου. Πιο συγκεκριμέ-

να, το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων (28,7%) υποστηρίζει ότι ο εν λό-

γω διαμοιρασμός γνώσης πραγματοποιείται σε μικρό βαθμό ενώ ένα ποσοστό μεγέ-

θους (6,4%) πιστεύει ότι δεν πραγματοποιείται καθόλου. Ωστόσο, υφίσταται και θετικές 

απαντήσεις καθώς 14,6% εξ ‘ αυτών θεωρεί ότι ο εν λόγω διαμοιρασμός της γνώσης 

πραγματοποιείται σε έντονο βαθμό και μόλις 2,9% πιστεύει ότι λαμβάνει χώρα σε πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

Ερώτηση 13: Πιστεύετε πως οι συνάδελφοί σας μοιράζονται με την ομάδα σας 
τη γνώση που απέκτησαν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος; 
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Εμπόδιο Διαμοιρασμού Γνώσης  
από εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

  Συχνότητα Ποσοστό
Έλλειψη χρόνου 116 67,10% 
Ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ 
συναδέλφων 

35 20,20% 

Δισταγμός για την ορθότητα 
μεταφοράς της γνώσης 

10 5,80% 

Άλλος λόγος 12 6,90% 
      
Σύνολο 173 100% 
   
Missing 3  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 28  Αποτελέσματα Ερώτησης 14 Β΄ Ενότητας: Εμπόδιο Διαμοιρασμού Γνώσης από εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα 
 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία (67,1%) των 173 ατόμων, 

που απάντησαν την ερώτηση, εκτιμά ότι η έλλειψη χρόνου αποτελεί τον πιο σημαντικό 

λόγο που εμποδίζει το διαμοιρασμό γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια ενός σε-

μιναρίου. Επιπρόσθετα ο ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων δείχνει να συγκε-

ντρώνει ποσοστό απαντήσεων 20,2%.  

 

Ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 6,9% που επικαλείται κάποιον άλλο λόγο που αποτελεί 

τροχοπέδη για το διαμοιρασμό της συγκεκριμένης γνώσης μέσα στον εργασιακό χώρο. 

Από τα 12 άτομα που επέλεξαν το συγκεκριμένο στοιχείο της κλίμακας απλής επιλογής, 

τα 7 κατέγραψαν το αίτιο που υποστηρίζουν. Από την ανάλυση των καταγεγραμμένων 

απαντήσεών τους προκύπτει πως η αδιαφορία μεταξύ των συναδέλφων αναφέρεται σε 

5 περιπτώσεις, ενώ ανάμεσα στις υπόλοιπες αναφέρονται το διαφορετικό επίπεδο γνώ-

σεων σε δύο περιπτώσεις καθώς και το χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στους συναδέλ-

φους ως προς τους προσωπικούς τους στόχους και τη φιλοσοφία τους. Σε μία εκ των 

περιπτώσεων εκφράστηκε η άποψη πως η άρρητη γνώση μεταφέρεται δύσκολα.  

Ερώτηση 14: Ποιος λόγος κρίνετε ότι εμποδίζει στο χώρο εργασίας το διαμοι-
ρασμό της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας; α) Έλλειψη χρόνου, β) Ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων, 
γ) Δισταγμός για την ορθότητα μεταφοράς της γνώσης, δ) Άλλος λόγος 
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Παροχή νέων γνώσεων από 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 1 0,6% 
λίγο 23 13,1% 
αρκετά 96 54,9% 
πολύ 42 24% 
πάρα πολύ 13 7,4% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 29  Αποτελέσματα Ερώτησης 15 Β΄ Ενότητας: Παροχή νέων γνώσεων από εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα 
 
Η συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τράπεζας που επιχει-

ρείται μέσα από αυτή την ερώτηση βρίσκει την πλειοψηφία (54,9%) των 175 ερωτηθέ-

ντων να θεωρεί ότι τα αυτά παρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις και δεξιότητες. Α-

κόμη περισσότερο θετικό απέναντι στη συμβολή τους τάσσεται το 24% εκ των ερωτηθέ-

ντων ενώ απόλυτα θετική άποψη εκφράζει το 7,4% εξ αυτών. Υφίσταται, ωστόσο πο-

σοστό μεγέθους 13,1% που εκτιμά ότι η δυνατότητα παροχής νέων γνώσεων και δεξιο-

τήτων μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι περιορισμένη.   

Ερώτηση 15: Πιστεύετε πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς σας,  
με τη δομή και το περιεχόμενό τους, μπορούν να παρέχουν στον εργαζόμενο 

νέες γνώσεις/δεξιότητες; 
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Παροχή νέων γνώσεων από εκπ_προγ 

Νέος τρόπος εργ με-
τά εκπ-προγ 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πο-
λύ 

Σύνολο 

καθόλου 1 1 0 0 0 2 
λίγο 0 7 11 3 0 21 
αρκετά 0 13 69 23 4 109 
πολύ 0 2 13 14 5 34 
πάρα πολύ 0 0 2 2 3 7 
Σύνολο 1 23 95 42 12 173 
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 30  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 11 και 15 Β΄ Ενότητας 
 

Η αντιπαραβολή των δύο ερωτήσεων που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο αποκαλύπτει 

πως υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν στην ερώτηση 11 και την 

ερώτηση 15. Σημειώνουμε ενδεικτικά: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (72,6%) όσων κρίνουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

παρέχουν γνώσεις σε αρκετό βαθμό υποστηρίζουν ότι υιοθετούν κάτι νέο στον τρό-

πο εργασίας τους μετά από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο επίσης σε αρκετό βαθμό. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (88,1%) όσων εκτιμούν ότι η συμβολή των εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων στη δημιουργία νέων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι πολύ μεγάλη δηλώ-

νουν ότι οι ίδιοι υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο εργασίας τους σε αρκετό ή μεγάλο 

βαθμό. 

 Από τους (23) ερωτηθέντες που  εκφράζονται επιφυλακτικά απέναντι στη δυνατότη-

τα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων να παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότητες ποσο-

στό της τάξης του 56,5% δηλώνει ότι υιοθετεί προσωπικά νέο τρόπο εργασίας σε 

αρκετό  ενώ 30,4% σε μικρότερο βαθμό.  

 

Σύνθεση Ερωτήσεων 11 και 15 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩ-
ΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 

Συχνότητα Συνεδριάσεων Καταστήματος 
  Συχνότητα Ποσοστό
Κάθε ημέρα 13 7,7% 
Μία φορά την εβδομάδα 33 19,5% 
Μία φορά το μήνα 39 23,1% 
Χωρίς προγραμματισμό 84 49,7% 
      
Σύνολο 169 100% 
   
Missing 7  
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 31  Αποτελέσματα Ερώτησης 1 Γ’ Ενότητας: Συχνότητα Συνεδριάσεων Καταστήματος 
 
Από την ανάλυση της πρώτης ερώτησης αυτής της ενότητας προκύπτει πως το μεγαλύ-

τερο ποσοστό των 169 ερωτηθέντων (49,7%) υποστηρίζει ότι το Κατάστημά του συνε-

δριάζει συνήθως χωρίς προγραμματισμό. Ακολουθεί ποσοστό της τάξης του 23,1% που 

δηλώνει ότι οι συνεδριάσεις ς του Καταστήματος πραγματοποιούνται με μηνιαία συχνό-

τητα.  Το μικρότερο ποσοστό απαντήσεων αφορά την ημερήσια συνεδρίαση των στελε-

χών του Καταστήματος, η οποία υποστηρίζεται από 7,7% των ερωτηθέντων. 

 

Ερώτηση 1: Πόσο συχνά συνεδριάζει το Κατάστημά σας; α) Κάθε ημέρα, β) 1 
φορά την εβδομάδα, γ) 1 φορά το μήνα, δ) Χωρίς προγραμματισμό 
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Συχνότητα Συνεδριάσεων Τμήματος 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Κάθε ημέρα 27 15,7% 
Μία φορά την εβδομάδα 30 17,4% 
Μία φορά το μήνα 29 16,9% 
Χωρίς προγραμματισμό 86 50% 
      
Σύνολο 172 100% 
   
Missing 4  
 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 32  Αποτελέσματα Ερώτησης 2 Γ’ Ενότητας: Συχνότητα Συνεδριάσεων Τμήματος 
 

Ανάλογη συχνότητα απαντήσεων επιδεικνύεται και στην ανάλυση των απαντήσεων των 

172 ερωτηθέντων σε αυτή την ερώτηση. Στην  πλειοψηφία τους (50%) οι συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται χωρίς προγραμματισμό. Ποσοστό της τάξης του 17,4% δηλώνει ότι 

στο χώρο εργασίας του οι συνεδριάσεις των μελών μίας ομάδας λαμβάνουν χώρα μία 

φορά την εβδομάδα.  Μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης 

ερώτησης είναι το ποσοστό (15,7%) των ερωτηθέντων που υποστηρίζουν ότι το τμήμα 

τους συνεδριάζει σε ημερήσια βάση. 

 

Ερώτηση 2: Πόσο συχνά συνεδριάζει το Τμήμα-Υπηρεσία στην οποία ανή-
κετε; α) Κάθε ημέρα, β) 1 φορά την εβδομάδα, γ) 1 φορά το μήνα, δ) Χωρίς 
προγραμματισμό 
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Μέθοδος Διαμοιρασμού Πληροφοριών στο Κατάστημα-Υπηρεσία 

Μέθοδος Συναντή-
σεων Σταθ Ημερομ 

Μέθοδος Έκτακτων 
Συναντήσεων 

Μέθοδος Συναντήσε-
ων_με_Διευθ 

Μέθοδος Πίνακα 
Ανακοινώσεων 

Άλλη ΜΔΠ σε 
Κατ/μα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
51 29% 94 53,4% 80 45,5% 13 7,4% 15 8,5% 
          

Missing 125 82   96   163   161   
 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 33  Αποτελέσματα Ερώτησης 3 Γ’ Ενότητας: Χρησιμοποιούμενοι Μέθοδοι Διαμοιρασμού Πληρο-
φοριών στο Κατάστημα-Υπηρεσία 
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η μεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων 

(94 απαντήσεις) αφορά τη μέθοδο εκτάκτων συναντήσεων όλου του προσωπικού όταν 

κάποιος επιθυμεί να μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες. Σαν δεύτερη μέθοδος διαμοι-

ρασμού πληροφοριών, η οποία επιλέχθηκε από 80 ερωτηθέντες, χρησιμοποιείται η μέ-

θοδος των εκτάκτων συναντήσεων με τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή, ο οποίος ανα-

λαμβάνει να ενημερώσει όσους επιλέγει. Οι συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου 

του προσωπικού επιλέχθηκε από 51 ερωτηθέντες, ενώ μικρότερη συχνότητα απαντή-

σεων διαπιστώνεται στη χρήση πίνακα ανακοινώσεων (13 απαντήσεις).  

 

Μέρος των απαντήσεων (15 σε αριθμό) αφορούσε κάποια άλλη μέθοδο διαμοιρασμού 

πληροφοριών, την οποία κατέγραψαν οι 11 ερωτηθέντες εξ αυτών. Από τις απαντήσεις 

που κατέγραψαν η μέθοδος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρθηκε 8 φορές, ενώ 

καταγράφηκε από έναν συμμετέχοντα η μέθοδος των εγκύκλιων διαταγών εντός Κατα-

στήματος. Επίσης, σε δύο περιπτώσεις οι ερωτηθέντες έκαναν τη διευκρίνιση ότι χρησι-

μοποιείται η μέθοδος των εβδομαδιαίων συναντήσεων του Καταστήματος ή της Υπηρε-

Ερώτηση 3 :   Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας για 
να μοιραστείτε πληροφορίες;  
α) Συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας 
μοιράζεται τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές, β) Έκτακτες συναντήσεις 
όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί τις πληροφορίες 
που θεωρεί σημαντικές, γ) Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον προϊστάμε-
νο/διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος, 
δ) πίνακας ανακοινώσεων, ε) άλλον τρόπο; 
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σίας όχι όμως σε καθορισμένη μέρα καθώς και η ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων μετα-

ξύ συνεργατών κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

 
Για την ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε τόσο 

τον μεμονωμένο πίνακα συχνοτήτων των απαντήσεων όσο και το συνδυασμό των απα-

ντήσεων με τις απαντήσεις στην ερώτηση 3 προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν η άπο-

ψη που εκφράζουν οι ερωτηθέντες προκύπτει από ιδία εμπειρία. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 34  Αποτελέσματα Ερώτησης 4 Γ’ Ενότητας: Αξιολόγηση Μεθόδων Διαμοιρασμού Πληροφοριών 
στο Κατάστημα-Υπηρεσία 
 

Αξιολόγηση 
Μέθοδος Διαμοιρασμού 
Πληροφοριών σε Κατά-

στημα καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ 
Σύνολο

Μέθοδος Συναντήσεων Σταθ 
Ημερομ 0 4 19 19 9 51 
Μέθοδος Εκτακτων Συνα-
ντήσεων 

0 
5 27 38 22 92 

Μέθοδος Συναντήσε-
ων_με_Διευθ 1 10 26 31 10 78 
Μέθοδος Πίνακα Ανακοινώ-
σεων 

0 
5 5 2 1 13 

Άλλη ΜΔΠ σε Κατ/μα 0 1 3 6 2 12 
 Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 35  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 3 και 4 Γ’ Ενότητας 

Ερώτηση 4: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους δια-
μοιρασμού πληροφοριών στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας, πόσο αποτελεσμα-

τικές τις θεωρείτε; 

  
Αξιολογ_Συναντήσεων 
Σταθ_Ημερομ 

Αξιολογ_Εκτακτων 
Συναντήσεων 

Αξιο-
λογ_Συναντήσεων_
με_ Διευθ 

Αξιολογ_Πίνακα Α-
νακοινώσεων 

Αξιολογ_Άλλης 
ΜΔΠ 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 7 5% 1 0,70% 7 4,90% 31 27,20% 16 42,10% 
Λίγο 21 14,90% 16 11,20% 34 23,90% 41 36% 9 23,70% 
Αρκετά 49 34,80% 45 31,50% 47 33,10% 29 25,40% 4 10,50% 
Πολύ 

44 31,20% 57 39,90% 42 29,60% 10 8,80% 7 18,40% 
πάρα 
πολύ 20 14,20% 24 16,80% 12 8,50% 3 2,60% 2 5,30% 
                      
Σύνολο 141 100% 143 100% 142 100% 114 100% 38 100% 
           
Missing 35 33 34 62 138
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Διαπιστώνουμε πως οι 141 ερωτηθέντες τοποθετούνται στην πλειονότητά τους θετικά. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (34,8%) επιλέγει τη μέση από τις διαθέσιμες τιμές ενώ 

ακολουθεί ποσοστό (31,2%) που θεωρεί τη μέθοδο πολύ αποτελεσματική. Υφίσταται 

ωστόσο και αξιόλογο ποσοστό (14,9%) των ερωτηθέντων που χαρακτηρίζει την αποτε-

λεσματικότητα της μεθόδου περιορισμένη, ενώ 5% εξ αυτών απορρίπτει εντελώς την  

αποτελεσματικότητά της. 

 

Επιπρόσθετα παρατηρούμε πως μόλις 51 από τους 141 ερωτηθέντες που αξιολόγησαν 

την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου στην ουσία την έχουν χρησιμοποιήσει. Από 

αυτούς ποσοστό μεγέθους 74,5% επιλέγει να της αποδώσει αρκετή ή πολλή αποτελε-

σματικότητα. 

Διαπιστώνουμε πως υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που συγκεντρώνεται 

γύρω από τη θετική αξιολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου. Συγκεκριμένα η πλειοψη-

φία των 143 ερωτηθέντων (ποσοστό 39,9%) εκτιμά ότι είναι μεγάλη η αποτελεσματικό-

τητα της μεθόδου των εκτάκτων συναντήσεων του προσωπικού, ενώ ακόμη μεγαλύτερη 

σε σύγκριση με τη προηγούμενη μέθοδο εμφανίζεται και η μερίδα των ερωτηθέντων 

(ποσοστό 16,8%) που κρίνουν τη μέθοδο πάρα πολύ αποτελεσματική. Μέρος των 

ερωτηθέντων σε ποσοστό 11,2% την αξιολογεί ως λιγότερο αποτελεσματική. 

 

Η σύνθεση των απαντήσεων των δύο ερωτήσεων (3 και 4) για τη συγκεκριμένη μέθοδο 

διαμοιρασμού πληροφοριών δείχνει ότι μόλις 92 από τους 143 ερωτηθέντες που αξιο-

λόγησαν τη μέθοδο έχουν ιδία εμπειρία χρήσης της.  Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσο-

στό (65,2%) τη χαρακτηρίζει πολύ και πάρα πολύ αποτελεσματική ενώ 27 άτομα, που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό (29,3%) εκτιμούν ότι η αποτελεσματικότητά της είναι αρκετή.   

 

α) Αξιολόγηση Μεθόδου συναντήσεων σταθερής ημερομηνίας όλου του προ-
σωπικού, όπου ο καθένας μοιράζεται τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντι-
κές 

β) Αξιολόγηση Μεθόδου έκτακτων συναντήσεων όλου του προσωπικού, όταν 

κάποιος επιθυμεί  να μοιραστεί τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές 
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Η μέθοδος αυτή συγκεντρώνει χαμηλότερη θετική αξιολόγηση σε σύγκριση με τις δύο 

προηγούμενες μεθόδους. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων (33,1%) 

των 142 ερωτηθέντων αφορούν τη μέση διαθέσιμη τιμή ενώ ακολουθούν ποσοστά ύ-

ψους 29,6% και 8,5% που κρίνουν ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι πολύ 

μεγάλη και πάρα πολύ μεγάλη αντίστοιχα. Οι αρνητικές απαντήσεις ωστόσο συγκε-

ντρώνουν μεγάλη συχνότητα επιλογών καθώς 23,9% των ερωτηθέντων κρίνει την απο-

τελεσματικότητα της μεθόδου περιορισμένη και 4,9% μηδαμινή. 

 

Από τη σύνθεση των δύο ερωτήσεων (3 και 4) διαπιστώνουμε πως 78 άτομα από τα 

142 που αξιολόγησαν τη μέθοδο την έχουν όντως χρησιμοποιήσει στο Κατάστημα-

υπηρεσία τους.  Από την ανάλυση των απαντήσεων των 78 αυτών ατόμων προκύπτει 

πως η αξιολόγησή τους είναι σχετικά θετική καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (39,7%) ε-

κτιμά ότι η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική και 12,8% εξ αυτών τη χαρακτηρίζει πά-

ρα πολύ αποτελεσματική. Σημαντικό επίσης ποσοστό (33,3%) της αποδίδει μία μέση 

τιμή και μόλις 14,1% την αξιολογεί αρνητικά. 

 

 

 

Η μέθοδος διαμοιρασμού πληροφοριών μέσω ενός πίνακα ανακοινώσεων συγκεντρώ-

νει την πλέον αρνητική αξιολόγηση από τις υπόλοιπες μεθόδους. Το μεγαλύτερο ποσο-

στό (36%) των 114 ατόμων που εξέφρασαν την άποψή τους για την αποτελεσματικότη-

τά της τη θεωρεί περιορισμένη ενώ το αμέσως μικρότερο ποσοστό (27,2%) την απορ-

ρίπτει εντελώς. Υφίσταται ένα ποσοστό της τάξης του 25,4% το οποίο της αποδίδει μία 

μέση τιμή ενώ μόλις 8,8% και 2,6% εκ των ερωτηθέντων την αξιολογεί ως πολύ και πά-

ρα πολύ αποτελεσματική αντίστοιχα. 

 

Ο πίνακας που προκύπτει από τη σύνθεση των δύο ερωτήσεων (3 και 4) σχετικά με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο μας δείχνει ότι 13 μόνο άτομα από τα 114 που την αξιολόγησαν 

έχουν κάνει χρήση της μεθόδου αυτής. Οι απαντήσεις τους συγκεντρώνονται στο χαρα-

κτηρισμό αρκετά αποτελεσματική (5 άτομα) και λίγο αποτελεσματική (επίσης 5 άτομα).  

γ) Αξιολόγηση Μεθόδου κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τον προϊστάμε-
νο/διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδι-
ος 

δ) Αξιολόγηση Μεθόδου πίνακα ανακοινώσεων 
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Διαπιστώνουμε πως 38 ερωτηθέντες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μίας εναλ-

λακτικής μεθόδου διαμοιρασμού πληροφοριών μέσα στο Κατάστημα. Η ανάλυση των 

απαντήσεών τους δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (42,1%) απορρίπτει την αποτελε-

σματικότητα μίας εναλλακτικής μεθόδου και 23,7% εξ αυτών τη θεωρεί περιορισμένη. 

Αξιόλογο ποσοστό μεγέθους 18,4% εκτιμά ότι θα ήταν πολύ αποτελεσματική.  

 

Παρατηρούμε πως από τα 38 άτομα που αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μίας ε-

ναλλακτικής μεθόδου διαμοιρασμού πληροφοριών εντός καταστήματος, 12 άτομα απά-

ντησαν ότι την έχουν χρησιμοποιήσει μέσα στον εργασιακό τους χώρο, και μάλιστα 11 

από αυτούς κατέγραψαν και το είδος της μεθόδου, όπως αναλύθηκε στην ερώτηση 3. 

Από την ανάλυση της σύνθεσης των δύο ερωτήσεων διαπιστώνουμε πως όσοι χρησι-

μοποίησαν κάποια άλλη μέθοδο την αξιολογούν θετικά ως προς την αποτελεσματικότη-

τά της. Πάνω από το 50% εξ αυτών (8 άτομα) θεωρεί ότι είναι πολύ ή πάρα πολύ απο-

τελεσματική η εναλλακτική μέθοδος που επικαλούνται, 3 άτομα αποδίδουν μία μέση τιμή 

ενώ ένα μόνο άτομο κρίνει την αποτελεσματικότητά της περιορισμένη. Τη θετική αξιολό-

γηση συγκέντρωνε στις 8 από τις 12 περιπτώσεις η μέθοδος της ηλεκτρονικής αλληλο-

γραφίας. 

 
 
  
 

ε) Αξιολόγηση άλλης Μεθόδου διαμοιρασμού πληροφοριών εντός Καταστήματος - 
Υπηρεσίας 

Ερώτηση 5: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας για 
να σας μεταδώσει κάποια πληροφορία, όταν αυτή αφορά το σύνολο του 
προσωπικού; α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγκυκλίων Εγγράφων, β) Παραδοσι-
ακό Σύστημα Έντυπων Εγκυκλίων Εγγράφων, γ) Σύστημα Ηλεκτρονικών Α-
νακοινώσεων, δ) Ομαδική Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, ε) ομα-
δική Αποστολή Έντυπης Αλληλογραφίας, στ) Ομαδική Αποστολή Fax, ζ) Άλ-
λον Τρόπο 
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Μέθοδος μετάδοσης Πληροφοριών από τη Διοίκηση στο σύνολο του Προσωπικού 

Μέθοδος Ηλεκτρονικών 
Εγκυκλ_Εγγρ 

Μέθοδος Έντυπων Ε-
γκυκλ_Εγγρ 

Μέθοδος Ηλεκτρονικών 
Ανακοινώσεων Μέθοδος Group email 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
149 84,70% 34 19,30% 90 51,10% 78 44,30% 
        
Missing 27 142   86   98   

 

 
Μέθοδος μετάδοσης Πληροφοριών από τη Διοίκηση στο σύνολο του 

Προσωπικού 
Μέθοδος Group mail Μέθοδος Group Fax Άλλη ΜΔΠ από Διοίκηση 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
23 13,10% 17 9,70% 0 0 
      
Missing 153 159   176   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 36  Αποτελέσματα Ερώτησης 5 Γ’ Ενότητας: Χρησιμοποιούμενες Μέθοδοι μετάδοσης Πληροφο-
ριών από τη Διοίκηση στο σύνολο του Προσωπικού 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε ότι η μέθοδος του ηλεκτρονικού συστήμα-

τος εγκυκλίων εγγράφων, ως μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών από τη Διοίκηση της 

Τράπεζας στο σύνολο του προσωπικού της, επιλέχθηκε από το μεγαλύτερο αριθμό ε-

ρωτηθέντων (149 άτομα). Η αμέσως επόμενη μέθοδος που συγκεντρώνει υψηλό αριθμό 

απαντήσεων είναι η μέθοδος των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων η οποία επιλέχθηκε από 

90 άτομα. Η μέθοδος της ομαδικής αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαντήθη-

κε από 78 άτομα ενώ της παραδοσιακής έντυπης αλληλογραφίας από 23. Σημαντική 

συχνότητα απαντήσεων παρατηρείται και στη μέθοδο παραδοσιακού συστήματος έντυ-

πων εγκυκλίων εγγράφων (34 άτομα) ενώ η ομαδική αποστολή fax  χρησιμοποιείται σε 

κάποιες τράπεζες σύμφωνα με τις απαντήσεις 17 ερωτηθέντων. Οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα δεν ανέφεραν κάποια εναλλακτική μέθοδο διαμοιρασμού πληροφοριών που να 

χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση της Τράπεζάς τους στο σύνολο του προσωπικού της. 
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Είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε εάν η άποψη που εκφράζουν οι ερωτηθέντες για μία 

μέθοδο μετάδοσης πληροφοριών από τη Διοίκηση της Τράπεζας χρησιμοποιείται στην 

πράξη από της Τράπεζά τους.  

 

Αξιολόγηση Μεθόδων Μετάδοσης Πληροφοριών από τη Διοίκηση στο σύνολο του Προσωπικού 

  
Αξιολογ_Ηλεκτρον_ 

Εγκυκλ_Εγγρ 
Αξιολογ_Εντυπ_ 
Εγκυκλ_Εγγρ 

Αξιολογ_Ηλεκτρον_ 
Ανακοινώσεων 

Αξιολογ_Group 
email 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
Συχνότη-
τα Ποσοστό

Καθόλου 1 0,6% 14 11,7% 2 1,5% 1 0,8% 
Λίγο 3 1,8% 41 34,2% 7 5,2% 8 6,1% 
Αρκετά 34 20,5% 30 25% 34 25,2% 43 32,8% 
Πολύ 66 39,8% 25 20,8% 55 40,7% 50 38,2% 
πάρα πολύ 62 37,3% 10 8,3% 37 27,4% 29 22,1% 
                  
Σύνολο 166 100% 120 100% 135 100% 131 100% 
         
Missing 10   56   41   45   

 

Αξιολόγηση Μεθόδων Μετάδοσης Πληροφοριών από τη Διοίκηση στο σύ-
νολο του Προσωπικού 

  Αξιολογ_Group mail Αξιολογ_Group fax
Αξιολογ_Άλλης 

ΜΔΠ από Διοίκηση 
  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 

10 8,7% 29 27,10% 18 60% 
λίγο 38 33% 41 38,30% 10 33,3% 
αρκετά 42 36,5% 22 20,60% 1 3,3% 
πολύ 15 13% 8 7,50% 1 3,3% 
πάρα πολύ 10 8,7% 7 6,50%     

              
Σύνολο 115 100% 107 100% 30 100% 
       
Missing 61   69   146   
  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 37  Αποτελέσματα Ερώτησης 6 Γ’ Ενότητας: Αξιολόγηση Μεθόδων Μετάδοσης Πληροφοριών 
από τη Διοίκηση στο σύνολο του Προσωπικού 

Ερώτηση 6: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας 
αυτές τις μεθόδους μετάδοσης πληροφοριών, πόσο αποτελεσματικές τις θεω-
ρείτε; 
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Αξιολόγηση Μέθοδος Μετάδοσης Γνώσης από 
τη Διοίκηση στο προσωπικό  καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ

Σύνολο 

Μέθοδος Ηλεκτρονικών Ε-
γκυκλ_Εγγρ   2 30 58 56 146 
Μέθοδος Έντυπων Εγκυκλ_Εγγρ   4 10 12 6 32 
Μέθοδος Ηλεκτρονικών Ανακοινώ-
σεων 1 1 20 34 28 84 
Μέθοδος Group email 

1 1 16 28 23 69 
Μέθοδος Group mail   3 11   7 21 
Μέθοδος Group Fax 1 4 2 3 5 15 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 38  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 5 και 6 Γ’ Ενότητας 
 

Από τους 166 ερωτηθέντες που αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθό-

δου προκύπτει πως η πλειονότητα των απαντήσεων είναι θετική. Το μεγαλύτερο ποσο-

στό των απαντήσεων (39,8%) θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πολύ αποτελε-

σματική, ένα αξιόλογο ποσοστό μεγέθους 37,3% πάρα πολύ αποτελεσματική ενώ μόλις 

4 άτομα τη χαρακτηρίζουν περιορισμένη (1,8%) ή μηδαμινή (0,6%). 

 
Από τους παραπάνω πίνακες σύνθεσης των ερωτήσεων (5 και 6) παρατηρούμε πως 

146 από τα 166 άτομα που αξιολόγησαν τη μέθοδο των ηλεκτρονικών εγκυκλίων εγ-

γράφων δηλώνουν ότι τη χρησιμοποιούν στην τράπεζά τους. Από αυτά 58 άτομα (πο-

σοστό 39,7%) και 56 άτομα (ποσοστό 38,3%) αντίστοιχα χαρακτηρίζουν τη μέθοδο πο-

λύ και πάρα πολύ αποτελεσματική. Ποσοστό 20,5% που αντιστοιχεί σε 30 άτομα απο-

δίδουν μέση τιμή στην αποτελεσματικότητα ενώ μόλις 2 άτομα την κρίνουν περιορισμέ-

νη. 

 

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης σε αυτή τη μέθοδο μειώνονται σε 

σύγκριση με την προηγούμενη ενώ διευρύνεται η διασπορά των απαντήσεων. Το μεγα-

λύτερο ποσοστό των 120 ερωτηθέντων (34,2%) κρίνει ότι ως μέθοδος μετάδοσης πλη-

ροφοριών τα έντυπα εγκύκλια έγγραφα είναι λίγο αποτελεσματικά. Ποσοστό μεγέθους 

25% αποδίδει μέση τιμή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ενώ 

20,8% κρίνει ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Ακραίες αξιολογήσεις εκφράζονται από το 

α) Αξιολόγηση Μεθόδου Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγκυκλίων Εγγράφων 

β) Αξιολόγηση Μεθόδου Παραδοσιακού Συστήματος Έντυπων Εγκυκλίων Εγ-
γράφων     
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11,7% των ερωτηθέντων που απορρίπτει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και από 

το 8,3% εξ αυτών που αντιθέτως την κρίνει πάρα πολύ αποτελεσματική. 

 
Οι πίνακες που προκύπτουν από τη σύνθεση των ερωτήσεων (5 και 6) αποδεικνύουν 

πως μόλις 32 άτομα από τα 120 που αξιολόγησαν τη μέθοδο δηλώνουν ότι τη χρησιμο-

ποιούν στην Τράπεζά τους. Οι απαντήσεις τους συγκεντρώνονται στη μέση και πάνω 

από τη μέση τιμή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα 10 άτομα κρί-

νουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματική, 12 ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και 6 α-

ποδίδουν το μέγιστο βαθμό αξιολόγησης ενώ μόλις 4 άτομα εκφράζονται επιφυλακτικά 

για την αποτελεσματικότητά της.  

 

Ιδιαιτέρως θετική φαίνεται στην πλειοψηφία της η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της μεθόδου μετάδοσης πληροφοριών μέσω συστήματος ηλεκτρονικών ανακοινώσεων 

από τους 135 ερωτηθέντες. Ο παραπάνω πίνακας συχνοτήτων δείχνει πως το μεγαλύ-

τερο ποσοστό απαντήσεων (40,7%) θεωρεί τη μέθοδο πολύ αποτελεσματική , ακολου-

θεί ποσοστό 27,4% που τη χαρακτηρίζει πάρα πολύ αποτελεσματική ενώ μόλις 9 άτομα 

την κρίνουν λιγότερο (5,2%) ή καθόλου (1,5%) αποτελεσματική. 

 

Από τον πίνακα της σύνθεσης των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων (5 και 6) διαπιστώ-

νουμε πως 84 από τα 135 άτομα που αξιολόγησαν τη μέθοδο έχουν στην πράξη προ-

σωπική εμπειρίας χρήσης ενός τέτοιου συστήματος στην Τράπεζά τους.  Από αυτούς 

μόλις 2 άτομα αποδίδουν χαμηλή ή μηδαμινή αποτελεσματικότητα στη μέθοδο ενώ α-

ντιθέτως το μεγαλύτερο ποσοστό (40,4%) θεωρεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική, το α-

μέσως επόμενο ποσοστό (33,3%) κρίνει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ενώ 20 

άτομα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,8% της αποδίδουν μία μέση τιμή αποτελεσμα-

τικότητας. 

Η αξιολόγηση των 131 ερωτηθέντων σχετικά με αυτή τη μέθοδο είναι στην πλειονότητά 

της θετική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (38,2%) την κρίνει πολύ αποτε-

λεσματική, 32,8% εξ΄ αυτών αρκετά αποτελεσματική ενώ ποσοστό μεγέθους 22,1% της 

αποδίδει τη μέγιστη τιμή αξιολόγησης. Αρνητική αξιολόγηση προέρχεται μόνο από 9 ά-

τομα και συγκεκριμένα 6,1% των ερωτηθέντων εκφράζει επιφύλαξη για την αποτελε-

σματικότητά της.  

γ)Αξιολόγηση Μεθόδου Συστήματος Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων 

δ) Αξιολόγηση Μεθόδου Ομαδικής Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 
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Μέσα από τη σύνθεση των ερωτήσεων (5 και 6) για την ανάλυση της αξιολόγησης της 

συγκεκριμένης μεθόδου διαπιστώνουμε πως 69 από τα 131 άτομα που αξιολόγησαν τη 

μέθοδο υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιείται στην τράπεζά τους.  Το μεγαλύτερο ποσοστό 

εξ αυτών (40,6%) τη χαρακτηρίζει πολύ αποτελεσματική ενώ ένα επίσης μεγάλο ποσο-

στό (33,3%) της αποδίδει τη μέγιστη τιμή. Η μέθοδος κρίνεται  αρκετά αποτελεσματική 

από 16 άτομα που αντιστοιχούν σε ποσοστό (23,2%) ενώ μόλις 2 άτομα της αποδίδουν 

χαμηλή ή μηδαμινή αποτελεσματικότητα. 

 

Οι 115 ερωτηθέντες που αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου ομαδικών 

έντυπων επιστολών από τη Διοίκηση της Τράπεζας στο προσωπικό της δεν τη χαρα-

κτηρίζουν ιδιαιτέρως αποτελεσματική στην πλειοψηφία τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

(36,5%) εξ΄ αυτών της αποδίδει μία μέση τιμή ενώ ένα ποσοστό ύψους 33,0% τη χαρα-

κτηρίζει λίγο αποτελεσματική. Οι ακραίες θετικές και αρνητικές τιμές αξιολόγησης συ-

γκεντρώνουν ισόποσο ποσοστό ερωτηθέντων μεγέθους 8,7% αντίστοιχα.  

 

Από τα 115 άτομα που αξιολόγησαν τη μέθοδο ομαδικής αποστολής έντυπης αλληλο-

γραφίας για τη μετάδοση πληροφοριών από τη διοίκηση στο προσωπικό της Τράπεζας, 

μόλις 21 άτομα εκφράζουν προσωπική εμπειρία από την εφαρμογή της στην τράπεζά 

τους. Η πλειοψηφία αυτών (52,4%) τη χαρακτηρίζει αρκετά αποτελεσματική ενώ 7 άτο-

μα (ποσοστό 33,3%) εκτιμούν ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Αντίθετα 3 άτομα 

εξ΄αυτών τη χαρακτηρίζουν μέθοδο  μειωμένης αποτελεσματικότητας. 

Η αποστολή ομαδικού fax στο σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας από τη Διοίκησή 

της συγκεντρώνει αρνητική αξιολόγηση στην πλειονότητά της. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

(38,3%) των 107 ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζουν περιορισμένη ενώ το αμέσως μικρότε-

ρο ποσοστό (27,1%) εκτιμά ότι η μέθοδος δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Μόλις 15 

άτομα εκφράζονται θετικά (7,5%) και ιδιαίτερα θετικά (6,5%) για την αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου. 

 

Από τα 107 άτομα αξιολόγησαν τη μέθοδο μόλις 15 εξέφρασαν προσωπική εμπειρία 

από την εφαρμογή της μεθόδου στην Τράπεζά τους. Οι απόψεις ωστόσο των 15 αυτών 

ατόμων συγκεντρώνονται στις θετικές τιμές αξιολόγησης καθώς 10 εξ αυτών της αποδί-

ε) Αξιολόγηση μεθόδου Ομαδικής Αποστολής Έντυπης Αλληλογραφίας 

στ) Αξιολόγηση Μεθόδου Ομαδικής Αποστολής Fax 
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δουν μέση ή πάνω από τη μέση τιμή αποτελεσματικότητας και πέντε τη χαρακτηρίζουν 

λίγο ή καθόλου αποτελεσματική. 

 

Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν απάντησε πως χρησιμοποιείται 

κάποια εναλλακτική μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών από τη Διοίκηση της Τράπεζάς 

του στο προσωπικό της, 30 άτομα εξ αυτών αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μίας 

εναλλακτικής μεθόδου διαμοιρασμού πληροφοριών. Η αξιολόγησή τους ωστόσο συγκε-

ντρώνεται στις χαμηλές τιμές της κλίμακας Likert, καθώς το 60% εξ αυτών δεν θεωρεί 

ότι κάποια άλλη μέθοδος μετάδοσης γνώσης είναι αποτελεσματική, ενώ 33,3% θεωρεί 

ότι είναι λίγο αποτελεσματική.  

 

Συχνότητα συμβουλών από έμπειρους
  Συχνότητα Ποσοστό 
σπάνια 4 2,3% 
σχετικά σπάνια 27 15,3% 
σχετικά συχνά 72 40,9% 
συχνά 73 41,5% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 39  Αποτελέσματα Ερώτησης 7 Γ’ Ενότητας: Συχνότητα συμβουλών από έμπειρους 
 

Ο πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 7 αποκαλύπτει πως το 41,5% του συνόλου του 

δείγματος συμβουλεύεται έμπειρους συναδέλφους για την επίλυση προβλημάτων σε 

συχνή βάση και το 40,9% σε σχετικά συχνή βάση. Από την άλλη πλευρά 15,3% του  

δείγματος υποστηρίζει ότι η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συνεργάτες είναι σχετι-

κά μικρή και μόλις 2,3% δηλώνει πως συμβουλεύεται έμπειρους συναδέλφους σε σπά-

νια βάση. 

ζ) Αξιολόγηση Άλλης Μεθόδου Μετάδοσης Πληροφοριών από τη Διοίκηση στο 
σύνολο του Προσωπικού της 

Ερώτηση 7: Πόσο συχνά συμβουλεύεστε έμπειρους συναδέλφους για την επί-

λυση ενός προβλήματος; 
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Εύκολος Εντοπισμός Αρμόδιου Συναδέλφου
  Συχνότητα Ποσοστό 
πολύ δύσκολα 11 6,3% 
σχετικά δύσκολα 39 22,2% 
σχετικά εύκολα 93 52,8% 
πολύ εύκολα 33 18,8% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 40  Αποτελέσματα Ερώτησης 8 Γ’ Ενότητας: Εύκολος Εντοπισμός Αρμόδιου Συναδέλφου 
 

Ο εντοπισμός ενός συναδέλφου αρμόδιου για την επίλυση ενός προβλήματος, πραγμα-

τοποιείται σχετικά εύκολα, όπως υποστηρίζει το 52,8% του δείγματος.  Υφίσταται ωστό-

σο ποσοστό της τάξης του 22,2% που υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Επιπρόσθετα 

μερίδα του δείγματος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,8%, δηλώνει ότι εντοπίζει πολύ 

εύκολα τον αρμόδιο για ένα πρόβλημα και μόλις το 6,3% ότι η διαδικασία αυτή είναι πο-

λύ δύσκολη. 

Ερώτηση 8: Πόσο εύκολα εντοπίζετε στην Τράπεζά σας έναν συνάδελφο, ο 
οποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση ενός προβλήματος; 
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Επιλογή τρόπου εντοπισμού αρμόδιου συναδέλφου 

Προτεραιότητα 
επιλογής 

Αναζήτηση αρμοδί-
ου σε τηλ καταλογο

Αναζήτηση αρμοδί-
ου σε συνάδελφους 

αντικειμένου 

Αναζήτηση αρμοδί-
ου σε έμπειρους 

ανωτέρους 
Αναζήτηση αρμοδί-
ου με άλλον τρόπο

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
1η προτεραιό-
τητα 27 18,1% 99 60% 48 29,8% 4 4% 
2η προτεραιό-
τητα 15 10,1% 55 33,3% 80 49,7% 3 3% 
3η προτεραιό-
τητα 90 60,4% 11 6,7% 32 19,9% 12 12,1% 
4η προτεραιό-
τητα 17 11,4%     1 0,6% 80 80,8% 
                  
Σύνολο 149 100% 165 100% 161 100% 99 100% 
         

Missing 27   11   15   77  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 41  Αποτελέσματα Ερώτησης 9 Γ’ Ενότητας: Επιλογή τρόπου εντοπισμού αρμόδιου συναδέλφου 
 

Από την ανάλυση του Πίνακα προκύπτει πως η αναζήτηση του αρμοδίου συναδέλφου 

για την επίλυση ενός προβλήματος ανάμεσα σε συναδέλφους του ίδιου αντικειμένου, 

που ενδεχομένως είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα επιλέχθηκε 

από το μεγαλύτερο αριθμό των ερωτηθέντων (165 άτομα). Ακολουθεί η αναζήτηση α-

νάμεσα σε ανώτερους ιεραρχικά και περισσότερο έμπειρους συναδέλφους, η οποία επι-

λέχθηκε από 161 άτομα, έπεται τρίτη η αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, που α-

παντήθηκε από 149 άτομα ενώ τέλος 99 άτομα απάντησαν ότι θα αναζητούσαν τον αρ-

μόδιο συνεργάτη με κάποιον εναλλακτικό τρόπο. 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά τον πίνακα προκύπτει πως το 60,4% των 149 ατόμων που επέ-

λεξαν την αναζήτηση σε τηλεφωνικό κατάλογο ως τρόπο εντοπισμού ενός αρμόδιου 

συναδέλφου, υποστηρίζουν ότι ο τρόπος αυτός αναζήτησης αποτελεί τρίτο σε προτε-

Ερώτηση 9: Ποιον τρόπο θα επιλέγατε κατά προτεραιότητα για να εντοπίσετε 
έναν αρμόδιο συνάδελφο για την επίλυση ενός προβλήματος; α) Με αναζήτηση 
στον τηλεφωνικό κατάλογο, β) Με αναζήτηση ανάμεσα σε συναδέλφους του α-
ντικειμένου μου που μπορεί να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρό-
βλημα, γ) Με αναζήτηση σε ανώτερούς μου, που εξαιτίας της εμπειρίας τους, εν-
δέχεται να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα, δ) Με άλλον 

τρόπο. 
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ραιότητα για τους ίδιους. Ως πρώτο σε προτεραιότητα τρόπο τον κατατάσσει το 18,1% 

εξ αυτών, ως τέταρτο το 11,1% αυτών και τέλος δεύτερος σε επιλογή τρόπος αναζήτη-

σης επιλέγεται από το 10,1% των ερωτηθέντων. 

 

Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε πως η αναζήτηση του αρμοδίου συναδέλφου μέσω επι-

κοινωνίας με συνεργάτες του ίδιου αντικειμένου που ενδεχομένως έχουν αντιμετωπίσει 

παρόμοιο πρόβλημα επιλέγεται πρώτη σε προτεραιότητα από το 60% των 165 ερωτη-

θέντων. Ένα ποσοστό της τάξης του 33,3% θα καταφύγει σε αυτή τη λύση ως δεύτερη 

επιλογή, και μόλις 6,7% εκ των ερωτηθέντων ως Τρίτη επιλογή. 

 

Επίσης παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (49,7%) των 161 ερωτηθέντων επι-

λέγει ως δεύτερη προτεραιότητα να αναζητήσει συνδρομή για τον εντοπισμό του αρμό-

διου συναδέλφου ανάμεσα στους ανώτερους ιεραρχικά συναδέλφους του που πιθανόν 

φέρουν σχετική εμπειρία. Ως πρώτος τρόπος αναζήτησης επιλέγεται από το 29,8% των 

ερωτηθέντων ενώ ως τρίτος κατά σειρά τρόπος από το 19,9%. Μόλις ένα άτομο του 

δείγματος (ποσοστό 0,6%) θα καταφύγει σε αυτόν τον τρόπο ως τελευταία επιλογή. 

 

Τέλος η ανάλυση του πίνακα δείχνει ότι ένας εναλλακτικός τρόπος αναζήτησης ενός αρ-

μοδίου συναδέλφου επιλέγεται πρώτος κατά περίπτωση σε ποσοστό 4% εκ των 99 ε-

ρωτηθέντων ενώ ως τελευταία επιλογή σε ποσοστό 80,8%.  
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Πιο αναλυτικά 9 άτομα εκ των 99 κατέγραψαν τους εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης 

που εφαρμόζουν και απέδωσαν σειρά προτεραιότητας στην επιλογή τους. Η καταφυγή 

σε μία υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συναδέλφων (help desk) επισημάνθη-

κε σε 3 περιπτώσεις με προτεραιότητα 3 και 4. Καταγράφηκε επίσης η αναζήτηση του 

αρμοδίου μέσω τηλεφώνου σε κάποια Κεντρική Υπηρεσία από 2 άτομα με προτεραιότη-

τα 2 και 3. Επιπρόσθετα επισημάνθηκε  -από ένα άτομο που θα την επέλεγε ως πρώτο 

τρόπο αναζήτησης - η κατεύθυνση που δίνεται από το όνομα του υπογράφοντος σε ε-

γκύκλιο έγγραφο σχετικό με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης η αναζήτηση βάσει ορ-

γανογράμματος της διοικητικής δομής της τράπεζας, όταν είναι γνωστή η αρμόδια υπη-

ρεσία, επιλέγεται πρώτη κατά προτεραιότητα στην περίπτωση ενός ατόμου. Τέλος η 

αναζήτηση ανάμεσα σε συναδέλφους που χαρακτηρίζονται «ανήσυχα μυαλά» και θεω-

ρούνται ότι κατέχουν μία περισσότερο ευρεία άποψη για τα τραπεζικά θέματα και μπο-

ρούν να δώσουν κατευθύνσεις επιλέγεται ως δεύτερος κατά προτεραιότητα τρόπος από 

έναν συμμετέχοντα στην έρευνα. 

 

Χρήση καλής πρακτικής 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 19 10,90% 
Ναι 156 89,10% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 42  Αποτελέσματα Ερώτησης 10 Γ’ Ενότητας: Χρήση καλής πρακτικής 
 
Από την ανάλυση της συγκεκριμένης διχοτομικής ερώτησης προκύπτει πως μόλις 

10,1% των 175 ερωτηθέντων αρνείται ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική 

που έχει αποδώσει σε άλλον συνάδελφό του έναντι 89,1% εξ΄αυτών που παραδέχονται 

το αντίθετο. 

Ερώτηση 10: Έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική που είχε αποδώ-
σει σε κάποιον άλλον συνάδελφό σας; 

Ερώτηση 10i: Εάν ναι με ποιο τρόπο λάβατε γνώση για αυτή; α) Μέσω κατ΄ ιδίαν 
συνάντησης, β) Μέσω τηλεφώνου, γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δ) Μέ-

σω ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης, ε) Με άλλον τρόπο 
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Τρόπος λήψης καλής πρακτικής 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Μέσω κατ'ιδίαν συνά-
ντησης 86 55,1% 
Μέσω τηλεφώνου 63 40,4% 
Μέσω email 6 3,8% 
Μέσω ηλεκτρονικής 
πηγής πληροφόρησης 1 0,6% 
      
Σύνολο 156 100% 
   
Missing 20  
  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 43  Αποτελέσματα Ερώτησης 10i Γ’ Ενότητας: Τρόπος λήψης καλής πρακτικής 
 

Από τους 156 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 10, ποσοστό μεγέ-

θους 55,1%  αποκαλύπτει πως ενημερώθηκε για την καλή πρακτική του συναδέλφου 

μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης ενώ 40,4% εξ αυτών τηλεφώνου. Μόλις 6 άτομα που αντι-

στοιχούν σε ποσοστό 3,8% έλαβαν γνώση για τη συγκεκριμένη επιτυχημένη πρακτική 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενώ μόλις ένα μέσω ηλεκτρονικής πηγής πληροφό-

ρησης. 

 

 

Επιθυμητός τρόπος λήψης καλής πρακτικής 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Μέσω κατ'ιδίαν συνάντησης 13 68,4% 

Μέσω τηλεφώνου 3 15,8% 
Μέσω ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης 3 15,8% 

      
Σύνολο 19 100% 
   
Missing 157  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 44  Αποτελέσματα Ερώτησης 10ii Γ’ Ενότητας: Επιθυμητός τρόπος λήψης καλής πρακτικής 
 

Ερώτηση 10ii: Εάν όχι με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να ενημερωθείτε; α) 
Μέσω κατ΄ ιδίαν συνάντησης, β) Μέσω τηλεφώνου, γ) Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δ) Μέσω ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης, ε) Με άλλον 
τρόπο 
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Οι 19 ερωτηθέντες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ μία επιτυχημένη πρακτική άλ-

λου συναδέλφου, σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 10, δηλώνουν ότι θα 

επιθυμούσαν να λάβουν αντίστοιχη γνώση μέσω κατ΄ ιδίαν συνάντησης σε ποσοστό 

68,4%. Ισόποσος αριθμός 3 ατόμων θα προτιμούσε την ενημέρωσή του μέσω τηλεφώ-

νου και ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης αντίστοιχα.  

 

 

 

 

Διαμοιρασμός καλής πρα-
κτικής 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 12 6,9% 
Ναι 161 93,1% 
      
Σύνολο 173 100 
   
Missing 3  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 45  Αποτελέσματα Ερώτησης 11 Γ’ Ενότητας: Διαμοιρασμός καλής πρακτικής 
 

Η αντιστροφή της ερώτησης 10 βρίσκει το 93,1% των 173 ερωτηθέντων να απαντά ότι 

έχει μοιραστεί κάποια πετυχημένη πρακτική ή επίλυση προβλήματος με συνάδελφό του 

έναντι 12 ατόμων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,9% που απαντούν το αντίθετο. 

 

  

Πρωτόβουλος διαμοιρασμός καλής πρακτικής 
  Συχνότητα Ποσοστό
Με δική σας πρωτοβουλία 96 60,4% 
Έπειτα από σχετική αναζήτηση 
κάποιου συναδέλφου 63 39,6% 
      
Σύνολο 159 100% 
   
Missing 17  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 46  Αποτελέσματα Ερώτησης 11i Γ’ Ενότητας: Πρωτόβουλος διαμοιρασμός καλής πρακτικής 
 

Ερώτηση 11: Έχετε ποτέ μοιραστεί με κάποιον άλλο συνάδελφο μία καλή 
πρακτική που είχε αποδώσει στην εργασία σας ή έναν τρόπο επίλυσης ενός 
προβλήματος; 

Ερώτηση 11i: Εάν ναι αυτό συνέβη: α) Με δική σας πρωτοβουλία, β) Έπειτα 
από σχετική αναζήτηση κάποιου συναδέλφου; 
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Από τους 161 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση οι 159 

απάντησαν κατά πόσο η κίνηση αυτή έγινε με την πρωτοβουλία των ίδιων ή μετά από 

σχετική αναζήτηση κάποιου συναδέλφου. Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει πως 

το 60,4% εξ αυτών υποστηρίζουν ότι ο διαμοιρασμός της γνώσης τους έγινε με ιδία 

πρωτοβουλία έναντι 39,6% των περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αναζή-

τησης του άλλου. 

 
Εμπόδιο Διαμοιρασμού Καλής Πρακτικής  

  
  Συχνότητα Ποσοστό
Έλλειψη χρόνου 6 60% 
Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων 3 30% 
Δισταγμός για την ορθότητα της πρακτι-
κής 1 10% 
      
Σύνολο 10 100% 
   
Missing 166  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 47  Αποτελέσματα Ερώτησης 11ii Γ’ Ενότητας: Εμπόδιο Διαμοιρασμού Καλής Πρακτικής  

 
Από τους 12 ερωτηθέντες που υποστήριξαν ότι δεν έχουν ποτέ μοιραστεί κάποια πετυ-

χημένη πρακτική με συνάδελφό τους, σύμφωνα με την ανάλυση της ερώτησης 11, οι 10 

εξ αυτών ανέφεραν το λόγο που τους εμπόδισε. η έλλειψη χρόνου αναφέρθηκε από 6 

άτομα (ποσοστό 60%), ο ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων από 3 άτομα (ποσοστό 

30%) ενώ ο δισταγμός για τον αν θα μεταφέρουν σωστά την πρακτική αναφέρθηκε μό-

λις από ένα άτομο. Ένας εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα, που δεν απάντησε αρνη-

τικά στην ερώτηση 11, επεσήμανε ωστόσο πως ένα από τα εμπόδια διαμοιρασμού της 

γνώσης είναι η απροθυμία των συναδέλφου να αναζητήσουν, να μάθουν και να διδα-

χθούν από την εμπειρία των άλλων. 

 

Ερώτηση 11ii: Εάν όχι τι σας εμπόδισε; α)Η έλλειψη χρόνου, β) Ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ συναδέλφων, γ) Ο δισταγμός για την ορθότητα της πρακτικής ή 
της επίλυσης, δ) Άλλος λόγος 
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Προθυμία Διαμοιρασμού Γνώσης-Γνωστοποίηση 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Απουσία προθυμίας 2 1,2% 
Προθυμία χωρίς γνωστοποίηση κατοχής σε ανώτερους 

115 67,3% 
Προθυμία με γνωστοποίηση κατοχής σε ανώτερους 

54 31,6% 
      
Σύνολο 171 100% 
   
Missing 5  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 48  Αποτελέσματα Ερώτησης 12 Γ’ Ενότητας: Προθυμία Διαμοιρασμού Γνώσης-Γνωστοποίηση 
 
Η ανάλυση του πίνακα συχνοτήτων της συγκεκριμένης ερώτησης αποκαλύπτει πως το 

67,3% των 171 ερωτηθέντων επιθυμούν να μοιραστούν τη γνώση που έχουν στην κα-

τοχή τους χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να γίνει αντιληπτή η διαδικασία του διαμοι-

ρασμού και η αρχική κατοχή της γνώσης στους ανώτερούς τους. Ένα σημαντικό ποσο-

στό (31,6%) ωστόσο εκδηλώνει προθυμία να μοιραστεί τη γνώση του με προϋπόθεση 

όμως να γίνει γνωστό αυτό στους ανώτερούς του. Τέλος 2 μόλις άτομα που αντιστοι-

χούν σε ποσοστό 1,2% δεν δείχνουν προθυμία διαμοιρασμού της προσωπικής τους 

γνώσης. 

Ερώτηση 12: Εάν είστε κάτοχος κάποιας ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας που 
βελτιώνει την απόδοσή σας α) Δεν προτίθεστε να τη μοιραστείτε, β) Προτίθε-
στε να τη μοιραστείτε με άλλους συναδέλφους ακόμα και αν δεν γίνει αντιλη-
πτό από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο αρχικός κάτοχος αυτής της ιδέ-
ας-πληροφορίας-εμπειρίας, γ) Προτίθεστε να τη μοιραστείτε αλλά επιθυμείτε 
να γίνει αντιληπτό από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο αρχικός κάτοχος 
αυτής της ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας.
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Ύπαρξη Ορατού Κινήτρου μετάδοσης γνώσης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 135 79,40% 

Ναι 35 20,60% 

      

Σύνολο 170 100% 

   

Missing 6  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 49  Αποτελέσματα Ερώτησης 13 Γ’ Ενότητας: Ύπαρξη Ορατού Κινήτρου μετάδοσης γνώσης 
 

Στην ερώτηση αυτή ποσοστό 79,4% εκ των 170 ερωτηθέντων απαντά αρνητικά και μό-

λις 20,6% εξ αυτών υποστηρίζει ότι υφίσταται κάποιο κίνητρο. 

 
 
 

Από τους 35 ερωτηθέντες που απάντησαν ότι υφίσταται ορατό κίνητρο για το διαμοιρα-

σμό της προσωπικής γνώσης, 22 εξ αυτών κατέγραψαν το είδος του κινήτρου στην α-

νοικτού αυτού τύπου ερώτηση. 

 

Ανάμεσα στις απαντήσεις αναφέρθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα (12 άτομα) η διευκό-

λυνση του ιδίου στη διεκπεραίωση του όγκου εργασίας καθώς και η επίτευξη των ομαδι-

κά στοχοθετημένων τραπεζικών εργασιών μέσα από τη δημιουργία άρτια καταρτισμέ-

νων υφισταμένων οι οποίοι να μπορούν, όπως επισημάνθηκε σε μία εκ των περιπτώ-

σεων, να επιλύουν αυτόνομα τα προβλήματα που ανακύπτουν χωρίς να καταφεύγουν 

συνεχώς σε όσους έχουν τη γνώση. 

 

Επιπρόσθετα η ηθική αναγνώριση από τους ιεραρχικά ανώτερους, η προσμέτρηση στη 

γενικότερη αξιολόγηση του ατόμου  και η υπηρεσιακή ανέλιξη που είναι συνδεδεμένη με 

το διαμοιρασμό γνώσης, καταγράφηκε ως ορατό κίνητρο από 6 άτομα. 

Συστήματα επιβράβευσης και οικονομικής ανταμοιβής αναφέρθηκαν σε 2 περιπτώσεις. 

 

Ερώτηση 13: Υφίσταται ορατό κίνητρο στην Τράπεζά σας για να μεταδώσε-

τε τη γνώση σας; 

Ερώτηση 13i: Εάν ναι ποιο είναι αυτό; 
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Τέλος ένας εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε πως ο διαμοιρασμός της προ-

σωπικής γνώσης και κυρίως η γνωστοποίηση αυτής της δραστηριότητας γίνεται αφορμή 

για την εξέλιξη ενός υπαλλήλου στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τρά-

πεζας ως έκτακτος εισηγητής. 

 

Επιρροή κινήτρου 
  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 5 16,70% 
λίγο 4 13,30% 
αρκετά 11 36,70% 
πολύ 9 30% 
πάρα πολύ 1 3,30% 
      
Σύνολο 30 100% 
   
Missing 146  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 50  Αποτελέσματα Ερώτησης 13ii Γ’ Ενότητας: Επιρροή κινήτρου 
 

Από τους 35 ερωτηθέντες που απάντησαν ότι υφίσταται ορατό κίνητρο στην Τράπεζά 

τους για το διαμοιρασμό της προσωπικής τους γνώσης 30 εξ αυτών τοποθετήθηκαν 

πάνω σε αυτή την ερώτηση με τέτοιο τόπο που παρατηρείται μία διασπορά των απα-

ντήσεων.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (36,7%) των ερωτηθέντων (11 άτομα) υποστηρίζει ότι είναι αρ-

κετή η επιρροή του υφιστάμενου κινήτρου, ενώ 30% εξ αυτών (9 άτομα) θεωρεί ότι επη-

ρεάζεται αρκετά για να μεταδώσει τη γνώση του, εξαιτίας αυτού του κινήτρου. Υφίσταται 

ένα ισόποσο ποσοστό ωστόσο που αρνείται (5 άτομα) ή επιφυλάσσεται (4 άτομα) για 

την επιρροή του κινήτρου στην απόφασή του να μοιραστεί τη γνώση του. 

 

  

Ερώτηση 13ιι)Εάν ναι πόσο επηρεάζει την απόφασή σας να μοιραστείτε κάποια 
πληροφορία  

Ερώτηση 14: Tι είδους κίνητρο θα επηρέαζε περισσότερο την απόφασή σας 
να μεταδώσετε τη γνώση σας; α) Ηθική επιβράβευση από τους ανώτερούς 
μου, β) Καταγραφή της κίνησής μου και προσμέτρηση στην γενικότερη ετή-
σια αξιολόγησή μου, γ) Ειδικό Χρηματικό Bonus, δ) Γνωστοποίηση του ονό-

ματός μου ως κατόχου της γνώσης-ιδέας. 
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Κίνητρο με μεγαλύτερη επιρροή στην απόφαση για μετάδοση γνώσης 

  Κίνητρο ηθικής επι-
βράβευσης 

Κίνητρο καταγρα-
φής-θετικής προ-
σμέτρησης 

Κίνητρο Bonus Κίνητρο γνωστο-
ποίησης ονόματος 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
1. Μεγαλύτερη επιρροή 

69 42,1% 52 32,7% 31 20,30% 21 13,6% 
2. Μεγάλη επιρροή 41 25% 63 39,6% 26 17% 23 14,9% 
3. Αρκετή επιρροή 29 17,7% 35 22% 41 26,80% 47 30,5% 
4. Μικρότερη επιρροή 25 15,2% 9 5,70% 55 35,90% 63 40,9% 
                  

Σύνολο 
164 100% 159 100% 153 100% 154 100% 

         
Missing 12   17   23   22  

Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 51  Αποτελέσματα Ερώτησης 14 Γ’ Ενότητας: Κίνητρο με μεγαλύτερη επιρροή στην απόφαση για 
μετάδοση γνώσης 
 

Από τον Πίνακα Συχνοτήτων  διαπιστώνουμε πως ανάμεσα στα κίνητρα μετάδοσης 

γνώσης η ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό 

(164) απαντήσεων του δείγματος, ενώ ακολουθεί η καταγραφή της κίνησης και η προ-

σμέτρηση στη γενικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου (159 απαντήσεις), η γνωστοποίη-

ση του ονόματος του υπαλλήλου ως κατόχου της διαμοιραζόμενης γνώσης (154 απα-

ντήσεις) και τέλος το ειδικό χρηματικό bonus (153 απαντήσεις). 

 

Η ανάλυση του Πίνακα  μας δείχνει πως, με κριτήριο τη δυνατότητα επιρροής της για 

διαμοιρασμό γνώσης, η ηθική επιβράβευση έρχεται πρώτη στην προτίμηση του δείγμα-

τος κατά ποσοστό 42,1% ενώ μόλις 15,2% του δείγματος  το κατατάσσει  ως τέταρτο σε  

δύναμη επιρροής κίνητρο. 

Η καταγραφή και προσμέτρηση της κίνησης του διαμοιρασμού γνώσης στην αξιολόγηση 

του υπαλλήλου ενεργοποιεί τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στην έρευνα ως δεύ-

τερο κυρίως κίνητρο κατά 39,6%. Ως πρώτο κίνητρο προτιμάται από το 32,7% του δείγ-

ματος, ενώ ως τέταρτο σημαντικότερο κίνητρο μόλις από το 5,7% εξ αυτών. 

 

Το ειδικό χρηματικό bonus έρχεται τελευταίο στην προτίμηση του δείγματος κατά το με-

γαλύτερο ποσοστό αυτών (35,9%). Υφίσταται ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό του 

δείγματος (20,3%) που υποστηρίζει πως ένα τέτοιο bonus θα επηρέαζε ως πρώτη σε 

σημαντικότητα κινητήριος δύναμη την απόφασή τους να μοιραστούν τη γνώση του.   

 

Η γνωστοποίηση του ονόματος του υπαλλήλου που κατείχε την ιδέα-γνώση λειτουργεί 

ως τελευταίο σε δυνατότητα επιρροής κίνητρο για μεγαλύτερο, συγκριτικά με προηγου-
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μένως, ποσοστό του δείγματος (40,9%). Ως πρώτο σε δυνατότητα επιρροής για μετά-

δοση της γνώσης προτιμάται από το 13,6% των ερωτηθέντων. 

 

Ύπαρξη τρόπου μετάδοσης γνώσης
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 109 62,30% 
Ναι 66 37,70% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 52  Αποτελέσματα Ερώτησης 15 Γ’ Ενότητας: Ύπαρξη τρόπου μετάδοσης γνώσης 
 

Η ανάλυση του πίνακα δείχνει ότι το 62,3% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι υφίσταται 

μέθοδος στην Τράπεζά τους μέσω της οποίας μπορούν να μεταδώσουν γνώση χρήσιμη 

για το σύνολο του προσωπικού έναντι 37,7% εξ αυτών που υποστηρίζουν το αντίθετο. 

Ερώτηση 15:  Υφίσταται μέθοδος στην Τράπεζά σας με την οποία μπορεί ο 
υπάλληλος να μεταδώσει κάποια εμπειρία-πληροφορία-ιδέα χρήσιμη για το 
σύνολο του προσωπικού; 
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Τρόπος μετάδοσης γνώσης 
  Συχνότητα Ποσοστό
Μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 44 75,9% 
Μέσω επικοινωνίας με τη Διοίκηση 5 8,6% 
Μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια 1 1,7% 
Μέσω επικοινωνίας με την Αρμόδια Διεύθυνση 

7 12,1% 
Μέσω επικοινωνίας με τον άμεσο προϊστάμενο 1 1,7% 
      
Σύνολο 58 100% 
   
Missing 118  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 53  Αποτελέσματα Ερώτησης 15i Γ’ Ενότητας: Τρόπος μετάδοσης γνώσης 
 
Από τους 66 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση οι 58 α-

νέφεραν και τη συγκεκριμένη μέθοδο μέσω της οποίας δύναται να μεταδώσουν τη γνώ-

ση τους στο σύνολο του προσωπικού.  

 

Ποσοστό της τάξης του 75,9% εξ αυτών αναφέρονται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα εισα-

γωγής πληροφοριών κυρίως με τη μορφή email, το οποίο αποκαλείται με διαφορετικό 

όνομα σε κάθε Τράπεζα π.χ. «κουτί ιδεών», «ομάδα συγκέντρωσης ιδεών»,«εσωτερική 

επικοινωνία», «ηλεκτρονική επικοινωνία». 

 

Πέρα από τη μέθοδο ηλεκτρονικής υποβολής κάποιας πρότασης, παρατηρούμε ποσο-

στό μεγέθους 12,1% το οποίο αναφέρει τη δυνατότητα γνωστοποίησης μιας ιδέας μέσω 

επικοινωνίας με την Αρμόδια Διεύθυνση χωρίς να διασαφηνίζεται ο τρόπος επικοινωνί-

ας. 

 

Από τα 58 άτομα που απάντησαν στην ερώτηση τα 5 ανέφεραν ως τρόπο διάχυσης μι-

ας πρότασης την επικοινωνία με τη Διοίκηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει είτε την 

αντίστοιχη Αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας, είτε την περιφερειακή διοίκηση του Κατα-

στήματος. 

 

Σε δύο περιπτώσεις ερωτηθέντων αναφέρθηκε η γνωστοποίηση μίας ιδέας μέσω ενός 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου καθώς και η ενημέρωση του άμεσου προϊστάμενου του υπαλ-

λήλου, ο οποίος αναλαμβάνει να την προωθήσει κατάλληλα. 

Ερώτηση 15i: Εάν ναι ποια είναι αυτή;
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Απαίτηση γνωστοποίησης σε 
προϊστάμενο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 31 57,4% 
Ναι 23 42,6% 
      
Σύνολο 54 100% 
   
Missing 122  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 54  Αποτελέσματα Ερώτησης 15ii Γ’ Ενότητας: Απαίτηση γνωστοποίησης σε προϊστάμενο 
 

Από τα 66 άτομα που απάντησαν θετικά στην Ερώτηση 15, τα 54 απάντησαν στην ερώ-

τηση που αφορά την υποχρεωτική γνωστοποίηση της μετάδοσης της ιδέας στον άμεσο 

προϊστάμενο ενός υπαλλήλου. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 57,4% των ερωτηθέντων απαντά πως η μέθοδος με-

τάδοσης γνώσης που υφίσταται στην Τράπεζά τους δεν απαιτεί την υποχρεωτική γνω-

στοποίηση της κίνησης του διαμοιρασμού γνώσης στον άμεσο προϊστάμενο του έναντι 

42,6% που υποστηρίζει το αντίθετο. 

 Επιθυμία Επώνυμης Μετάδοσης 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Επώνυμα 78 83,90% 
Ανώνυμα 15 16,10% 
      
Σύνολο 93 100% 
   
Missing 83  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 55  Αποτελέσματα Ερώτησης 15iii Γ’ Ενότητας: Επιθυμία Επώνυμης Μετάδοσης 
 

Από τους 109 ερωτηθέντες που υποστήριξαν την έλλειψη μεθόδου διαμοιρασμού γνώ-

σης στην Τράπεζά τους στην Ερώτηση 15, οι 93 εξ αυτών απάντησαν πάνω στον τρό-

πο που επιθυμούν να μεταδίδουν τη γνώση τους με κριτήριο τη γνωστοποίηση ή μη του 

ονόματός τους. 

 

Ερώτηση 15ii: Εάν ναι απαιτεί τη γνωστοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό 
σας;   

Ερώτηση 15iii: Εάν όχι θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-
πληροφορία - ιδέα; α) Επώνυμα, β) Ανώνυμα 
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Από τις απαντήσεις τους προκύπτει πως η πλειοψηφία (83,9%) προτιμά την επώνυμη 

μετάδοση της γνώσης του έναντι ποσοστού 16,1% που ενδιαφέρεται να διατηρεί την 

ανωνυμία του κατά το διαμοιρασμό μίας ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας. 

 

 

Επιθυμία Γνωστοποίησης σε προϊστάμενο 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Όχι 15 16,7% 
Ναι 75 83,3% 
      
Σύνολο 90 100% 
   
Missing 86  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 56  Αποτελέσματα Ερώτησης 15iv Γ’ Ενότητας: Επιθυμία Γνωστοποίησης σε προϊστάμενο 
 

Στην ερώτηση τοποθετήθηκαν 90 από τα 109 άτομα που απάντησαν αρνητικά στην ε-

ρώτηση 15. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό εξ αυτών (83,3%) επιθυμεί να μεταδίδει την εμπειρία-πληροφορία-ιδέα που 

θεωρεί χρήσιμη για το σύνολο του προσωπικού εν γνώσει του άμεσου προϊσταμένου 

τους έναντι ποσοστού 16,7% που προτιμά η διαδικασία αυτή να μη γίνεται γνωστή στον 

ιεραρχικά ανώτερό τους. 

Ερώτηση 15iv: Εάν όχι θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-
πληροφορία-ιδέα με γνωστοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό σας;
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Επιθυμητός Τρόπος Μετάδοσης Γνώσης 
  Συχνότητα Ποσοστό
Με αλληλογραφία σε κάποιον ανώτερο 19 11% 
Ηλεκτρονικά σε ένα σύστημα πληροφοριών 97 56,40% 
Με κατ'ιδίαν συνάντηση με κάποιον ανώτερο 53 30,80% 
Με άλλον τόπο 3 1,70% 
      
Σύνολο 172 100% 
   
Missing 4  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 57  Αποτελέσματα Ερώτησης 16 Γ’ Ενότητας: Επιθυμητός Τρόπος Μετάδοσης Γνώσης 
 

Από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων διαπιστώνουμε πως το 56,4% των 172 ερωτη-

θέντων είναι θετικά διακείμενοι στη χρήση ενός συστήματος πληροφοριών και την ηλε-

κτρονική μετάδοση της γνώσης τους. Επίσης, υφίσταται ένα αξιόλογο ποσοστό απα-

ντήσεων (30,8%) που αφορούν τη μετάδοση γνώσης μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης ενώ 

ακολουθεί ποσοστό 11,0% των ερωτηθέντων που επιθυμεί το διαμοιρασμό γνώσης μέ-

σω αλληλογραφίας σε κάποιον ανώτερο. Τέλος 3 εκ των ερωτηθέντων σημείωσαν πως 

θα προτιμούσαν να μοιραστούν τη γνώση τους με έναν εναλλακτικό τρόπο, τον οποίο 

όμως δεν αναφέρουν. 

Ερώτηση 16: Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την ε-
μπειρία - πληροφορία-ιδέα; α) Με αλληλογραφία σε κάποιον ανώτερο, β) Η-
λεκτρονικά σε ένα σύστημα πληροφοριών, δ) Με κατ’ ιδίαν συνάντηση με 
κάποιον ανώτερο, ε) Με άλλο τρόπο.
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Αναζήτηση πληροφοριών-ιεραρχία 
  Συχνότητα Ποσοστό 
στους προϊσταμένους 24 13,8% 
στους υφισταμένους 5 2,9% 
στους ομοβάθμιους 27 15,5% 
Δεν παίζει ρόλο η ιεραρχία 

118 67,8% 
      
Σύνολο 174 100% 
   
Missing 2  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 58  Αποτελέσματα Ερώτησης 17 Γ’ Ενότητας: Αναζήτηση πληροφοριών-ιεραρχία 
 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως το 67,8% των 174 ερω-

τηθέντων υποστηρίζει πως δεν παίζει ρόλο η ιεραρχία των συναδέλφων τους όταν ανα-

ζητούν πληροφορίες. Υφίσταται ωστόσο ποσοστό της τάξης του 15,5% που δηλώνει ότι 

αναζητά με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες ανάμεσα στους συναδέλφους του ίδιου 

ιεραρχικά επιπέδου ενώ ποσοστό μεγέθους 13,8% υποστηρίζει το ίδιο για τους ιεραρχι-

κά ανώτερους. Τέλος μόλις 5 άτομα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,9% εκφρά-

ζουν την ίδια άποψη όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών ανάμεσα στους υφιστα-

μένους τους. 

Ερώτηση 17: Αναζητείτε  με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες ανάμεσα:  α) 
στους προϊσταμένους σας, β) στους υφισταμένους σας, γ) στους ομοβάθ-
μιούς σας, δ) Δεν παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλφου. 
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Μετάδοση πληροφοριών-ιεραρχία 
  Συχνότητα Ποσοστό
Στους προϊσταμένους 13 7,40% 
στους υφισταμένους 21 12% 
στους ομοβάθμιους 26 14,90% 
Δεν παίζει ρόλο η ιεραρχία 115 65,70% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 59  Αποτελέσματα Ερώτησης 18 Γ’ Ενότητας: Μετάδοση πληροφοριών-ιεραρχία 
 

Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει πως το 65,7% των 175 ερωτηθέντων δεν θεω-

ρεί ότι η ιεραρχική δομή διαδραματίζει κάποιο ρόλο κατά τη μετάδοση πληροφοριών με-

ταξύ των συναδέλφων. Ακολουθεί ποσοστό 14,9% των ερωτηθέντων που υποστηρίζει 

ότι η μετάδοση πληροφοριών πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία προς τους υ-

παλλήλους της ίδιας βαθμίδας. Υφίσταται ποσοστό μεγέθους 12% που δηλώνει ότι με-

ταδίδει πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία προς τους υφισταμένους ενώ μόλις 13 άτο-

μα (ποσοστό 7,4%) ισχυρίζεται το ίδιο για τους προϊσταμένους του. 

Ερώτηση 18: Μεταδίδετε με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες: α) στους προ-
ϊσταμένους σας, β) στους υφισταμένους σας, γ) στους ομοβάθμιούς σας, δ) 

Δεν παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλφου. 
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Μετάδοση γνώσης πριν την αποχώρηση 
  Συχνότητα Ποσοστό
Με δική σας πρωτοβουλία 131 74,40% 
Μόνο έπειτα από απαίτηση της 
Τράπεζας 45 25,60% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 60  Αποτελέσματα Ερώτησης 19 Γ’ Ενότητας: Μετάδοση γνώσης πριν την αποχώρηση 
 

Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 74,4% υποστηρίζει πως θα φρόντιζε με δική 

του πρωτοβουλία να μεταδώσει τη γνώση του στους συναδέλφους του έναντι ποσοστού 

25,6% που δηλώνει πως θα το έπραττε μόνο έπειτα από απαίτηση της ίδιας της Τράπε-

ζας.  

 

Ρόλος οικειοθελούς αποχώρησης 
  Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 54 30,9% 
λίγο 26 14,9% 
αρκετά 33 18,9% 
πολύ 40 22,9% 
πάρα πολύ 22 12,6% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 61  Αποτελέσματα Ερώτησης 20 Γ’ Ενότητας: Ρόλος οικειοθελούς αποχώρησης 

 

Ερώτησης 19:  Εάν υποθέσουμε ότι φεύγετε αύριο από το χώρο εργασίας σας, 
θα φροντίζατε να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας: α) Με δική 
σας πρωτοβουλία, β) Μόνο έπειτα από απαίτηση της Τράπεζας. 

Ερώτηση 20:    Στην απόφαση αυτή πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε η οικειο-
θελής ή όχι αποχώρησή σας; 
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 Ο παραπάνω πίνακας συχνοτήτων δείχνει πως υφίσταται έντονη διασπορά των 175 

απαντήσεων με το μεγαλύτερο ποσοστό (30,9%) να υποστηρίζει πως η οικειοθελής α-

ποχώρηση δεν επηρεάζει την απόφασή τους. Ποσοστό της τάξης του 22,9% αντίθετα 

δηλώνει πως η προσωπική ή μη απόφαση για αποχώρησή τους διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο, ενώ επιπλέον 12,7% εξ΄ αυτών ενισχύει την άποψη αυτή υποστηρίζο-

ντας ότι ο ρόλος της οικειοθελούς αποχώρησης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μερίδα των 

ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,7% αποδίδει μέση τιμή ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό 14,9% δηλώνει ο πως η απόφαση για οικειοθελής αποχώρησης από την Τρά-

πεζα επηρεάζει λίγο την απόφασή του να μοιραστεί τη γνώση του.  

  
Τρόπος οικειοθελούς αποχώρησης-

Μετάδοση Γνώσης 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Μετάθεση 65 38% 
Συνταξιοδότηση 89 52% 
Παραίτηση 17 9,9% 
      
Σύνολο 171 100% 
   
Missing 5  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 62  Αποτελέσματα Ερώτησης 21 Γ’ Ενότητας: Τρόπος οικειοθελούς αποχώρησης- Μετά-
δοση Γνώσης 
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως πάνω από το ήμισυ του δείγματος (52%) 

επιλέγει να μοιραστεί τη γνώση του με τους συναδέλφους του εάν συνταξιοδοτηθεί ένα-

ντι των ενδεχομένων της μετάθεσης ή παραίτησής του. Ποσοστό μεγέθους 38,0% προ-

τιμά να μεταδώσει τη γνώση του ένα μετατεθεί από ένα Κατάστημα σε έναν άλλο χώρο 

εργασίας της Τράπεζας ενώ μόλις 9,9% θα αποφασίσει με μεγαλύτερη ευκολία να μετα-

δώσει τη γνώση του εάν παραιτηθεί. 

Ερώτηση 21:   Σε ποια περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης θα αποφασίζατε 
πιο εύκολα να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας; α) Μετάθεση, 

β)Συνταξιοδότηση, γ) Παραίτηση. 
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Άποψη για τη χρήση της γνώσης των άλλων συναδέλφων 

  
Περιορισμός αυτο-
νομίας 

Γνώση τρίτων πά-
ντα εφαρμόσιμη 

Βελτίωση ταχύτη-
τας επίλυσης 

Βελτίωση παραγω-
γικότητας 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
καθόλου 109 64,5% 6 3,6% 1 0,6%     
λίγο 33 19,5% 30 17,9% 14 8,2% 15 8,9% 
αρκετά 23 13,6% 115 68,5% 86 50,3% 87 51,5% 
πολύ 4 2,4% 16 9,5% 56 32,7% 56 33,1% 
πάρα πολύ     1 0,6% 14 8,2% 11 6,5% 
                  
Σύνολο 169 100% 168 100% 171 100% 169 100% 
         
Missing 7   8   5   7  
 

Άποψη για τη χρήση χρήσης της γνώσης των άλλων συναδέλφων 

  
Αποφυγή επανά-
ληψης κόπου 

Αποφυγή επανά-
ληψης λαθών 

Επανάληψη ίδιων 
επιτυχιών 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 2 1,20% 2 1,2% 2 1,2% 
λίγο 12 7% 7 4,1% 21 12,5% 
αρκετά 53 31% 57 33,3% 91 54,2% 
πολύ 81 47,40% 80 46,8% 39 23,2% 
πάρα πολύ 23 13,50% 25 14,6% 15 8,9% 
              
Σύνολο 171 100% 171 100% 168 100% 
       
Missing 5   5   8  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 63  Αποτελέσματα Ερωτήσεων 22i-vii Γ’ Ενότητας: Άποψη για τη χρήση της γνώσης των άλλων 
συναδέλφων 

Ερωτήσεις 22i-vii: Πιστεύετε πως όταν χρησιμοποιείτε τη γνώση άλλων συνα-
δέλφων:  

i. Περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σας σκέψης 
ii. Είναι πάντα εφαρμόσιμη  
iii. Βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ίδιες προβλήματος 
iv. Βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου 
v. Αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου 
vi. Αποφεύγονται τα ίδια λάθη 

vii. Επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες 
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i) Περιορισμός αυτονομίας 
Η ανάλυση των 169 απαντήσεων δείχνει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέ-

ντων (64,5%) δεν θεωρεί ότι περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής του σκέψης ό-

ταν χρησιμοποιεί τη γνώση άλλων συναδέλφων. Μόλις 4 άτομα δήλωσαν ότι περιορίζε-

ται πολύ η αυτονομία της προσωπικής τους σκέψης μέσω της χρήσης γνώσης των συ-

νεργατών τους. 

  
ii) Γνώση τρίτων πάντα εφαρμόσιμη 
Η ανάλυση των 168 απαντήσεων δείχνει πως το 68,5% των ερωτηθέντων υποστηρίζει 

πως η γνώση των άλλων συναδέλφων είναι αρκετά εφαρμόσιμη. Απόλυτα αρνητικοί 

εμφανίστηκαν 6 ερωτηθέντες (ποσοστό 3,6%) ενώ απόλυτα θετικός ένας (ποσοστό 

0,6%). 

 

iii) Βελτίωση ταχύτητας επίλυσης 
Οι απαντήσεις των 171 ερωτηθέντων είναι περισσότερο θετικά διακείμενες απέναντι σε 

αυτή την άποψη καθώς το 50,2% εξ αυτών υποστηρίζει πως βελτιώνεται αρκετά η ταχύ-

τητα επίλυσης ενός προβλήματος όταν χρησιμοποιούν τη γνώση άλλων συναδέλφων. 

Επιπλέον 8,2% του δείγματος υποστηρίζει πως η ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων 

βελτιώνεται πάρα πολύ ενώ ισόποσο ποσοστό θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει σε μικρό ό-

μως βαθμό.  

 

iv) Βελτίωση παραγωγικότητας 
Θετική στην πλειοψηφία της εκφράζεται και η άποψη του δείγματος πάνω στην βελτίω-

ση της παραγωγικότητας του εργαζομένου μέσω της χρήσης της γνώσης άλλων συνα-

δέλφων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (51,5%) των 169 ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην πράξη 

αυτό συμβαίνει αρκετά.  Επιφύλαξη εκφράζει το 8,9% του δείγματος που πιστεύει πως η 

βελτίωση είναι περιορισμένη ενώ 11 άτομα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,5%, εκ-

φράζουν την πεποίθηση  ότι η παραγωγικότητα του εργαζόμενου βελτιώνεται παρά πο-

λύ.   

 
v) Αποφυγή επανάληψης κόπου 
Το μεγαλύτερο ποσοστό  (47,4%)  των 171 ερωτηθέντων πιστεύει ότι αποφεύγεται κατά 

πολύ η διπλή αναζήτηση και ο διπλός κόπος όταν χρησιμοποιείται η γνώση άλλων συ-
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ναδέλφων. Μόλις 7% των ερωτηθέντων εκφράζει επιφύλαξη για την αποφυγή διπλής 

αναζήτησης και κόπου και ένας μόνο απορρίπτει την άποψη αυτή. 

 

vi) Αποφυγή επανάληψης λαθών 
Σύμφωνοι φαίνονται στην πλειοψηφία τους οι 171 ερωτηθέντες με αυτή την άποψη κα-

θώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (46,8%) πιστεύει πως με τη χρήση της γνώσης των 

άλλων αποφεύγονται κατά πολύ τα ίδια λάθη. Αντίθετα μόλις 9 άτομα εκφράζουν είτε 

επιφύλαξη (ποσοστό 4,1%) είτε απορρίπτουν την άποψη (ποσοστό 1,2%). 

 
vii) Επανάληψη ίδιων επιτυχιών 
Η παραπάνω άποψη δεν βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα των 168 ερωτηθέντων στον 

ίδιο βαθμό με πριν. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος επιλέγει να αποδώσει μέση 

τιμή αλήθειας στην άποψη πως με τη χρήση της γνώσης άλλων συναδέλφων επανα-

λαμβάνονται  οι ίδιες επιτυχίες. Υφίσταται ωστόσο 23,2% του δείγματος που συμφωνεί 

κατά πολύ με την άποψη. Από την άλλη πλευρά 12,5% εκφράζει επιφυλάξεις ενώ από-

λυτα σύμφωνο με την άποψη εμφανίζεται το 8,9% των ερωτηθέντων και τελείως αρνητι-

κό  μόλις το 1,2% εξ αυτών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ- ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

 Συχνότητα χρήσης οδηγών
  Συχνότητα Ποσοστό
σπάνια 3 1,70% 
σχετικά σπάνια 30 17% 
σχετικά συχνά 98 55,70% 
συχνά 45 25,60% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 64  Αποτελέσματα Ερώτησης 1 Δ’ Ενότητας: Συχνότητα χρήσης οδηγών 
 

Ο πίνακας δείχνει πως το 55,7% ανατρέχει σε τέτοιες βάσεις γνώσης σε σχετικά συχνή 

βάση έναντι ποσοστού 17% του δείγματος που δηλώνει ότι ανατρέχει σχετικά σπάνια σε 

τέτοιου είδους πηγές.  

 

 

 

 

 

Αίτιο χρήσης οδηγών 
  Συχνότητα Ποσοστό
για ενημέρωση για προϊόν ή διαδικασία 110 63,2% 
για επίλυση ενός προβλήματος 64 36,8% 
      
Σύνολο 174 100% 
   
Missing 2  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 65  Αποτελέσματα Ερώτησης 2 Δ’ Ενότητας: Αίτιο χρήσης οδηγών 
 

Από την ανάλυση της ερώτησης προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό (63,2%) των 

174 ερωτηθέντων ανατρέχει σε οδηγούς και εγχειρίδια πιο συχνά όταν πρέπει να ενη-

μερωθεί για ένα προϊόν ή μία διαδικασία και λιγότερο συχνά (36,8%) όταν πρέπει να ε-

πίλυση κάποιο πρόβλημα με τη βοήθεια οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτούς. 

Ερώτηση 1: Πόσο συχνά ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια, ως συνδρομή 
στην εργασία σας; 

Ερώτηση 2: Ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια συχνότερα όταν: α) πρέπει 
να ενημερωθείτε για ένα προϊόν ή μία διαδικασία, β) προκύπτει κάποιο πρό-
βλημα και αναζητείτε επίλυση μέσω των οδηγιών. 
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Άποψη για την 
 Αποτελεσματικότητα των οδηγών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
λίγο 7 4% 
αρκετά 79 44,9% 
πολύ 66 37,5% 
πάρα πολύ 24 13,6% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 66  Αποτελέσματα Ερώτησης 3 Δ’ Ενότητας: Άποψη για την  Αποτελεσματικότητα των οδηγών 
 

Η άποψη του δείγματος για την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων βάσεων γνώσης 

εκφράζεται στην πλειονότητά του θετική. Το μεγαλύτερο ποσοστό (44,9%) επιλέγει να 

αποδώσει μία μέση τιμή αξιολόγησης ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό μεγέθους 37,5% υπο-

στηρίζει πως η βοήθεια των οδηγών είναι μεγάλη. Μόλις 7 άτομα, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 4% θεωρούν ότι οι διαθέσιμοι οδηγοί και τα εγχειρίδια βοηθούν σε μικρό βαθ-

μό την εργασία τους. 

 

Μορφή οδηγών 
  Συχνότητα Ποσοστό 
σε έντυπη μορφή 15 8,50% 
σε ηλεκτρονική μορφή 61 34,70% 
και στις δύο μορφές 100 56,80% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 67  Αποτελέσματα Ερώτησης 4 Δ’ Ενότητας: Μορφή οδηγών 
 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 56,8%) έχει στη διάθεσή της ενημερωτικό 

υλικό τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 

34,7% που έχει πρόσβαση στο διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή και μόνο 8,5% του δείγματος υποστηρίζει ότι το ενημερωτικό υλικό στην τράπε-

ζά του βρίσκεται σε έντυπη μορφή. 

 

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι βοηθούν στη διεκπεραίωση θεμάτων της εργασίας 
σας; 

Ερώτηση 4: Σε τι μορφή υφίσταται αυτό το ενημερωτικό υλικό; α) Σε έντυπη 

μορφή, β) Σε ηλεκτρονική μορφή, γ) Και στις δύο μορφές. 
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Ικανοποίηση από οδηγό 
  Συχνότητα Ποσοστό 
λίγο 25 14,20% 
αρκετά 86 48,90% 
πολύ 56 31,80% 
πάρα πολύ 9 5,10% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 68  Αποτελέσματα Ερώτησης 5 Δ’ Ενότητας: Ικανοποίηση από οδηγό 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (48,9%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από το 

περιεχόμενο του διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού ενώ 31,8% εξ΄ αυτών εκφράζει μεγά-

λη ικανοποίηση. Υφίσταται ωστόσο ποσοστό μεγέθους 14,2% που δηλώνει πως η ικα-

νοποίησή του από το περιεχόμενο των οδηγών και εγχειριδίων είναι περιορισμένη και 

μόλις 9 άτομα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,1%, δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. 

 

Ευκολία αναζήτησης περιεχομένου 
οδηγού 

  Συχνότητα Ποσοστό
καθόλου 2 1,10% 
λίγο 20 11,40% 
αρκετά 83 47,20% 
πολύ 51 29% 
πάρα πολύ 20 11,40% 
      
Σύνολο 176 100 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 69  Αποτελέσματα Ερώτησης 6 Δ’ Ενότητας: Ευκολία αναζήτησης περιεχομένου οδηγού 
 

Θετική στην πλειοψηφία της εμφανίζεται η άποψη του δείγματος πάνω στην ευκολία της 

αναζήτησης του περιεχομένου του διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (47,2%) θεωρεί ότι αναζητά με αρκετή ευκολία το περιεχόμενο των οδηγών και 

εγχειριδίων, επιπλέον ποσοστό 29% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως η σχετική δια-

δικασία είναι πολύ εύκολη ενώ ποσοστό μεγέθους 11,4% υποστηρίζει ότι είναι λιγότερο 

εύκολη.   

Ερώτηση 5: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο του ενημερωτικού 
υλικού που έχετε στη διάθεσή σας; 

Ερώτηση 6:    Πόσο εύκολο είναι να αναζητήσετε το περιεχόμενο του ενημερω-
τικού υλικού που έχετε στη διάθεσή σας; 
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Χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος που χρήζουν βελτίωσης 
Τρόπος  
αναζήτησης 

Ταχύτητα 
 αναζήτησης Ευχρηστία 

Χαρτογράφηση  
περιεχομένων 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
54 30,7% 89 50,6% 68 38,6% 63 35,8% 
        
Missing 122 87   108   113  
 

Χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος που χρήζουν βελτίωσης 

Συνδεσμολογία  
περιεχομένων Υπερφόρτωση 

Επικαιροποίηση 
περιεχομένων 

Άλλο χαρακτηριστι-
κό για βελτίωση 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

55 31,3% 50 28,4% 54 30,7% 0 0,0% 

        

Missing 121 126   122   176  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 70  Αποτελέσματα Ερώτησης 7 Δ’ Ενότητας: Χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος 
που χρήζουν βελτίωσης 
 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως το χαρακτηριστικό των πληροφορια-

κών συστημάτων των Τραπεζών  που επιδέχεται βελτίωσης σύμφωνα με το μεγαλύτερο 

αριθμό ερωτηθέντων (89) είναι η ταχύτητα αναζήτησης και ανάκτησης της επιθυμητής 

πληροφορίας. Η ευχρηστία των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί επίσης χαρα-

κτηριστικό που χρήζει βελτίωσης σύμφωνα με τους 68 ερωτηθέντες που την επέλεξαν 

ενώ η χαρτογράφηση των περιεχομένων για τον ευκολότερο εντοπισμό κάθε πληροφο-

ρίας αναδεικνύεται ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα των υφιστάμενων πληροφορια-

κών συστημάτων των Τραπεζών μετά την επιλογή του από 63 άτομα. 

 

 Επιπρόσθετα, 55 άτομα τόνισαν την συνδεσμολογία των περιεχομένων των διαθέσι-

μων ηλεκτρονικών οδηγών ως χαρακτηριστικό που πρέπει να βελτιωθεί ενώ ακολου-

θούν 54 άτομα που επιθυμούν να βελτιωθεί ο τρόπος αναζήτησης και η επικαιροποίηση 

Ερώτηση 7:   Ποια χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος της Τρά-
πεζάς σας, θα θέλατε να βελτιώσετε; α) Τον τρόπο αναζήτησης β) Την ταχύτη-
τα αναζήτησης, γ) Την ευχρηστία, δ) Τη χαρτογράφηση των περιεχομένων για 
να  εντοπίζετε εύκολα κάθε πληροφορία, ε) Τη συνδεσμολογία μεταξύ των πε-
ριεχομένων, στ) Το πρόβλημα υπερφόρτωσης με περιττές πληροφορίες, ζ) 
Την επικαιροποίηση των περιεχομένων, η) Άλλο. 
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των περιεχομένων των ενημερωτικών οδηγών. Τέλος, 50 άτομα εκτιμούν ότι η υπερ-

φόρτωση του πληροφοριακού συστήματος με περιττές πληροφορίες αποτελεί ένα από 

τα προβλήματα που επιδέχονται βελτίωσης.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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Εργαλεία γνώσης σε χρήση   

  Συχνότητα Ποσοστό  Missing 

Εργαλείο1 Ηλεκτρον Αναζ Εγκυκλ_Εγγρ 145 82,40%  31 

Εργαλείο2 Οδηγού Πωλήσεων 68 38,60%  108 

Εργαλείο3 Συγκριτ_Παρουσ_Ανταγ 54 30,70%  122 

Εργαλείο4 παρελθ_πρακτικών 14 8%  162 

Εργαλείο5 FAQ 32 18,20%  144 

Εργαλείο6 Ευφυούς Καταλόγου 23 13,10%  153 

Εργαλείο7 Forum 11 6,30%  165 

Εργαλείο8 Help Desk για προϊόντα 75 42,60%  101 

Ερώτηση 1: Ποια από τα παρακάτω εργαλεία γνώσης χρησιμοποιείτε στην  Τράπε-
ζά σας; i) ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα 
αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων, ii) οδηγός πωλήσεων για όλα τα προϊόντα 
της Τράπεζας, iii) συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και 
των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπεζών, iv)  κατάλογος με 
παραδείγματα και επιτυχημένες ή λανθασμένες πρακτικές για μελλοντική αξιοποίη-
ση ή αποφυγή;, v) Κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις, vi) 
Ευφυής Κατάλογος προσωπικού με δυνατότητα αναζήτησης βάσει αντικειμένου 
αρμοδιότητας ώστε σε περίπτωση ανάγκης να εντοπίζετε εύκολα το αρμόδιο στέ-
λεχος;, vii) Ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης, όπου οι υπάλληλοι της Τράπεζας 
μπορούν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν γνώση και εμπειρία, viii) ενιαία τη-
λεφωνική  υπηρεσία help desk, μιας λίστας ειδικών που παρέχουν βοήθεια και κα-

θοδήγηση για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας. 
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Παρατηρούμε πως το ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκύκλιων εγγράφων με δυνα-

τότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντή-

σεις (145 απαντήσεις).  

 

Ακολουθεί το εργαλείο της τηλεφωνικής υπηρεσίας help desk με βοήθεια και καθοδήγη-

ση για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας, το οποίο επιλέχθηκε από 75 άτομα.  

 

Ο οδηγός πωλήσεων επιλέχθηκε από 68 άτομα ενώ ακολουθεί το εργαλείο της συγκρι-

τικής παρουσίασης των προϊόντων της ιδίας τράπεζας και ανταγωνιστικών Τραπεζών, 

που επιλέχθηκε από 54 άτομα.  

 

Επιπρόσθετα 32 άτομα υποστήριξαν πως στην Τράπεζά τους υφίσταται διαθέσιμος κα-

τάλογος με συχνά τοποθετούμενα ερωτήματα ενώ 23 άτομα δήλωσαν ότι κάνουν χρήση 

ενός «ευφυούς» τηλεφωνικού καταλόγου που διευκολύνει τον εύκολο εντοπισμό των 

αρμόδιων στελεχών. Όσον αφορά το εργαλείο γνώσης καταλόγου που περιλαμβάνει 

παρελθοντικές πρακτικές, φαίνεται να χρησιμοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα καθώς 

επιλέχθηκε μόλις από 14 άτομα. Τέλος 11 άτομα υποστήριξαν ότι υφίσταται η δυνατότη-

τα ηλεκτρονικού χώρου συζήτησης για τη μεταξύ τους επικοινωνία και το διαμοιρασμό 

γνώσης και εμπειρίας. 

 

 

 

Για την ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε τόσο 

τον μεμονωμένο πίνακα συχνοτήτων των απαντήσεων όσο και το συνδυασμό των απα-

ντήσεων με τις απαντήσεις στην ερώτηση 1 προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν η άπο-

ψη που εκφράζουν οι ερωτηθέντες προκύπτει από ιδία εμπειρία. 

Ερώτηση 2: Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία γνώσης 
πόσο σημαντικά τα θεωρείτε;  
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Αξιολόγηση εργαλείων γνώσης 

  Αξιολογ_Εργαλείου 1Αξιολογ_Εργαλείου 2Αξιολογ_Εργαλείου 3 Αξιολογ_Εργαλείου 4

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

καθόλου 1 0,6% 4 2,8% 8 5,8% 11 8,6% 

λίγο 4 2,4% 17 11,8% 15 10,9% 29 22,7% 

αρκετά 41 24,1% 51 35,4% 42 30,4% 41 32,0% 

πολύ 60 35,3% 43 29,9% 39 28,3% 26 20,3% 

πάρα πολύ 64 37,6% 29 20,1% 34 24,6% 21 16,4% 

                  

Σύνολο 170 100% 144 100% 138 100% 128 100% 

         

Missing 6   32   38   48  

 

Αξιολόγηση εργαλείων γνώσης 

  Αξιολογ_Εργαλείου 5Αξιολογ_Εργαλείου 6Αξιολογ_Εργαλείου 7 Αξιολογ_Εργαλείου 8

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 
14 10,4% 10 7,5% 15 11,7% 3 2,1% 

Λίγο 20 14,8% 18 13,5% 32 25% 13 9,1% 

Αρκετά 55 40,7% 46 34,6% 40 31,3% 40 28% 

Πολύ 25 18,5% 31 23,3% 22 17,2% 47 32,9% 

πάρα πολύ 21 15,6% 28 21,1% 19 14,8% 40 28% 

                  

Σύνολο 135 100% 133 100% 128 100% 143 100% 

         

Missing 41   43   48   33  
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Αξιολόγηση εργαλείου γνώσης 

Εργαλεία Γνώσης 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα πο-
λύ 

Σύνολο 

Εργαλείο1 Ηλεκτρον Αναζ Εγκυκλ_Εγγρ 
  2 29 53 58 142 

Εργαλείο2 Οδηγού Πωλήσεων 1 3 18 22 22 66 

Εργαλείο3 Συγκριτ_Παρουσ_Ανταγ     12 17 24 53 

Εργαλείο4 παρελθ_πρακτικών     3 5 6 14 

Εργαλείο5 FAQ   2 13 9 6 30 

Εργαλείο6 Ευφυούς Καταλόγου     7 9 7 23 

Εργαλείο7 Forum     4 1 5 10 

Εργαλείο8 Help Desk για προϊόντα   3 15 25 29 72 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 73  Αποτελέσματα Σύνθεσης Ερωτήσεων 1 και 2 Ε’ Ενότητας 

 
Θετική εκφράζεται στην πλειοψηφία της η άποψη των 170 ερωτηθέντων αναφορικά με 

το συγκεκριμένο εργαλείο γνώσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (37,6%) 

θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο εργαλείο. 

 

Από τον πίνακα σύνθεσης των απαντήσεων των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις 1 και 2 

παρατηρούμε πως από τα 170 άτομα που αξιολόγησαν τη χρησιμότητα του εργαλείου 

142 το έχουν στην πράξη χρησιμοποιήσει στην τράπεζά τους. Από αυτούς το 78,2% ε-

κτιμά ότι είναι πολύ (53 άτομα) και πάρα πολύ (58) χρήσιμο, 29 άτομα (ποσοστό 

20,4%) υποστηρίζει ότι είναι αρκετά χρήσιμο ενώ μόλις 2 άτομα εκφράζουν επιφύλαξη 

για τη χρησιμότητά του. 

 

Από τα 144 άτομα που αξιολόγησαν τη χρησιμότητα του οδηγού πωλήσεων για τα προ-

ϊόντα της τράπεζας, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (35,4%) θεωρεί ότι το 

συγκεκριμένο είναι αρκετά σημαντικό, ενώ ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 29,9% που 

i) αξιολόγηση ηλεκτρονικού συστήματος ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με 
δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων 

ii) αξιολόγηση οδηγού πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας 
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εκφράζει ακόμη πιο θετική άποψη έναντι ποσοστού 11,8% που εκτιμά ότι η σημαντικό-

τητά του είναι μικρή.  

  

Ο πίνακας σύνθεσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 και 2 δείχνει πως 66 μόνο άτο-

μα από τα 144 που αξιολόγησαν το εργαλείο του οδηγού πωλήσεων έχουν ανάλογη 

εμπειρία χρήσης του στην τράπεζά τους. 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα διαπιστώνουμε πως 22 άτομα (ποσοστό 33,3%) εκτι-

μούν ότι ο  οδηγός πωλήσεων είναι πολύ σημαντικός και ισόποσος αριθμός ατόμων 

εμφανίζεται ακόμη πιο ένθερμος υποστηρικτής του εν λόγω εργαλείου. Μόλις 6% εκ των 

ερωτηθέντων θεωρούν πως η σημαντικότητά τους είναι περιορισμένη (3 άτομα) ή μη-

δαμινή (1 άτομο). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (30,4%) των 138 ερωτηθέντων εκτιμά ότι το συγκεκριμένο ερ-

γαλείο είναι αρκετά σημαντικό. Ακολουθεί ποσοστό 28,3% που υποστηρίζει πως η ση-

μαντικότητα του εργαλείου είναι μεγάλη ενώ επιπλέον 24,6% εξ΄ αυτών αποδίδει το με-

γαλύτερο βαθμό σπουδαιότητας στο συγκεκριμένο εργαλείο γνώσης. Υφίσταται ποσο-

στό μεγέθους 10,9% που υποστηρίζει ότι η χρησιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου είναι 

περιορισμένη και μόλις 5,8% εκ των ερωτηθέντων αρνείται εντελώς τη χρησιμότητά του. 

 

Από τον πίνακας της σύνθεσης των ερωτήσεων παρατηρούμε πως από τα 138 άτομα 

που αξιολόγησαν τη σημαντικότητα του εργαλείου μόλις 53 άτομα εκφράζουν την προ-

σωπική τους εμπειρία μετά από τη χρήση του στην τράπεζά τους. Από τα αποτελέσμα-

τα του πίνακα παρατηρούμε πως το σύνολο των 53 ατόμων εκφράζουν θετική άποψη 

για το συγκεκριμένο εργαλείο η οποία κυμαίνεται διαδοχικά από το βαθμό αξιολόγησης 

«αρκετά σημαντικό» (12 άτομα), σε πολύ σημαντικό (17 άτομα) και τέλος πάρα πολύ 

σημαντικό (24 άτομα). 

iii) αξιολόγηση συγκριτικής παρουσίασης των προϊόντων της Τράπεζάς σας 

και των παρεμφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπεζών 
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Από τα αποτελέσματα αξιολόγησης του συγκεκριμένου εργαλείου από 128 άτομα δια-

πιστώνουμε πως υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά απαντήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (32%) εκφράζει μέση άποψη υποστηρίζοντας ότι ένας κατάλογος με 

καλές και κακές πρακτικές είναι αρκετά χρήσιμος, ενώ ακολουθεί ποσοστό 22,7% που 

εκτιμά ότι η χρησιμότητά του είναι περιορισμένη. Υφίσταται ωστόσο μερίδα των ερωτη-

θέντων, που διαμορφώνουν ποσοστό 20,3%, που υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο χα-

ρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο εργαλείο γνώσης πολύ σημαντικό. Επιπρόσθετα υφί-

σταται αξιόλογο ποσοστό μεγέθους 16,4% που αποδίδει τη μέγιστη τιμή σπουδαιότητας 

στο συγκεκριμένο εργαλείο ενώ τέλος 8,6% του δείγματος απορρίπτει τη χρησιμότητά 

του. 

 

Παρόλο που ο αριθμός των ατόμων του δείγματος που έχει στην ουσία χρησιμοποιήσει 

το εργαλείο των παρελθοντικών πρακτικών στην τράπεζά του είναι πολύ μικρός (14) σε 

σύγκριση με το σύνολο των ατόμων (128) του εξέφρασαν άποψη για τη χρησιμότητα 

του εργαλείου, διαπιστώνουμε πως η αξιολόγηση που προέρχεται από τα 14 αυτά άτο-

μα είναι θετική. Κυμαίνεται, δε, από το βαθμό του «αρκετά σημαντικό» (3 άτομα) σε πο-

λύ σημαντικό (5 άτομα) και τέλος «πάρα πολύ σημαντικό» (6 άτομα). 

 

Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των 135 ερωτηθέντων αποφασίζει να αποδώσει μέση 

τιμή αξιολόγησης στο εργαλείο του καταλόγου συχνά τοποθετούμενων ερωτήσεων. Το 

υπόλοιπο ποσοστό των ερωτηθέντων κατανέμεται στις 4 βαθμίδες της κλίμακας Likert 

με έντονη διασπορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό (18,5%) εκτιμά ότι το εργαλείο είναι πολύ 

σημαντικό, ποσοστό της τάξης του 15,6% θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ενώ 

ακολουθεί ποσοστό 14,8% να εκφράζει επιφύλαξη για τη χρησιμότητα του εργαλείου και 

ένα επιπλέον ποσοστό 10,4% να το απορρίπτει. 

 

Η σύνθεση των δύο ερωτήσεων (1 και 2) παρουσιάζει παρόμοια κατανομή απαντήσεων 

των 30 ερωτηθέντων που έχουν στην πράξη χρησιμοποιήσει το εργαλείο. Ο μεγαλύτε-

ρος αριθμός ατόμων (13 άτομα) εκτιμά ότι η σημαντικότητα είναι αρκετή, επιπλέον 9 ά-

iv) αξιολόγηση καταλόγου με παραδείγματα και επιτυχημένες ή λανθασμένες 
πρακτικές για μελλοντική αξιοποίηση ή αποφυγή 

v) αξιολόγηση καταλόγου με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις 
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τομα υποστηρίζουν πως το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό, 6 άτομα ότι είναι πάρα πολύ 

σημαντικό και μόλις 2 άτομα εκφράζουν επιφύλαξη για τη χρησιμότητά του. 

 

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των 133 ερωτηθέντων παρατηρούμε μία μεγαλύτε-

ρη συγκέντρωση στις τιμές θετικής αξιολόγησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέ-

ντων κρίνει πως ένας ευφυής κατάλογος του προσωπικού που βοηθά στον εύκολο ε-

ντοπισμό ενός αρμόδιους στελέχους είναι αρκετά σημαντικός, ενώ επιπλέον 23,3% εκ 

των ερωτηθέντων εκφράζει ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στο εν λόγω εργαλείο. Ένα 

σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων της τάξης του 21,1% υποστηρίζει πως το συγκε-

κριμένο εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά υφίσταται ποσοστό 

13,5% που χαρακτηρίζει τη χρησιμότητα ενός τέτοιου καταλόγου περιορισμένη και επι-

πλέον 7,5% εξ΄αυτών μηδαμινή. 

  

Η αξιολόγηση του εργαλείου από 133 άτομα περιλαμβάνει μόνο 23 απαντήσεις οι ο-

ποίες προέρχονται από προσωπική εμπειρία. Οι απαντήσεις αυτές αφορούν τη θετική 

αξιολόγηση του συγκεκριμένου εργαλείου καθώς 9 άτομα κρίνουν τον ευφυή κατάλογο 

πολύ σημαντικό, επιπλέον 7 άτομα υποστηρίζουν πως είναι πάρα πολύ σημαντικός, 

ενώ αντίστοιχος αριθμός κρίνει ότι είναι αρκετά σημαντικός. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά αξιολόγησης, σε σύγκριση με τα προηγούμενα εργαλεία γνώ-

σης, φαίνεται να συγκεντρώνει το ηλεκτρονικό forum επικοινωνίας των υπαλλήλων 

σύμφωνα με τους 128 ερωτηθέντες που τοποθετήθηκαν πάνω στη σημαντικότητά του. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (31,3%) αποδίδει μέση τιμή αξιολόγησης στο συγκεκριμένο ερ-

γαλείο, ενώ ακολουθεί ποσοστό μεγέθους 25% που κρίνει το εργαλείο λίγο σημαντικό 

και 11,7% εξ αυτών καθόλου σημαντικό. Ποσοστό της τάξης του 17,2% εκτιμά ότι η ση-

μαντικότητα του εργαλείου είναι μεγάλη και επιπλέον 14,8% εκ των ερωτηθέντων ότι εί-

ναι πολύ μεγάλη. 

vi) αξιολόγηση ευφυούς καταλόγου προσωπικού με δυνατότητα αναζήτησης 
βάσει αντικειμένου αρμοδιότητας ώστε σε περίπτωση ανάγκης να εντοπίζετε 
εύκολα το αρμόδιο στέλεχος

 vii) αξιολόγηση ηλεκτρονικού χώρου συζήτησης, όπου οι υπάλληλοι της Τρά-

πεζας μπορούν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν γνώση και εμπειρία 
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Οι 10 απαντήσεις που προέρχονται από προσωπική εμπειρία χρήσης του εργαλείου 

ενός ηλεκτρονικού χώρου συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και περιλαμβάνονται 

στις 128 απαντήσεις αξιολόγησης του εν λόγω εργαλείου κινούνται θετικά.  Πιο συγκε-

κριμένα, 5 άτομα εξ΄ αυτών κρίνουν ότι το εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, 1 πολύ 

σημαντικό και 4 επιπλέον άτομα αρκετά σημαντικό. 

 

 

Την πλέον θετική αξιολόγηση, ανάμεσα στα 8 διαθέσιμα εργαλεία γνώσης, φαίνεται να 

συγκεντρώνει το συγκεκριμένο εργαλείο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για το σύνολο 

των προϊόντων της τράπεζας από τα 143 άτομα που εξέφρασαν άποψη για τη σημαντι-

κότητά του.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (32,9%) θεωρεί ότι το εργαλείο είναι πολύ 

σημαντικό ενώ ποσοστό της τάξης του 9,1% εκφράζει επιφύλαξη για τη χρησιμότητά 

του. 

  

Οι 143 απαντήσεις περιλαμβάνουν 72 απαντήσεις που προέρχονται από άτομα με 

προσωπική εμπειρία χρήσης ενός τέτοιου εργαλείου.  Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 

(40,3%) αποδίδει τη μέγιστη τιμή αξιολόγησης στη σπουδαιότητα του εν λόγω εργαλεί-

ου. Επιπρόσθετα ποσοστό μεγέθους (34,7%) κρίνει ότι το εργαλείο είναι πολύ σημαντι-

κό και επιπλέον 15 άτομα (ποσοστό 20,8%) υποστηρίζει πως είναι αρκετά σημαντικό. 

Μόλις 3 άτομα εκφράζουν την επιφύλαξή τους για τη σημαντικότητα του εργαλείου. 

viii) αξιολόγηση ενιαίας τηλεφωνικής  υπηρεσίας help desk, μιας λίστας ειδικών 

που παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας. 
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Σημαντικότητα κριτηρίου επιλογής χρήσης ενός εργαλείου γνώσης 

  
Πληρότητα πληροφό-

ρησης 
Ταχύτητα άντλησης 
πληροφόρησης Εξοικείωση χρήσης 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
1. Σημαντικότερο  104 66,7% 29 21,5% 11 9% 
2. Πολύ Σημαντικό  

22 14,1% 65 48,1% 15 12,3% 
3. Αρκετά Σημαντικό  

12 7,7% 29 21,5% 39 32% 
4. Λίγο Σημαντικό  17 10,9% 12 8,9% 57 46,7% 
5. Λιγότερο Σημαντικό 

1 0,6%         

              
Σύνολο 156 100% 135 100% 122 100% 
       
Missing 20   41   54   

 

Σημαντικότητα κριτηρίου επιλογής χρήσης ενός εργαλείου γνώσης 

  Αμεσότητα χρήσης 
Άλλο κριτήριο επιλογής 

εργαλείου γνώσης 
  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
1. Σημαντικότερο  

27 22,5% 1 1,9% 
2. Πολύ Σημαντικό  

24 20%     
3. Αρκετά Σημαντικό  

40 33,3%     
4. Λίγο Σημαντικό  

28 23,3% 1 1,9% 
5. Λιγότερο Σημαντικό 

1 0,8% 51 96,2% 
          
Σύνολο 120 100% 53 100% 
     
Missing 56   123   
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 74  Αποτελέσματα Ερώτησης 3 Ε’ Ενότητας: Σημαντικότητα κριτηρίου επιλογής χρήσης ενός 
εργαλείου γνώσης 
 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως το κριτήριο της πληρότη-

τας της πληροφόρησης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων (153), ενώ 

ακολουθούν η ταχύτητα άντλησης των πληροφοριών (135 απαντήσεις), η εξοικείωσης 

της χρήσης (122 απαντήσεις), η αμεσότητα χρήσης (120 απαντήσεις) ενώ κάποιο εναλ-

λακτικό κριτήριο επιλέχθηκε από 53 άτομα. Από αυτά μόλις 2 κατέγραψαν το εναλλακτι-

Ερώτηση 3:  Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο κριτήριο επιλογής χρήσης ενός 
εργαλείου γνώσης; α) Πληρότητα πληροφόρησης, β) Ταχύτητα άντλησης 
πληροφόρησης, γ) Εξοικείωση χρήσης, δ) Αμεσότητα χρήσης, ε) Άλλο κριτή-
ριο 
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κό κριτήριο επιλογής χρήσης ενός εργαλείου γνώσης και ανάφεραν την αποτελεσματι-

κότητα του εργαλείου και την κατανόηση της χρήσης του. 

 

Όσον αφορά το κριτήριο της πληρότητας πληροφόρησης παρατηρούμε πως το συντρι-

πτικά μεγαλύτερο ποσοστό (66,7%) των ερωτηθέντων εκτιμά πως αποτελεί το πρώτο 

σε προτεραιότητα κριτήριο επιλογής για ένα εργαλείο γνώσης. Επιπρόσθετα για μερίδα 

του δείγματος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,9% θεωρείται ότι είναι το τέταρτο σε ση-

μαντικότητα κριτήριο ενώ μόλις  ένα άτομο το κατατάσσει τελευταίο σε σημαντικότητα.  

 

Η ταχύτητα άντλησης της πληροφόρησης επιλέγεται ως πρώτο κριτήριο για την επιλογή 

ενός εργαλείου γνώσης από το 21,5% των 131 ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών (48,1%) το κατατάσσει δεύτερο σε σημασία κριτήριο ενώ για το 8,9% του δείγμα-

τος το συγκεκριμένο κριτήριο έρχεται τέταρτο σε σπουδαιότητα. 

 

Το κριτήριο της εξοικείωσης χρήσης επιλέγεται τέταρτο σε προτεραιότητα από το μεγα-

λύτερο ποσοστό (46,7%) των 122 ερωτηθέντων ενώ αποτελεί πρώτο σε σπουδαιότητα 

στοιχείο επιλογής για το 9% του δείγματος.  

 

Όσον αφορά το κριτήριο της αμεσότητας χρήσης διαπιστώνουμε μία διασπορά των α-

παντήσεων των 120 ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (33,3%) την κατατάσσει 

στην τρίτη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής ενός εργαλείου γνώσης, ενώ 

23,3% εξ΄ αυτών θεωρεί ότι αποτελεί τέταρτο σε σπουδαιότητα κριτήριο. Υφίσταται ω-

στόσο σημαντικό ποσοστό μεγέθους 22,5% για το οποίο η αμεσότητα χρήσης εμφανίζε-

ται ως το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής ενώ επιπλέον 20% εκτιμά ότι έρχεται δεύτερο 

σε σπουδαιότητα κριτήριο ανάμεσα στα υπόλοιπα. 

Τέλος, κάποιο εναλλακτικό κριτήριο επιλογής ενός εργαλείου χρήσης έρχεται πέμπτο 

στη σειρά σπουδαιότητας για τους 53 ερωτηθέντες, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη και 

τέταρτη θέση στην περίπτωση που αφορά την αποτελεσματικότητα και την κατανοητή 

εφαρμογή του αντίστοιχα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
 

Ηλικία 
  Συχνότητα Ποσοστό
κάτω από 30 ετών 21 11,9% 
30-40 ετών 71 40,3% 
40-55 ετών 82 46,6% 
πάνω από 55 ετών 2 1,1% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 75  Αποτελέσματα Ερώτησης 1 ΣΤ’ Ενότητας: Ηλικία Υπαλλήλων 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκει στις ηλικιακές κατηγορίες (30-40 ετών) 

και (40-55 ετών) κατά 40,5% και 46,6% αντίστοιχα, 11,9% του δείγματος κυμαίνεται σε 

ηλικίες κάτω των 30 ετών ενώ μόλις 2 ερωτηθέντες που αντιστοιχούν στο 1,1% είναι 

πάνω από 55 ετών. 

 
 

Φύλο 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Άρρεν 89 50,6% 
Θήλυ 87 49,4% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 76  Αποτελέσματα Ερώτησης 2 ΣΤ’ Ενότητας: Φύλο Υπαλλήλων 
 

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ίση περίπου κατανομή ανάμεσα στα δύο φύλα με τους 

άντρες να υπερισχύουν κατά μόλις 1,2% διαμορφώνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 

50,6%, με αντίστοιχο ποσοστό γυναικών 49,4%. 

Ερώτηση 1: Ηλικία  

Ερώτηση 2: Φύλο
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Μορφωτικό Επίπεδο 
  Συχνότητα Ποσοστό
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

39 22,30% 
Τεχνολογική Εκπαίδευση 30 17,10% 
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

84 48% 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 22 12,60% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 77  Αποτελέσματα Ερώτησης 3 ΣΤ’ Ενότητας: Μορφωτικό Επίπεδο Υπαλλήλων 
 

Από τα 175 άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση προκύπτει πως το μεγα-

λύτερο ποσοστό (48%) κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο, ακολουθεί ένα ποσοστό της τάξης 

του 22,3% που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 17,1% που είναι απόφοι-

τοι ενός τεχνολογικού ιδρύματος και 12,6% που είναι κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού δι-

πλώματος. Δεν υπήρξαν απαντήσεις ερωτηθέντων που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτ-

λου. 

Ερώτηση 3: Μορφωτικό Επίπεδο 
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Όνομα Τράπεζας 
  Συχνότητα Ποσοστό
Εθνική Τράπεζα 33 18,8% 
Αγροτική Τράπεζα 26 14,8% 
Εμπορική Τράπεζα 19 10,8% 
EFG Eurobank Ergasias 20 11,4% 
Τράπεζα Πειραιώς 21 11,9% 
Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο 10 5,7% 
Γενική Τράπεζα 8 4,5% 
Τράπεζα Κύπρου 7 4% 
Millennium Bank 7 4% 
Εγνατία Τράπεζα 5 2,8% 
Aspis Bank 5 2,8% 
Τράπεζα Αττικής 5 2,8% 
Probank 5 2,8% 
Citibank 5 2,8% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 78  Αποτελέσματα Ερώτησης 4 ΣΤ’ Ενότητας: Όνομα Τράπεζας που εργάζονται οι υπάλληλοι 
 
Η κατανομή του δείγματος στις 14 τράπεζες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστή-

ματος στηρίχτηκε στην πραγματική κατανομή μεριδίου του δικτύου των Καταστημάτων 

τους πανελλαδικά. Με αυτό το γνώμονα το δείγμα κατανέμεται σε ποσοστό της τάξης 

του 18,8% να εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, 14,8% στην Αγροτική, 10,8% στην Ε-

μπορική Τράπεζα, 11,4% στην Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, 11,9% στην Τράπεζα 

Πειραιώς, 5,7% στο Πιστωτικό ίδρυμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 4,5% στη Γενική 

Τράπεζα, από 4% αντίστοιχα στην Τράπεζα Κύπρου και Millennium Bank ενώ από 

2,8% στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα της Εγνατίας Τράπεζας, της Aspis Bank, της 

Τράπεζας Αττικής, της Probank και της Citibank.  

 

Ερώτηση 4: Όνομα Τράπεζας 
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 Χρόνος στην ίδια Τράπεζα 
  Συχνότητα Ποσοστό
λιγότερο από 5 έτη 28 15,9% 
5-10 έτη 33 18,8% 
10-20 έτη 56 31,8% 
πάνω από 20 έτη 59 33,5% 
      
Σύνολο 176 100% 
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 79  Αποτελέσματα Ερώτησης 5 ΣΤ’ Ενότητας: Χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στην ίδια Τράπε-
ζα 
 

Από την ερώτηση αυτή διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στην 

ίδια Τράπεζα πάνω από 20 έτη (33,5%), ενώ ακολουθεί ποσοστό της τάξης του 31,8%, 

το οποίο εργάζεται 10-20 έτη. Στο δείγμα υφίσταται ένα αξιόλογο ποσοστό (18,8%) ε-

ρωτηθέντων που εργάζεται μεταξύ 5-10 ετών στην ίδια Τράπεζα ενώ υφίστανται και νέοι 

εργαζόμενοι σε Τράπεζες με υπηρεσία μικρότερη των 5 ετών σε ποσοστό 15,9%. 

 

 Χρόνος στο ίδιο Τμήμα 
  Συχνότητα Ποσοστό 
λιγότερο από 1 χρόνο 17 9,7% 
1-3 έτη 55 31,4% 
πάνω από 3 έτη 103 58,9% 
      
Σύνολο 175 100% 
   
Missing 1  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 80  Αποτελέσματα Ερώτησης 6 ΣΤ’ Ενότητας: Χρόνος Εργασίας των υπαλλήλων στο ίδιο 
Τμήμα-Υπηρεσία 
 

Από την ανάλυση της ερώτησης προκύπτει πως παραπάνω από το ήμισυ του δείγμα-

τος  (ποσοστό 58,9%) εργάζεται στο ίδιο τμήμα πάνω από 3 έτη. Ένα αξιόλογο ποσο-

στό (31,4%) των ερωτηθέντων απασχολείται  στην ίδια υπηρεσία μεταξύ 1-3 ετών, ενώ 

μόλις 9,7% του δείγματος εργάζεται για λιγότερο από ένα χρόνο στο ίδιο Τμήμα. 

Ερώτηση 5: Χρόνος εργασίας στην ίδια Τράπεζα 

Ερώτηση 6: Χρόνος Εργασίας στο ίδιο Τμήμα-Υπηρεσία 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 411

 

.  

Από τον παρακάτω πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία για το μέγεθος του Καταστήμα-

τος εργασίας των 161 από τους 176 ερωτηθέντες που απάντησαν στην ερώτηση, προ-

κύπτει ότι στην έρευνα συμμετείχαν άτομα που εργάζονται τόσο σε μικρά όσο και σε με-

γάλα σε  αριθμό προσωπικού καταστήματα.  

 

Πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος της τάξης του 37,2% απασχο-

λείται σε μονάδες με αριθμό προσωπικού μικρότερου των 10 ατόμων, ένα ποσοστό 

36,6% εργάζεται σε μεγαλύτερα καταστήματα με προσωπικό της τάξης μεγέθους 11-30 

άτομα, ακολουθεί ένα ποσοστό μεγέθους 12,4% που εργάζεται σε μεγάλα καταστήματα 

στελεχωμένα με προσωπικό 31-60 ατόμων, ενώ το μικρότερο ποσοστό (11,1%) του 

δείγματος εργάζεται σε κεντρικά καταστήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα οποία 

απασχολούν προσωπικό άνω των 60 ατόμων που προσεγγίζει και τα 130 άτομα σε δύο 

περιπτώσεις ερωτηθέντων. 

  

Ερώτηση 7: Μέγεθος Καταστήματος σε άτομα 
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Μέγεθος Καταστήματος 

Αριθμός 
ατόμων Συχνότητα Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Συχνότητα Ποσοστό

3 1 0,6% 24 1 0,6% 
4 2 1,2% 25 3 1,9% 
5 4 2,5% 30 5 3,1% 
6 6 3,7% 32 2 1,2% 
7 8 5% 35 5 3,1% 
8 10 6,2% 40 3 1,9% 
9 5 3,1% 45 1 0,6% 
10 24 14,9% 50 3 1,9% 
11 11 6,8% 57 2 1,2% 
12 18 11,2% 60 4 2,5% 
13 1 0,6% 70 4 2,5% 
15 6 3,7% 80 5 3,1% 
16 1 0,6% 100 1 0,6% 
17 4 2,5% 120 3 1,9% 
18 3 1,9% 124 1 0,6% 
20 5 3,1% 127 2 1,2% 
22 2 1,2% 130 2 1,2% 
23 3 1,9%    
 
Σύνολο 161 100% 

   

Missing 15  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 81  Αποτελέσματα Ερώτησης 7 ΣΤ’ Ενότητας: Μέγεθος Καταστήματος σε άτομα 

 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 413

  
  

Μέγεθος Τμήματος 

Αριθμός ατόμων Συχνότητα Ποσοστό

1 14 10,1% 
2 17 12,2% 
3 20 14,4% 
4 20 14,4% 
5 19 13,7% 
6 13 9,4% 
7 7 5% 
8 3 2,2% 
9 3 2,2% 
10 9 6,5% 
12 2 1,4% 
14 1 0,7% 
15 4 2,9% 
16 1 0,7% 
17 1 0,7% 
18 1 0,7% 
20 1 0,7% 
30 1 0,7% 
32 1 0,7% 
40 1 0,7% 
      
Σύνολο 139 100% 
   
Missing 37  
Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 82  Αποτελέσματα Ερώτησης 8 ΣΤ’ Ενότητας: Μέγεθος Τμήματος-Υπηρεσίας σε άτομα 
 
Από την ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης προκύπτει πως από τα 139 άτομα που 

απάντησαν στην ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (54,7%) στελεχώνει 

υπηρεσία των 2-5 ατόμων, ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξης του 35,9% απασχολείται σε 

τμήματα και υπηρεσίες 6-40 ατόμων ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 10,1% στελεχώνει 

ένα ολόκληρο τμήμα αποτελούμενο από ένα μόνο άτομο. 

Ερώτηση 8: Μέγεθος Τμήματος-Υπηρεσίας σε άτομα 
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Πίνακας Περιγραφικής Ανάλυσης 83  Αποτελέσματα Ερώτησης 9 ΣΤ’ Ενότητας: Θέση στο Κατάστημα 
 

Από την ανάλυση της παραπάνω ερώτησης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος (56,3%) ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων στελεχών, με τα κατώτερα στε-

λέχη να ακολουθούν με ποσοστό 25% και τα ανώτερα στελέχη να συγκεντρώνουν πο-

σοστό 18,8%. 

         

 

Θέση στο Κατάστημα 
  Συχνότητα Ποσοστό 
Ανώτερο Στέλεχος 33 18,8% 
Μεσαίο Στέλεχος 99 56,3% 
Κατώτερο Στέλεχος 44 25% 
      
Σύνολο 176 100% 

Ερώτηση 9: Θέση στο Κατάστημα 
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Στα πλαίσια αυτής της ενότητας και πριν προχωρήσουμε στη στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων της έρευνάς μας αξιολογούμε την αξιοπιστία του υποδείγματος της διατριβής 

μας.  

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η δομή του ερωτηματολογίου που χρη-

σιμοποιήθηκε στην έρευνα διακρίνεται σε  5 κύριες θεματικές ενότητες και για το λόγο 

αυτό πραγματοποιούμε ελέγχους αξιοπιστίας για κάθε κατηγορία ερωτήσεων ξεχωρι-

στά. 

 

 1η κατηγορία: Γενικές Ερωτήσεις Διαχείρισης Γνώσης 

 2η κατηγορία: Ερωτήσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική 

 3η κατηγορία: Ερωτήσεις για την Πολιτική Επικοινωνίας και Διαμοιρασμού γνώσης 

 4η κατηγορία: Ερωτήσεις για τις Βάσεις Γνώσης 

 5η κατηγορία: Ερωτήσεις για τα Εργαλεία ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 

 

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιούμε τον ειδικό δείκτη Cronbach’s alpha (α). Η 

αξιοπιστία του δείγματος μας πληροφορεί για το βαθμό που οι μετρήσεις μας δεν περιέ-

χουν λάθη και επομένως αποδίδουν συνεπή αποτελέσματα (Peter, 1979). 

 

Αναφορικά με τα αποδεκτά επίπεδα της τιμής του δείκτη Cronbach’s alpha,  διαπιστώ-

νουμε πως οι απόψεις των ερευνητών διαφοροποιούνται, όπως φαίνεται από τον πα-

ρακάτω πίνακα: 

4.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
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Συγγραφέας Περίπτωση Προτεινόμενο Επίπεδο 

Davis (1964, p.24) 

Πρόβλεψη για το ατομικό 

Πρόβλεψη για γκρουπ 25-50 ατόμων 

Πρόβλεψη για γκρουπ άνω των 50 ατόμων 

Πάνω από 0,75 

0,5 

Κάτω από 0,5 

Kaplan and Saccuzzo 

(1982, p. 106) 

Βασική έρευνα 

Εφαρμοσμένη έρευνα 

0,7-0,8 

0,95 

Murphy and Davidshofer 

(1988, p. 89) 

Απορριπτέο επίπεδο 

Χαμηλό επίπεδο 

Μέσο με υψηλό επίπεδο 

Υψηλό επίπεδο 

Κάτω από 0,6 

0,7 

0,8-0,9 

0,9 

Nunnally (1967, p. 226) 

Προκαταρκτική έρευνα 

Βασική έρευνα 

Εφαρμοσμένη έρευνα 

0,5-0,6 

0,8 

0,9-0,95 

Nunnally (1978, p. 245-

246) 

Προκαταρκτική έρευνα 

Βασική έρευνα 

Εφαρμοσμένη έρευνα 

0,7 

0,8 

0,9-0,95 

Van de Ven and Ferry 

(1980, p.266) 

Μετρίως ευρεία ερευνητικά μοντέλα 0,55-0,7 

Πίνακας 94: Προτάσεις βαθμών αξιοπιστίας 

Πηγή: Peterson, 1994, p. 382 και Van de Ven and Ferry (1980, p. 266) 

 

Προκύπτει, επομένως, πως ένα ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας μπορεί να ποικίλει 

ανάλογα με το είδος και τους στόχους της έρευνας και μπορεί να κυμαίνεται από 0,5-

0,9. 

  

Οι πίνακες των ελέγχων αξιοπιστίας του υποδείγματος της έρευνάς μας, οι οποίοι 

πραγματοποιήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS (15.0), παρατίθενται στο 

Παράρτημα της διατριβής. 
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Συγκεντρωτικά παραθέτουμε, ανά κατηγορία ερωτήσεων, το αποτέλεσμα του υπολογι-

σμού του δείκτη Cronbach’s alpha: 

 

Κατηγορία Ερωτήσεων Υπολογισμός Αξιοπιστίας 

1η κατηγορία: Γενικές Ερωτήσεις Δια-

χείρισης Γνώσης 

Ca=0,553 

2η κατηγορία: Εκπαιδευτική Πολιτική Ca=0,568 

3η κατηγορία: Πολιτική Επικοινωνίας 

και Διαμοιρασμού γνώσης 

Ca=0,554 

4η κατηγορία: Βάσεις Γνώσης Ca=0,637 

5ηκατηγορία: Εργαλεία ενός Συστήμα-

τος Διαχείρισης Γνώσης 

Ca=0,765 

Πίνακας 95: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχων αξιοπιστίας του υποδείγματος 
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Στα πλαίσια αυτής της ενότητας αναλύουμε τις υποθέσεις ανεξαρτησίας με τη χρήση 

των chi-square ελέγχων μεταξύ των κύριων μεταβλητών που εκφράζουν τη στάση του 

προσωπικού απέναντι στις πρακτικές διαχείρισης γνώσης με ορισμένες ομάδες ερμη-

νευτικών μεταβλητών. Στη συνέχεια αναλύουμε τις υποθέσεις που λαμβάνουν υπόψη 

την κατεύθυνση μεταβλητότητας με τη χρήση των παλινδρομήσεων για κάθε μία από τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές με τις κύριες μεταβλητές της έρευνάς μας. 

 

 

 

 

 

Αναλύουμε την κάθε υπόθεση με την αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψής της μέσα 

από την ανάλυση των υπο-υποθέσεων της κάθε ερώτησης. Κάθε υπόθεση καταλήγει 

στην ανάδειξη των ερμηνευτικών μεταβλητών που δεν αναδείχτηκαν μέσα από τους ε-

λέγχους ανεξαρτησίας στατιστικά σημαντικές για καμία από τις κύριες μεταβλητές των 

ελέγχων καθώς και όσες αναδείχτηκαν πολλαπλά και μεμονωμένα σημαντικές. 

 

Στο Παράρτημα της διατριβής παρατίθενται οι συγκεντρωτικοί πίνακες, οι οποίοι προ-

κύπτουν από τους x 2 ελέγχους. Στο Παράρτημα επιπλέον παραθέτουμε συγκεντρωτι-

κούς πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζουν σε συνοπτική μορφή το αποτέλεσμα των x 2 ελέγ-

χων. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των τιμών των μεταβλητών είναι 

μεγαλύτερες από 0,10 και εντάσσονται στο πεδίο απορρίψεως των υπο-υποθέσεων της 

Η1. 

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

4.4i Ανάλυση Υποθέσεων με τη χρήση των chi-square ελέγχων 

Υπόθεση Η1: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από την 
ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέ-
τουν οι υπάλληλοι 
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Από τον έλεγχο των υπο-υποθέσεων της Η1 διαπιστώνουμε ορισμένες σημαντικές  με-

ταβλητές, οι οποίες στο σύνολό τους οδηγούν στην αποδοχή ή απόρριψη της ορθότη-

τας των υπο-υποθέσεων. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η1α γίνεται αποδεκτή καθώς πέντε από τις δώδεκα μεταβλητές του ελέγχου, 

που προσδιορίζουν εννοιολογικά την κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης αναδεικνύο-

νται στατιστικά σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως ο διαμοιρασμός της γνώσης - που απο-

κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - στους 

συναδέλφους τους εξαρτάται από: 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα της Τράπεζας. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σκέ-

ψης όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης 

και κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων λανθασμέ-

νων πρακτικών  όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 τη γενική προθυμία τους να μοιραστούν κάποια αποδοτική ιδέα-πληροφορία-

εμπειρία με ή χωρίς γνωστοποίηση στους ανώτερούς τους. 

 

Υπόθεση H1α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την ανάλο-

γη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι: 
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Η υπόθεση Η1β γίνεται αποδεκτή καθώς πέντε από τις δώδεκα μεταβλητές του ελέγχου, 

που προσδιορίζουν εννοιολογικά την κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης αναδεικνύο-

νται στατιστικά σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτή-

θηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλ-

φους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από: 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τους οδηγούς και τα εγχει-

ρίδια της Τράπεζας 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως η χρήση της γνώσης των τρίτων είναι πάντα ε-

φαρμόσιμη. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης 

και κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων λανθασμέ-

νων πρακτικών  όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες όταν χρησι-

μοποιούν τη γνώση των τρίτων 

Υπόθεση Η1β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού της γνώσης που 

διαθέτουν οι υπάλληλοι. 
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Η ορθότητα της υπόθεσης Η1γ απορρίπτεται καθώς μόνο 3 από τις 12 μεταβλητές του 

ελέγχου αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συ-

ναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από: 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τους οδηγούς και τα εγχει-

ρίδια της Τράπεζας 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σκέ-

ψης όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων λανθασμέ-

νων πρακτικών  όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 

 
 

 

 

Η υπόθεση Η1δ απορρίπτεται καθώς μόνο 3 από τις 12 μεταβλητές του ελέγχου ανα-

δείχτηκαν σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως η χρήση καλής πρακτικής που είχε απο-

δώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από: 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα της Τράπεζας. 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τη βοήθεια και τις κατευ-

θύνσεις των έμπειρων συναδέλφων. 

 τη γενική προθυμία τους να μοιραστούν κάποια αποδοτική ιδέα-πληροφορία-

εμπειρία με ή χωρίς γνωστοποίηση στους ανώτερούς τους. 

Υπόθεση Η1γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού 

της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. 

Υπόθεση Η1δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρα-
σμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.
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Η υπόθεση Η1ε απορρίπτεται καθώς μόνο 3 από τις 12 μεταβλητές του ελέγχου αναδεί-

χτηκαν σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε 

αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από: 

 το πόσο σημαντική πηγή γνώσης θεωρούν οι υπάλληλοι τα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα της Τράπεζας. 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σκέ-

ψης όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 τη γενική προθυμία τους να μοιραστούν κάποια αποδοτική ιδέα-πληροφορία-

εμπειρία με ή χωρίς γνωστοποίηση στους ανώτερούς τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η1ζ απορρίπτεται καθώς μόνο 2 από τις 12 μεταβλητές του ελέγχου αναδεί-

χτηκαν σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης 

των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία 

τους εξαρτάται από: 

 

 το αν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης 

και κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των τρίτων. 

 τη γενική προθυμία τους να μοιραστούν κάποια αποδοτική ιδέα-πληροφορία-

εμπειρία με ή χωρίς γνωστοποίηση στους ανώτερούς τους. 

 

Υπόθεση Η1ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτού-

ρα διαμοιρασμού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. 

Υπόθεση Η1ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού 

της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. 
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Συμπεράσματα υπόθεσης Η1 
Από τους ελέγχους των έξι υπο-υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Ορισμένες από τις μεταβλητές που προσδιορίζουν την κουλτούρα διαμοιρασμού γνώ-

σης των υπαλλήλων δεν αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές και δεν επηρεάζουν κα-

μία από τις μεταβλητές που ορίζουν τη δραστηριότητα του διαμοιρασμού της γνώσης 

και συγκεκριμένα τη μετάδοση γνώσης που προκύπτει από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

την καταφυγή σε έμπειρους συναδέλφους για την επίλυση ενός προβλήματος, τη χρή-

ση και μετάδοση κάποιας καλής πρακτικής και τη φροντίδα μετάδοση γνώσης πριν από 

την οριστική αποχώρηση από μία εργασία.  

 

Αυτές οι μεταβλητές είναι: 

 η άποψη των υπαλλήλων για την προσωπική εμπειρία που αποκτάται από την ερ-

γασία, ως σημαντική πηγή γνώσης 

 η άποψη των υπαλλήλων για τη βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης ενός προβλήμα-

τος μέσα από τη χρήση της γνώσης άλλων συναδέλφων 

 η άποψη των υπαλλήλων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από τη χρή-

ση της γνώσης άλλων συναδέλφων 

 

Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε πως ορισμένες μεταβλητές της κουλτούρας διαμοιρασμού 

γνώσης που εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές κατά τη διενέργεια των ελέγχων των 

υπο-υποθέσεων επηρεάζουν περισσότερες από μία μεταβλητές που ορίζουν τη δρα-

στηριότητα του διαμοιρασμού της γνώσης.  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Η άποψη των υπαλλήλων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας ως ση-

μαντική πηγή γνώσης εμφανίζεται να επηρεάζει τρεις από τις έξι μεταβλητές που 

ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη μετάδοση γνώσης από τα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα, τη χρήση και μετάδοση κάποιας καλής πρακτικής από/σε συνάδελφο. 

 Η άποψη των υπαλλήλων για τους οδηγούς και τα εγχειρίδια της Τράπεζας ως ση-

μαντική πηγή γνώσης παρουσιάζεται σημαντική για δύο από τις έξι μεταβλητές που 

ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη μετάδοση γνώσης των συναδέλφων από εκ-
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παιδευτικά προγράμματα στους ίδιους τους υπαλλήλους και την καταφυγή των υ-

παλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για την επίλυση ενός προβλήματος. 

 Η άποψη των υπαλλήλων για το αν περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής 

σκέψης όταν χρησιμοποιείται η γνώση των συναδέλφων φαίνεται να επηρεάζει 

τρεις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη μετάδοση 

γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την καταφυγή των υπαλλήλων σε έ-

μπειρους συναδέλφους για την επίλυση ενός προβλήματος και τη μετάδοση μιας 

καλής πρακτικής σε συναδέλφους. 

 Η άποψη των υπαλλήλων για το αν αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης 

και κόπου όταν χρησιμοποιείται η γνώση των συναδέλφων φαίνεται να επηρεάζει 

τρεις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη μετάδοση 

γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τους ίδιους τους υπαλλήλους και 

τους συναδέλφους τους καθώς και τη φροντίδα μετάδοση γνώσης πριν από την ο-

ριστική αποχώρηση από μία εργασία. 

 Η άποψη των υπαλλήλων για το αν αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων λανθα-

σμένων πρακτικών όταν χρησιμοποιείται η γνώση των συναδέλφων φαίνεται να 

επηρεάζει τρεις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη με-

τάδοση γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τους ίδιους τους υπαλλή-

λους και τους συναδέλφους τους καθώς και την καταφυγή των υπαλλήλων σε έ-

μπειρους συναδέλφους για την επίλυση ενός προβλήματος. 

 Η γενική προθυμία των υπαλλήλων να μοιραστούν κάποια αποδοτική ιδέα-

πληροφορία-εμπειρία με ή χωρίς γνωστοποίηση στους ανώτερούς τους εμφανίζεται 

να επηρεάζει τέσσερις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: 

τη μετάδοση γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη χρήση και μετάδοση 

κάποιας καλής πρακτικής από/σε συνάδελφο καθώς και τη φροντίδα μετάδοση 

γνώσης πριν από την οριστική αποχώρηση από μία εργασία. 

 

Μεμονωμένα σημαντικές μεταβλητές 

Από τα συμπεράσματα των υπο-υποθέσεων της Η1 προκύπτουν επιπρόσθετα ορι-

σμένες μεταβλητές της κουλτούρας διαμοιρασμού γνώσης που επηρεάζουν μεμονω-

μένα κάποιες από τις μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 
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 Η άποψη υπαλλήλων για τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλ-

φων τους ως σημαντική πηγή γνώσης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τη χρήση καλής 

πρακτικής. 

 Η άποψη των υπαλλήλων για το αν η γνώση των συναδέλφων είναι πάντα εφαρ-

μόσιμη εμφανίζεται να επηρεάζει μόνο τη μετάδοση της γνώσης από εκπαιδευτικά 

προγράμματα από τους συναδέλφους στους ίδιους τους υπαλλήλους. 

 Η άποψη των υπαλλήλων πως επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες όταν χρησιμο-

ποιείται η γνώση των συναδέλφων φαίνεται να επηρεάζει μόνο τη μετάδοση της 

γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα από τους συναδέλφους στους ίδιους τους 

υπαλλήλους. 
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Η υπόθεση δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των τιμών των μεταβλητών είναι 

μεγαλύτερες από 0,10 και οδηγούν σε απόρριψη τις περισσότερες υπο-υποθέσεις της 

Η2. 

 

Από τον έλεγχο των υπο-υποθέσεων της Η2 διαπιστώνουμε ορισμένες σημαντικές  με-

ταβλητές, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η2α γίνεται αποδεκτή καθώς επτά από τις έντεκα μεταβλητές του ελέγχου, 

που προσδιορίζουν εννοιολογικά το εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύονται στατιστικά 

σημαντικές. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν πως ο διαμοιρασμός της γνώσης - που απο-

κτούν οι υπάλληλοι μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - στους 

συναδέλφους τους εξαρτάται από: 

 Το κλίμα εμπιστοσύνης  

 Το κλίμα συνεργασίας  

 Το κλίμα συνεννόησης  

 Το κλίμα δικαιοσύνης  

 Το κλίμα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη  

 Το κλίμα κοινού οράματος  

 Το κλίμα χρονικής πίεσης  

που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

Υπόθεση Η2: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από το 
εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 

Υπόθεση Η2α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από το 
εργασιακό κλίμα που επικρατεί.
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Αποδεχόμαστε την ορθότητα της υπόθεσης Η2β  καθώς δέκα από τις έντεκα μεταβλητές 

του ελέγχου, που προσδιορίζουν εννοιολογικά το εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύονται 

στατιστικά σημαντικές. 

 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου δείχνει ότι ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε 

μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους 

των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από: 

 Το κλίμα εμπιστοσύνης  

 Το κλίμα συνεργασίας  

 Το κλίμα συνεννόησης  

 Το κλίμα σεβασμού  

 Το κλίμα δικαιοσύνης  

 Το κλίμα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη  

 Το κλίμα κοινού οράματος  

 Το κλίμα αδιαφορίας  

 Το κλίμα χρονικής πίεσης  

 Το κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών  

που επικρατεί στον εργασιακό χώρο. 

 

 
 
 

 

Απορρίπτουμε την ορθότητα της υπόθεσης Η2γ καθώς καμία από τις έντεκα μεταβλη-

τές του ελέγχου δεν ανεδείχθη σημαντική. 

 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου δείχνει πως το εργασιακό περιβάλλον δεν επηρεάζει τη 

συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές. 

Υπόθεση Η2β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 

Υπόθεση Η2γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 

για συμβουλές εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 
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Η υπόθεση Η2δ απορρίπτεται καθώς μία μεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκε σημαντι-

κή έναντι δέκα που δεν αναδείχθηκαν σημαντικές. 

 

Από τον έλεγχο διαπιστώνουμε πως η μοναδική μεταβλητή του εργασιακού περιβάλ-

λοντος που επηρεάζει τη χρήση καλής πρακτικής είναι το κλίμα χρονικής πίεσης που 

επικρατεί. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η2ε δεν γίνεται αποδεκτή καθώς καμία από τις έντεκα μεταβλητές του ε-

λέγχου δεν ανεδείχθη σημαντική. 

 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου δείχνει πως το εργασιακό περιβάλλον δεν επηρεάζει τη 

μετάδοση καλής πρακτικής.  

 

 

 

 
 

Η ορθότητα της Υπόθεσης Η2ζ δεν γίνεται αποδεκτή καθώς μόλις δύο από τις έντεκα 

μεταβλητές που ορίζουν το εργασιακό περιβάλλον αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε πως η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-

λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους ε-

ξαρτάται από: 

 Το κλίμα δικαιοσύνης 

 Το κλίμα αδιαφορίας  

που επικρατεί στο περιβάλλον εργασίας. 

 

Υπόθεση Η2δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-

λους συναδέλφους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 

Υπόθεση Η2ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα 
που επικρατεί. 

Υπόθεση Η2ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την ερ-

γασία τους εξαρτάται από το εργασιακό κλίμα που επικρατεί. 
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Συμπεράσματα υπόθεσης Η2 
Από τους ελέγχους των έξι υπο-υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

 

Διαπιστώνουμε πως το εργασιακό περιβάλλον δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου δύο 

από τις μεταβλητές που ορίζουν τη δραστηριότητα του διαμοιρασμού της γνώσης και 

συγκεκριμένα την καταφυγή σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές και τη μετάδο-

ση καλής πρακτικής σε συναδέλφους. 

 

Επιπρόσθετα μία από τις έντεκα μεταβλητές που προσδιορίζουν το εργασιακό περι-

βάλλον και συγκεκριμένα το κλίμα ανασφάλειας που ενδέχεται να επικρατεί στο εργασι-

ακό περιβάλλον δεν φαίνεται να επηρεάζει καμία από τις μεταβλητές που ορίζουν τη 

δραστηριότητα του διαμοιρασμού της γνώσης.  

 

Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων των υπο-υποθέσεων δείχνουν πως υφίστανται ορισμέ-

νες μεταβλητές που ορίζουν το εργασιακό περιβάλλον οι οποίες επηρεάζουν περισσό-

τερες από μία μεταβλητές που ορίζουν τη δραστηριότητα του διαμοιρασμού της γνώ-

σης.  

 

Πιο συγκεκριμένα:  

 Το κλίμα εμπιστοσύνης  

 Το κλίμα συνεργασίας 

 Το κλίμα συνεννόησης 

 Το κλίμα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη 

 Το κλίμα κοινού οράματος  

που επικρατούν σε ένα περιβάλλον εργασίας εμφανίζονται να επηρεάζουν δύο από τις 

έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη μετάδοση γνώσης από τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα από τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους και αντίστρο-

φα. 

 Το κλίμα δικαιοσύνης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντικό για τρεις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης: τη 

μετάδοση γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τους υπαλλήλους στους 
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συναδέλφους τους και αντίστροφα και τη φροντίδα μετάδοσης γνώσης πριν την α-

ποχώρηση από την εργασία. 

 Το κλίμα αδιαφορίας του εργασιακού περιβάλλοντος φαίνεται να επηρεάζει δύο από 

τις μεταβλητές του διαμοιρασμού γνώσης και συγκεκριμένα τη μετάδοση της γνώ-

σης από εκπαιδευτικά προγράμματα από τους συναδέλφους στους ίδιους τους υ-

παλλήλους και τη φροντίδα μετάδοσης γνώσης πριν την αποχώρηση από την ερ-

γασία.. 

 Το κλίμα χρονικής πίεσης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο εμφανίζεται στατι-

στικά σημαντικό για τρεις από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώ-

σης: τη μετάδοση γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τους υπαλλή-

λους στους συναδέλφους τους και αντίστροφα και τη χρήση καλής πρακτικής. 

 

Μεμονωμένα σημαντικές μεταβλητές 

 

Από τα συμπεράσματα των υπο-υποθέσεων της Η2 διαπιστώνουμε  ορισμένες μετα-

βλητές του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν μεμονωμένα κάποιες από τις 

μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Το κλίμα σεβασμού και  

 Το κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών  

που επικρατούν φαίνεται να επηρεάζουν μόνο τη μετάδοση της γνώσης από εκπαιδευ-

τικά προγράμματα από τους συναδέλφους στους ίδιους τους υπαλλήλους. 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 431

 

 

 

 

 

Η υπόθεση γίνεται αποδεκτή καθώς ενώ η πλειοψηφία των τιμών των τριών υπό-έλεγχο 

μεταβλητών είναι μεγαλύτερες από 0,10, μία εξ αυτών (Αξιοποίηση γνώσεων από προ-

σωπική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) που  ορίζει εννοιολογικά σε μεγαλύτερο βαθμό 

την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική.  

 

Από τον έλεγχο των υπο-υποθέσεων της Η3 διαπιστώνουμε τη σημαντικότητα των με-

ταβλητών: 

 
 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η3α γίνεται αποδεκτή και δείχνει πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που α-

ποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδι-

ους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την αξιοποίηση των 

γνώσεων από την προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους. 

 
 

 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την ορθότητα της υπόθεσης Η3β καθώς ο διαμοιρασμός της γνώσης 

που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από 

τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από: 

 την αξιοποίηση των γνώσεων από την προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων στο 

χώρο εργασίας τους 

Υπόθεση Η3: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από την 

εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η3α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 

εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η3β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. 
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 τη σχετικότητα σπουδών και εργασίας. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η3γ γίνεται αποδεκτή και δείχνει πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους 

συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από την αξιοποίηση των γνώσεων από την 

προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η3δ γίνεται αποδεκτή και δείχνει πως η χρήση καλής πρακτικής εξαρτάται 
από την αξιοποίηση των γνώσεων από την προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων 

στο χώρο εργασίας τους. 

 
 

 

 

 

Η υπόθεση Η3ε γίνεται αποδεκτή και δείχνει πως η μετάδοση καλής πρακτικής εξαρτά-

ται από την αξιοποίηση των γνώσεων από την προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων 

στο χώρο εργασίας τους. 

 

 
 

 

 

 

Απορρίπτουμε την ορθότητα της υπόθεσης Η3ζ καθώς καμία εκ των τριών μεταβλητών 

που ορίζουν την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων δεν φαίνεται να επηρεάζει τη 

φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν 

την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

Υπόθεση Η3γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλ-
λήλων.

Υπόθεση Η3δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των 
υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η3ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κα-
τάρτιση των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η3ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλ-
λήλων.
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Συμπεράσματα υπόθεσης Η3 
Από τους ελέγχους των έξι υπο-υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Διαπιστώνουμε πως μία από τις έξι μεταβλητές που προσδιορίζουν το διαμοιρασμό 

γνώσης - και συγκεκριμένα η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων 

στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους - δεν φαίνε-

ται να επηρεάζεται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. 

 

Επιπρόσθετα μία από τις μεταβλητές που συνιστούν την εκπαιδευτική κατάρτιση των 

υπαλλήλων και συγκεκριμένα το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων εμφανίζεται να 

μην επηρεάζει καμία από τις μεταβλητές που προσδιορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

Πολλαπλά σημαντική μεταβλητή 

  

Η μεταβλητή που θεωρήθηκε στον συγκεκριμένο έλεγχο της Υπόθεσης 3 πως προσδι-

ορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοια της εκπαιδευτικής κατάρτισης των υπαλλήλων 

είναι η αξιοποίηση των γνώσεων από την προσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων στο 

χώρο εργασίας τους. Η μεταβλητή αυτή αναδείχτηκε σημαντική και επηρεάζει τις πέντε 

από τις έξι μεταβλητές που ορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

Μεμονωμένα σημαντική μεταβλητή 

 

Από τα συμπεράσματα των έξι υπο-υποθέσεων προκύπτει πως η μεταβλητή «Σχετικό-

τητα σπουδών και εργασίας» επηρεάζει μόνο μία μεταβλητή του διαμοιρασμού γνώσης 

και συγκεκριμένα το διαμοιρασμό της γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα από 

τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους. 
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Η Υπόθεση Η4 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των τιμών των μεταβλητών 

που χαρακτηρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων και που ελέγχονται στις 6 

υπο-υποθέσεις είναι κάτω από την κρίσιμη τιμή 0,10 των ελέγχων. 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των υπο-υποθέσεων που αναδεικνύει ορισμένες μεταβλητές στα-

τιστικά σημαντικές. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η4α κρίνεται απορριπτέα καθώς μόνο μία μεταβλητή εκ των πέντε που χα-

ρακτηρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων αναδεικνύεται σημαντική. 

 

Συγκεκριμένα ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακολούθησης 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τον ίδιο τον υπάλληλο στους συναδέλφους του 

εξαρτάται από το μέγεθος του Καταστήματος, στο οποίο εργάζεται. 

 

 

 

 

 

 

Απορρίπτουμε την ορθότητα της υπόθεσης Η4β καθώς καμία από τις μεταβλητές που 

χαρακτηρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων δεν επηρεάζει τη μεταβλητή του 

ελέγχου. 

Υπόθεση Η4: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από τα 

υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η4α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα υπηρε-
σιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η4β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 
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Η υπόθεση Η4γ δεν γίνεται αποδεκτή καθώς μόνο μία  μεταβλητή εκ των πέντε που χα-

ρακτηρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων αναδεικνύεται σημαντική. 

 

Συγκεκριμένα η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρ-

τάται από τη θέση του υπαλλήλου στο Κατάστημα. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η4δ δεν γίνεται αποδεκτή καθώς μόνο μία  μεταβλητή εκ των πέντε που χα-

ρακτηρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων αναδεικνύεται σημαντική. 

Ο έλεγχος δείχνει πως η χρήση καλής πρακτικής εξαρτάται από τη θέση του υπαλλήλου 

στο Κατάστημα. 

 

 

 

 

 
Η υπόθεση Η4ε απορρίπτεται καθώς μόνο δύο  μεταβλητές εκ των πέντε που χαρακτη-

ρίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος δείχνει πως η μετάδοση καλής πρακτικής εξαρτάται από: 

 το μέγεθος του καταστήματος και  

 τη θέση του υπαλλήλου μέσα στο Κατάστημα. 

 

 

 

 

Υπόθεση Η4γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλή-

λων. 

Υπόθεση Η4δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υ-
παλλήλων.

Υπόθεση Η4ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοι-

χεία των υπαλλήλων. 
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Απορρίπτουμε την υπόθεση Η4ζ καθώς καμία από τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν 

τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων δεν επηρεάζει τη φροντίδα για τη μετάδοση της 

γνώσης πριν την αποχώρηση από την εργασία. 

 

Συμπεράσματα Υπόθεσης Η4 
Από τους ελέγχους των έξι υπο-υποθέσεων καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσμα-

τα: 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Διαπιστώνουμε πως δύο από τις έξι μεταβλητές που προσδιορίζουν το διαμοιρασμό 

γνώσης: 

 ο διαμοιρασμός της γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα από τους συναδέλ-

φους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους. 

 η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους 

πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους  

δεν επηρεάζονται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων. 

 

Επιπρόσθετα διαπιστώνονται τρεις μεταβλητές που ορίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία 

των υπαλλήλων οι οποίες δεν επηρεάζουν καμία από τις μεταβλητές που προσδιορί-

ζουν το διαμοιρασμό γνώσης. Οι μεταβλητές αυτές είναι: 

 ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στην ίδια τράπεζα 

 ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στο ίδιο τμήμα-υπηρεσία της Τράπεζας 

 το μέγεθος του τμήματος-υπηρεσίας στο οποίο ανήκουν οι υπάλληλοι. 

 

Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Από τον έλεγχο των υπο-υποθέσεων προκύπτει πως δύο από τις πέντε μεταβλητές που 

ορίζουν τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων επηρεάζουν περισσότερες από μία με-

ταβλητές του διαμοιρασμού γνώσης. 

 

Συγκεκριμένα: 

Υπόθεση Η4ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλή-
λων. 
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 το μέγεθος του Καταστήματος των υπαλλήλων εμφανίζεται να επηρεάζει το διαμοι-

ρασμό γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν και τη με-

τάδοση καλής πρακτικής. 

 Η θέση των υπαλλήλων στο Κατάστημα φαίνεται να επηρεάζει τη συχνότητα κατα-

φυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές, τη χρήση καθώς και τη μετάδοση 

καλής πρακτικής. 

 

 

 

 

 

Η ορθότητα της Υπόθεσης Η5 γίνεται αποδεκτή καθώς τέσσερις από τις έξι υπο-

υποθέσεις της κρίνονται επίσης αποδεκτές. 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των έξι υπο-υποθέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

Η ορθότητα της υπόθεσης Η5α απορρίπτεται καθώς μόνο μία εκ των τριών μεταβλητών 

που χαρακτηρίζουν τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων ανεδείχθη σημαντική. 

 

Συγκεκριμένα ο έλεγχος έδειξε πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 

την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλή-

λους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την ηλικία των υπαλλήλων. 

 

 

 

 

 

 

Υπόθεση Η5: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από 

τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η5α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων. 

Υπόθεση Η5β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων. 
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Αποδεχόμαστε την υπόθεση Η5β καθώς δύο από τις τρεις μεταβλητές των προσωπι-

κών στοιχείων αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακο-

λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων 

στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία των υπαλλήλων. 

 
 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την υπόθεση Η5γ καθώς δύο από τις τρεις μεταβλητές των προσωπικών 

στοιχείων αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβου-

λές εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία των υπαλλήλων. 

 
 

 

 

 

Η ορθότητα της υπόθεσης Η5δ απορρίπτεται καθώς μόνο μία εκ των τριών μεταβλητών 

που χαρακτηρίζουν τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων ανεδείχθη σημαντική. 

 

Συγκεκριμένα ο έλεγχος έδειξε πως η χρήση καλής πρακτικής των υπαλλήλων εξαρτά-

ται από την Τράπεζα στην οποία εργάζονται. 

 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την υπόθεση Η5ε καθώς δύο από τις τρεις μεταβλητές των προσωπικών 

στοιχείων αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής εξαρτάται από την ηλικία των 

υπαλλήλων και την Τράπεζα στην οποία εργάζονται. 

Υπόθεση Η5γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλή-
λων. 

Υπόθεση Η5δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλ-
λήλων. 

Υπόθεση Η5ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία 
των υπαλλήλων. 
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Αποδεχόμαστε την υπόθεση Η5ζ καθώς δύο από τις τρεις μεταβλητές των προσωπικών 

στοιχείων αναδείχτηκαν σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους 

συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από την 

ηλικία των υπαλλήλων και την Τράπεζα στην οποία εργάζονται. 

 

Συμπεράσματα Υπόθεσης 5 
 
Από τους ελέγχους των πέντε υπο-υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσμα-

τα: 

 

Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Όπως διαπιστώνεται από τους ελέγχους των 6 υπο-υποθέσεων οι τρεις μεταβλητές που 

ορίζουν τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων επηρεάζουν περισσότερες από μία με-

ταβλητές που προσδιορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

Συγκεκριμένα: 

 Η ηλικία των υπαλλήλων επηρεάζει τις πέντε από τις μεταβλητές που προσδιορίζουν 

το διαμοιρασμό γνώσης και συγκεκριμένα το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά 

προγράμματα από τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους και αντίστροφα, τη 

συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές, τη μετάδοση κα-

λής πρακτικής και τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους 

συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

 Το φύλο των υπαλλήλων επηρεάζει δύο από τις μεταβλητές που προσδιορίζουν το 

διαμοιρασμό γνώσης και συγκεκριμένα το διαμοιρασμό της γνώσης που αποκτήθηκε 

μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλ-

φους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους καθώς και τη συχνότητα κατα-

φυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές. 

Υπόθεση Η5ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλή-
λων. 
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 Η τράπεζα στην οποία εργάζονται οι υπάλληλοι επηρεάζει τις τρεις από τις μεταβλη-

τές που προσδιορίζουν το διαμοιρασμό γνώσης και συγκεκριμένα τη χρήση και τη 

μετάδοση καλής πρακτικής και τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-

λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η6 κρίνεται απορριπτέα καθώς η πλειοψηφία των έξι υπο-υποθέσεων α-

πορρίπτονται εξαιτίας των τιμών των υπό έλεγχο μεταβλητών, οι οποίες κινούνται εκτός 

του πεδίου αποδοχής των ελέγχων. 

 

Αναλύουμε τις έξι υπο-υποθέσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την ορθότητα της υπόθεσης Η6α καθώς τρεις από τις πέντε μεταβλητές 

του ελέγχου αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακο-

λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους 

συναδέλφους τους εξαρτάται από τα ακόλουθα κίνητρα μετάδοσης γνώσης: 

 

 "Ηθική επιβράβευση από ανώτερους"  

  "Ειδικό Χρηματικό bonus"  

 "Γνωστοποίηση ονόματος"  

 
 
 

Η6: Ο διαμοιρασμός της γνώσης εξαρτάται από τον κινητή-
ριο μηχανισμό για την ενίσχυσή του. 

Υπόθεση Η6α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τον 
κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης. 
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Η υπόθεση Η6β απορρίπτεται καθώς αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική μία μόνο μετα-

βλητή από τις πέντε που ορίζουν τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοι-

ρασμού γνώσης. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την παρακο-

λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων 

στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική ε-

πιβράβευση από ανώτερους". 

 

 

 

 

 

 

Απορρίπτουμε την υπόθεση Η6γ καθώς μόνο δύο από τις πέντε μεταβλητές του ελέγ-

χου αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές. 

 

Συγκεκριμένα προέκυψε πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για 

συμβουλές εξαρτάται από τα ακόλουθα κίνητρα μετάδοσης γνώσης: 

 "Καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στην αξιολόγηση"  

 "Ειδικό Χρηματικό bonus"  

 

 
 

 

 

 

 

Υπόθεση Η6β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρα-
σμού γνώσης. 

Υπόθεση Η6γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενί-

σχυση του διαμοιρασμού γνώσης. 
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Απορρίπτουμε την υπόθεση Η6δ καθώς μόνο δύο από τις πέντε μεταβλητές του ελέγ-

χου αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές. 

 

Το συμπέρασμα του ελέγχου είναι πως η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε 

άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τα ακόλουθα κίνητρα μετάδοσης γνώσης: 

 "Καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στην αξιολόγηση"  

 "Γνωστοποίηση ονόματος"  

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η6ε απορρίπτεται καθώς αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική μία μόνο μετα-

βλητή από τις πέντε που ορίζουν τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοι-

ρασμού γνώσης. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής εξαρτάται από το κίνητρο μετά-

δοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηματικό bonus". 

 

 

 

 

 

 

Η ορθότητα της υπόθεσης Η6ζ γίνεται αποδεκτή καθώς αναδείχθηκαν σημαντικές 4 από 

τις πέντε μεταβλητές του ελέγχου. 

 

Υπόθεση Η6δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την 

ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης. 

Υπόθεση Η6ε: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανι-

σμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης. 

Υπόθεση Η6ζ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλή-
λων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την ερ-
γασία τους εξαρτάται από τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση 
του διαμοιρασμού γνώσης. 
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Συγκεκριμένα προέκυψε πως η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων 

στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται 

από: 
 Την ύπαρξη Ορατού Κινήτρου μετάδοσης γνώσης και τα ακόλουθα κίνητρα μετάδο-

σης γνώσης:  

 "Ηθική επιβράβευση από ανώτερους" 

 "Καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στην αξιολόγηση"  

 "Ειδικό Χρηματικό bonus"  

 

Συμπεράσματα Υπόθεσης 6 
 
Από τους ελέγχους των έξι επιμέρους υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπερά-

σματα: 

 

Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Διαπιστώνονται ορισμένα κίνητρα μετάδοσης γνώσης τα οποία επηρεάζουν περισσότε-

ρες από μία δραστηριότητες του διαμοιρασμού γνώσης. 

Συγκεκριμένα: 

 Το κίνητρο της ηθικής επιβράβευσης από ανώτερους φαίνεται να επηρεάζει τρεις 

από τις έξι μεταβλητές του διαμοιρασμού γνώσης. Επηρεάζει τους υπαλλήλους στο 

διαμοιρασμό της γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα των ίδιων και των συνα-

δέλφων τους καθώς και στη μετάδοση της γνώσης τους πριν την αποχώρησή τους 

από την εργασία τους. 

 Το κίνητρο της καταγραφής της κίνησης και προσμέτρησης στην αξιολόγηση των 

υπαλλήλων επηρεάζει τρεις από τις έξι δραστηριότητες του διαμοιρασμού γνώσης 

και συγκεκριμένα τη συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβου-

λές, τη χρήση καλής πρακτικής και τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης τους 

στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

 Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηματικό bonus" αναδεικνύεται στατιστικά 

σημαντικό σε τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές του διαμοιρασμού γνώσης. Επη-

ρεάζει τους υπαλλήλους στο διαμοιρασμό της γνώσης τους από εκπαιδευτικά προ-

γράμματα στους συναδέλφους τους, στη συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συνα-

δέλφους για συμβουλές, τη μετάδοση καλής πρακτικής και τη φροντίδα για τη μετά-

δοση της γνώσης τους στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 

εργασία τους. 
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 Το κίνητρο "Γνωστοποίηση ονόματος" εμφανίζεται να επηρεάζει δύο από τις έξι 

δραστηριότητες του διαμοιρασμού γνώσης και συγκεκριμένα το διαμοιρασμό της 

γνώσης των υπαλλήλων από εκπαιδευτικά προγράμματα στους συναδέλφους τους 

και τη χρήση καλής πρακτικής. 

 

Μεμονωμένα σημαντική μεταβλητή 

 Κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστώθηκε μία από τις μεταβλητές που προσδι-

ορίζουν την έννοια του κινητήριου μηχανισμού, η οποία επηρεάζει μία μόνο δραστη-

ριότητα του διαμοιρασμού γνώσης. Συγκεκριμένα η ύπαρξη ορατού κινήτρου μετά-

δοσης γνώσης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης 

των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργα-

σία τους. 
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Η υπόθεση Η7 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η μεταβλητή «συχνότητα παρακολούθησης 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων» δεν αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική και δεν ε-

πηρεάζει το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα από τους υπαλλή-

λους στους συναδέλφους τους και αντίστροφα, όπως διαπιστώθηκε στις δύο υπο-

υποθέσεις: 

  

 
 
 

Υπόθεση Η7: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύ-
πτει από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από τη 
συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων 

Υπόθεση Η7α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τη συχνότη-
τα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 
και  

 
Υπόθεση Η7β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 

από τη συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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Η ορθότητα της υπόθεσης Η8 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς καμία από τις τέσσερις με-

ταβλητές που ορίζουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν επηρεά-

ζουν το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα από τους υπαλλήλους 

στους συναδέλφους τους και αντίστροφα, όπως διαπιστώθηκε στις δύο υπο-υποθέσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Οι μεταβλητές που ορίζουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και οι 

οποίες δεν αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές είναι: 

 Το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων. 

 Οι απορίες-προβλήματα που τίθενται στα σεμινάρια 

 Τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν στα σεμινάρια 

Υπόθεση Η8: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει 
από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από την προ-
τεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του εκπαι-
δευτικού προγράμματος 

Υπόθεση Η8α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
 

και  

 

Υπόθεση Η8β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από την προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Η υπόθεση Η9 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των μεταβλητών που αφο-

ρούν τη μάθηση από απόσταση και που ελέγχονται στις δύο υπο-υποθέσεις δεν ανα-

δεικνύονται στατιστικά σημαντικές για το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προ-

γράμματα από τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους και αντίστροφα. 

 

Οι υπο-υποθέσεις της υπόθεσης Η9 οι οποίες απορρίπτονται είναι οι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Οι μεταβλητές που δεν αναδείχθηκαν σημαντικές σε κανέναν από τους δύο ελέγχους 

των υπο-υποθέσεων είναι: 

 Η εφαρμογή μεθόδων μάθησης από απόσταση 

 Η επιθυμία συμμετοχής σε προγράμματα μάθησης από απόσταση 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα μάθησης από απόσταση 

Η9: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την 
εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από την εφαρμογή των 
μεθόδων μάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλ-
λήλων απέναντι σε αυτές 

Υπόθεση Η9α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ίδιους 
τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την εφαρ-
μογή των μεθόδων μάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλ-
λήλων απέναντι σε αυτές. 
 

και 

 

Υπόθεση Η9β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συνα-
δέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από την εφαρμογή των μεθόδων μάθησης από απόσταση και τη στά-
ση των υπαλλήλων απέναντι σε αυτές. 
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Μεμονωμένα σημαντική μεταβλητή 

Η μοναδική μεταβλητή που αφορά τη μάθηση από απόσταση και αναδεικνύεται σημα-

ντική είναι η άποψη των υπαλλήλων για τη δυνατότητα αντικατάσταση της παραδοσια-

κής εκπαίδευσης με εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Η μεταβλητή αυτή φαίνεται να επη-

ρεάζει το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα των υπαλλήλων στους 

συναδέλφους τους. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η10 γίνεται αποδεκτή καθώς οι μεταβλητές που ορίζουν την αποτελεσματι-

κότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική πολιτική αναδεικνύονται αμφό-

τερες σημαντικές για το διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα των υ-

παλλήλων στους συναδέλφους τους και αντίστροφα. 
 

Οι δύο επιμέρους υποθέσεις που συνιστούν την υπόθεση Η10 που αποδεχόμαστε εί-

ναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η10: O διαμοιρασμός της γνώσης που προκύπτει από την 
εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από την αποτελεσματι-
κότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική 
πολιτική 

Υπόθεση Η10α: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτι-
κή πολιτική. 
 
και  

 
Υπόθεση Η10β: Ο διαμοιρασμός της γνώσης που αποκτήθηκε μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρ-
τάται από την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι 

στην εκπαιδευτική πολιτική. 
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Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Οι μεταβλητές που αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές και για τις δύο μεταβλητές 

που ορίζουν το διαμοιρασμό της γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα είναι: 

 Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την παρακολούθηση εκπαι-

δευτικού προγράμματος.  

 Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμμα-

τα της Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Υπόθεση Η11 γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των τιμών των μεταβλητών που 

ορίζουν την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές 

στους τέσσερις ελέγχους των μεταβλητών που συνιστούν τον καθημερινό διαμοιρασμό 

γνώσης στο χώρο εργασίας. 

 

 

 

 

 

Η ορθότητα της υπόθεσης Η11α κρίνεται απορριπτέα καθώς μόλις μία από τις τρεις με-

ταβλητές που ορίζουν την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας και συγκεκριμένα ο εύκο-

λος εντοπισμός αρμόδιου συναδέλφου επηρεάζει τη συχνότητα καταφυγής σε έμπει-

ρους συναδέλφους για συμβουλές. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η11β γίνεται αποδεκτή καθώς και οι τρεις μεταβλητές που ορίζουν την πολι-

τική επικοινωνίας της εταιρείας επηρεάζουν τη χρήση καλής πρακτικής. 

Υπόθεση H11: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας 
της εταιρείας. 

Υπόθεση H11α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από  την πολιτική επικοινωνίας της εταιρεί-
ας. 

Υπόθεση Η11β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της ε-

ταιρείας. 
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Ο έλεγχος έδειξε πως η χρήση καλής πρακτικής εξαρτάται από: 

 Τη συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος  

 Τη συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος  

 Τον εύκολο εντοπισμό του αρμόδιου συναδέλφου 

 

 

 

 

 

Απορρίπτουμε την ορθότητα της υπόθεσης Η11γ καθώς μόνο μία μεταβλητή του ελέγ-

χου και συγκεκριμένα η συχνότητα συνεδριάσεων Τμήματος φαίνεται να επηρεάζει το 

διαμοιρασμό καλής πρακτικής. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η11δ γίνεται αποδεκτή καθώς και οι τρεις μεταβλητές που ορίζουν την πολι-

τική επικοινωνίας της εταιρείας αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές.   

 

Ο έλεγχος έδειξε πως η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους 

συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από: 

 Τη συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος  

 Τη συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος  

 Τον εύκολο εντοπισμό του αρμόδιου συναδέλφου 

 

Συμπεράσματα Υπόθεσης 11 
Από τους ελέγχους των τεσσάρων επιμέρους υποθέσεων προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

 

 

 

Υπόθεση Η11γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από την πολιτική επικοινω-
νίας της εταιρείας. 

Υπόθεση Η11δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-
λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 

εργασία τους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας. 
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Πολλαπλά σημαντικές μεταβλητές 

Το σύνολο των τριών μεταβλητών που ορίζουν την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας 

αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές για περισσότερες από μία  δραστηριότητες που 

ορίζουν τον καθημερινό διαμοιρασμό γνώσης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήματος επηρεάζει δύο από τις τέσσερις με-

ταβλητές του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης και συγκεκριμένα τη χρήση καλής 

πρακτικής και τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης πριν την αποχώρησή από 

την εργασία. 

 Η συχνότητα συνεδριάσεων του Τμήματος επηρεάζει τις τρεις από τις τέσσερις με-

ταβλητές που ορίζουν τον καθημερινό διαμοιρασμό γνώσης  και συγκεκριμένα τη 

χρήση και μετάδοση καλής πρακτικής καθώς και τη φροντίδα για τη μετάδοση της 

γνώσης πριν την αποχώρησή από την εργασία. 

 Ο εύκολος εντοπισμός του αρμόδιου συναδέλφου επηρεάζει τις τρεις από τις τέσσε-

ρις μεταβλητές του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης: την καταφυγή σε έμπειρους 

συναδέλφους για συμβουλές, τη χρήση καλής πρακτικής και τη φροντίδα για τη με-

τάδοση της γνώσης πριν την αποχώρησή από την εργασία. 
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Η υπόθεση Η12 γίνεται αποδεκτή καθώς οι τρεις από τους τέσσερις ελέγχους των υπο-

υποθέσεων που τη συνιστούν αναδεικνύουν τις μεταβλητές που αφορούν τη διαφορά 

επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας σημαντικές. 

 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη επιμέρους υπόθεση Η12α δεν γίνεται αποδεκτή καθώς καμία από τις 

δύο μεταβλητές που ορίζουν τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας δεν επηρεάζει 

τη συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές. 

 

Η αναζήτηση και η μετάδοση πληροφοριών σε συνάρτηση με τη διοικητική ιεραρχία των 

υπαλλήλων επηρεάζουν τόσο τη χρήση και τη μετάδοση καλής πρακτικής όσο και τη 

φροντίδα μετάδοσης γνώσης πριν την αποχώρηση από την εργασία, όπως δείχνουν οι 

υπόλοιπες επιμέρους υποθέσεις: 

 
 

Υπόθεση H12: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικη-
τικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων 

Υπόθεση H12α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από  τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιε-
ραρχίας μεταξύ των συναδέλφων 

Υπόθεση Η12β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής 
ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων. 

Υπόθεση Η12γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου 
διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων. 
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Η υπόθεση Η13 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των πέντε μεταβλητών που 

ορίζουν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοι-

ρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα κινούνται εκτός συνόλου αποδοχής των υπο-

υποθέσεων που απαρτίζουν την υπόθεση Η13. 

 

 

 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την ορθότητα της υπόθεσης Η13α καθώς οι τρεις από τις πέντε μετα-

βλητές που αναφέρονται στην άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης εντός του Καταστήματος φαίνεται να επηρεάζουν τη 

μεταβλητή του ελέγχου. 

 

Συγκεκριμένα η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρ-

τάται από την αξιολόγηση από τους υπαλλήλους των ακόλουθων μεθόδων διαμοιρα-

σμού γνώσης εντός καταστήματος: 

 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με το διευθυντή και τον επιλεκτικό του διαμοιρασμό γνώσης 

σε μέρος του προσωπικού. 

 Πίνακας ανακοινώσεων 

 Άλλη μέθοδος διαμοιρασμού γνώσης 

 

Υπόθεση H13: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων 
για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 
γνώσης σε ένα Κατάστημα. 

Υπόθεση Η12δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-
λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρ-

Υπόθεση H13α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κα-
τάστημα. 
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Ο έλεγχος των υπόλοιπων υπο-υποθέσεων της υπόθεσης Η13 δείχνει ότι καμία από τις 

πέντε μεταβλητές που αφορούν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 

γνώσης εντός ενός Καταστήματος δεν επηρεάζουν τη χρήση και τη μετάδοση καλής 

πρακτικής καθώς και τη φροντίδα μετάδοσης γνώσης πριν την αποχώρηση από την ερ-

γασία. 

 

Οι τρεις υπο-υποθέσεις που ελέγχθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συμπεράσματα Υπόθεσης 13 
 
Μη σημαντικές μεταβλητές 

Διαπιστώθηκε πως η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κατάστημα δεν επηρεάζει τη χρήση, μετάδοση καλής 

πρακτικής και τη φροντίδα μετάδοσης γνώσης πριν την αποχώρηση από την εργασία. 

 

Οι έλεγχοι των τεσσάρων υπο υποθέσεων έδειξε επιπρόσθετα πως η άποψη των υ-

παλλήλων για τις σταθερές και έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού ενός Κατα-

Υπόθεση Η13β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για 
την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα 
Κατάστημα. 
 
Υπόθεση Η13γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλ-
λήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 
γνώσης σε ένα Κατάστημα. 
 
Υπόθεση Η13δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-
λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την α-
ποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης σε ένα Κα-
τάστημα. 
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στήματος δεν επηρεάζει τις μεταβλητές του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης στο 

χώρο εργασίας. 

 

Μεμονωμένα σημαντικές μεταβλητές 

Οι έλεγχοι των υπο-υποθέσεων έδειξαν πως η αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων, 

του πίνακα ανακοινώσεων και άλλων μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης εντός Καταστή-

ματος επηρεάζουν μονοσήμαντα τη συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 

για συμβουλές. 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η14 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η πλειοψηφία των τιμών των οκτώ μετα-

βλητών που ορίζουν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των εργα-

λείων γνώσης και που ελέγχονται μέσα από τις τέσσερις υπο-υποθέσεις της Η14 δεν 

αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές. 

 
 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη υπο-υπόθεση γίνεται αποδεκτή καθώς τέσσερις από τις οκτώ ανεξάρ-

τητες μεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν σημαντικές. 

 

Ο έλεγχος έδειξε πως η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπειρους συναδέλ-

φους για συμβουλές εξαρτάται από την άποψή τους για τα ακόλουθα εργαλεία γνώσης: 

 Κατάλογος με παραδείγματα και πρακτικές 

 Κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις 

 Ευφυής κατάλογος 

 Forum 

Υπόθεση H14: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από την άποψη των υπαλλήλων 

για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης 

Υπόθεση H14α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης. 
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Απορρίπτουμε την υπόθεση Η14β καθώς ο έλεγχος έδειξε πως η άποψη των υπαλλή-

λων για το εργαλείο γνώσης “Forum” είναι η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή του ελέγ-

χου που επηρεάζει τη χρήση καλής πρακτικής. 

 

 

 

 

 

 

Η ορθότητα της υπόθεσης Η14γ απορρίπτεται καθώς δύο μόνο μεταβλητές που αφο-

ρούν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης 

φαίνεται να επηρεάζουν το διαμοιρασμό καλής πρακτικής. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής εξαρτάται από την άποψη των υ-

παλλήλων για την αποτελεσματικότητα: 

 Forum 

  Help Desk προϊόντων 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η14δ δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η άποψη των υπαλλήλων για το εργαλείο 

Γνώσης: "Συγκριτική Παρουσίαση Ανταγωνισμού" είναι η μοναδική μεταβλητή που επη-

ρεάζει τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους 

τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

 

 
 

Υπόθεση Η14β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για 
την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης. 

Υπόθεση Η14γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλ-

λήλων για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης. 

Η14δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων 
στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την εργα-
σία τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτε-
λεσματικότητα των εργαλείων γνώσης. 
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Συμπεράσματα Υπόθεσης 14 
 
Μη σημαντικές μεταβλητές 

Η άποψη των υπαλλήλων για ορισμένα από τα εργαλεία γνώσης σε μία Τράπεζα δεν 

φαίνεται να τους επηρεάζει σε καμία δραστηριότητα του καθημερινού διαμοιρασμού της 

γνώσης τους στο χώρο εργασίας τους. 

 

Οι μεταβλητές που δεν αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές σε κανέναν από τους τέσ-

σερις επί μέρους ελέγχους είναι η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα: 

 Του ηλεκτρονικού συστήματος εγκυκλίων εγγράφων 

 Του οδηγού πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας. 

 

Πολλαπλά σημαντική μεταβλητή 

Οι έλεγχοι των υπο-υποθέσεων έδειξαν πως η άποψη των υπαλλήλων για το εργαλείο 

γνώσης του “forum” είναι στατιστικά σημαντική για περισσότερες από μία δραστηριότη-

τες του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης στο χώρο εργασίας και συγκεκριμένα για 

την καταφυγή σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές, τη χρήση και τη μετάδοση κα-

λής πρακτικής. 

 

Μεμονωμένα σημαντικές μεταβλητές 

Από τις επιμέρους υποθέσεις της Η14 διαπιστώνουμε πως ορισμένες από τις μεταβλη-

τές που ορίζουν την αξιολόγηση των εργαλείων γνώσης σε μία Τράπεζα επηρεάζουν 

μονοσήμαντα ορισμένες από τις δραστηριότητες του καθημερινού διαμοιρασμού γνώ-

σης στο χώρο εργασίας. 

 

Αναλυτικά: 

 Η αξιολόγηση της συγκριτικής παρουσίασης των προϊόντων των ανταγωνιστικών 

τραπεζών επηρεάζει τους υπαλλήλους μόνο κατά τη φροντίδα μετάδοσης της γνώ-

σης τους πριν την αποχώρησή τους από την εργασία τους. 

 Η αξιολόγηση του Help Desk προϊόντων επηρεάζει μόνο τη μετάδοση καλής πρακτι-

κής. 

 Επιπρόσθετα η αξιολόγηση ενός καταλόγου με παραδείγματα και πρακτικές, με συ-

χνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις και με ευφυείς τρόπους εντοπισμού αρ-

μόδιων στελεχών επηρεάζουν μόνο τη συχνότητα με την οποία συμβουλεύονται οι 

υπάλληλοι τους έμπειρους συναδέλφους τους. 
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Η υπόθεση Η15 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς οι τέσσερις επιμέρους υποθέσεις που την 

απαρτίζουν απορρίπτονται εξαιτίας των τιμών των μεταβλητών που ελέγχονται. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η15α απορρίπτεται καθώς μόνο μία από τις πέντε μεταβλητές που αφορούν 

τα κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης και συγκεκριμένα η ταχύτητα άντλησης πληρο-

φόρησης ενός εργαλείου γνώσης επηρεάζει τη συχνότητα με την οποία οι υπάλληλοι 

καταφεύγουν σε έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απορρίπτουμε την ορθότητα των υποθέσεων Η15β και Η15γ επειδή μόλις ένα από τα 

πέντε κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης και συγκεκριμένα η πληρότητα πληροφόρη-

σης φαίνεται να επηρεάζει τις συγκεκριμένες δύο παραμέτρους καθημερινού γνώσης, τη 

χρήση και μετάδοση καλής πρακτικής. 

Υπόθεση H15: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής των 
υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης 

Υπόθεση H15α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους 
για συμβουλές εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων 

για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης 

Υπόθεση Η15β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλ-
λήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης. 
 
και 

 
Υπόθεση Η15γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής 

των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης. 
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Η υπόθεση Η15δ απορρίπτεται καθώς καμία από τις μεταβλητές που περιγράφουν τα 

κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης δεν αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική για να επη-

ρεάζει τη φροντίδα των υπαλλήλων να μεταδώσουν τη γνώση τους πριν αποχωρήσουν 

από κάποια εργασία. 

 

Συμπεράσματα Υπόθεσης Η15 
 
Από τον έλεγχο των τεσσάρων επιμέρους υποθέσεων της υπόθεσης Η15 προκύπτουν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Μη σημαντικές μεταβλητές 

Οι έλεγχοι έδειξαν πως κανένα από τα κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης δεν επη-

ρεάζει τους υπαλλήλους να μεταδώσουν τη γνώση τους πριν αποχωρήσουν από την 

εργασία τους. 

 

Επιπρόσθετα, ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής εργαλείων γνώσης φαίνεται να μην 

επηρεάζουν καμία από τις δραστηριότητες του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης. Τα 

συγκεκριμένα κριτήρια του εργαλείο γνώσης είναι: 

 Η εξοικείωση χρήσης  

 Η αμεσότητα χρήσης 

 Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο επιλογής 

 

Πολλαπλά σημαντική μεταβλητή 

Η πληρότητα πληροφόρησης φαίνεται να επηρεάζει παραπάνω από μία δραστηριότητες 

του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι επηρεάζονται κατά 

τη χρήση και μετάδοση καλής πρακτικής από την πληρότητα της πληροφόρησης που 

λαμβάνουν. 

 

 

Υπόθεση Η15δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υπαλ-
λήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους από την 
εργασία τους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων 
για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 460 

Μεμονωμένα σημαντική μεταβλητή 

Η ταχύτητα της άντλησης πληροφόρησης εμφανίζεται στατιστικά σημαντική μόνο για μία 

από τις εκφάνσεις του καθημερινού διαμοιρασμού γνώσης στον εργασιακό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη στατιστική υπόθεση κρίνεται αποδεκτή καθώς δύο από τους τέσσερις 

ελέγχους των επιμέρους υποθέσεων καταλήγουν σε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.  

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή του ελέγχου, η ύπαρξη μεθόδου μετάδοσης από τον υπάλληλο 

στο σύνολο του προσωπικού αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική και επηρεάζει τη χρή-

ση και τη μετάδοση καλής πρακτικής από τους υπαλλήλους, ενώ δεν επηρεάζει τη συ-

χνότητα που συμβουλεύονται έμπειρους συναδέλφους τους και τη φροντίδα τους να με-

ταδώσουν τη γνώση τους πριν αποχωρήσουν από τη θέση της εργασίας τους. 

 

Οι έλεγχοι των επιμέρους υποθέσεων οι οποίοι κατέληξαν σε στατιστικά σημαντικό απο-

τέλεσμα είναι οι: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπο-υποθέσεις οι οποίες απορρίφθηκαν είναι οι: 

Υπόθεση H16: O καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο 
χώρο εργασίας εξαρτάται από την ύπαρξη υφιστάμενης 
μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνο-

λο του προσωπικού  

Υπόθεση Η16β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλ-
λους συναδέλφους εξαρτάται από την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου 
μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 
 

και  

 

Υπόθεση Η16γ: Ο διαμοιρασμός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από  την ύπαρξη υφιστάμε-
νης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του 

προσωπικού. 
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Υπόθεση H16α: Η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλ-
φους για συμβουλές εξαρτάται από την ύπαρξη  υφιστάμενης με-
θόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του 
προσωπικού. 
 

και  

 
Υπόθεση Η16δ: Η φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης των υ-
παλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την αποχώρησή τους 
από την εργασία τους εξαρτάται από  την ύπαρξη  υφιστάμενης 
μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του 
προσωπικού. 
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Η υπόθεση Η17 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς η οικειοθελής ή μη αποχώρηση ενός υ-

παλλήλου δεν επηρεάζει τη φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης του πριν την παύση 

της εργασίας του. 

 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι στατιστικά σημαντικό και δείχνει πως η απόφαση και ο 

τρόπος που οι υπάλληλοι μεταδίδουν τη γνώση τους πριν αποχωρήσουν από την ερ-

γασία τους εξαρτάται από το αν η αποχώρηση αφορά μετάθεση, συνταξιοδότηση ή πα-

ραίτηση. 

Υπόθεση Η17: Η μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση 
ενός υπαλλήλου εξαρτάται από το αν η αποχώρηση είναι οικει-
οθελής. 

Υπόθεση Η18: Η μετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση 
ενός υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της οικειοθελούς απο-
χώρησης. 
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Η υπόθεση γίνεται αποδεκτή καθώς μία από τις δύο υπο-υποθέσεις που τη συνιστούν 

παράγει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. 

 

 
 

 

 

 

Η υπόθεση Η19α απορρίπτεται και δείχνει ότι η άποψη των υπαλλήλων για το αν υιοθε-

τούν νέο τρόπο εργασίας μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

δεν επηρεάζεται από τη συχνότητα που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 

ούτε από το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά την το-

ποθέτησή τους στην τωρινή θέση. 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η19β γίνεται αποδεκτή καθώς μία από της δύο μεταβλητές που αφορούν τη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική.  

 

Ο έλεγχος δείχνει πως η συχνότητα που παρακολουθούν οι υπάλληλοι εκπαιδευτικά 

προγράμματα επηρεάζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα εκπαιδευτικά προγράμμα-

τα της Τράπεζας ότι τους παρέχουν νέες γνώσεις. 

 
 
 

 

Υπόθεση Η19: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματι-
κότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από τη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Υπόθεση Η19α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας με-
τά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από 

τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Υπόθεση Η19β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα 
από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από τη 
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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Συμπεράσματα Υπόθεσης Η19 

Οι έλεγχοι των δύο επιμέρους υποθέσεων που συνιστούν την Υπόθεση Η19 δείχνουν 

πως η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την τοποθέτηση 

των υπαλλήλων στην τωρινή τους θέση δεν φαίνεται να επηρεάζει καμία από τις μετα-

βλητές που αφορούν την άποψή τους για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

 

Επιπρόσθετα η συχνότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνε-

ται να επηρεάζει τους υπαλλήλους μόνο στην εμπιστοσύνη που δείχνουν ότι μπορούν 

να τους παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και όχι στην εμπιστοσύνη ότι υιοθετούν 

νέους τρόπους εργασίας μετά την παρακολούθησή τους. 
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Η υπόθεση Η20 γίνεται αποδεκτή καθώς αμφότερες οι δύο υποθέσεις που τη συνιστούν 

παράγουν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδεχόμαστε την ορθότητα της υπόθεσης Η20α καθώς μία εκ των δύο μεταβλητών 

που αφορούν την ιδιότητα των εισηγητών εκπαίδευσης και συγκεκριμένα η σημαντικό-

τητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή επηρεάζει την άποψή τους για την υιοθέτηση νέ-

ων τρόπων εργασίας μετά την παρακολούθησή των σεμιναρίων εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η20β γίνεται αποδεκτή καθώς η μία εκ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών 

του ελέγχου αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική. Ο έλεγχος δείχνει πως οι υπάλληλοι ε-

πηρεάζονται στην άποψη για το αν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας παρέ-

χουν νέες γνώσεις από το αν αυτά πραγματοποιούνται από εισηγητές που εργάζονται 

στην τράπεζα ή αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας.  

Υπόθεση Η20: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από 
την ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δί-
νουν οι υπάλληλοι σε αυτή.

Υπόθεση Η20α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας 
μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται 
από την ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι 

υπάλληλοι σε αυτή. 

Υπόθεση Η20β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα 
από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από την 
ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλλη-

λοι σε αυτή. 
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Η υπόθεση Η21 απορρίπτεται καθώς η ορθότητα των δύο επιμέρους υποθέσεων δεν 

γίνεται αποδεκτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση απορρίπτεται καθώς μόλις μία από τις τρεις μεταβλητές που αφορούν το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου φαίνεται να επηρεάζει την άποψη των υπαλ-

λήλων για το αν υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο εργασίας τους μετά από την παρακο-

λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Συγκεκριμένα ο έλεγχος έδειξε πως τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου επηρεάζουν τους υπαλλήλους  στην άποψή τους για το αν υιο-

θετούν κάτι νέο στον τρόπο εργασίας τους μετά από την παρακολούθησή του. 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση Η21β απορρίπτεται καθώς καμία από τις μεταβλητές που αφορούν το περι-

εχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν επηρεάζουν την άποψη των υπαλλή-

λων ότι αυτά παρέχουν νέες γνώσεις. 

Υπόθεση Η21: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από 
την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχό-

μενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

Υπόθεση Η21α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας 
μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται 
από την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο 

του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Υπόθεση Η21β: Η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα 
από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από την 
προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόμενο του εκ-
παιδευτικού σεμιναρίου.
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Η υπόθεση Η22 γίνεται αποδεκτή καθώς και οι δύο υπο-υποθέσεις που τη συνθέτουν 

παράγουν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. 

 

Συγκεκριμένα, αμφότερες η συχνότητα και ο λόγος καταφυγής των υπαλλήλων στους 

ενημερωτικούς οδηγούς επηρεάζουν τόσο την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ίδιοι στην 

αποτελεσματικότητά τους για τη διεκπεραίωση των θεμάτων τους όσο και την ικανοποί-

ηση που εισπράττουν από το περιεχόμενό τους. 

 

Οι υπο-υποθέσεις που ελέγχθηκαν είναι οι: 

 

 
 

Υπόθεση Η22: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα των βάσεων γνώσης εξαρτάται από τη συχνό-
τητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και 
εγχειρίδια για συνδρομή στην εργασία τους. 

Υπόθεση Η22α: Η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των οδηγών 
για τη διεκπεραίωση εργασιακών θεμάτων εξαρτάται από τη συχνότη-
τα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε αυτούς. 
 
Υπόθεση Η22β: Η ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέσιμου 
ενημερωτικού υλικού εξαρτάται από τη συχνότητα και το λόγο κατα-

φυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια. 
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Αποδεχόμαστε την υπόθεση Η23 καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές που ελέγχονται στις 

δύο επιμέρους υποθέσεις αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές. 

 

Οι έλεγχοι των δύο υπο-υποθέσεων δείχνει πως τόσο η μορφή του ενημερωτικού υλι-

κού όσο και η ευκολία αναζήτησης του περιεχομένου του επηρεάζουν την εμπιστοσύνη 

που δείχνουν οι υπάλληλοι στην αποτελεσματικότητά των ενημερωτικών οδηγών για τη 

διεκπεραίωση των θεμάτων τους όσο και την ικανοποίηση που εισπράττουν από το πε-

ριεχόμενό τους. 

 

Οι δύο υπο-υποθέσεις που συνθέτουν την Υπόθεση Η23 είναι οι: 

 
 
 

Υπόθεση Η23: Η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελε-
σματικότητα των βάσεων γνώσης εξαρτάται από τα χαρακτη-
ριστικά του ενημερωτικού υλικού. 

Υπόθεση Η23α: Η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των οδη-
γών για τη διεκπεραίωση εργασιακών θεμάτων εξαρτάται από τα χα-
ρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού. 
 
και 

 
Υπόθεση Η23β: Η ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέσιμου 
ενημερωτικού υλικού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ενημερω-

τικού υλικού. 
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Στην ενότητα αυτή αναλύουμε τα αποτελέσματα δέκα παλινδρομήσεων, οι οποίες συ-

σχετίζουν ως εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας τις κύριες μεταβλητές των ελέγχων 

υποθέσεων που περιγράφουν τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πρακτικές της 

διαχείρισης γνώσης και ως ερμηνευτικές μεταβλητές όλες τις μεταβλητές των ελέγχων 

υποθέσεων της έρευνας, ανεξάρτητα από το αν αυτές αναδείχθηκαν στατιστικά σημα-

ντικές μέσα από τους ελέγχους chi-square.  

 

Σε κάθε παλινδρόμηση ξεκινάμε με την αποδοχή-απόρριψη των ελέγχων υποθέσεων 

που λαμβάνουν υπόψη την κατεύθυνση της μεταβολής. Επιπλέον σε κάθε παλινδρόμη-

ση γίνεται μία αντιπαραβολή των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών μέσα από τους ε-

λέγχους  chi-square με τις στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές μεταβλητές των παλιν-

δρομήσεων. Επίσης εξετάζεται η βαρύτητα επιρροής των ερμηνευτικών μεταβλητών 

πάνω στην εξαρτημένη. Η ανάλυση της κάθε παλινδρόμησης ολοκληρώνεται με την 

παράθεση των διαπιστώσεων που προκύπτουν από τους πίνακες της παλινδρόμησης, 

οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα αυτή.  

 

Στο τέλος της συγκεκριμένης ενότητας παρατίθεται σχηματικά μία συνοπτική παρουσία-

ση της πολλαπλής επιρροής ορισμένων ερμηνευτικών μεταβλητών. 

 

Στο Παράρτημα επιπλέον παραθέτουμε συγκεντρωτικούς πίνακες, οι οποίοι παρουσιά-

ζουν σε συνοπτική μορφή το αποτέλεσμα των εξειδικευμένων ελέγχων υποθέσεων. 

 

 

 

 

 

4.4ii Ανάλυση Εξειδικευμένων Υποθέσεων με τη χρήση των παλινδρομήσεων 
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Ανάλυση 1ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Διαμοιρασμός της γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

(BV20) 

 

Συντελεστές Γραμμικής Παλιν-
δρόμησης 

Διαμοιρασμός της γνώσης από τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα (BV20) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant -2,033 0,039   
Βοήθεια-Κατευθύνσεις έμπειρων 
(AV2) -0,219 0,013 -0,233 
Γνώση τρίτων πάντα εφαρμόσιμη 
(CV59) 0,346 0,008 0,262 
Βελτίωση ταχύτητας επίλυσης 
(CV60) -0,700 0,000 -0,505 
Βελτίωση παραγωγικότητας 
(CV61) 0,490 0,007 0,362 
Αποφυγή επανάληψης κόπου 
(CV62) 0,363 0,010 0,316 
Προθυμία Διαμοιρασμού Γνώσης 
με Γνωστοποίηση (CV39) 0,429 0,012 0,243 
Κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 0,483 0,000 0,453 
Κλίμα δικαιοσύνης (AV16) -0,413 0,005 -0,373 
Κλίμα κοινού οράματος (AV18) 0,343 0,004 0,341 
Σχετικότητα σπουδών και εργα-
σίας (AV11) -0,136 0,073 -0,181 
Χρόνος στην ίδια Τράπεζα (FV5) -0,491 0,011 -0,586 
Χρόνος στο ίδιο Τμήμα (FV6) 0,324 0,033 0,227 
Ηλικία (FV1) 0,723 0,011 0,565 
Κίνητρο Μετάδοσης Γνώσης 
"Γνωστοποίηση ονόματος" 
(CV46) -0,226 0,025 -0,253 

Θέματα συζήτησης που ανακύ-
πτουν στα σεμινάρια (BV14) 0,375 0,005 0,290 
Επιθυμία συμμετοχής σε πρό-
γραμμα εξ αποστάσεως μάθησης 
(BV16) 0,770 0,001 0,401 
Συμμετοχή σε πρόγραμμα εξ α-
ποστάσεως μάθησης (BV18) -0,608 0,005 -0,322 

Εμπιστοσύνη στην παροχή νέων 
γνώσεων μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα της Τράπεζας 
(BV23) 0,312 0,025 0,235 
        
R 2  0,601     

2R  0,481     
F 5,011     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 1 

 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 471

Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές  
 

Ο παραπάνω πίνακας της γραμμικής παλινδρόμησης αποκαλύπτει πως η απόφαση 

των υπαλλήλων να μοιραστούν τη γνώση τους μετά την παρακολούθηση ενός εκπαι-

δευτικού προγράμματος επηρεάζεται από 18 μεταβλητές.  

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων για τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις έμπειρων συναδέλ-

φων ως πηγή άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό.  

2. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν η γνώση τρίτων είναι πάντα εφαρμόσιμη 

3. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν βελτιώνεται η  ταχύτητα επίλυσης ενός προβλή-

ματος όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους. 

4. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν βελτιώνεται η  παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους. 

5. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν αποφεύγεται η επανάληψη αναζήτησης και κό-

που όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους. 

6. Η προθυμία των υπαλλήλων για διαμοιρασμό της γνώσης τους σε συνάρτηση με τη 

γνωστοποίηση της κίνησης αυτής. 

7. Το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

8. Το κλίμα δικαιοσύνης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

9. Το κλίμα κοινού οράματος που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

10. Η σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας των υπαλλή-

λων 

11. Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στην ίδια Τράπεζα  

12. Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στο ίδιο Τμήμα  

13. Η ηλικία των υπαλλήλων 

14. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης "Γνωστοποίηση ονόματος"  

15. Τα Θέματα συζήτησης που ανακύπτουν στα σεμινάρια 

16. Η επιθυμία των υπαλλήλων για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης 

17. Η ύπαρξη εμπειρίας συμμετοχής των υπαλλήλων σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

μάθησης  

18. Η  εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υπάλληλοι στη δυνατότητα παροχής νέων γνώσεων 

μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας  
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Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Οκτώ από τις μεταβλητές αυτές συμπεριλαμβάνονται στις 21 μεταβλητές που είχαν α-

ναδειχτεί σημαντικές κατά τους ελέγχους Chi-square: 

1. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν αποφεύγεται η επανάληψη αναζήτησης και κό-

που όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους. 

2. Η προθυμία των υπαλλήλων για διαμοιρασμό της γνώσης τους σε συνάρτηση με τη 

γνωστοποίηση της κίνησης αυτής. 

3. Το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

4. Το κλίμα δικαιοσύνης που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

5. Το κλίμα κοινού οράματος που επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο 

6. Η ηλικία των υπαλλήλων 

7. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης "Γνωστοποίηση ονόματος" 

8. Η  εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υπάλληλοι στη δυνατότητα παροχής νέων γνώσεων 

μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας 

 
Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών 
Τη μεγαλύτερη βαρύτητα επιρροής στην εξαρτημένη μεταβλητή παρουσιάζει:  

 Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στην ίδια τράπεζα 

και ακολουθεί 

 Η ηλικία των υπαλλήλων 

 

Αντίθετα τη μικρότερη βαρύτητα επιρροής φαίνεται να παρουσιάζει: 

 Η σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας των υπαλλή-

λων 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι 18 μεταβλητές της γραμμικής παλινδρόμησης την 

απόφαση των υπαλλήλων να διαμοιραστούν τη γνώση που αποκόμισαν, μετά την πα-

ρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, περιγράφεται ακολούθως: 

 

Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έ-
μπειρων συναδέλφων είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που αποκομί-
ζουν από ένα σεμινάριο. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως όσοι εκτιμούν την αξία της 
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μεταδιδόμενης γνώσης αποφασίζουν και οι ίδιοι να λειτουργήσουν ανάλογα, μετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα που αξιολογούν οι υπάλληλοι ότι ενέχει η χρήση 

της γνώσης των άλλων συναδέλφων, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν πως η γνώση των τρίτων είναι πάντα εφαρμόσι-
μη, είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που αποκομίζουν από ένα σε-
μινάριο.  

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν ότι βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προ-
βλήματος όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων, είναι πιο πιθανόν να μη 
μεταδίδουν τη γνώση που αποκομίζουν από ένα σεμινάριο.   

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν ότι βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζόμε-
νου, όταν αυτός χρησιμοποιεί τη γνώση των συναδέλφων του, είναι πιο πιθα-
νόν να μεταδίδουν τη γνώση που αποκομίζουν από ένα σεμινάριο. 

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν πως αποφεύγεται η επανάληψη της διπλής ανα-
ζήτησης και κόπου, όταν χρησιμοποιούν  τη γνώση των συναδέλφων τους, 
είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που αποκομίζουν μετά την παρα-
κολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  
Οι παραπάνω διαπιστώσεις  δείχνουν πως οι υπάλληλοι που εκτιμούν την αποτελε-

σματικότητα του διαμοιρασμού της γνώσης προτίθενται να μεταδώσουν την προσω-

πική τους γνώση. 

 

Εξαίρεση αποτελεί η άποψη των υπαλλήλων για τη βελτίωση της ταχύτητας επίλυ-

σης ενός προβλήματος μέσα από το διαμοιρασμό της γνώσης. Αυτό ενδεχομένως 

οφείλεται σε προσωπικές επιφυλάξεις των υπαλλήλων, που αφορούν τη δυνατότητα 

επίλυσης προβλημάτων, μετά την απόκτηση γνώσης από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

 

Επιπρόσθετα: 

 

Οι υπάλληλοι που δείχνουν απροθυμία να μοιραστούν τη γνώση τους είναι πιο 
πιθανόν να μη μοιράζονται και τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, σε σύγκριση με αυτούς που μοιράζονται 
τη γνώση τους με ή χωρίς την επιθυμία γνωστοποίησης αυτής της ενέργειας 
στους ιεραρχικά ανώτερούς τους.   
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Η αρχική διαπίστωση, που προκύπτει από την ανάλυση αυτής της παλινδρόμησης, είναι 

πως οι υπάλληλοι που είναι απρόθυμοι να μοιραστούν γενικά τη γνώση τους προφανώς 

λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών προγραμμά-

των. 
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες δύο τιμές της ερμηνευτικής μεταβλητής, κάνουμε μία ανάλυ-

ση της συγκέντρωσης των απαντήσεων στις δύο ερωτήσεις. Από την ανάλυση αυτή 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που μεταδίδει τη γνώση από 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία των υπαλλήλων που μοιράζονται 

τη γνώση τους, χωρίς αυτό να γίνεται γνωστό στους ανώτερούς τους.  

 

Εντούτοις, υψηλό παρουσιάζεται και το ποσοστό των υπαλλήλων που επιθυμούν τη 

γνωστοποίηση του διαμοιρασμού γνώσης τους στους ανώτερούς τους και ταυτόχρονα 

μοιράζονται τη γνώση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτή η διαπίστωση είναι δυ-

νατόν να ερμηνευτεί κάτω από την επιρροή ενός κινήτρου, στο οποίο αποδίδουν οι ίδιοι 

μεγάλη σπουδαιότητα. Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται από τη δυνατότητα γνωστοποί-

ησης της ενέργειας διαμοιρασμού γνώσης ενθαρρύνονται στην απόφασή τους να μοι-

ραστούν τη γνώση, την οποία αποκόμισαν από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο.  

 

Όσον αφορά το εργασιακό κλίμα που επικρατεί σε έναν εργασιακό χώρο διαπιστώνο-

νται τα παρακάτω: 

 

 Όσο καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας τόσο πιο 
πιθανό είναι να προθυμοποιούνται οι υπάλληλοι να μεταδώσουν τη γνώση 
που αποκομίζουν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος.  Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων εν-

θαρρύνει το διαμοιρασμό γνώσης ανάμεσά τους. 
 

 Όσο πιο έντονο κλίμα δικαιοσύνης επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας, τόσο πιο 
πιθανόν είναι να μη μεταδώσουν οι υπάλληλοι τη γνώση που αποκομίζουν, 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαπίστωση 

αυτή ερμηνεύεται  κάτω από τη λογική της ίσης μεταχείρισης. Όταν δεν κυριαρχεί η 

δικαιοσύνη σε ένα χώρο, οι υπάλληλοι θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους ενδεχομέ-
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νως δεν θα λάβουν την ίδια εκπαίδευση με αυτούς, γεγονός που καθιστά τη μετάδο-

ση γνώσης από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο περισσότερο αναγκαία. 
 
 Όσο πιο έντονο κλίμα κοινού οράματος επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας τόσο 
πιο πιθανόν είναι να δείχνουν πρόθυμοι οι υπάλληλοι να μεταδώσουν τη 
γνώση που αποκομίζουν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι κοινοί στόχοι των υπαλλήλων ενώ-

νουν σε μεγάλο βαθμό τους υπαλλήλους, οι οποίοι δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία 

να μεταδώσουν τη γνώση τους. 
 
Όσο πιο σχετικό είναι το αντικείμενο σπουδών με το αντικείμενο εργασίας των 
υπαλλήλων τόσο πιο πιθανόν είναι αυτοί να μη μεταδίδουν τη γνώση που απο-
κομίζουν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  Η διαπί-

στωση αυτή ερμηνεύεται, ενδεχομένως, κάτω από την οπτική της μειωμένης σπουδαιό-

τητας που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν το αντικείμενο 

της εκπαίδευσης, που αφορά την εργασία τους, είναι ίδιο με το αντικείμενο σπουδών 

τους. 
 
Όσο περισσότερο χρόνο εργάζονται οι υπάλληλοι στην ίδια Τράπεζα τόσο πιο 
πιθανό είναι να δείχνουν απρόθυμοι να μεταδώσουν τη γνώση που αποκομίζουν, 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή 

δείχνει πως η εργασιακή εμπειρία στην ίδια Τράπεζα λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 

πρωτοβουλία των υπαλλήλων να μοιραστούν τη γνώση τους. Η ερμηνεία αυτής της δι-

απίστωσης θα πρέπει να αναζητηθεί είτε στη δυσαρέσκεια των υπαλλήλων απέναντι 

στην εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας είτε στην έλλειψη ενδιαφέροντος και προθυμί-

ας που συνδέεται με πολύχρονη κούραση και ενδεχόμενη απογοήτευση από το χώρο 

εργασίας. 
 

Όσο περισσότερο χρόνο παραμένει ένας υπάλληλος στο ίδιο Τμήμα τόσο πιο 
πιθανό είναι να αποφασίσει να μεταδώσει τη γνώση που αποκόμισε, μετά από 
μία εκπαιδευτική διαδικασία. Η ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς έγκειται στην οι-

κειότητα και τη συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ συναδέλφων, μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα παραμονής στο ίδιο Τμήμα, η οποία ενθαρρύνει το διαμοιρασμό της 

γνώσης. 
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Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των υπαλλήλων τόσο πιο πιθανόν είναι να μετα-
δίδουν τη γνώση που αποκομίζουν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι 

εκτιμούν περισσότερο την αξία του διαμοιρασμού της γνώσης. Αυτό, ενδεχομένως, είναι 

ενδεικτικό της έλλειψης ανταγωνισμού, που χαρακτηρίζει τους υπαλλήλους στην αφετη-

ρία της καριέρας τους.  

 
Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα αποδίδουν οι υπάλληλοι στο κίνητρο «Γνωστο-
ποίηση του ονόματος» τόσο πιο πιθανόν είναι να αποφασίσουν να μοιραστούν 
τη γνώση που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
Η διαπίστωση αυτή συνάδει με την τρίτη διαπίστωση αυτής της παλινδρόμησης και α-

ναδεικνύει το κίνητρο της γνωστοποίησης του ονόματος του κατόχου μιας ιδέας ως ση-

μαντικό κινητήριο μοχλό για την απόφαση της μετάδοσης γνώσης και στην περίπτωση 

των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 

Όσο πιο σημαντικά θεωρούν οι υπάλληλοι τα θέματα συζήτησης, που ανακύ-
πτουν κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τόσο πιο πιθανόν είναι 
να δείχνουν απρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση, που αποκομίζουν από την πα-
ρακολούθησή του.  Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως τα θέματα συζήτησης που ανακύ-

πτουν την ώρα της εκπαίδευσης είτε δεν αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες ως τό-

σο σημαντικά ώστε να ενισχύεται η απόφασή τους να μοιραστούν τη γνώση που απο-

κομίζουν μέσα από αυτή τη συμμετοχή, είτε σκόπιμα αποκρύπτονται. 

 

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης είναι πιο πιθανόν να επιθυμούν να μοιραστούν τη γνώση τους, 
μετά την παρακολούθηση ενός παραδοσιακού εκπαιδευτικού προγράμματος.  Η 

ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς συσχετίζεται με τη συχνότητα παρακολούθησης πα-

ραδοσιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης 

δύνανται να πραγματοποιούνται σε πιο συχνή βάση από ότι τα παραδοσιακά, με απο-

τέλεσμα να συμμετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι και να καθίσταται ο διαμοιρασμός 

γνώσης από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια λιγότερο αναγκαίος. Όσοι, επομένως, επιθυ-

μούν τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια εξ αποστάσεως και τα αντιπαραβάλλουν με τα 

παραδοσιακά, αντιλαμβάνονται πόσο πιο αναγκαία είναι η μετάδοση γνώσης στη δεύ-

τερη περίπτωση και αποφασίζουν να τη μεταδώσουν. 
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Οι υπάλληλοι που δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως μάθη-
σης είναι πιο πιθανόν να δείχνουν πρόθυμοι να μεταδώσουν τη γνώση τους, με-
τά την παρακολούθηση ενός παραδοσιακού εκπαιδευτικού προγράμματος.  Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης συσχετίζεται με το αμέσως προηγούμενο αποτέλε-

σμα και δείχνει πως οι υπάλληλοι δείχνουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα προγράμματα 

μάθησης από απόσταση, ενδεχομένως, καθώς εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συχνότητα 

παρακολούθησης και μαζικότερη συμμετοχή. Η σύγκριση με τα παραδοσιακά εκπαιδευ-

τικά σεμινάρια λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός, που τους ωθεί να μοιραστούν τη γνώση 

που αποκομίζουν από τα δεύτερα, καθώς αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της κίνη-

σης αυτής. 

 

Όση μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι υπάλληλοι στη δυνατότητα των εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων να παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στους συμμε-
τέχοντες τόσο πιο πιθανόν είναι αυτοί να δείχνουν προθυμία στη μετάδοση της 
γνώσης που προκύπτει από αυτά. Η διαπίστωση αυτή είναι απόλυτα λογική, καθώς 

στηρίζεται στο συνδετικό κρίκο μεταξύ της θετικής αξιολόγησης της γνώσης από μία εκ-

παιδευτική διαδικασία και της σημαντικότητας μετάδοσής της.  

 

Έλεγχοι Υποθέσεων 
Οι διαπιστώσεις της 1ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων: 
Υ1β, Υ1στ, Υ1θ, Υ1ι, Υ1μ, Υ2α, Υ2ζ, Υ4β, Υ5α, Υ6ε, Υ7στ, Υ7η, Υ7ι. 
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Ανάλυση 2ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Διαμοιρασμός της γνώσης των συναδέλφων από τα εκπαιδευτι-

κά προγράμματα (BV21) 

 

Συντελεστές Γραμμικής Παλινδρόμησης 
Διαμοιρασμός της γνώσης των συναδέλ-
φων από τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

(BV21) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant -0,925 0,338   
Περιορισμός αυτονομίας (CV58) 0,236 0,013 0,242 
Αποφυγή επανάληψης κόπου (CV62) 0,335 0,003 0,302 
Προθυμία Διαμοιρασμού γνώσης με γνωστοποίηση 
(CV39) 0,256 0,087 0,154 
Κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 0,537 0,000 0,534 
Κλίμα αδιαφορίας (AV19) -0,197 0,065 -0,212 
Κλίμα ανασφάλειας (AV20) 0,196 0,022 0,232 
Κλίμα χρονικής πίεσης (AV21) -0,159 0,074 -0,166 
Μορφωτικό Επίπεδο (FV3) 0,238 0,006 0,250 
Χρόνος στο ίδιο Τμήμα (FV6) 0,270 0,055 0,195 
Μέγεθος Τμήματος (FV8) -0,034 0,094 -0,156 
Κίνητρο Μετάδοσης Γνώσης: "Ηθική επιβράβευση" 
(CV43) -0,192 0,008 -0,248 

Συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων (BV1) -0,183 0,042 -0,183 
Αντικατάσταση της παραδοσιακής εκπαίδευσης με εκ-
παίδευση εξ αποστάσεως (BV17) 0,637 0,003 0,285 
        
R 2  0,564     

2R  0,475     
F 6,367     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 2 
 

Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Από τον παραπάνω πίνακα της γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνουμε πως η άπο-

ψη των υπαλλήλων για το αν οι συνάδελφοί τους μοιράζονται με την ομάδα τους τη 

γνώση που απέκτησαν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος  

εξαρτάται από 13 μεταβλητές: 

 

Οι 13 μεταβλητές, των οποίων οι συντελεστές αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικοί στην 

παραπάνω γραμμική παλινδρόμηση είναι οι: 

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων πως περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σκέψης 

όταν χρησιμοποιούν τη γνώση άλλων συναδέλφων 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 479

2. Η άποψη των υπαλλήλων πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και  

κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση άλλων συναδέλφων 

3. Η προθυμία των υπαλλήλων για διαμοιρασμό της γνώσης τους σε συνάρτηση με τη 

γνωστοποίηση της κίνησης αυτής 

4. Το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

5. Το κλίμα αδιαφορίας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

6. Το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

7. Το κλίμα χρονικής πίεσης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

8. Το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων 

9. Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στο ίδιο τμήμα  

10. Το μέγεθος του τμήματος στο οποίο ανήκουν οι υπάλληλοι 

11. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση"  

12. Η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

13. Η άποψη των υπαλλήλων για τη δυνατότητα αντικατάστασης της παραδοσιακής εκ-

παίδευσης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Τέσσερις από αυτές τις μεταβλητές συμπεριλαμβάνονται στις 22 μεταβλητές που είχαν 

αναδειχτεί σημαντικές κατά τους ελέγχους chi-square: 

 

1. Το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

2. Το κλίμα αδιαφορίας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

3. Το κλίμα χρονικής πίεσης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

4. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση"  

 

Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών  
Τη μεγαλύτερη βαρύτητα επιρροής στην εξαρτημένη μεταβλητή παρουσιάζει:  

 το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

και ακολουθεί  

 η άποψη των υπαλλήλων πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης 

και  κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση άλλων συναδέλφων.  

 

Τη μικρότερη επιρροή στην εξαρτημένη μεταβλητή παρουσιάζεται να ασκεί: 
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 η προθυμία των υπαλλήλων για διαμοιρασμό της γνώσης τους σε συνάρτηση με τη 

γνωστοποίηση της κίνησης αυτής. 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι 13 παραπάνω μεταβλητές την άποψη των υπαλ-

λήλων για το αν οι συνάδελφοί τους μοιράζονται με την ομάδα τους τη γνώση που απέ-

κτησαν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο εξής: 

 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης της γνώσης των άλλων διαπιστώνου-

με πως:  

 
 Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως περιορίζεται η αυτονομία της προσωπι-
κής σκέψης όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων, θεωρούν πως οι συ-
νάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

 Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως αποφεύγεται η επανάληψη αναζήτησης 
και κόπου, όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων, θεωρούν πως οι συ-
νάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθη-
ση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

Η πρώτη διαπίστωση δείχνει πως οι υπάλληλοι θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μετα-

δίδουν τη γνώση που αποκόμισαν από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, ακόμη και αν περι-

ορίζει την αυτόνομη προσωπική σκέψη των παραληπτών της, ενδεχομένως για λόγους 

επίδειξης ισχύος. 

 

Η δεύτερη διαπίστωση δείχνει πως οι υπάλληλοι που εκτιμούν την αποτελεσματικότητα 

της χρήσης της γνώσης των συναδέλφων τους για την αποφυγή διπλού κόπου, μοιρά-

ζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προ-

γράμματος. 

 

Επιπρόσθετα: 

 

Οι υπάλληλοι που δείχνουν απροθυμία να μοιραστούν τη γνώση τους  είναι πιο 
πιθανόν να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους δεν μοιράζονται τη γνώση που 
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αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, σε σύ-
γκριση με τους υπαλλήλους που μοιράζονται τη γνώση τους, με ή χωρίς την επι-
θυμία γνωστοποίησης αυτής της ενέργειας στους ιεραρχικά ανώτερούς τους.   
Η αρχική διαπίστωση από το αποτέλεσμα αυτής της παλινδρόμησης είναι πως η απρο-

θυμία των υπαλλήλων να μοιραστούν τη γνώση τους επηρεάζει και την άποψή τους για 

ανάλογη ενέργεια εκ μέρους των συναδέλφων τους. 

 
Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη συγκέντρωση των απαντήσεων στις δύο αυτές ερωτή-

σεις, εξάγουμε συμπεράσματα για την επιρροή της μεταβολής της ερμηνευτικής μετα-

βλητής. Οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν προθυμία ανεξαρτήτως κινητήριου μηχανισμού 

είναι πιο πιθανόν να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους πράττουν το ίδιο. Η πιθανότητα 

μειώνεται, αν και παραμένει υψηλή όταν η προθυμία των υπαλλήλων συνδυάζεται και 

με επιθυμία γνωστοποίησης αυτής της ενέργειας στους ιεραρχικά ανώτερους.  

 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης είναι χρήσιμο να συσχετιστεί με το αποτέλεσμα 

της 6ης διαπίστωσης της 1ης παλινδρόμησης. Διαφαίνεται πως, παρά το γεγονός πως ο 

κινητήριος μηχανισμός της γνωστοποίησης στους ιεραρχικά ανώτερους επηρεάζει θετι-

κά τη μετάδοση γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα, η προθυμία των υπαλλήλων 

να μοιραστούν τη γνώση τους ανεξαρτήτως ανάδειξης, μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύ-

τερη προθυμία μετάδοσης της γνώσης από την εκπαίδευση.. 

 

Όσον αφορά το εργασιακό κλίμα παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 

 Όσο καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο τόσο 
πιο πιθανόν είναι να θεωρούν οι υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους μοιράζο-
νται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος.  Η διαπίστωση αυτή είναι απόλυτα λογική, καθώς οι υπάλληλοι 

που εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους εκφράζουν βεβαιότητα για τις ενέργειες 

διαμοιρασμού της γνώσης των δεύτερων, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευ-

τικού προγράμματος. 

 
 Όσο πιο έντονο κλίμα αδιαφορίας επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο τόσο πιο 
πιθανόν είναι να θεωρούν οι υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους δεν μοιράζο-
νται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή αιτιολογείται, καθώς οι υπάλληλοι αποδίδουν 
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την απροθυμία των συναδέλφων τους, να διαμοιραστούν τη γνώση που αποκόμισαν 

από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο γενικότερο κλίμα αδιαφορίας που επικρατεί 

στο χώρο εργασίας τους. 

 

 Όσο πιο έντονο κλίμα ανασφάλειας επικρατεί σε ένα εργασιακό χώρο τόσο 
πιο πιθανόν είναι να θεωρούν οι υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους μοιράζο-
νται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως το κλίμα ανασφάλειας φέρνει τους 

υπαλλήλους πιο κοντά, με άμεση συνέπεια να έχουν εμπιστοσύνη οι υπάλληλοι στις 

ενέργειες διαμοιρασμού της γνώσης των συναδέλφων τους. 

 

 Όσο πιο έντονο κλίμα χρονικής πίεσης επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας τόσο 
πιο πιθανό είναι να θεωρούν οι υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους δεν μοι-
ράζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευ-
τικού προγράμματος. Η θεώρηση αυτή των υπαλλήλων ερμηνεύεται κάτω από την 

οπτική του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, ο οποίος δυσχεραίνει τη δυνατότητα 

μετάδοσης της γνώσης που αποκτάται στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

από τους συναδέλφους τους. 

 

Επιπρόσθετα: 

 
Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων τόσο πιο πιθανόν 
είναι να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν, 
μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή 

δείχνει πως οι υπάλληλοι με ανώτερο πνευματικό επίπεδο αναπτύσσουν μία θεώρηση 

θετική για τις ενέργειες διαμοιρασμού εκ μέρους των συνάδέλφων τους. 

 

Όσο περισσότερο χρόνο έχουν παραμείνει οι υπάλληλοι στο ίδιο Τμήμα τόσο 
πιο πιθανόν είναι να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Δι-
απιστώνουμε πως η χρονική έκταση της συνεργασίας μεταξύ των ίδιων ατόμων εξα-

σφαλίζει αίσθημα εμπιστοσύνης πως πραγματοποιούνται οι ενέργειες διαμοιρασμού της 

γνώσης, μετά από μία εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιπαραβάλλοντας το αποτέλεσμα αυ-

τής της διαπίστωσης με την 12η διαπίστωση της 1ης παλινδρόμησης συμπεραίνουμε 

πως υπάλληλοι με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα διαμοιράζονται πιο 
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εύκολα τη γνώση που αποκομίζουν από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρίζουν 

πως και οι συνάδελφοί τους λειτουργούν αντίστοιχα. 

 

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος ενός Τμήματος τόσο πιο πιθανόν είναι οι υπάλ-
ληλοι, οι οποίοι το απαρτίζουν, να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους δεν μοιρά-
ζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύεται κάτω από το πρίσμα της μειωμένης 

οικειότητας και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων ενός πολυπληθούς Τμήματος, 

πράγμα που επηρεάζει τη θεώρησή τους σχετικά με τις ενέργειες διαμοιρασμού γνώσης 

εκ μέρους των συναδέλφων τους έπειτα από την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα αποδίδουν οι υπάλληλοι στο κίνητρο της ηθικής 
επιβράβευσης από τους ανώτερούς τους τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν 
πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακο-
λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως, όταν 

το κίνητρο της αναγνώρισης από τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη λειτουργεί ως κινητήρι-

ος μηχανισμός για τους υπαλλήλους, οι ίδιοι εκτιμούν ότι λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο 

και στους συναδέλφους τους και για το λόγο αυτό θεωρούν πως τους μεταδίδουν τη 

γνώση που αποκομίζουν από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

 

Όσο πιο συχνά παρακολουθούν οι υπάλληλοι εκπαιδευτικά σεμινάρια στην 
Τράπεζά τους τόσο πιο πιθανόν είναι να πιστεύουν πως οι συνάδελφοί τους δεν 
μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν, μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευ-
τικού προγράμματος. Η ερμηνεία αυτής της διαπίστωσης έγκειται στη λογική της κατ’ 

ιδίαν επαφής των υπαλλήλων με το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρί-

ων. Η συχνότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι τέτοια, που καθιστά το 

διαμοιρασμό γνώσης από συναδέλφους λιγότερο αναγκαίο, μιας και οι υπάλληλοι θα 

λάβουν σύντομα την εν λόγω γνώση με προσωπική συμμετοχή. 

 

Οι υπάλληλοι που πιστεύουν ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπορεί 
να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα είναι 
πιο πιθανόν να θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση, που 
αποκτούν μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ερμη-

νεία αυτής της διαπίστωσης θα πρέπει να αναζητηθεί στην άποψη των υπαλλήλων σχε-
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τικά με τη σημερινή συχνότητα παρακολούθησης των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και θα πρέπει να συνδεθεί με την ακριβώς προηγούμενη διαπίστωση. 

Οι υπάλληλοι που θεωρούν πως σήμερα δεν παρακολουθούν συχνά παραδοσιακά εκ-

παιδευτικά σεμινάρια κρίνουν το διαμοιρασμό γνώσης από όσους τα παρακολούθησαν 

πιο αναγκαίο. Αντίθετα, εάν υποστηρίζουν πως η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποι-

ηθεί στο μέλλον αποκλειστικά εξ αποστάσεως, διευκολύνεται η συμμετοχή περισσότε-

ρων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση η μετάδοση της γνώσης όσων θα τα παρακολου-

θούν, δεν θα είναι τόσο απαραίτητη. 

 

Έλεγχοι Υποθέσεων 
Οι διαπιστώσεις της 2ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων: Υ8ι, 
Υ8μ, Υ9α, Υ9η, Υ9ι,Υ10α, Υ11β, Υ11δ, Υ13β, Υ14α, Υ14ζ. 
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Ανάλυση 3ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την πα-

ρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος (BV19) 

Συντελεστές 
Γραμμικής Παλινδρόμησης 

Άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργα-
σίας μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος (BV19) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant 3,408 0,000   
Προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό 
σεμιναρίων( BV12) -0,124 0,055 -0,152 
        
R 2  0,023     

2R  0,017     
F 3,736     
Σημαντικότητα του F  0,055     
Πίνακας Παλινδρόμησης 3 
Στατιστικά Σημαντική 
Ερμηνευτική Μεταβλητή 
Ο παραπάνω πίνακας της γραμμικής παλινδρόμησης δείχνει πως η άποψη των υπαλ-

λήλων για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας μετά την παρακολούθηση εκπαιδευτι-

κών σεμιναρίων επηρεάζεται από μία μόνο μεταβλητή και συγκεκριμένα από τη σπου-

δαιότητα που αυτοί αποδίδουν στο προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων 

αυτών. 

 
Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Η μεταβλητή αυτή δεν είχε αναδειχτεί στατιστικά σημαντική κατά το Chi-square test. 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 

Ο τρόπος με τον οποίο η μεταβλητή αυτή επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή της 

γραμμικής παλινδρόμησης είναι ο ακόλουθος: 

 
Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλι-
κό που διδάσκει ο εισηγητής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο πιο πιθανόν 
είναι να πιστεύουν πως μετά την παρακολούθησή τους υιοθετούν οι ίδιοι νέες 
πρακτικές στον τρόπο εργασίας τους. Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης δείχνει 

πως οι υπάλληλοι εμπιστεύονται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 

Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 3ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή της υπόθεσης Υ67α. 
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Ανάλυση 4ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα από τα εκπαι-

δευτικά προγράμματα της Τράπεζας (BV23) 

 

Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα 
από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας 

(BV23) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant 2,023 0,000   
Συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων (BV1) 0,233 0,000 0,274 
Ιδιότητα εισηγητών (BV6) -0,109 0,070 -0,139 
Απορίες-προβλήματα που τίθενται στα 
σεμινάρια (BV13) 0,216 0,011 0,209 
Θέματα συζήτησης που ανακύπτουν 
στα σεμινάρια (BV14) 0,271 0,001 0,260 
        
R 2  0,144     

2R  0,122     
F 6,398     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 4 
 
Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Η γραμμική παλινδρόμηση ανέδειξε τέσσερις στατιστικά σημαντικές  μεταβλητές που 

επηρεάζουν την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι υπάλληλοι στη δυνατότητα των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων της Τράπεζας να παρέχουν νέες γνώσεις: 

1. Η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

2. Η γνώση των υπαλλήλων για την ιδιότητα εισηγητών ως εργαζόμενοι ή/και εξωτερι-

κοί συνεργάτες της Τράπεζας 

3. Οι απορίες-προβλήματα που τίθενται στα σεμινάρια  

4. Τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν στα σεμινάρια 

 

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 

Οι δύο πρώτες από τις τέσσερις αυτές μεταβλητές ήταν και οι μοναδικές μεταβλητές 

που είχαν αναδειχτεί στατιστικά σημαντικές κατά τον έλεγχο X^2.   
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Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών 
Τη μεγαλύτερη βαρύτητα επιρροής στην εξαρτημένη μεταβλητή την παρουσιάζει  η συ-

χνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ μικρότερη επιρροή ασκεί 

η ιδιότητα των εισηγητών εκπαίδευσης. 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή της παλινδρόμησης οι 4 

αυτές μεταβλητές περιγράφεται ακολούθως: 

 

Όσο πιο συχνά παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα οι υπάλληλοι μιας 
Τράπεζας τόσο πιο πιθανόν είναι  να πιστεύουν πως τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα, με τη δομή και το περιεχόμενό τους, είναι σε θέση να τους παρέχουν νέες 
γνώσεις και δεξιότητες. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι εργαζόμενοι που έρχονται 

σε συχνή επαφή με το θεσμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτιμούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό την αποτελεσματικότητά της. 

 
Όταν οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν την ιδιότητα των εισηγητών τους, είναι πιο πι-
θανόν να μην εκτιμούν και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων. Το αρχικό συμπέρασμα της παλινδρόμησης είναι πως η άγνοια της ιδιότητας του 

εισηγητή επηρεάζει αρνητικά την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τη συγκέντρωση των 

απαντήσεων στις δύο αυτές ερωτήσεις διαπιστώνουμε πως η πραγματοποίηση εκπαι-

δευτικών σεμιναρίων  από αμφότερους υπαλλήλους της τράπεζας και εξωτερικούς συ-

νεργάτες συνεπάγεται ένα σημαντικό βαθμό εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο οποίος αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν είναι ξεκά-

θαρο πως οι εισηγητές ανήκουν στο προσωπικό της τράπεζας. 

 

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων παρουσιάζεται να επηρεάζει την εμπι-

στοσύνη των υπαλλήλων σε αυτά ως εξής: 

 

 Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημαντικές τις απορίες και τα προβλήματα, που 
τίθενται προς επίλυση στη διάρκεια των σεμιναρίων, είναι πιο πιθανόν να ε-
πιδεικνύουν λιγότερη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των σεμιναρίων να παρέ-
χουν νέες γνώσεις. 
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 Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημαντικά τα θέματα συζήτησης που ανακύ-
πτουν, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, είναι πιο πιθανόν να επιδεικνύουν 
λιγότερη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των σεμιναρίων να παρέχουν νέες 
γνώσεις. 

 

Ο συσχετισμός των διαπιστώσεων 3ης και 4ης παλινδρόμησης δείχνουν πως η σπου-

δαιότητα των θεμάτων, εκτός προκαθορισμένου εκπαιδευτικού υλικού λειτουργεί αντί-

στροφα στην εμπιστοσύνη που διαμορφώνουν οι υπάλληλοι για την αποτελεσματικότη-

τα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  

 

Ειδικά για τα θέματα συζήτησης, που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, το αποτέλεσμα αυτής της παλινδρόμησης ενισχύεται αν το συσχετίσουμε με 

το αντίστοιχο αποτέλεσμα της 15ης διαπίστωσης της πρώτης παλινδρόμησης.  

 
Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 4ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή Των υποθέσεων 

Υ68α και Υ69α. 
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Ανάλυση 5ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: 'Συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συναδέλφους για συμβου-

λές (CV27) 

 

Συντελεστές Γραμμικής Παλινδρόμησης Συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συνα-
δέλφους για συμβουλές (CV27) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant 3,462 0,000   

Βοήθεια-Κατευθύνσεις έμπειρων συναδέλφων (AV2) -0,265 0,000 -0,385 

Εμπειρία από εργασία  (AV3) -0,264 0,000 -0,424 

Γνώση τρίτων πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 0,692 0,000 0,604 

Βελτίωση παραγωγικότητας (CV61) -0,202 0,052 -0,182 

Αποφυγή επανάληψης κόπου (CV62) 0,445 0,000 0,497 

Επανάληψη ίδιων επιτυχιών (CV64) -0,296 0,002 -0,297 

Κλίμα εμπιστοσύνης (AV12) 0,379 0,000 0,450 

Κλίμα σεβασμού (AV15) 0,132 0,091 0,165 

Κλίμα δικαιοσύνης (AV16) 0,219 0,029 0,250 

Κλίμα εύκολης πρόσβασης (AV17) -0,531 0,000 -0,736 

Κλίμα χρονικής πίεσης (AV21) 0,181 0,006 0,238 

Χρόνος στο ίδιο Τμήμα (FV6) -0,213 0,007 -0,211 

Μέγεθος Τμήματος (FV8) 0,041 0,003 0,260 

Φύλο (FV2) 1,103 0,000 0,788 

Ύπαρξη Ορατού Κινήτρου μετάδοσης γνώσης (CV40) 0,524 0,001 0,282 

Κίνητρο Μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της κίνησης 
και προσμέτρηση στην αξιολόγηση" (CV44) -0,396 0,000 -0,491 

Κίνητρο Μετάδοσης Γνώσης "Γνωστοποίηση ονόμα-
τος" (CV46) -0,350 0,000 -0,528 

Μετάδοση πληροφοριών σε συνάρτηση με την ιεραρ-
χία (CV54) -0,405 0,000 -0,475 
Αξιολόγηση Μεθόδου Διαμοιρασμού Γνώσης: "Συνα-
ντήσεις Σταθερής Ημερομηνίας όλου του προσωπι-
κού"(CV8) -0,139 0,011 -0,206 

Αξιολόγηση του Εργαλείου Γνώσης: "Κατάλογος με 
παραδείγματα και πρακτικές" (EV12) -0,256 0,001 -0,453 
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Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Κατάλογος με 
συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις" (EV13) 0,291 0,000 0,486 
        
R 2  0,878     

2R  0,798     
F 10,947     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 5 
 

Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

Ο πίνακας της παραπάνω γραμμικής παλινδρόμησης δείχνει πως η συχνότητα με την 

οποία συμβουλεύονται οι υπάλληλοι έμπειρους συναδέλφους τους για την επίλυση ενός 

προβλήματος εξαρτάται από 21 μεταβλητές που είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων για τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις έμπειρων συναδέλ-

φων ως πηγή άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό. 

2. Η άποψη των υπαλλήλων για την εμπειρία από εργασία ως πηγή άντλησης γνώσης 

σε έναν οργανισμό. 

3. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν η γνώση τρίτων είναι πάντα εφαρμόσιμη 

4. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν βελτιώνεται την παραγωγικότητα του εργαζομέ-

νου με τη χρήση της γνώσης των τρίτων.  

5. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν αποφεύγεται η  επανάληψη κόπου με τη χρήση 

της γνώσης των τρίτων. 

6. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες  με τη χρή-

ση της γνώσης των τρίτων. 

7. Το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

8. Το κλίμα σεβασμού που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

9. Το κλίμα δικαιοσύνης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

10. Το κλίμα εύκολης πρόσβασης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

11. Το κλίμα χρονικής πίεσης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

12. Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στο ίδιο Τμήμα 

13. Το μέγεθος τμήματος στο οποίο εργάζονται οι υπάλληλοι 

14. Το φύλο των υπαλλήλων 

15. Η ύπαρξη ορατού κινήτρου μετάδοσης γνώσης  

16. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στην αξι-

ολόγηση" 
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17. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης "Γνωστοποίηση ονόματος"  

18. Η ευκολία μετάδοσης πληροφοριών ανάμεσα σε συναδέλφους σε συνάρτηση με την 

ιεραρχία των δεύτερων 

19. Η αξιολόγηση από πλευράς υπαλλήλων της Μεθόδου Διαμοιρασμού Γνώσης: "Συ-

ναντήσεις Σταθερής Ημερομηνίας όλου του προσωπικού" 

20. Η αξιολόγηση από πλευράς υπαλλήλων του εργαλείου γνώσης: "Κατάλογος με πα-

ραδείγματα και πρακτικές"  

21. Η αξιολόγηση από πλευράς υπαλλήλων του εργαλείου γνώσης: "Κατάλογος με συ-

χνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις"  

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Πέντε από τις παραπάνω μεταβλητές συμπεριλαμβάνονται στις 18 μεταβλητές που εί-

χαν αναδειχτεί στατιστικά σημαντικές μέσα από τα chi-square tests:  

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν η γνώση τρίτων είναι πάντα εφαρμόσιμη 

2. Το φύλο των υπαλλήλων 

3. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στην αξι-

ολόγηση" 

4. Αξιολόγηση του εργαλείου γνώσης: "Κατάλογος με παραδείγματα και πρακτικές"  

5. Αξιολόγηση του εργαλείου γνώσης: "Κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτή-

σεις-απαντήσεις"  

 

Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών 
Τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη γραμμική αυτή παλινδρόμηση φαίνεται να εμφανίζει: 

 Το φύλο των υπαλλήλων 

Και ακολουθεί: 

 Το κλίμα εύκολης πρόσβασης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

 

Αντίθετα τη μικρότερη επιρροή ασκεί: 

 το κλίμα σεβασμού που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 
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Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Οι παραπάνω 21 μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή της παλινδρόμη-

σης συγκεντρωτικά ως εξής: 

 

Η άποψη των υπαλλήλων για τις πηγές άντλησης γνώσης επηρεάζει τη συχνότητα 

καταφυγής τους σε αυτούς για συμβουλές σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι υπάλληλοι, ως πηγή άντλησης γνώσης, τη 
βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων τόσο περισσότερο 
συχνά καταφεύγουν σε αυτούς για κάποια συμβουλή. 

 Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι υπάλληλοι, ως πηγή άντλησης γνώσης, την 
εργασιακή εμπειρία τόσο περισσότερο συχνά καταφεύγουν σε έμπειρους 
συναδέλφους τους για κάποια συμβουλή. 
Οι δύο αυτές διαπιστώσεις δείχνουν πως οι υπάλληλοι που εκτιμούν την εμπειρία 

των συναδέλφων τους καταφεύγουν συχνά για συμβουλές σε αυτούς, όταν ανακύ-

πτει κάποιο πρόβλημα. 

 

Ειδικότερα για τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων ως πηγή 

άντλησης γνώσης, συνδυάζοντας το αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης με την 1η 

διαπίστωση της 1ης παλινδρόμησης συμπεραίνουμε το εξής: Όταν οι υπάλληλοι θε-

ωρούν σημαντική την εμπειρία των συναδέλφων τους, ενθαρρύνονται σε δύο πρα-

κτικές διαμοιρασμού γνώσης: τόσο στη μετάδοση της γνώσης που αποκομίζουν από 

τα σεμινάρια εκπαίδευσης όσο και στην καταφυγή σε έμπειρους συναδέλφους για 

συμβουλές. 

 
Η άποψη των υπαλλήλων για τη χρήση της γνώσης των συναδέλφων τους επηρεά-

ζει τη συχνότητα καταφυγής τους σε αυτούς για συμβουλές, με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως η γνώση των τρίτων είναι πάντα εφαρμό-
σιμη, τότε καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε αυτούς για κάποια συμβουλή. 

 Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υ-
παλλήλων χρησιμοποιώντας τη γνώση των τρίτων, τότε καταφεύγουν λιγό-
τερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές.  



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 493

 Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζή-
τησης και κόπου χρησιμοποιώντας τη γνώση των τρίτων, τότε καταφεύγουν 
περισσότερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές.  

 Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες χρη-
σιμοποιώντας τη γνώση των τρίτων, τότε καταφεύγουν λιγότερο συχνά σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές.  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δείχνουν πως οι υπάλληλοι καταφεύγουν σε έμπειρους 

συναδέλφους για συμβουλές, όταν πιστεύουν πως η εμπειρία τους εφαρμόζεται και 

τους εξοικονομεί χρόνο και κόπο ενώ αποφεύγουν να τους συμβουλευτούν, όταν πι-

στεύουν πως θα βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους και θα επαναληφθούν οι ίδιες ε-

πιτυχίες.  Πίσω από αυτή την αντίφαση, ενδεχομένως, υποκρύπτονται λόγοι γοήτρου 

ή απροθυμία νέας ανάδειξης των έμπειρων συναδέλφων. 

 

Συσχετίζοντας το αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων της παλινδρόμησης με τις 

διαπιστώσεις της 1ης και 2ης παλινδρόμησης, συμπεραίνουμε πως: 

 

 Όταν οι υπάλληλοι εκφράζουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης 

των τρίτων και την αποτελεσματικότητά της στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων, 

ενθαρρύνονται σε δύο πρακτικές διαμοιρασμού γνώσης: α) μετάδοση της γνώσης 

από μία εκπαιδευτική διαδικασία και β) καταφυγή σε έμπειρους συναδέλφους για 

συμβουλές. 

 

 Επιπρόσθετα η θετική άποψη των υπαλλήλων πως αποφεύγεται η διπλή αναζήτη-

ση και ο κόπος, όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους φαίνεται να 

μεταφράζεται α) σε απόφαση i) να μοιραστούν τη γνώση τους μετά από την παρα-

κολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ii) να καταφύγουν σε έμπειρους 

συναδέλφους για συμβουλές καθώς επίσης και β) στην άποψή τους  σχετικά με το 

διαμοιρασμό γνώσης των συναδέλφων τους, έπειτα από μία εκπαιδευτική διαδικα-

σία.  

 
Το εργασιακό κλίμα επηρεάζει τη συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έμπει-

ρους συναδέλφους για συμβουλές, σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος, με 

τον ακόλουθο τρόπο: 
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 Όσο καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον τό-
σο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές. Η διαπίστωση αυτή δείχνει 

πως η εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει ένα εργασιακό κλίμα μεταφράζεται και σε ε-

μπιστοσύνη στην πείρα και τις συμβουλές των έμπειρων συναδέλφων. 
 
 Όσο καλύτερο κλίμα σεβασμού επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον τόσο 
πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές.  Από τη διαπίστωση αυτή 

συμπεραίνουμε πως οι συνάδελφοι, που αισθάνονται ότι υπάρχει σεβασμός στο 

χώρο εργασίας τους, επιδεικνύουν ανάλογο σεβασμό και στην εμπειρία των συνα-

δέλφων τους και για το λόγο αυτό καταφεύγουν σε αυτούς για συμβουλές. 
 

 Όσο καλύτερο κλίμα δικαιοσύνης επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον τόσο 
πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές. Η διαπίστωση αυτή ανα-

δεικνύει και τη δικαιοσύνη, ως κινητήριο μοχλό, στην καταφυγή των υπαλλήλων 

στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές. 
 

 Όσο καλύτερο κλίμα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη επικρατεί 
στο εργασιακό περιβάλλον τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι υπάλ-
ληλοι, με μικρότερη συχνότητα, στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμ-
βουλές. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι διαχωρίζουν τα ανώτερα 

στελέχη από τους έμπειρους συναδέλφους τους. Εάν έχουν τη δυνατότητα να α-

πευθύνονται εύκολα στα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη, αναζητούν σε αυτούς πληρο-

φορίες και κατευθύνσεις. Αντίθετα, εάν οι οργανωτικές δομές της Τράπεζας ή η φύ-

ση των διαπροσωπικών σχέσεων δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα ανώτερα στε-

λέχη, οι υπάλληλοι απευθύνονται περισσότερο συχνά σε συναδέλφους με εμπειρία 

για να ζητήσουν βοήθεια. 

 
 Όσο πιο έντονο κλίμα χρονικής πίεσης επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 
τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι υπάλληλοι, με μεγαλύτερη συχνό-
τητα, στους έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές. Η διαπίστωση αυτή 

δείχνει πως τα στενά χρονικά περιθώρια που υφίστανται κατά τη διάρκεια της εργα-

σιακής ροής, δεν επιτρέπουν στους υπαλλήλους να αναζητούν πληροφορίες μέσα 
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από διάφορες διαθέσιμες πηγές γνώσης και για το λόγο αυτό καταφεύγουν σε έ-

μπειρους συναδέλφους για άμεση βοήθεια και συμβουλές. 
 

Επιπρόσθετα: 

 
Όσα περισσότερα χρόνια εργασίας έχει ένας υπάλληλος στο ίδιο Τμήμα τόσο 
λιγότερο συχνά καταφεύγει σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές σχετικά 
με την επίλυση ενός προβλήματος. Αυτό προφανώς συμβαίνει γιατί τα χρόνια υπη-

ρεσίας στο ίδιο Τμήμα εξασφαλίζουν προσωπική εμπειρία στον υπάλληλο και επομέ-

νως αυτάρκεια, ώστε να μη χρειάζεται να απευθύνεται συχνά σε περισσότερο έμπει-

ρους συναδέλφους για συμβουλές σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος. Το απο-

τέλεσμα αυτής της διαπίστωσης ενισχύεται από τα αποτελέσματα της 12ης διαπίστω-

σης της 1ης παλινδρόμησης  και της 9ης διαπίστωσης της 2ης παλινδρόμησης: ο διαμοι-

ρασμός της γνώσης που προκύπτει από εκπαιδευτικά προγράμματα, ο οποίος διαπι-

στώθηκε ότι αυξάνεται όσο αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στο ίδιο 

Τμήμα, ενδεχομένως, ενισχύει αυτή τη γνωστική επάρκεια στον υπάλληλο ώστε να μην 

καταφεύγει συχνά για συμβουλές, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. 

 

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του Τμήματος στο οποίο ανήκουν οι υπάλλη-
λοι τόσο πιο συχνά καταφεύγουν οι ίδιοι σε έμπειρους συναδέλφους για συμ-
βουλές σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος.. Την ερμηνεία αυτής της διαπί-

στωσης οφείλουμε να την αναζητήσουμε στον τρόπο λειτουργίας ενός ολιγομελούς και 

ενός πολυμελούς Τμήματος αντίστοιχα. Με ένα μικρό σε αριθμό μελών Τμήμα ο δια-

μοιρασμός γνώσης και η διάχυση της εμπειρίας, ενδεχομένως, πραγματοποιείται πε-

ρισσότερο συχνά και εύκολα, χωρίς να απαιτείται η προσωπική αναζήτηση από πλευ-

ράς υπαλλήλων. Αντίθετα σε ένα Τμήμα μεγαλύτερου μεγέθους είναι απαραίτητο οι ίδι-

οι οι υπάλληλοι να απευθυνθούν στους έμπειρους συναδέλφους τους, για να αναζητή-

σουν βοήθεια και κατευθύνσεις. 

 
 
Οι γυναίκες υπάλληλοι καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε έμπειρους συνα-
δέλφους για συμβουλές σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος από ότι οι 
άντρες. Τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς, ίσως, πρέπει να τα αναζητήσουμε στα δια-

φορετικά χαρακτηριστικά της ψυχολογίας των δύο φύλων. Τέτοιου είδους χαρακτηρι-

στικά, ενδεχομένως, καθιστούν την αναζήτηση βοήθειας και κατευθύνσεων αντικρουό-
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μενη με  αισθήματα αυτάρκειας, αυτοδυναμίας και ισχύος που διακατέχουν σε μεγάλο 

ποσοστό το αντρικό φύλο. 
 
Η ύπαρξη και το είδος κινητήριου μηχανισμού επηρεάζει τη συχνότητα καταφυγής σε 

έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές ως εξής: 

 
 Όταν υφίσταται ορατό κίνητρο μετάδοσης γνώσης σε μία Τράπεζα, τότε είναι 
πιο πιθανόν οι υπάλληλοι να καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε έμπειρους 
συναδέλφους τους για συμβουλές. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει πως η 

ύπαρξη κινητήριου μηχανισμού στην Τράπεζα για την ενίσχυση της μετάδοσης 

γνώσης δημιουργεί σιγουριά στους υπαλλήλους, για την ποιότητα των συμβουλών 

που εισπράττουν από τους έμπειρους συναδέλφους τους, και ενθαρρύνει τη συχνή 

αναζήτηση βοήθειας από αυτούς. 
 
 Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι το κίνητρο της καταγραφής της 
κίνησης και προσμέτρησης στη γενικότερη αξιολόγησή τους για τη μετάδοση 
της γνώσης τους τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν περισσότερο συ-
χνά σε έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές.  

 Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι το κίνητρο της γνωστοποίησης 
του ονόματός τους για τη μετάδοση της γνώσης τους τόσο πιο πιθανόν είναι 
να καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους τους για 
συμβουλές.  
 

Από τις δύο αυτές διαπιστώσεις τεκμαίρεται πως οι υπάλληλοι που ενισχύουν την 

απόφασή τους για τη μετάδοση της γνώσης τους, όταν υφίσταται συγκεκριμένος κι-

νητήριος μηχανισμός, εκτιμούν πως και οι έμπειροι συνάδελφοί τους λειτουργούν με 

παρόμοιο τρόπο. Αυτό ενθαρρύνει τη συχνή καταφυγή τους στους συναδέλφους 

τους για βοήθεια και κατευθύνσεις.  
 

Οι υπάλληλοι που μεταδίδουν με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες ανεξάρτητα 
διοικητικής ιεραρχίας είναι πιο πιθανόν να μην καταφεύγουν σε έμπειρους συ-
ναδέλφους για συμβουλές σε σύγκριση με αυτούς που μεταδίδουν πιο εύκολα 
πληροφορίες με κριτήριο τη διοικητική ιεραρχία των συναδέλφων τους.  
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Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη συγκέντρωση των απαντήσεων στις δύο αυτές ερωτή-

σεις εξάγουμε συμπεράσματα για την επιρροή της μεταβολής της ερμηνευτικής μετα-

βλητής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων που καταφεύγουν σπάνια ή σχετικά 

σπάνια σε έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές δηλώνουν πως δεν επηρεάζο-

νται από τη διοικητική ιεραρχία κατά τη μετάδοση πληροφοριών. Αντίθετα, οι υπάλλη-

λοι που μεταδίδουν με μεγαλύτερη ευκολία στους ομοβάθμιούς τους, απευθύνονται σε 

έμπειρους συναδέλφους σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει 

μία μικρή μείωση, όταν η μετάδοση πληροφοριών γίνεται πιο εύκολα στους υφισταμέ-

νους ενώ μεγιστοποιείται, όταν η ευκολία αφορά τη μετάδοση πληροφοριών στους 

προϊσταμένους. 

 

Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται, καθώς οι έμπειροι συνάδελφοι είναι πιο πιθανόν να 

ανήκουν στους προϊσταμένους των υπαλλήλων. Κατ’ επέκταση η ευκολία ανταλλαγής 

πληροφοριών λειτουργεί αμφίδρομα.  

 

Όσο πιο σημαντικές θεωρούν οι υπάλληλοι τις συναντήσεις του προσωπικού σε 
σταθερή ημερομηνία, ως μέθοδο διαμοιρασμού γνώσης τόσο πιο πιθανόν είναι 
να καταφεύγουν λιγότερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές σχε-
τικά με την επίλυση ενός προβλήματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι τακτικές 

συναντήσεις του προσωπικού εξασφαλίζουν ικανοποιητική σε συχνότητα και ποιότητα 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται συχνά η α-

νάγκη να απευθύνονται οι υπάλληλοι σε έμπειρους συναδέλφους τους για βοήθεια σχε-

τικά με την επίλυση ενός προβλήματος. 

 
Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι τον κατάλογο με παραδείγματα και 
πρακτικές, ως εργαλείο γνώσης, τόσο πιο πιθανόν  είναι να καταφεύγουν λιγό-
τερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές σχετικά με την επίλυση 
ενός προβλήματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως, όταν οι υπάλληλοι εκτιμούν την 

αποτελεσματικότητα ενός καταλόγου με καλές πρακτικές, τότε ενδεχομένως βρίσκουν 

εύκολα τις λύσεις που αναζητούν όταν ανακύπτει ένα πρόβλημα και δεν παρίσταται η 

ανάγκη να καταφύγουν σε έμπειρους συναδέλφους για σχετικές συμβουλές. 

 

Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι τον κατάλογο με συχνά τοποθετού-
μενες ερωτήσεις-απαντήσεις, ως εργαλείο γνώσης, τόσο πιο πιθανόν  είναι να 
καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές για 
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την επίλυση ενός προβλήματος. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως, ακόμη και αν οι 

υπάλληλοι θεωρούν ικανοποιητικό το περιεχόμενο ενός καταλόγου με συχνά τοποθε-

τούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις, δεν μειώνουν αλλά αντιθέτως ενισχύουν τη συχνό-

τητα με την οποία απευθύνονται σε έμπειρους συναδέλφους τους για συμβουλές.  
 

Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 5ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή Των υποθέσεων 

Υ15β, Υ15γ, Υ15στ, Υ15ι, Υ16α, Υ16δ, Υ16ε, Υ20α, Υ20γ, Υ20ε, Υ24ε. 
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Ανάλυση 6ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συνα-

δέλφους (CV33) 

 

Συντελεστές Logit Παλινδρόμησης Χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει 
σε άλλους συναδέλφους (CV33) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα 
Constant 1,427 0,646 
Εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπε-
ζας (AV1) 0,626 0,058 
Γνώση τρίτων πάντα εφαρμόσιμη (CV59) 0,886 0,067 
Φύλο (FV2) -1,657 0,024 
Αναζήτηση πληροφοριών σε συνάρτηση 
με την ιεραρχία (CV53) 0,531 0,076 
Χρόνος εργασίας στην ίδια Τράπεζα 
(FV5) 0,591 0,076 
Ύπαρξη τρόπου μετάδοσης γνώσης από 
υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού 
(CV47) 2,786 0,013 
Κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης 
στόχων εργασιών (AV22) -1,036 0,010 
      
McFadden  R 2  0,326   
Πίνακας Παλινδρόμησης 6 
 
 
Στατιστικά Σημαντικές 
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Ο παραπάνω πίνακας της παλινδρόμησης τύπου Logit δείχνει πως η χρήση από τους 

υπαλλήλους κάποιας καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους τους 

εξαρτάται από επτά μεταβλητές: 

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων  για τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Τράπεζας  

2. Η άποψη των υπαλλήλων για το αν η γνώση των τρίτων είναι πάντα εφαρμόσιμη  

3. Το φύλο των υπαλλήλων 

4. Η ευκολία αναζήτησης πληροφοριών των υπαλλήλων ανάμεσα στους συναδέλφους 

τους σε συνάρτηση με την ιεραρχία των δεύτερων 

5. Ο χρόνος εργασίας στην ίδια Τράπεζα  

6. Η ύπαρξη τρόπου μετάδοσης γνώσης από υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού  
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7. Το κλίμα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών που επικρατεί στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Τρεις από τις συγκεκριμένες μεταβλητές συμπεριλαμβάνονται στις 18 μεταβλητές που 

είχαν αναδειχτεί στατιστικά σημαντικές στον έλεγχο chi-square: 

 

1. Η άποψη των υπαλλήλων  για τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Τράπεζας  

2. Η ευκολία αναζήτησης πληροφοριών των υπαλλήλων ανάμεσα στους συναδέλφους 

τους σε συνάρτηση με την ιεραρχία των δεύτερων 

3. Η ύπαρξη τρόπου μετάδοσης γνώσης από υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού  

 
Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Οι επτά μεταβλητές που αναδείχτηκαν σημαντικές στην παλινδρόμηση επηρεάζουν την 

εξαρτημένη μεταβλητή ως εξής: 

 

Όσο πιο σημαντικά θεωρούν οι υπάλληλοι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ως 
πηγή άντλησης γνώσης, σε έναν οργανισμό τόσο λιγότερο πιθανόν είναι να έ-
χουν χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική από άλλους συναδέλφους. Η διαπί-

στωση αυτή αιτιολογείται κάτω από τη λογική πως οι υπάλληλοι θεωρούν πως τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας επαρκούν, ως πηγή άντλησης γνώσης, και κα-

θιστούν λιγότερο σημαντική τη χρήση καλών πρακτικών από συναδέλφους. 

 

Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως η γνώση των τρίτων είναι πάντα εφαρμόσιμη, 
τότε είναι πιο πιθανόν να έχουν χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική από άλ-
λους συναδέλφους. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι που εκτιμούν την 

αποτελεσματικότητα της γνώσης των τρίτων είναι δεκτικοί στη χρήση της. 

 

Οι άντρες υπάλληλοι είναι περισσότερο πιθανόν να έχουν υπάρξει δεκτικοί στη 
χρήση κάποιας καλής πρακτικής άλλων συναδέλφων τους από ότι οι γυναίκες. 
Αντιπαραβάλλοντας τη διαπίστωση αυτή με την 14η διαπίστωση της 4ης παλινδρόμη-

σης, τεκμαίρουμε πως ενώ οι άντρες υπάλληλοι καταφεύγουν λιγότερο συχνά σε έμπει-

ρους συναδέλφους τους για συμβουλές προκειμένου να επιλύσουν ένα πρόβλημα, είναι 
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πιο πιθανόν να έχουν κάνει χρήση μίας καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε συνα-

δέλφους τους από ότι οι γυναίκες. Αυτό δείχνει πως, όταν παρίσταται άμεση ανάγκη για 

να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, οι γυναίκες επιδιώκουν τη χρήση της εργασιακής ε-

μπειρίας και συμβουλής από συναδέλφους τους ενώ, όταν αναδεικνύεται μία καλή πρα-

κτική που αποδίδει στην εργασία, οι άντρες είναι περισσότερο πιθανόν να επιδιώξουν τη 

χρήση της από ότι οι γυναίκες. 

 
 
Οι υπάλληλοι που αναζητούν με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες σε συναδέλ-
φους τους ανεξάρτητα από τη βαθμίδα ιεραρχίας των δεύτερων είναι περισσότε-
ρο πιθανόν  να έχουν χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική σε σύγκριση με αυ-
τούς που αναζητούν πληροφορίες με κριτήριο τη διοικητική ιεραρχία των συνα-
δέλφων τους. 
 

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τη συγκέντρωση των απαντήσεων στις δύο αυτές ερωτή-

σεις εξάγουμε συμπεράσματα για την επιρροή της μεταβολής της ερμηνευτικής μετα-

βλητής.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων που έχουν κάνει χρήση κάποιας καλής πρα-

κτικής δηλώνουν πως αναζητούν πληροφορίες ανεξάρτητα από το επίπεδο ιεραρχίας 

των συναδέλφων τους. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά όταν η αναζήτηση πλη-

ροφοριών γίνεται ανάμεσα σε ομοβάθμιους συναδέλφους ενώ διατηρείται σε υψηλά ε-

πίπεδα, όταν η αναζήτηση γίνεται ανάμεσα σε προϊσταμένους και σε ακόμη υψηλότερα, 

όταν η αναζήτηση γίνεται ανάμεσα σε υφισταμένους.  

 

Όσα περισσότερα χρόνια εργάζονται οι υπάλληλοι στην ίδια Τράπεζα τόσο πιο 
πιθανόν είναι να έχουν κάνει χρήση κάποιας καλής πρακτικής από συναδέλφους 
τους. Αυτή η διαπίστωση ερμηνεύεται κάτω από το κλίμα οικειότητας που έχει αναπτυ-

χθεί μεταξύ συναδέλφων κατά την πολυετή συνεργασία τους.  

 

Αντιπαραβάλλοντας το αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης με την 11η διαπίστωση της 

1ης παλινδρόμησης, εκτιμούμε πως οι υπάλληλοι με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 

στην ίδια Τράπεζα μπορεί να δείχνουν απρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση που έχουν 

αποκομίσει από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο αλλά παραδέχονται πως οι ίδιοι έχουν 

χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική από συναδέλφους τους. 
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Όταν υφίσταται μέθοδος στην Τράπεζα με την οποία μπορούν οι υπάλληλοι να 
μεταδώσουν τη γνώση τους στο σύνολο του προσωπικού, τότε είναι πολύ πιθα-
νόν οι υπάλληλοι να έχουν κάνει χρήση κάποιας καλής πρακτικής. Αυτή η διαπί-

στωση γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς η ύπαρξη μεθόδου μετάδοσης γνώσης διευκο-

λύνει την κοινοποίηση και οπότε τη χρήση καλής πρακτικής από άλλους συναδέλφους. 

 

Όσο πιο έντονο κλίμα πίεσης, εξαιτίας της προσπάθειας επίτευξης στόχων, επι-
κρατεί στο εργασιακό περιβάλλον τόσο πιο πιθανόν είναι οι υπάλληλοι να μην 
έχουν χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική από τους συναδέλφους τους. Αυτή 

η διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως, όταν οι υπάλληλοι λειτουργούν κάτω 

από καθεστώς πίεσης για να πετύχουν τα στοχοθετημένα μεγέθη των τραπεζικών ερ-

γασιών, δεν έχουν προφανώς χρονικά και συναισθηματικά περιθώρια για να αναζητή-

σουν και να χρησιμοποιήσουν καλές πρακτικές που έχουν αποδώσει σε συναδέλφους 

τους. 

 
Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 6ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων 

Υ27στ, Υ28κ, Υ30α, Υ31β, Υ34α, Υ38. 
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Ανάλυση 7ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: 'Διαμοιρασμός πρακτικής ή τρόπου επίλυσης προβλήματος σε 

συνάδελφο’ (CV36) 

 

Συντελεστές Logit Παλιν-
δρόμησης 

Διαμοιρασμός πρακτικής ή τρόπου επίλυσης 
προβλήματος σε συνάδελφο (CV36) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα 
Constant 25,067 0,029 
Εμπειρία από εργασία  (AV3) -1,637 0,058 
Περιορισμός αυτονομίας 
(CV58) -2,206 0,024 
Κλίμα συνεργασίας (AV13) -9,384 0,013 
Κλίμα κοινού οράματος 
(AV18) 4,194 0,045 
Κλίμα χρονικής πίεσης 
(AV21) -2,548 0,019 
Ηλικία (FV1) 2,687 0,045 
Φύλο (FV2) -2,956 0,084 
Εύκολος εντοπισμός αρμόδι-
ου συναδέλφου (CV28) 3,143 0,084 

Αξιολόγηση Μεθόδου Διαμοι-
ρασμού Γνώσης: "Έκτακτων 
συναντήσεων όλου του προ-
σωπικού" (CV9) 1,740 0,074 

Αξιολόγηση Μεθόδου Διαμοι-
ρασμού Γνώσης: "Πίνακας 
Ανακοινώσεων" (CV11) 1,829 0,054 
      
McFadden R 2  0,649   
Πίνακας Παλινδρόμησης 7 
 
Στατιστικά Σημαντικές 
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Η παραπάνω ανάλυση της παλινδρόμησης Lοgit μας δείχνει πως ο διαμοιρασμός μίας 

καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στην εργασία ή ενός τρόπου επίλυσης ενός προ-

βλήματος εξαρτάται από δέκα μεταβλητές οι οποίες είναι:   

1. Η άποψη των υπαλλήλων για τη σπουδαιότητα της εμπειρίας από την εργασία 

2. Η άποψη των υπαλλήλων πως περιορίζεται η αυτονομία της σκέψης όταν χρησιμο-

ποιούν τη γνώση άλλων 

3. Το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

4. Το κλίμα κοινού οράματος που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

5. Το κλίμα χρονικής πίεσης που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

6. Η ηλικία των υπαλλήλων 

7. Το φύλο των υπαλλήλων 
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8. Η δυνατότητα εύκολου εντοπισμού του αρμόδιου συναδέλφου 

9. Η αξιολόγηση από πλευράς υπαλλήλων των "Έκτακτων συναντήσεων όλου του 

προσωπικού" ως μεθόδου Διαμοιρασμού Γνώσης  

10. Η αξιολόγηση από πλευράς υπαλλήλων του  "Πίνακα Ανακοινώσεων" ως μεθόδου 

Διαμοιρασμού Γνώσης  

 
Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Δύο από αυτές τις μεταβλητές ανήκουν στις δεκαέξι μεταβλητές που είχαν αναδειχτεί 

στατιστικά σημαντικές μέσω chi-square test στον 1ο και 3ο  έλεγχο των υποθέσεων της 

έρευνας. Οι δύο αυτές μεταβλητές είναι: 

1. Η άποψη των υπαλλήλων πως περιορίζεται η αυτονομία της σκέψης όταν χρησιμο-

ποιούν τη γνώση άλλων 

2. Η ηλικία των υπαλλήλων 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Οι δέκα μεταβλητές, που αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές στη Logit παλινδρόμηση, 

επηρεάζουν τη μετάδοση εκ μέρους των υπαλλήλων μιας καλής πρακτικής και ενός 

τρόπου επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους ως εξής: 

 

Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι υπάλληλοι την εργασιακή εμπειρία, ως πηγή ά-
ντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό, τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μεταδώσει 
κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους 
τους.  Αυτό, προφανώς, συμβαίνει γιατί οι υπάλληλοι, που εκτιμούν τη σπουδαιότητα 

της εμπειρίας που αποκτάται στα πλαίσια της εργασίας, επιδεικνύουν προθυμία να τη 

μεταδώσουν. 

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η χρήση της γνώσης άλλων συναδέλφων περιο-
ρίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης, είναι πιο πιθανόν να μη μεταδώ-
σουν κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συνα-
δέλφους τους.  Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι δείχνουν απρόθυμοι να 

μοιραστούν την εργασιακή τους εμπειρία, όταν υποστηρίζουν πως η χρήση της αποτε-

λεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της σκέψης των συναδέλφων τους. 
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Όσο καλύτερο κλίμα συνεργασίας επικρατεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον τόσο 
λιγότερο πιθανόν είναι να έχουν μεταδώσει οι υπάλληλοι κάποια καλή πρακτική 
ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους.  
Η φαινομενική αντιφατικότητα αυτής της διαπίστωσης αιτιολογείται στη βάση της κοινής 

εμπειρίας. Σε κλίμα συνεργασίας οι υπάλληλοι, ενδεχομένως, δεν μεταδίδουν κάποια 

καλή πρακτική, ίσως, γιατί την έχουν βιώσει από κοινού.  
 
Όσο πιο έντονο κλίμα κοινού οράματος επικρατεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
τόσο πιθανότερο είναι να έχουν μεταδώσει οι υπάλληλοι κάποια καλή πρακτική ή 
έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους.  Η διαπίστωση αυτή 

δείχνει πως οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να μεταδώσουν τη γνώση τους στους συνα-

δέλφους τους, όταν ενστερνίζονται από κοινού το ίδιο όραμα για την Τράπεζά τους.  

 

Όσο πιο έντονο κλίμα χρονικής πίεσης επικρατεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
τόσο πιο πιθανόν είναι να μην έχουν μεταδώσει κάποια καλή πρακτική ή έναν 
τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους.  Η παλινδρόμηση αυτή 

ερμηνεύεται κάτω από την οπτική της ασφυκτικής εργασιακής ροής που επικρατεί σε 

ένα χώρο, όταν υφίσταται έντονη πίεση χρόνου, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά για τη 

μετάδοση εργασιακής εμπειρίας. 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των υπαλλήλων τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν 
μεταδώσει κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους 
συναδέλφους τους.  Αυτή η συμπεριφορά προφανώς πηγάζει από το γεγονός πως οι 

υπάλληλοι με μεγαλύτερη ηλικία και οπότε εργασιακή εμπειρία εκτιμούν πως έχουν συ-

νεισφέρει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, μεταδίδοντας γνώση στους συνα-

δέλφους τους. 

 

Αντιπαραβάλλοντας το αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης με το αποτέλεσμα της 13ης 

διαπίστωσης της 1ης παλινδρόμησης, ενισχύουμε το συμπέρασμα πως οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία υπάλληλοι μεταδίδουν τη γνώση τους είτε αυτή αφορά γνώση που προέκυψε 

από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε κάποια καλή πρακτική που είχε αποδώσει στην 

εργασία τους ή έναν τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος και δεν επιδεικνύουν χαρακτη-

ριστικά ατομικισμού. 
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Οι άντρες υπάλληλοι είναι πιο πιθανό να μεταδώσουν κάποια καλή πρακτική ή 
έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους από ότι οι γυναί-
κες. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες να μεταδώ-

σουν την εργασιακή τους εμπειρία από ότι οι άντρες. 

 

Αντιπαραβάλλοντας το αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης με το αποτέλεσμα της 3ης 

διαπίστωσης της 6ης παλινδρόμησης, παρατηρούμε πως οι άντρες υπάλληλοι παρου-

σιάζονται να έχουν χρησιμοποιήσει και να έχουν μεταδώσει κάποια καλή πρακτική σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες. 

 

Όσο πιο εύκολο θεωρούν οι υπάλληλοι τον εντοπισμό ενός αρμόδιου συναδέλ-
φου για την επίλυση ενός προβλήματος τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μετα-
δώσει κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συνα-
δέλφους τους. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι που εύκολα εντοπίζουν 

τον αρμόδιο συνάδελφο για την επίλυση ενός προβλήματος επιδιώκουν να διαθέτουν 

την εργασιακή τους εμπειρία για κάτι αντίστοιχο. 

 

Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι υπάλληλοι, ως μέθοδο διαμοιρασμού γνώσης, τις 
έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος υπάλληλος επιθυμεί 
να μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μεταδώ-
σει κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλ-
φους τους. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι που εκτιμούν τη σημαντικότη-

τα του διαμοιρασμού γνώσης, μέσα από έκτακτες συναντήσεις, έχουν δείξει προθυμία 

να μεταδώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, ενδεχομένως, και μέσω αυτής της μεθό-

δου. 

 

Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι υπάλληλοι, ως μέθοδο διαμοιρασμού γνώσης, 
τον πίνακα ανακοινώσεων τόσο πιο πιθανόν είναι να μεταδώσουν κάποια καλή 
πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλήματος στους συναδέλφους τους. Η δια-

πίστωση αυτή δείχνει πως οι υπάλληλοι που θεωρούν πως είναι χρήσιμο να μεταδίδο-

νται πληροφορίες, μέσα από έναν πίνακα ανακοινώσεων, έχουν δείξει προθυμία να με-

ταδώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, πιθανόν και μέσω αυτής της μεθόδου. 
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Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 7ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων: 

Υ39γ, Υ39ε, Υ40ζ, Υ40ι,Υ43α, Υ43β, Υ45γ, Υ47β, Υ47δ. 
 

Ανάλυση 8ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Πρωτοβουλία μετάδοσης γνώσης σε περίπτωση αποχώρησης 

(CV55) 

 

Συντελεστές Logit Παλινδρόμησης Πρωτοβουλία μετάδοσης γνώσης σε περί-
πτωση αποχώρησης (CV55) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα 
Constant 1,071 0,591 
Εκπαιδευτικά προγράμματα της Τρά-
πεζας (AV1) -0,485 0,077 

Βελτίωση ταχύτητας επίλυσης (CV60) -1,027 0,016 
Κλίμα αδιαφορίας (AV19) 0,474 0,067 
Όνομα Τράπεζας (FV4) 0,143 0,034 

Κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική 
επιβράβευση από ανώτερους" (CV43) 0,527 0,054 
Κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ειδικό 
Χρηματικό bonus" (CV45) -0,431 0,095 
Συχνότητα συνεδριάσεων Τμήματος 
(CV2) -0,383 0,098 
Τρόπος αποχώρησης (CV57) 0,713 0,059 
      
McFadden R 2  0,299   
Πίνακας Παλινδρόμησης  
 
Στατιστικά Σημαντικές 
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Η ανάλυση του υποδείγματος παλινδρόμησης Logit δείχνει ότι η πρωτοβουλία των υ-

παλλήλων για τη μετάδοση της γνώσης τους σε περίπτωση αποχώρησης εξαρτάται 

από οκτώ  μεταβλητές.  

 

Οι οκτώ ανεξάρτητες μεταβλητές της παλινδρόμησης είναι οι ακόλουθες: 

1. Η άποψη των υπαλλήλων  για τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Τράπεζας  

2. Η άποψη των υπαλλήλων πως βελτιώνεται η  ταχύτητας επίλυσης ενός προβλήμα-

τος όταν χρησιμοποιούν τη γνώση άλλων 

3. Το κλίμα αδιαφορίας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 
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4. Το όνομα της Τράπεζας  

5. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση από ανώτερους"  

6. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηματικό bonus" 

7. Η συχνότητα συνεδριάσεων του τμήματος 

8. Ο τρόπος αποχώρησης  

 
Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square  
Έξι από αυτές τις μεταβλητές συμπεριλαμβάνονται στις 17 μεταβλητές που είχαν ανα-

δειχτεί στατιστικά σημαντικές μέσα από τον έλεγχο chi-square.  

 

Οι μεταβλητές αυτές είναι οι εξής: 

1. Το κλίμα αδιαφορίας που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον 

2. Το όνομα της Τράπεζας  

3. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση από ανώτερους"  

4. Το κίνητρο μετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηματικό bonus" 

5. Η συχνότητα συνεδριάσεων του τμήματος 

6. Ο τρόπος αποχώρησης 

 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Η πρωτοβουλία των υπαλλήλων για τη μετάδοση της γνώσης τους, σε περίπτωση απο-

χώρησης, επηρεάζεται από τις οκτώ ερμηνευτικές μεταβλητές, ως εξής: 

 

Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα αποδίδουν οι υπάλληλοι στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα της Τράπεζας, ως πηγή άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό, τόσο 
πιο πιθανόν είναι, κατά την αποχώρησή τους από τον εργασιακό τους χώρο, να 
μεταδώσουν τη γνώση τους μόνο μετά από απαίτηση της Τράπεζάς τους. Η δια-

πίστωση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί στη βάση της εμπιστοσύνης, που δείχνουν οι εργα-

ζόμενοι στο θεσμό της  εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να μην κρίνεται αναγκαία η 

πρωτόβουλη μετάδοση γνώσης από τους ίδιους κατά την αποχώρησή τους.  

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η χρήση της γνώσης άλλων συναδέλφων βελ-
τιώνει την ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος, είναι πιο πιθανόν να μεταδώ-
σουν τη γνώση τους με δική τους πρωτοβουλία κατά την αποχώρησή τους από 
την εργασία τους. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ξεκάθαρα πως, όταν οι εργαζόμενοι εκτι-
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μούν την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης και χρήσης εργασιακής εμπειρίας για την 

επίλυση ενός προβλήματος, είναι πολύ λογικό να φροντίζουν πρωτόβουλα να μεταδώ-

σουν αυτή την εργασιακή εμπειρία. 

 
Όσο πιο έντονο κλίμα αδιαφορίας επικρατεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον τόσο 
πιο πιθανόν είναι οι εργαζόμενοι, όταν αποχωρήσουν από την εργασία τους, να 
μεταδώσουν τη γνώση τους, μόνο εφόσον η Τράπεζά τους το απαιτήσει. Η διαπί-

στωση αυτή δείχνει πως, όταν οι εργαζόμενοι βιώνουν και εισπράττουν αδιαφορία στο 

εργασιακό τους περιβάλλον, προβλέπεται να αποθαρρύνονται να μεταδώσουν την ερ-

γασιακή τους εμπειρία με δική τους πρωτοβουλία, όταν αποχωρήσουν από την Τράπε-

ζα. 

 

Οι εργαζόμενοι σε μία μεγαλύτερη, από άποψη δικτύου υποκαταστημάτων, Τρά-
πεζα είναι πιο πιθανόν να μεριμνήσουν πρωτόβουλα να μεταδώσουν την προ-
σωπική τους γνώση στους συναδέλφους τους, όταν αποχωρήσουν από την ερ-
γασία τους σε σύγκριση με μία μικρότερη. Η ερμηνεία, που μπορεί να δοθεί σε αυτή 

τη διαπίστωση, θα πρέπει να αναζητηθεί στις συνθήκες εργασίας και  τις οργανωτικές 

δομές που ισχύουν στις Τράπεζες που έχουν μεγαλύτερο δίκτυο υποκαταστημάτων και 

κατ’ επέκταση μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού γεωγραφικά διασπαρμένο. 

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κίνητρο για τη μετάδοση της γνώσης 
τους την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερούς τους, είναι πιο πιθανόν πριν 
αποχωρήσουν από την εργασία τους να μη φροντίσουν να μεταδώσουν τη γνώ-
ση τους με δική τους πρωτοβουλία, αλλά μόνο μετά από απαίτηση της Τράπεζάς 
τους. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ερμηνευτεί στη λογική της μετάδοσης της γνώσης, 

που είναι συνυφασμένη με κάποια σκοπιμότητα ανάδειξης και επιβράβευσης από τους 

ανώτερους. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της παλινδρόμησης δείχνει 

ότι, όταν το κίνητρο της επιβράβευσης από τους ιεραρχικά ανώτερους παύει να έχει ι-

σχύ καθώς ο υπάλληλος αποχωρεί οριστικά από την εργασία του, παύει ο ίδιος να επι-

δεικνύει και την ίδια προθυμία να μεταδώσει τη γνώση του πρωτόβουλα. 

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κίνητρο για τη μετάδοση της γνώσης 
τους κάποιο ειδικό χρηματικό Bonus, είναι πιο πιθανόν πριν αποχωρήσουν από 
την εργασία τους να φροντίσουν να μεταδώσουν τη γνώση τους με δική τους 
πρωτοβουλία. Από αυτή την διαπίστωση προκύπτει πως, εάν υφίσταται τέτοιος μηχα-
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νισμός κινήτρων, αυτός θα ενθαρρύνει τους υπαλλήλους στην απόφασή τους να μετα-

δώσουν με δική τους πρωτοβουλία τη γνώση τους, πριν αποχωρήσουν από την εργα-

σία τους.  

 

Όσο πιο συχνά συνεδριάζουν τα μέλη ενός τμήματος τόσο πιο πιθανόν είναι να 
φροντίσουν με δική τους πρωτοβουλία στη μετάδοση της γνώσης τους, όταν α-
ποχωρήσουν από το εργασιακό αυτό περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή γίνεται εύκο-

λα αντιληπτή, καθότι είτε η αποτελεσματικότητα των συχνών συνεδριάσεων που ανα-

δεικνύει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής απόψεων, κοινών στόχων και προβληματι-

σμών είτε/και η διαπροσωπική σχέση μεταξύ των μελών ενός τμήματος που ισχυροποι-

είται μέσα από αυτές ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να μοιραστούν με την ομάδα τους 

τη γνώση τους, όταν τελικά αποχωρήσουν από το τμήμα αυτό. 

 

Οι υπάλληλοι που αποχωρούν από την εργασία τους εξαιτίας παραίτησης είναι 
περισσότερο πιθανόν να μη μεταδώσουν με δική τους πρωτοβουλία τη γνώση 
τους, πριν την αποχώρησή τους, από ότι, αν αποχωρήσουν εξαιτίας συνταξιοδό-
τησης ή κυρίως υπηρεσιακής μετάθεσης. Η αρχική διαπίστωση από αυτή την παλιν-

δρόμηση είναι πως η παραίτηση αποτρέπει τον υπάλληλο από το να μεταδώσει πρω-

τόβουλα τη γνώση του στους συναδέλφους που παραμένουν στο τμήμα, από το οποίο 

αποχωρεί. Η συμπεριφορά αυτή δικαιολογείται, καθώς τα αίτια που, συνήθως, οδηγούν 

σε μία παραίτηση προκαλούν μία περισσότερο βεβιασμένη αποχώρηση, η οποία πιθα-

νόν δεν αφήνει χρονικά και συναισθηματικά περιθώρια για πρωτόβουλη μετάδοση της 

γνώσης. 

 

Όσον αφορά τις άλλες δύο τιμές της ερμηνευτικής μεταβλητής, αν αναλύσουμε τη συ-

γκέντρωση των απαντήσεων στις δύο ερωτήσεις παρατηρούμε πως το ποσοστό των 

υπαλλήλων που μεταδίδουν πρωτόβουλα τη γνώση τους, όταν αποχωρούν εξαιτίας με-

τάθεσης, είναι μεγαλύτερο από αυτό που πράττουν το ίδιο, όταν συνταξιοδοτούνται.  

 
Έλεγχοι Υποθέσεων 
Το αποτέλεσμα της 8ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσε-

ων:Υ51η, Υ52η, Υ56δ, Υ57β, Υ64. 
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Ανάλυση 9ης παλινδρόμησης  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα οδηγών για τη διεκπε-

ραίωση εργασιακών θεμάτων (DV3) 

 

Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των οδηγών για 
τη διεκπεραίωση εργασιακών θεμάτων ( DV3) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant 1,147 0,002   
Συχνότητα χρήσης οδηγών (DV1) 0,447 0,000 0,407 
Αίτιο Χρήσης οδηγών (DV2) -0,246 0,015 -0,154 
Μορφή οδηγών (DV4) 0,267 0,001 0,222 
Ευκολία αναζήτησης περιεχομένου 
(DV6) 0,230 0,000 0,261 
        
R 2  0,337     

2R  0,322     
F 21,509     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 9 
 

Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Η παραπάνω γραμμική παλινδρόμηση μας δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα που απο-

δίδουν οι υπάλληλοι στις βάσεις γνώσης της επιχείρησής τους για τη διεκπεραίωση των 

θεμάτων εργασίας τους εξαρτάται από τέσσερις μεταβλητές και συγκεκριμένα:   

1. Το πόσο συχνά χρησιμοποιούν αυτούς τους οδηγούς 

2. Τους λόγους χρήσης αυτών των οδηγών 

3. Τη μορφή των οδηγών  

4. Την ευκολία αναζήτησης περιεχομένου που παρέχουν οι οδηγοί αυτοί. 

 

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square  
Οι ερμηνευτικές αυτές μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή της πα-

λινδρόμησης είχαν αναδειχτεί σημαντικές έλεγχο chi-square. 

 

Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών 
Από τις τέσσερις αυτές μεταβλητές τη μεγαλύτερη βαρύτητα παρουσιάζει: 

 η συχνότητα χρήσης των οδηγών αναδεικνύεται ως η μεταβλητή με 

και ακολουθεί  

 η ευκολία αναζήτησης του περιεχομένου των οδηγών αυτών. 
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Αντίθετα τη μικρότερη βαρύτητα παρουσιάζουν: 

 οι λόγοι χρήσης αυτών των οδηγών 

 

Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 
Η αποτελεσματικότητα, που αποδίδουν οι υπάλληλοι στους οδηγούς, επηρεάζεται από 

τις ερμηνευτικές μεταβλητές, ως εξής: 

 

Όσο πιο συχνά ανατρέχουν οι υπάλληλοι σε οδηγούς και εγχειρίδια, ως συνδρο-
μή στην εργασία τους, τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι αυτοί βοηθούν στη διεκ-
περαίωση των εργασιακών τους θεμάτων. Αυτό, προφανώς, συμβαίνει γιατί η εξοι-

κείωση με τις βάσεις γνώσης της επιχείρησης αποκαλύπτει και τη σημαντικότητα και τη 

χρησιμότητα του περιεχομένου τους για τους εργαζόμενους. 

 

Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν στους οδηγούς και τα εγχειρίδια για την ενημέ-
ρωσή τους σχετικά με ένα προϊόν ή μία διαδικασία, αποκτούν μεγαλύτερη εμπι-
στοσύνη στη χρησιμότητά τους πάνω στη διεκπεραίωση των εργασιακών τους 
θεμάτων σε σύγκριση με την εμπιστοσύνη που αποκτούν, όταν ανατρέχουν στις 
συγκεκριμένες πηγές γνώσης, για να επιλύσουν ένα πρόβλημα μέσω των οδη-
γιών. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στη σκέψη πως οι συγκεκριμένες πηγές γνώσης δεν 

προτιμώνται για την παροχή άμεσων λύσεων σε ένα εργασιακό πρόβλημα. Αυτό πιθα-

νόν οφείλεται είτε στην έλλειψη εξοικείωσης από την πλευρά του υπαλλήλου με το περι-

βάλλον και τη δομή μίας γνωστικής βάσης είτε στα ίδια τα χαρακτηριστικά του συγκεκρι-

μένου πληροφοριακού συστήματος, που αποθαρρύνουν τον υπάλληλο να αναζητήσει 

την επίλυση του προβλήματός του με αυτόν τον τρόπο. 

 

Όταν το περιεχόμενο των πηγών γνώσης βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και 
μάλιστα ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεται στη διάθεση των υπαλλήλων και σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των υπαλλήλων 
στην αποτελεσματικότητά τους για τη διεκπεραίωση των εργασιακών τους θεμά-
των Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως η ηλεκτρονική παρουσίαση του πληροφοριακού 

υλικού επιτρέπει την καλύτερη διαχείρισή του, ενώ η ταυτόχρονη διαθεσιμότητά του και 

σε έντυπη μορφή, πιθανώς, είτε καλύπτει την ανάγκη κάποιων υπαλλήλων να οργανώ-

νουν και να αναζητούν με τους δικούς τους τρόπους το ενημερωτικό υλικό σε έντυπη 

μορφή είτε πρέπει να αναζητηθεί στα χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος 
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που, αν και απαραίτητο, ενδεχομένως έχει αποδειχτεί ανεπαρκές από μόνο του σε κά-

ποια δεδομένη στιγμή. 

 

Όσο πιο εύκολο είναι για τους υπαλλήλους να αναζητήσουν το περιεχόμενο του 
ενημερωτικού υλικού που διατίθεται στις βάσεις γνώσης της επιχείρησής τους 
τόσο περισσότερο πιστεύουν στην αποτελεσματικότητά τους για τη διεκπεραίω-
ση των εργασιακών τους θεμάτων. Η διαπίστωση αυτή δείχνει πως η ευκολία αναζή-

τησης του περιεχομένου είναι το χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται ως ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες επιρροής της εμπιστοσύνης, που σχηματίζουν οι εργαζό-

μενοι για τη χρησιμότητα του πληροφοριακού συστήματος. 

 

Το αποτέλεσμα της 9ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων Υ71, 

Υ72, Υ73, Υ74. 
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Ανάλυση 10ης παλινδρόμησης 
 
Εξαρτημένη μεταβλητή: 'Ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέσιμου ενημερωτικού 

υλικού (DV5) 

 

Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο του διαθέ-
σιμου ενημερωτικού υλικού (DV5) 

  Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Constant 1,766 0,000   
Αίτιο χρήσης οδηγών (DV2) -0,237 0,012 -0,149 
Ευκολία αναζήτησης περιεχομένου 
(DV6) 0,542 0,000 0,617 
        
R 2  0,417     

2R  0,410     
F 61,128     
Σημαντικότητα του F  0,000     
Πίνακας Παλινδρόμησης 10 

 

Στατιστικά Σημαντικές  
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
Ο παραπάνω πίνακας γραμμικής παλινδρόμησης αποκαλύπτει πως το επίπεδο ικανο-

ποίησης που εισπράττουν οι υπάλληλοι όταν διαχειρίζονται το περιεχόμενο του ενημε-

ρωτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους εξαρτάται από τις δύο μεταβλητές: 

 

1. Τους λόγους χρήσης των ενημερωτικών οδηγών 

2. Την ευκολία αναζήτησης περιεχομένου που παρέχουν οι οδηγοί αυτοί. 

 

Σύγκριση με στατιστικά σημαντικές μεταβλητές  
των ελέγχων Chi-square 
Οι δύο αυτές μεταβλητές είχαν αναδειχθεί στατιστικά σημαντικές μέσα από τον  έλεγχο 

chi-square.   

 

Βαρύτητα Επιρροής  
ερμηνευτικών Μεταβλητών 
Ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη βαρύτητα επιρ-

ροής ασκεί η δεύτερη. 
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Ανάλυση Διαπιστώσεων Παλινδρόμησης 

Οι δύο μεταβλητές, που αναδείχτηκαν σημαντικές μέσα από την ανάλυση της παλιν-

δρόμησης, επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή, ως εξής: 

Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν στους οδηγούς και τα εγχειρίδια για την ενημέ-
ρωσή τους σχετικά με ένα προϊόν ή μία διαδικασία εισπράττουν μεγαλύτερη ικα-
νοποίηση από το περιεχόμενό τους σε σύγκριση με την ικανοποίηση που νιώ-
θουν, όταν ανατρέχουν στις συγκεκριμένες πηγές γνώσης για να επιλύσουν ένα 
πρόβλημα μέσω των οδηγιών. Αυτή η διαπίστωση συνάδει με το αποτέλεσμα της 

προηγούμενης ανάλυσης παλινδρόμησης (9ης), καθώς διαπιστώνεται πως το περιεχό-

μενο των ενημερωτικών οδηγών δεν θεωρείται ικανοποιητικό από τους υπαλλήλους, 

όταν αναζητούν άμεσες λύσεις σε ένα εργασιακό πρόβλημα.  

 

Επίσης, όσο πιο εύκολο είναι για τους υπαλλήλους να αναζητήσουν το περιεχό-
μενο του ενημερωτικού υλικού, που διατίθεται στις βάσεις γνώσης της επιχείρη-
σής τους, τόσο περισσότερη ικανοποίηση εισπράττουν από το περιεχόμενο του 
ενημερωτικού υλικού. Η ανάδειξη του συντελεστή συσχέτισης της συγκεκριμένης με-

ταβλητής, ως στατιστικά σημαντικού, είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της 

προηγούμενης παλινδρόμησης (9ης) και δείχνει πως η ευκολία πλοήγησης και αναζήτη-

σης επηρεάζει τη γνώμη των υπαλλήλων για την ποιότητα του διαθέσιμου υλικού. 

 

 

Το αποτέλεσμα της 10ης παλινδρόμησης μας οδηγεί στην αποδοχή των υποθέσεων Υ76 

και Υ78. 
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Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά την επίδραση των μετα-

βλητών που επαναλαμβάνονται στις παλινδρομήσεις της έρευνας και να συσχετίσουμε 

τα αποτελέσματά τους. 

 

Οι μεταβλητές παρουσιάζονται κατά αύξοντα αριθμό. 

 

1. Μεταβλητή AV1-Συσχετισμός 6ης και 8ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Μεταβλητή AV2-Συσχετισμός 1ης και 5ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που 
αποκομίζουν από ένα σεμινάριο. 

 
 
 
Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημα-
ντική τη βοήθεια και τις κατευθύν-
σεις έμπειρων συναδέλφων ως πη-
γή άντλησης γνώσης σε έναν οργα-

νισμό:  
Καταφεύγουν περισσότερο συχνά στους έμπει-
ρους συναδέλφους τους για κάποια συμβουλή. 

 
 
Όσο πιο σημαντικά θεωρούν οι 
υπάλληλοι - ως πηγή άντλησης 
γνώσης σε έναν οργανισμό- τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Τράπεζας: 
 
 

Τόσο λιγότερο πιθανόν είναι να έχουν 
χρησιμοποιήσει κάποια καλή πρακτική 
από άλλους συναδέλφους. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι – κατά την απο-
χώρησή τους από τον εργασιακό τους 
χώρο- να μεταδώσουν τη γνώση τους 
στους συναδέλφους τους μόνο μετά από 
απαίτηση της Τράπεζάς τους. 

4.4iiα Συσχετισμός των Αποτελεσμάτων Παλινδρομήσεων της Έρευνας 
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3. Μεταβλητή AV3-Συσχετισμός 5ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Μεταβλητή AV12-Συσχετισμός 1ης , 2ης και 5ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Μεταβλητή AV16-Συσχετισμός 1ης και 5ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Όσο καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης 
επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να προθυμο-
ποιούνται οι υπάλληλοι να μεταδώσουν 
τη γνώση που αποκομίζουν μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν οι 
υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους μοι-
ράζονται τη γνώση που αποκτούν μετά 
την παρακολούθησης ενός εκπαιδευτι-
κού σεμιναρίου 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν 
οι υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για 
συμβουλές. 

 
 
 
 
Όσο πιο έντονο κλίμα δικαιοσύνης 
επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να μη μεταδώ-
σουν οι υπάλληλοι τη γνώση που απο-
κομίζουν μετά την παρακολούθηση ενός 
εκπαιδευτικού  σεμιναρίου. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν 
οι υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για 
συμβουλές. 

 
 
 
Όσο πιο σημαντική θεωρούν οι 
υπάλληλοι - ως πηγή άντλησης 
γνώσης σε έναν οργανισμό -  την 

εργασιακή εμπειρία: 
 
 

Τόσο περισσότερο συχνά καταφεύγουν σε 
έμπειρους συναδέλφους για κάποια συμ-
βουλή. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μεταδώ-
σει κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο 
επίλυσης ενός προβλήματος στους συνα-
δέλφους τους. 
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6. Μεταβλητή AV18- Συσχετισμός 1ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Μεταβλητή AV19-Συσχετισμός 2ης και 8ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Μεταβλητή AV21- Συσχετισμός 2ης, 5ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Όσο πιο έντονο κλίμα κοινού ορά-
ματος επικρατεί σε ένα χώρο εργα-

σίας: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να δείχνουν 
πρόθυμοι οι υπάλληλοι να μεταδώσουν 
τη γνώση που αποκομίζουν μετά την 
παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μετα-
δώσει οι υπάλληλοι κάποια καλή πρα-
κτική ή έναν τρόπο επίλυσης προβλή-
ματος στους συναδέλφους τους. 

 
 
 
 
 
Όσο πιο έντονο κλίμα αδιαφορίας 
επικρατεί σε έναν εργασιακό χώ-

ρο: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν οι 
υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους δεν 
μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος.   

Τόσο πιο πιθανόν είναι οι εργαζόμενοι  - 
όταν αποχωρήσουν από την εργασία 
τους- να μεταδώσουν τη γνώση τους μόνο 
εφόσον η Τράπεζά τους το απαιτήσει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσο πιο έντονο κλίμα χρονικής 
πίεσης επικρατεί σε έναν εργασι-

ακό χώρο: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν οι 
υπάλληλοι πως οι συνάδελφοί τους δεν 
μοιράζονται τη γνώση που αποκτούν μετά 
την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος.   

Τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν οι 
υπάλληλοι με μεγαλύτερη συχνότητα 
στους έμπειρους συναδέλφους τους για 
συμβουλές. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να μην έχουν με-
ταδώσει κάποια καλή πρακτική  ή έναν 
τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος στους 
συναδέλφους τους. 
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9. Μεταβλητή BV1- Συσχετισμός 2ης και 4ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Μεταβλητή BV14-Συσχετισμός 1ης και 4ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Όσο πιο σημαντικά θεωρούν οι 
υπάλληλοι τα θέματα συζήτησης 
που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 
ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να δείχνουν α-
πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση που 
αποκομίζουν από την παρακολούθησή 
του.

Τόσο πιο πιθανόν είναι να μην επιδεικνύ-
ουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των σε-
μιναρίων να παρέχουν νέες γνώσεις.  

 
 
 
 
Όσο πιο συχνά παρακολουθούν 
οι υπάλληλοι εκπαιδευτικά σεμι-

νάρια στην Τράπεζά τους: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν πως 
οι συνάδελφοί τους δεν μοιράζονται τη 
γνώση που αποκτούν μετά την παρακο-
λούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος.   

Τόσο πιο πιθανόν είναι να πιστεύουν πως 
τα συγκεκριμένα προγράμματα με τη δομή 
και το περιεχόμενό τους είναι σε θέση να 
τους παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότη-
τες. 
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11. Μεταβλητή CV39- Συσχετισμός 1η και 2ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Μεταβλητή CV43- Συσχετισμός 2ης και 8ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Μεταβλητή CV46-Συσχετισμός 1ης   και 5ης παλινδρόμησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Οι υπάλληλοι που δείχνουν α-

προθυμία να μοιραστούν τη γνώ-
ση τους: 

 

Είναι πιο πιθανόν να μη μοιράζονται και 
τη γνώση που αποκτούν μετά την παρα-
κολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος σε σύγκριση με αυτούς που μοιρά-
ζονται τη γνώση τους με ή χωρίς την επι-
θυμία γνωστοποίησης αυτής της ενέργειας 
στους ιεραρχικά ανώτερούς τους.   
 

Είναι πιο πιθανόν να θεωρούν πως οι συ-
νάδελφοί τους δεν μοιράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε σύ-
γκριση με τους υπαλλήλους που μοιράζο-
νται τη γνώση τους με ή χωρίς την επιθυ-
μία γνωστοποίησης αυτής της ενέργειας 
στους ιεραρχικά ανώτερούς τους.   
 

 
 
Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα α-
ποδίδουν οι υπάλληλοι στο κίνητρο 

«Γνωστοποίηση του ονόματος»: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να αποφασίσουν να 
μοιραστούν τη γνώση που αποκομίζουν 
από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να καταφεύγουν πε-
ρισσότερο συχνά σε έμπειρους συναδέλ-
φους τους για συμβουλές. 

 
 
 
 
Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα 
αποδίδουν οι υπάλληλοι στο κίνη-
τρο της ηθικής επιβράβευσης από 
τους ανωτέρους τους για το διαμοι-

ρασμό της γνώσης τους: 
 
 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν πως οι 
συνάδελφοί τους  μοιράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.   

Τόσο πιο πιθανόν είναι – πριν αυτοί απο-
χωρήσουν από την εργασία τους - να μη 
φροντίσουν να μεταδώσουν τη γνώση τους 
με δική τους πρωτοβουλία αλλά μόνο μετά 
από απαίτηση της Τράπεζάς τους. 
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14.  Μεταβλητή CV58- Συσχετισμός 2ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Μεταβλητή CV59- Συσχετισμός 1ης , 5ης και 6ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Μεταβλητή CV60-Συσχετισμός 1ης και 8ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Οι υπάλληλοι που πιστεύουν πως η 
γνώση των υπαλλήλων είναι πάντα 

εφαρμόσιμη: 

Είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που 
αποκομίζουν από ένα σεμινάριο. 

Καταφεύγουν περισσότερο συχνά στους έμπει-
ρους συναδέλφους τους για κάποια συμβουλή.
 

Είναι πιο πιθανόν να έχουν χρησιμοποιήσει κά-
ποια καλή πρακτική από άλλους συναδέλφους.
 

 

Οι υπάλληλοι που πιστεύουν πως 
βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης 
ενός προβλήματος όταν χρησιμο-
ποιούν τη γνώση των συναδέλ-

φων τους: 

Είναι πιο πιθανόν να μη μεταδίδουν τη γνώση που 
αποκομίζουν από ένα σεμινάριο. 

Είναι πιο πιθανόν να μεταδώσουν τη γνώση τους 
με δική τους πρωτοβουλία κατά την αποχώρησή 
τους από την εργασία τους. 

 
 
Οι υπάλληλοι που πιστεύουν πως 
περιορίζεται η αυτονομία της προ-
σωπικής σκέψης όταν χρησιμοποι-
ούν τη γνώση άλλων συναδέλφων: 

Θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζο-
νται τη γνώση που αποκτούν μετά την πα-
ρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος 

Είναι πιο πιθανόν να μη μεταδώσουν κά-
ποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης 
προβλήματος στους συναδέλφους τους. 
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17. Μεταβλητή CV61-Συσχετισμός 1ης και 5ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

18. Μεταβλητή CV62- Συσχετισμός 1ης , 2ης και 5ης  παλινδρόμησης 

 
Οι υπάλληλοι που πιστεύουν 

πως βελτιώνεται η παραγωγικό-
τητα του εργαζομένου όταν 

χρησιμοποιεί τη γνώση των συ-
ναδέλφων του 

Είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που 
αποκομίζουν από ένα σεμινάριο 

Καταφεύγουν λιγότερο συχνά σε έμπειρους συνα-
δέλφους για συμβουλές 

 
Οι υπάλληλοι που θεωρούν 

πως αποφεύγεται η επανάληψη 
της αναζήτησης και του κόπου 
όταν χρησιμοποιούν τη γνώση 

των συναδέλφων τους: 

Είναι πιο πιθανόν να μεταδίδουν τη γνώση που 
αποκομίζουν μετά την παρακολούθηση ενός σεμι-
ναρίου

Θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη 
γνώση που αποκτούν μετά την παρακολούθηση 
ενός σεμιναρίου

Καταφεύγουν περισσότερο συχνά σε έμπειρους 
συναδέλφους για συμβουλές 
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19. Μεταβλητή DV2- Συσχετισμός 9ης και 10ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Μεταβλητή DV6- Συσχετισμός 9ης και 10ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

22. Μεταβλητή FV1-Συσχετισμός 1ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των 

υπαλλήλων: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να μεταδίδουν τη 
γνώση που αποκομίζουν μετά την παρα-
κολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν μεταδώ-
σει κάποια καλή πρακτική ή έναν τρόπο 
επίλυσης προβλήματος στους συναδέλ-
φους. 

 
 
Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν 
στους οδηγούς και τα εγχειρίδια 
για την ενημέρωσή τους σχετικά 
με ένα προϊόν ή μία διαδικασία 
αντί για την επίλυση ενός προ-
βλήματος μέσω των οδηγιών. 

Αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 
χρησιμότητά τους πάνω στη διεκπεραί-
ωση των εργασιακών θεμάτων. 

Εισπράττουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 
από το περιεχόμενό τους. 
  

 
 
Όσο πιο εύκολο είναι για τους 
υπαλλήλους να αναζητήσουν το 
περιεχόμενο του ενημερωτικού 
υλικού που διατίθεται στις βάσεις 
γνώσης της επιχείρησής τους: 

 
Τόσο περισσότερο πιστεύουν στην α-
ποτελεσματικότητά τους για τη διεκπε-
ραίωση των εργασιακών τους θεμάτων.  

Τόσο περισσότερη ικανοποίηση ει-
σπράττουν από το περιεχόμενο του ε-
νημερωτικού υλικού. 
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23. Μεταβλητή FV2- Συσχετισμός 5ης , 6ης και 7ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Μεταβλητή FV5-Συσχετισμός 1ης και 6ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Μεταβλητή FV6-Συσχετισμός 1ης 2ης και 5ης παλινδρόμησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Όσο περισσότερο χρόνο εργάζονται 
οι υπάλληλοι στην ίδια Τράπεζα: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να δείχνουν α-
πρόθυμοι να μεταδώσουν τη γνώση που 
αποκομίζουν μετά την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να έχουν κάνει 
χρήση κάποιας καλής πρακτικής από συ-
ναδέλφους τους 

 
 
 
 
 
 
 
Όσο περισσότερο χρόνο εργάζονται 

οι υπάλληλοι στο ίδιο Τμήμα: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι να αποφασίσουν 
να μεταδώσουν τη γνώση που αποκομί-
ζουν μετά την παρακολούθηση ενός εκ-
παιδευτικού σεμιναρίου

Τόσο πιο πιθανόν είναι να θεωρούν πως 
οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Τόσο λιγότερο συχνά καταφεύγουν σε 
έμπειρους συναδέλφους για συμβουλές 
σχετικά με την επίλυση ενός προβλήμα-
τος. 

 
 
 
 
 

Οι άντρες υπάλληλοι: 
  

Καταφεύγουν λιγότερο συχνά σε έμπειρους 
συναδέλφους τους για συμβουλές σχετικά 
με την επίλυση ενός προβλήματος από ότι 
οι γυναίκες. 

Είναι πιο πιθανόν να έχουν υπάρξει δεκτικοί 
στη χρήση κάποιας καλής πρακτικής άλλων 
συναδέλφων τους από ότι οι γυναίκες. 

Είναι πιο πιθανόν να μεταδώσουν κάποια 
καλή πρακτική ή έναν τρόπο επίλυσης ενός 
προβλήματος στους συναδέλφους τους από 
ότι οι γυναίκες. 
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26. Μεταβλητή FV8-Συσχετισμός 2ης και 5ης παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος 

ενός τμήματος: 

Τόσο πιο πιθανόν είναι οι υπάλληλοι, οι 
οποίοι το απαρτίζουν, να θεωρούν πως οι 
συνάδελφοί τους δεν μοιράζονται τη γνώ-
ση που αποκτούν μετά την παρακολού-
θηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.   

Τόσο πιο συχνά καταφεύγουν οι υπάλλη-
λοι, οι οποίοι το απαρτίζουν, σε έμπειρους 
συναδέλφους  τους για συμβουλές σχετικά 
με την επίλυση ενός προβλήματος. 
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Συμπεράσματα 4ου κεφαλαίου 
 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα συμπεράσματα της περι-

γραφικής και στατιστικής ανάλυσης κάτω από τον κύριο άξονα της κυκλικής ροής της 

οργανωσιακής γνώσης και μέσα από το πρίσμα τόσο της διοίκησης της όσο και των 

υπαλλήλων της κάθε Τράπεζας. 

 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

Στην πλειονότητα των έξι τραπεζών λαμβάνουν χώρα σεμινάρια τόσο παραδοσιακής 

όσο και ηλεκτρονικής μορφής, σύμφωνα με τα διοικητικά τους στελέχη. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγματος επιβεβαιώνουν ότι υφίστανται μέθοδοι εξ΄’ αποστάσεως εκπαί-

δευσης και δηλώνουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτή,  εκτιμούν, δε, ότι δεν 

δύναται να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή διδασκαλία κυρίως όταν δεν έ-

χουν ανάλογη τέτοια εμπειρία συμμετοχής. 

 

Τα διοικητικά στελέχη δηλώνουν, στην πλειονότητά τους, πως οι εκπαιδευτές ανήκουν 

στο κύριο προσωπικό της. Στις περιπτώσεις που την εκπαίδευση αναλαμβάνουν και 

εξωτερικοί συνεργάτες, αυτοί λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση για την εκπαιδευτική πολι-

τική της κάθε τράπεζας. Οι ερωτώμενοι επιβεβαιώνουν ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους είτε αποκλειστικά από εισηγητές που εργά-

ζονται στην Τράπεζα είτε και σε συνδυασμό με εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ οι ίδιοι, 

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους εκτιμούν ότι είναι πολύ σημαντικό να εργάζεται ο ει-

σηγητής στην Τράπεζά τους.   

 

 

 

 

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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Δημιουργία γνώσης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε πως τα διοικητικά στελέχη των έξι τρα-

πεζών εκφράζουν την πεποίθηση ότι πραγματοποιείται προσεκτικός σχεδιασμός του 

εκπαιδευτικού υλικού που διδάσκεται στα πλαίσια των σεμιναρίων για τη δημιουργία νέ-

ας γνώσης στους συμμετέχοντες. Η νέα αυτή γνώση περιλαμβάνει ενημέρωση πάνω 

στα προϊόντα της κάθε Τράπεζας και τις ενδεδειγμένες τεχνικές πώλησης. Στην πλειο-

νότητα των περιπτώσεων, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχεται πληροφόρηση για α-

ντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστικών Τραπεζών για την αρτιότερη προετοιμασία των 

πωλητών τους.  

 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε πως οι υπάλληλοι θεωρούν τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας ως τη σπουδαιότερη πηγή για τη δημιουργία 

νέας γνώσης. Αναδεικνύουν τη γνώση πάνω στα προϊόντα της Τράπεζας και του Αντα-

γωνισμού ως την πλέον χρήσιμη κατηγορία γνώσης για την εργασία τους, η οποία  δι-

δάσκεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αφορά κατά σειρά πλειοψηφί-

ας τα νέα προϊόντα, τους τρόπους πώλησης και τα προϊόντα του Ανταγωνισμού. 

 
Διαμοιρασμός της γνώσης μέσα και από την εκπαιδευτική διαδικασία 
Όσον αφορά τη φιλοσοφία του  διαμοιρασμού της γνώσης, η οποία σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, αυτή διακρίνεται στις πρακτικές διαμοιρασμού γνώσης ε-

ντός σεμιναρίου και μετά την παρακολούθησή του. 

 

Τα διοικητικά στελέχη των Τραπεζών δηλώνουν ότι λαμβάνεται μέριμνα για την ενθάρ-

ρυνση της ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και καλών πρακτικών μέσα στα 

πλαίσια του σεμιναρίου χωρίς ωστόσο - στην πλειονότητα των τραπεζών - να υπάρχει 

ειδική κατευθυντήρια γραμμή στους εισηγητές για τη διδασκαλία ή τη συγκέντρωση της 

μεταδιδόμενης γνώση για μελλοντική αξιοποίηση. Εξετάζοντας το ίδιο θέμα από την 

πλευρά των ερωτώμενων διαπιστώνουμε πως δηλώνουν κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό 

ότι το υλικό των σεμιναρίων περιλαμβάνει εκπαίδευση πάνω σε πετυχημένες πρακτικές 

ενώ οι ίδιοι αξιολογούν ως σημαντικά τα θέματα συζήτησης και τους προβληματισμούς 

που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου έναντι του προκαθο-

ρισμένου εκπαιδευτικού υλικού. 
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Όσον αφορά το διαμοιρασμό της γνώσης που πραγματοποιείται μετά την παρακολού-

θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διαπιστώνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων δηλώνει ότι μοιράζεται τη γνώση από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με την ομάδα του από αρκετά έως πολύ. Οι ίδιοι εκτιμούν πως οι συνάδελφοί τους μοι-

ράζονται την αντίστοιχη γνώση σε ένα μικρότερο βαθμό. Αναδεικνύουν, δε, ως πιο κρί-

σιμους ανασταλτικούς παράγοντες για τη μετάδοση της γνώσης από την εκπαίδευση 

την έλλειψη χρόνου και την ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

Η ανάλυση chi-square έδειξε επιπλέον πως ο διαμοιρασμός της γνώσης (από εκπαιδευ-

τική διαδικασία) από τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους και αντιστρόφως εξαρ-

τάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοιρασμού γνώσης που διαθέτουν, το εργασιακό 

κλίμα, την εκπαιδευτική τους κατάρτιση και την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν 

στην εκπαιδευτική πολιτική. Η μετάδοση της γνώσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται επιπλέον από τον κινητήριο μη-

χανισμό για την ενθάρρυνσή του ενώ η μετάδοση γνώσης με αντίστροφη φορά εξαρτά-

ται επιπλέον από τα προσωπικά  στοιχεία των υπαλλήλων. 

 

Η συνοπτική πληροφόρηση για την κατεύθυνση της συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης 

μεταβλητής και των ερμηνευτικών μεταβλητών, όπως προέκυψε μέσα από την ανάλυση 

των παλινδρομήσεων  παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Όταν οι  υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευ-
θύνσεις των έμπειρων συναδέλφων 

 
 

τότε είναι πιο πιθανόν 
να μεταδίδουν τη 

γνώση που αποκομί-
ζουν από ένα σεμινά-
ριο στους συναδέλ-

φους τους 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν πως η γνώση των τρίτων είναι πάντα 
εφαρμόσιμη 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι βελτιώνεται η παραγωγικότητα του 
εργαζόμενου όταν αυτός χρησιμοποιεί τη γνώση των συναδέλφων 
του 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν πως αποφεύγεται η επανάληψη της 
διπλής αναζήτησης και κόπου όταν χρησιμοποιούν  τη γνώση των 
συναδέλφων τους 

Όταν σε ένα χώρο εργασίας επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, οι υ-
πάλληλοι  
 

Όταν σε ένα χώρο εργασίας επικρατεί έντονο κλίμα κοινού οράμα-
τος, οι υπάλληλοι  

Όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στο ίδιο Τμήμα  αρκετό χρόνο  
 

 
Όταν οι υπάλληλοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
 

Όταν οι υπάλληλοι αποδίδουν στο κίνητρο «Γνωστοποίηση του 
ονόματος» μεγάλη σπουδαιότητα  
 

Όταν οι υπάλληλοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 

Όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα εξ΄ α-
ποστάσεως μάθησης 

Όταν οι υπάλληλοι δείχνουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων να παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότητες 
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Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης 
ενός προβλήματος όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων 

 
τότε είναι πιο πιθανόν 
να μη μεταδίδουν τη 
γνώση που αποκομί-
ζουν από ένα σεμινά-
ριο στους συναδέλ-

φους τους 

Οι υπάλληλοι που δείχνουν απροθυμία να μοιραστούν γενικά τη 
γνώση τους 

Όταν σε ένα χώρο εργασίας επικρατεί έντονο κλίμα δικαιοσύνης, οι 
υπάλληλοι 

Όταν το  αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων είναι σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών τους  

Όταν  οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα θέματα συζήτησης που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
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Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως περιορίζεται η αυτονομία της 
προσωπικής σκέψης όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων 

 
τότε είναι πιο πιθανό 
να θεωρούν πως οι 
συνάδελφοί τους μοι-
ράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά 
την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 
 

Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως αποφεύγεται η επανάληψη α-
ναζήτησης και κόπου όταν χρησιμοποιούν τη γνώση των άλλων 

Όταν σε ένα εργασιακό χώρο επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, οι 
υπάλληλοι  

Όταν σε ένα εργασιακό χώρο επικρατεί έντονο κλίμα ανασφάλειας, 
οι υπάλληλοι 

Όταν το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό  

Όταν οι υπάλληλοι παραμένουν αρκετό χρόνο στο ίδιο Τμήμα 

Όταν οι υπάλληλοι αποδίδουν μεγάλη σπουδαιότητα στο κίνητρο 
της ηθικής επιβράβευσης από τους ανώτερούς τους 

Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι το σύστημα της μάθησης από 
απόσταση μπορεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή 
εκπαίδευση στην αίθουσα 
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Όταν οι υπάλληλοι δείχνουν απροθυμία να μοιραστούν  γενικά τη 
γνώση τους   

 
τότε είναι πιο πιθανό 
να θεωρούν πως οι 
συνάδελφοί τους δεν 
μοιράζονται τη γνώση 
που αποκτούν μετά 
την παρακολούθηση 
ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 
 

Όταν σε ένα εργασιακό χώρο  επικρατεί έντονο κλίμα αδιαφορίας, 
οι υπάλληλοι 

Όταν σε ένα εργασιακό χώρο  επικρατεί έντονο κλίμα χρονικής 
πίεσης, οι υπάλληλοι  

Όταν το μέγεθος ενός Τμήματος είναι μεγάλο, οι υπάλληλοι 

Όταν οι υπάλληλοι παρακολουθούν συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στην Τράπεζά τους 
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Αξιοποίηση της γνώσης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος υποστηρίζουν - με μία μέση τιμή αξιολόγησης- πως τα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα μπορούν να τους παρέχουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και πως οι ίδιοι υιο-

θετούν κάτι νέο μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Από την ανάλυση συσχετίσεων μέσω των ελέγχων Chi-square οδηγηθήκαμε στο συ-

μπέρασμα πως η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτι-

κής πολιτικής εξαρτάται από την ιδιότητα των εισηγητών και τη σημαντικότητα που δί-

νουν οι υπάλληλοι σε αυτή. Ειδικά η εμπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων μέσα 

από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εξαρτάται από τη διεξαγωγή των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων 

 

Η μέθοδος της παλινδρόμησης ανέδειξε τις ακόλουθες  στατιστικά σημαντικές ερμηνευ-

τικές μεταβλητές που επηρεάζουν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικό-

τητα της εκπαιδευτικής πολιτικής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό το προκαθορισμένο εκπαι-
δευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής των εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων 

τότε είναι πιο πιθανόν  
 να πιστεύουν πως μετά την 
παρακολούθησή τους υιοθε-

τούν οι ίδιοι  
νέες πρακτικές  

στον τρόπο εργασίας τους. 

Όταν οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν την ιδιότητα των εισηγητών τους  
 

τότε είναι πιο πιθανό να επι-
δεικνύουν λιγότερη εμπιστο-
σύνη στη δυνατότητα της εκ-
παίδευσης να παρέχει νέες 
γνώσεις και δεξιότητες 

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικές τις απορίες και τα προ-
βλήματα που τίθενται προς επίλυση στη διάρκεια των σεμιναρίων 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικά τα θέματα συζήτησης που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων 

Όταν οι υπάλληλοι  παρακολουθούν συχνά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα της Τράπεζάς τους 

τότε είναι πιο πιθανό να δια-
μορφώνουν μεγαλύτερη ε-
μπιστοσύνη  στη δυνατότητα 
της εκπαίδευσης να παρέχει 
νέες γνώσεις και δεξιότητες 
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Βάσεις Γνώσης  
 
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων και των στοιχείων της δειγματοληψίας καταλήξαμε 

στην περιγραφή των υφιστάμενων εργαλείων αποθήκευσης και μετάδοσης της γνώσης 

από την πλευρά της διοίκησης στο προσωπικό καθώς και στην ανάλυση της συμπερι-

φοράς των υπαλλήλων ως προς την ανάκτηση και χρήση της.   

 

Τα διοικητικά στελέχη των έξι Τραπεζών υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν μία σειρά 

από εργαλεία, για τα οποία τοποθετούνται οι ερωτηθέντες. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως 

το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή μιας πηγής για ανάκτηση γνώσης είναι η 

πληρότητα της πληροφόρησης και η ταχύτητα ανάκτησής της. 

 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται: 

o Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω εσωτερικού δικτύου, με  ελάχιστα προ-

βλήματα ευχρηστίας και με διαφορετικό βαθμό πληρότητας, επικαιροποίησης, δομής 

και ανάκτησης περιεχομένου σε κάθε Τράπεζα. 

 

Οι διαθέσιμοι οδηγοί και τα εγχειρίδια, οι οποίοι διατίθενται κυρίως σε ηλεκτρονι-

κή μορφή, αξιολογούνται από τους ερωτηθέντες ως τη λιγότερο σημαντική πηγή 

γνώσης σε έναν οργανισμό σε σχέση με την εκπαίδευση και την εργασιακή ε-

μπειρία. Παρόλ’ αυτά ανατρέχουν με μεγάλη συχνότητα σε αυτούς κυρίως για την 

ενημέρωσή τους πάνω σε ένα προϊόν και λιγότερο για την  άμεση επίλυση ενός 

προβλήματος. Εκφράζονται, μάλιστα, κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό θετικά 

ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη διεκπεραίωση της εργασίας τους και 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο και την ταχύτητα ανάκτησής του, 

παρόλο που για το τελευταίο χαρακτηριστικό υφίστανται περιθώρια βελτίωσης.   

 

Από τα στοιχεία της δειγματοληψίας επιβεβαιώνεται πως ο οδηγός πωλήσεων 

για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο ποσοστό και 

συγκεντρώνει αρκετά θετική αξιολόγηση. Ιδιαιτέρως θετικά αξιολογούν το εργα-

λείο της συγκριτικής παρουσίασης των προϊόντων της κάθε Τράπεζας με αυτά 

του Ανταγωνισμού, το οποίο όμως χρησιμοποιείται σε μικρότερο βαθμό. 

 

o Σύστημα Εγκυκλίων Εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή,  με δυνατότητες αναζήτησης, 

και συμπληρωματικά σε έντυπη μορφή σε ελάχιστες περιπτώσεις. 
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Οι υπάλληλοι επιβεβαιώνουν πως η Διοίκησή τους χρησιμοποιεί κατά το μεγαλύ-

τερο ποσοστό τη μέθοδο του ηλεκτρονικού συστήματος εγκυκλίων εγγράφων-και 

με δυνατότητα αναζήτησης-η οποία συγκεντρώνει και την περισσότερο θετική α-

ξιολόγηση των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητά της 

 

o Εργαλείο Τηλεφωνικού Καταλόγου με διαφορετικές δυνατότητες στον κάθε τραπεζι-

κό οργανισμό. 

 

Το δείγμα αξιολογεί θετικά το συγκεκριμένο εργαλείο, που όπως δηλώνει  χρησιμο-

ποιείται σε μικρή κλίμακα. Οι υπάλληλοι δηλώνουν χαρακτηριστικά πως όταν αναζη-

τούν ένα αρμόδιο συνάδελφο δεν χρησιμοποιούν τον τηλεφωνικό κατάλογο για την 

αναζήτησή του κατά πρώτη προτεραιότητα. 

 

o Άμεση υποστήριξη πωλήσεων μέσω ενοποιημένου ή μη τηλεφωνικού κέντρου.  

 

Οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν πως το ενοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο χρησιμοποι-

είται σε μεγάλο βαθμό και το αξιολογούν θετικά. 

 

o Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, το οποίο σε ορισμένες Τράπεζες έχει αντικαταστήσει 

πλήρως την έντυπη αλληλογραφία και το οποίο, όπως επιβεβαιώνουν οι ερωτηθέ-

ντες, χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό και αξιολογείται από την πλειονότητα τους 

θετικά. 

 

o Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων για την ανάρτηση ανακοινώσεων ποικίλου 

περιεχομένου.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται σε μικρότε-

ρο βαθμό, εντούτοις συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό θετικών απαντήσεων. 
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Κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις και Κατάλογος με επιτυχημένες και 

αποτυχημένες πρακτικές 

 

Στην πλειονότητα των έξι περιπτώσεων τραπεζικών οργανισμών δεν υφίστανται αμφό-

τερα τα δύο εργαλεία.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος το εργαλείο του καταλό-

γου ερωτήσεων  χρησιμοποιείται σε μικρό βαθμό, εντούτοις συγκεντρώνει αξιολόγηση 

ενός μέσου επιπέδου. Διφορούμενες απαντήσεις, κατά κύριο λόγο θετικές, συγκεντρώ-

νει το εργαλείο του καταλόγου παρελθοντικών πρακτικών, το οποίο, όπως επιβεβαιώ-

νουν οι ερωτηθέντες, χρησιμοποιείται ελάχιστα.  

 

Από την πλευρά της διοίκησης αναφέρονται πρακτικές που περιλαμβάνουν τη μετάδοση 

εμπειρίας μέσω συναντήσεων μεγαλύτερης ή μικρότερης συχνότητας με στελέχη ανώ-

τερης ιεραρχίας ή ανεξαρτήτου αυτής, μέσω σεμιναρίων εκπαίδευσης, ενδεχομένως μέ-

σω νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων εγγράφων και σπανίως μέσω ηλεκτρονικής ή τηλε-

φωνικής επικοινωνίας όταν ο αριθμός παραληπτών είναι μικρός.  

 

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης αντλήσαμε χρήσιμα συμπεράσματα για τους παράγο-

ντες που επηρεάζουν την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των βά-

σεων γνώσης της Τράπεζάς τους. 

 

Κατά την ανάλυση των υποθέσεων θεωρήσαμε πως η άποψη αυτή συνίσταται στην  

εμπιστοσύνη για τη συνδρομή στη διεκπεραίωση των θεμάτων τους και την ικανοποίη-

ση που εκφράζουν για το περιεχόμενό τους. 

 

Από την ανάλυση chi-square εξήχθη το συμπέρασμα πως η άποψη αυτή εξαρτάται από 

τη συχνότητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια καθώς 

και από τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού. 
 
Από την ανάλυση των παλινδρομήσεων πληροφορηθήκαμε για την κατεύθυνση της συ-

σχέτισης μεταξύ των μεταβλητών των ελέγχων υποθέσεων. 
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Πολιτική Διαμοιρασμού Γνώσης των υπαλλήλων  στο χώρο εργασίας 
 
Η ανάλυση των συνεντεύξεων των διοικητικών στελεχών και κυρίως η ανάλυση των 

στοιχείων του δείγματος μας βοήθησε να περιγράψουμε τις πρακτικές που εφαρμόζουν 

οι εργαζόμενοι για να ανακτήσουν και να μεταδώσουν γνώση αλλά και να αιτιολογήσου-

με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά.  

 

Ανάκτηση Γνώσης στο χώρο εργασίας 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια της έρευνας οι υπάλληλοι κατατάσ-

σουν τη βοήθεια και την εμπειρία που αντλούν από τους συναδέλφους τους ως τη δεύ-

τερη σημαντικότερη πηγή γνώσης μετά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται, κατά απόλυτη πλειοψηφία, να έχουν χρησιμοποιήσει μία 

καλή πρακτική, που είχε αποδώσει στην εργασία συναδέλφου τους. Οι ερωτηθέντες ε-

πιβεβαιώνουν, την άποψη της Διοίκησης, ότι ενημέρωση για κάποια επιτυχημένη πρα-

κτική ή επίλυση προβλήματος λαμβάνουν συνήθως μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης -κατά 

κύριο λόγο χωρίς προγραμματισμό- και κατά πολύ μικρό ποσοστό μέσω ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης, πολιτική όμως που ανταποκρίνεται και στις προτιμήσεις τους. 

 

Οι υπάλληλοι ανακτούν συνήθως την πληροφόρηση που χρειάζονται ανάμεσα σε συνα-

δέλφους του αντικειμένου τους, ανεξαρτήτου επιπέδου ιεραρχίας. Επιπρόσθετα, δηλώ-

νουν πως εντοπίζουν σχετικά εύκολα τους αρμόδιους συναδέλφους όταν προκύπτει 

Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνά σε οδηγούς και εγχειρίδια 

 
 
 

τότε πιστεύουν στην απο-
τελεσματικότητά τους για 
τη διεκπεραίωση των ερ-
γασιακών τους θεμάτων. 

 

Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν στους οδηγούς και τα εγχειρίδια 
περισσότερο για την ενημέρωσή τους και λιγότερο για να επιλύ-
σουν ένα πρόβλημα μέσω των οδηγιών 

Όταν το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης βρίσκεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή και μάλιστα ακόμη περισσότερο όταν διατίθεται και σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή 

Όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχομένου των βάσεων 
γνώσης, οι υπάλληλοι  
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κάποιο πρόβλημα, αναζητώντας τους κυρίως μέσω των συναδέλφων του ίδιου αντικει-

μένου και μέσω στελεχών ανώτερης ιεραρχίας και εμπειρίας. 

 

Η άποψή τους για τη χρήση της γνώσης των συναδέλφων τους είναι πως δεν περιορίζει 

την αυτονομία της προσωπικής σκέψης, είναι αρκετά εφαρμόσιμη, βελτιώνει αρκετά την 

ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, απο-

τρέπει κατά πολύ την επανάληψη αναζήτησης,  κόπου και λαθών ενώ εξασφαλίζει σε 

ένα μέσο βαθμό την επανάληψη των ίδιων επιτυχιών. 

 

Η στατιστική ανάλυση μας διοχέτευσε με χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν τους υπαλλήλους κατά την ανάκτηση της εμπειρίας των συ-

ναδέλφων τους. 

 

Από την ανάλυση chi-square προέκυψε πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπειρους συ-

ναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων και 

την άποψή τους για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού γνώσης και 

των εργαλείων γνώσης. Αντίστοιχα, η χρήση κάποιας καλής πρακτικής εξαρτάται από 

την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας, τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας με-

ταξύ των συναδέλφων και την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από 

τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 

 

Από την ανάλυση της παλινδρόμησης συμπεράναμε τα ακόλουθα για την κατεύθυνση 

της επιρροής των ερμηνευτικών μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη: 

Όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν στους οδηγούς και τα εγχειρί-
δια περισσότερο για την ενημέρωσή τους και λιγότερο για να 
επιλύσουν ένα πρόβλημα μέσω των οδηγιών 

 
τότε εισπράττουν περισσό-
τερη ικανοποίηση από το 
περιεχόμενο του ενημερω-

τικού υλικού 

Όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχομένου των βάσε-
ων γνώσης, οι υπάλληλοι 
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.  
 

 

 

 

 
 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη βοήθεια και τις κατευ-
θύνσεις των έμπειρων συναδέλφων ως πηγή άντλησης γνώσης  

 
τότε είναι πιο πιθανό 
να καταφεύγουν πε-
ρισσότερο συχνά σε 
έμπειρους συναδέλ-
φους για συμβουλές 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εργασιακή εμπειρία ως 
πηγή άντλησης γνώσης  

Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως η γνώση των τρίτων είναι πά-
ντα εφαρμόσιμη 

Όταν πιστεύουν οι υπάλληλοι πως αποφεύγεται η επανάληψη δι-
πλής αναζήτησης και κόπου χρησιμοποιώντας τη γνώση των τρί-
των 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, 
οι υπάλληλοι 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί κλίμα σεβασμού, οι 
υπάλληλοι 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί κλίμα δικαιοσύνης, οι 
υπάλληλοι 
 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί έντονο κλίμα χρονι-
κής πίεσης, οι υπάλληλοι 
 

Όταν υφίσταται ορατό κίνητρο μετάδοσης γνώσης σε μία Τράπεζα, 
οι υπάλληλοι 
 

Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι το κίνητρο μετάδοσης 
της γνώσης «καταγραφή της κίνησης και προσμέτρηση στη γενικό-
τερη αξιολόγηση» 

Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι το κίνητρο μετάδοσης 
της γνώσης «γνωστοποίηση του ονόματος» 

Όσο πιο σημαντικό θεωρούν οι υπάλληλοι τον κατάλογο με συχνά 
τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις ως εργαλείο γνώσης 
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Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως βελτιώνεται η παραγωγικότητα 
των υπαλλήλων χρησιμοποιώντας τη γνώση των τρίτων 

 
τότε είναι πιο πιθανό 
να καταφεύγουν λιγό-
τερο συχνά σε έμπει-
ρους συναδέλφους 
για συμβουλές 

Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως επαναλαμβάνονται οι ίδιες επι-
τυχίες χρησιμοποιώντας τη γνώση των τρίτων 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί κλίμα εύκολης πρό-
σβασης στα ανώτερα στελέχη  

Όταν οι υπάλληλοι παραμένουν πολλά χρόνια εργασίας στο ίδιο 
Τμήμα 

Όταν το μέγεθος του Τμήματος στο οποίο ανήκουν οι υπάλληλοι 
είναι μικρό 

Όταν οι υπάλληλοι μεταδίδουν με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορί-
ες ανεξάρτητα διοικητικής ιεραρχίας  
 

 
Εάν οι υπάλληλοι είναι άντρες 

Όταν  οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικές τις συναντήσεις του προ-
σωπικού σε σταθερή ημερομηνία ως μέθοδο διαμοιρασμού γνώ-
σης 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό τον κατάλογο με παρα-
δείγματα και πρακτικές ως εργαλείο γνώσης 
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Όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η γνώση των τρίτων είναι πά-

ντα εφαρμόσιμη  

 
τότε είναι πιο πιθανόν 
να έχουν χρησιμο-
ποιήσει κάποια καλή 
πρακτική από άλλους 

συναδέλφους. 

Εάν οι υπάλληλοι είναι άντρες 

Οι υπάλληλοι που αναζητούν με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες 
σε συναδέλφους τους ανεξάρτητα από τη βαθμίδα ιεραρχίας των 
δεύτερων 

Όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετά χρόνια στην ίδια Τράπεζα 

Όταν υφίσταται μέθοδος στην Τράπεζα με την οποία μπορούν οι 
υπάλληλοι να μεταδώσουν τη γνώση τους στο σύνολο του προ-
σωπικού 

Όσο πιο σημαντικά θεωρούν οι υπάλληλοι τα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα ως πηγή άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό 

τότε είναι πιο πιθανόν 
να μην  έχουν χρησι-
μοποιήσει κάποια 
καλή πρακτική από 
άλλους συναδέλφους. 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί έντονο κλίμα πίεσης 
εξαιτίας της προσπάθειας επίτευξης στόχων  
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Διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση των ερωτηματολογίων οι υπάλληλοι αξιολογούν την προσω-

πική εμπειρία από την εργασία ως τρίτη σημαντικότερη πηγή άντλησης γνώσης ενώ α-

νάμεσα σε αυτή ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την εργασία τους την εμπειρία α-

ντιμετώπισης ενός προβλήματος και την εμπειρία που προκύπτει από τη συναναστρο-

φή με έναν πελάτη. 

 

Κατά συντριπτική πλειοψηφία, οι ερωτηθέντες δηλώνουν πως έχουν μοιραστεί με κά-

ποιον άλλο συνάδελφο την εμπειρία τους και κυρίως πρωτόβουλα. Υποστηρίζουν πως 

προτιμούν να μοιράζονται τη γνώση τους, χωρίς απαραίτητα αυτό να γίνεται γνωστό 

στους προϊσταμένους τους ενώ δηλώνουν πως δεν διαδραματίζει ρόλο η διοικητική ιε-

ραρχία των συναδέλφων τους. 

 

Τρόποι Διαμοιρασμού της Γνώσης 

Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη των έξι τραπεζών η δυνατότητα αποστολής μίας ε-

μπειρίας- πρότασης από έναν υπάλληλο προς τη Διοίκηση με στόχο την κοινοποίηση 

στο σύνολο του προσωπικού πραγματοποιείται κυρίως μέσω συμβατικού ταχυδρομείου 

και ακολουθεί την ιεραρχική οδό. Σε μικρότερο βαθμό υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας μέσω ενός συνδέσμου στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας.  Επι-

πλέον ο υπάλληλος μπορεί να μοιραστεί την εμπειρία του στα πλαίσια μίας συνάντησης 

στελεχών, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή  αναφέροντάς την στα γραφεία υποστή-

ριξης πωλήσεων και ενδεχομένως στο δελτίο αξιολόγησής του για να δικαιολογήσει την 

απόδοσή του. 

 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν πως δεν υφίσταται μέθοδος μετάδοσης 

της γνώσης από έναν υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. Οι υπάλληλοι που απα-

ντούν θετικά στην ύπαρξη τέτοιας μεθόδου αναδεικνύουν τη μέθοδο του ηλεκτρονικού 

συνδέσμου, η οποία, μάλιστα, δεν απαιτεί γνωστοποίηση σε ανώτερους.  

 

Κατά πλειοψηφία, επίσης, δηλώνουν πως χρησιμοποιούν ως μέθοδο διαμοιρασμού της 

γνώσης στο Κατάστημά τους το θεσμό των έκτακτων συναντήσεων καθώς και τις απευ-

θείας συναντήσεις με τον προϊστάμενο / διευθυντή, ο οποίος αναλαμβάνει να ενημερώ-

σει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος. Οι ίδιοι αξιολογούν την πρώτη μέθοδο περισσότερο θε-

τικά από τη δεύτερη. Επιπρόσθετα υποστηρίζουν πως, σε ένα πολύ μικρό βαθμό, χρη-
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σιμοποιείται το εργαλείο του ηλεκτρονικού Forum ανταλλαγής απόψεων, το οποίο όμως 

δεν συγκεντρώνει υψηλούς βαθμούς αξιολόγησης.  

 

Σε έναν υποθετικό σχεδιασμό μίας μεθόδου μετάδοσης της γνώσης οι υπάλληλοι εκ-

φράζονται θετικά στην επώνυμη μετάδοση της γνώσης τους, στη γνωστοποίηση στον 

άμεσο προϊστάμενό τους ενώ αναφορικά με τη μορφή της δείχνουν προτίμηση στη με-

τάδοση μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος 

 

Κίνητρα για Διαμοιρασμό της γνώσης 
 

Όσον αφορά τον κινητήριο μηχανισμό που εφαρμόζεται για την ενθάρρυνση του διαμοι-

ρασμού της γνώσης, στην περίπτωση τριών Τραπεζών δεν υφίσταται ορατό κίνητρο, 

ενώ στις υπόλοιπες τρεις αναφέρθηκαν ως κίνητρα η ηθική και οικονομική επιβράβευση 

του υπαλλήλου και η προσμέτρηση της συγκεκριμένης προσφοράς του στη γενικότερη 

αξιολόγησή του. 

 

Οι υπάλληλοι παραδέχονται πως δεν υφίσταται ορατό κίνητρο από την πλευρά της Διοί-

κησης για την ενθάρρυνση της μετάδοσης της γνώσης τους, ενώ δηλώνουν πως θα 

τους επηρέαζε από αρκετά έως πάρα πολύ ένας μηχανισμός κινήτρων ηθικής κυρίως 

επιβράβευσης αλλά και προσμέτρησης στη γενικότερη αξιολόγησή τους. Χαρακτηρί-

ζουν, δε, ως κινητήριο μοχλό για τη μετάδοση της γνώσης τους τη διευκόλυνση της ίδιας 

τους της εργασίας μέσα από την εκπαίδευση συναδέλφων τους. 

 

Εμπόδια Διαμοιρασμού της γνώσης 

Τα διοικητικά στελέχη των έξι Τραπεζών επισημαίνουν ως εμπόδια του διαμοιρασμού 

της γνώσης τον ανταγωνισμό μεταξύ του προσωπικού, το φόβο για επιφόρτιση των ί-

διων ή των συναδέλφων τους μέσω της πρότασης που καταθέτουν και την υποχρεωτική 

κοινοποίηση αυτής πρότασης στον άμεσο προϊστάμενό τους. Οι υπάλληλοι αναγνωρί-

ζουν ως παράγοντες παρεμπόδισης της μετάδοσης εμπειρίας τους κυρίως την έλλειψη 

χρόνου και την ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων. 

 

Διαμοιρασμός της γνώσης πριν την Αποχώρηση 
Από τις συνεντεύξεις προέκυψε επίσης πως δεν υφίσταται κάποια πρόνοια, της διοίκη-

σης της Τράπεζας, για τη διαφύλαξη του πνευματικού κεφαλαίου που χάνεται όταν α-

ποχωρεί ένας συνάδελφος από την εργασία του. Εντούτοις επισημάνθηκε πως η διαδι-
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κασία άντλησης της εμπειρίας του κάθε στελέχους σε κάποιες Τράπεζες πραγματοποιεί-

ται μέσω της ανάπτυξης νέων διάδοχων στελεχών, για την οποία κρίνεται καθ’όλη τη 

διάρκεια της εργασιακής του ζωής. 

 

Οι ίδιοι οι υπάλληλοι δηλώνουν πως σε περίπτωση αποχώρησής τους από το χώρο ερ-

γασίας τους θα μετέδιδαν τη γνώση τους πρωτόβουλα. Διφορούμενες παρουσιάζονται 

οι απαντήσεις τους για το ρόλο που θα έπαιζε σε αυτή την κίνηση η οικειοθελής ή όχι 

αποχώρησή τους, ενώ ξεκάθαρα ξεχωρίζει η περίπτωση της συνταξιοδότησης έναντι 

της μετάθεσής τους και κυρίως της παραίτησής τους για την ενθάρρυνση αυτής της 

δραστηριότητας. 

 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων της δειγματοληψίας μας προμήθευσε με χρήσιμες 

πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των υπαλλήλων για 

διαμοιρασμό  της γνώσης, που συνίσταται σε διαμοιρασμό κάποιας καλής πρακτικής και 

σε φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης πριν από την αποχώρησή τους.  

 

Από την ανάλυση των υποθέσεων μέσω chi-square προέκυψε πως η απόφαση για το 

διαμοιρασμό της γνώσης εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, την 

πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας και τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μετα-

ξύ των συναδέλφων. 

 

Επιπλέον ο διαμοιρασμός κάποιας καλής πρακτικής εξαρτάται από την εκπαιδευτική 

κατάρτιση των υπαλλήλων και την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης 

από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. Αντίστοιχα η φροντίδα για τη μετάδο-

ση της γνώσης πριν την αποχώρηση επηρεάζεται από τον κινητήριο μηχανισμό για την 

ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης και το είδος της οικειοθελούς αποχώρησης. 

 

Από την ανάλυση των παλινδρομήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα για 

τον τρόπο επιρροής των ερμηνευτικών μεταβλητών πάνω στις μεταβλητές του ελέγχου. 
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Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική την εργασιακή εμπειρία ως 
πηγή άντλησης γνώσης σε έναν οργανισμό 

 
τότε είναι πιο πιθανόν 
να έχουν μεταδώσει 
κάποια καλή πρακτι-
κή ή έναν τρόπο επί-
λυσης προβλήματος 
στους συναδέλφους 

τους 
 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί έντονο κλίμα κοινού 
οράματος  

Όταν οι υπάλληλοι είναι μεγάλοι σε ηλικία 

Εάν οι υπάλληλοι είναι άντρες  

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό ενός αρμόδιου 
συναδέλφου για την επίλυση ενός προβλήματος 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική, ως μέθοδο διαμοιρασμού 
γνώσης, τις έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού όταν κά-
ποιος υπάλληλος επιθυμεί να μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική, ως μέθοδο διαμοιρασμού 
γνώσης, τον πίνακα ανακοινώσεων 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η χρήση της γνώσης άλλων συνα-
δέλφων περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής σκέψης 

 
τότε είναι πιο πιθανόν 
να μην έχουν μετα-
δώσει κάποια καλή 
πρακτική ή έναν τρό-
πο επίλυσης προ-
βλήματος στους συ-
ναδέλφους τους 

 
 

Όταν σε  ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί κλίμα συνεργασίας  

Όταν σε  ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί έντονο κλίμα χρονι-
κής πίεσης 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Ανάλυση 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η χρήση της γνώσης άλλων συνα-
δέλφων βελτιώνει την ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος 

 
τότε είναι πιο πιθανόν 
να μεταδώσουν τη 
γνώση τους με δική 
τους πρωτοβουλία 

κατά την αποχώρησή 
τους από την εργασία 

τους. 
 

Όταν οι υπάλληλοι εργάζονται σε μία μεγαλύτερη από άποψη δι-
κτύου υποκαταστημάτων Τράπεζα 

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κίνητρο για τη μετάδοση 
της γνώσης τους κάποιο ειδικό χρηματικό Bonus 

Όταν οι υπάλληλοι που απαρτίζουν ένα Τμήμα συνεδριάζουν συ-
χνά  

Όταν οι υπάλληλοι αποδίδουν μεγάλη σπουδαιότητα στα εκπαι-
δευτικά προγράμματα της Τράπεζας ως πηγή άντλησης γνώσης 
σε έναν οργανισμό  

τότε είναι πιο πιθα-
νόν, κατά την απο-

χώρησή τους από τον 
εργασιακό τους χώ-
ρο, να μεταδώσουν 
τη γνώση τους μόνο 
μετά από απαίτηση 
της Τράπεζάς τους 

 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επικρατεί έντονο κλίμα αδια-
φορίας  

Όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντικό κίνητρο για τη μετάδοση 
της γνώσης τους την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερούς 
τους 

Οι υπάλληλοι που αποχωρούν από την εργασία τους εξαιτίας πα-
ραίτησης - έναντι συνταξιοδότησης ή κυρίως υπηρεσιακής μετάθε-
σης. 
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Μετά από την ανάλυση που προηγήθηκε στα τέσσερα προηγούμενα κεφάλαια 

καταλήγουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής, που μελέτησε τη Διαχείριση 

Γνώσης στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και συνεχίζει με την περιγραφή του πλαισίου 

έρευνας που ακολουθήθηκε για την κάλυψη των κενών, που αναδείχτηκαν μέ-

σα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα της διατριβής, που 

αφορούν αρχικά στην περιγραφή της σημερινής κατάστασης της διαχείρισης 

γνώσης στις ελληνικές τράπεζες, εξετάζοντας το θέμα τόσο από τη σκοπιά της 

διοίκησης όσο και από του προσωπικού τους και προβάλλοντας απόψεις και  

πρακτικές που συνδέονται με κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της εργασιακής 

γνώσης.  

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα ευρήματα  της στατιστικής ανάλυσης της συγκε-

κριμένης διατριβής, τα οποία αφορούν τη στάση του προσωπικού όπως αυτή 

διαμορφώνεται στα πλαίσια του κάθε σταδίου της κυκλικής ροής της γνώσης, 

που ενυπάρχει μέσα στα τραπεζικά ιδρύματα. 

 

Κατόπιν της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, πραγματοποιείται 

αναφορά στους περιορισμούς που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την αξιολό-

γηση των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Το παρόν κεφάλαιο συνεχίζει με τη συζήτηση γύρω από τη συμβολή της συ-

γκεκριμένης έρευνας στον επιστημονικό κλάδο της διαχείρισης γνώσης και πιο 

στοχευμένα στην κάλυψη των κενών της βιβλιογραφίας.  

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των επιπτώσεων της διατριβής, όπου πραγματοποι-

ούνται συγκεκριμένες προτάσεις, σύμφωνα με την ανάλυση της βιβλιογραφίας 

και των αποτελεσμάτων της έρευνας, για τη βελτίωση της κουλτούρας και των 

πρακτικών της διαχείρισης γνώσης στις ελληνικές τράπεζες και την αξιοποίηση 

των ωφελειών της. 

 

Το κεφάλαιο των Συμπερασμάτων ολοκληρώνεται με τις προτάσεις για περαι-

τέρω έρευνα που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον για την κάλυψη νέων 

παραμέτρων του ευρέως επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης γνώσης.   
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Η έρευνά μας στις διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές ξεκίνησε με την καταγραφή 

των απόψεων των συγγραφέων για την έννοια και τα είδη της ανθρώπινης 

γνώσης και συνεχίστηκε με την ερμηνεία του όρου γνώση ενός οργανισμού. Η 

οργανωσιακή γνώση μελετήθηκε τόσο ως προς τα στάδια του κύκλου ζωής της, 

δηλαδή τη δημιουργία, το διαμοιρασμό, την αποθήκευση, την ανάκτηση, και τη 

χρήση όσο, κυρίως, ως προς τις δραστηριότητες διαχείρισης αυτών των βημά-

των της ανακυκλούμενης ροής της γνώσης, τις δραστηριότητες που συνίστανται 

δηλαδή στη διοίκηση της γνώσης.  

 

Η ιστορική αναδρομή της έννοιας και των διαδικασιών της διαχείρισης γνώσης 

έδειξε τη φιλοσοφία μίας ολόκληρης γενιάς πρακτικών και συστημάτων διαχεί-

ρισης γνώσης με έμφαση μόνο στην αποθήκευση της και ανάκτηση της γνώ-

σης, με αποτέλεσμα την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων όπως τη διαφορά μετα-

ξύ πληροφορίας και γνώσης, τη συλλογή γνώσης χωρίς τη δυνατότητα και την 

κουλτούρα χρήσης της,  τη δυνατότητα μετατροπής της άρρητης γνώσης σε ρη-

τή και την καθοριστικής σημασίας έννοια της μάθησης. 

 

Κατά την παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας της διαχείρισης γνώσης συ-

ναντήθηκαν στη βιβλιογραφία απόψεις για τις καταβολές και συνδέσεις της με 

άλλες στρατηγικές και πρακτικές της διοίκησης, που άνθισαν και συνεχίζουν ο-

ρισμένες και αναπτύσσονται στο σύγχρονο «επιχειρείν», καθώς και με πλήθος 

επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων.  

 

5.2.i Συνοπτική παρουσίαση Θεωρητικής Βιβλιογραφίας 

5.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
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Επιπρόσθετα οι συγγραφείς και οι ερευνητές αναζήτησαν τα αίτια μεταβολής 

και εξέλιξης της διαχείρισης γνώσης, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες 

που διαμορφώνουν οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι επιχειρησιακοί όροι.  

 

Μετά την περιγραφή της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, η  ανα-

σκόπηση στη θεωρητική βιβλιογραφία συνεχίστηκε με την καταγραφή των α-

πόψεων των επιστημόνων του κλάδου για τη χρησιμότητα της διοίκησης-

διαχείρισης γνώσης ως απάντηση στις επιταγές της σημερινής εποχής. 

 

Κατά την ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές αναφορές δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην άρρηκτη σχέση μεταξύ της διοίκησης της γνώσης με την επιστήμη της 

πληροφορικής, τόσο ως προς την ωφέλεια χρήσης τεχνολογιών της πληροφο-

ρικής για τη διαχείριση γνώσης όσο και ως προς τις συνέπειες της ταύτισης των 

δύο εννοιών και της σύγχυσης μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης πληροφο-

ριών και διαχείρισης γνώσης. Η ανασκόπηση συνεχίστηκε με την καταγραφή 

διαφορετικών μοντέλων διοίκησης γνώσης, που οδήγησαν και σε ένα πλήθος 

εργαλείων διαχείρισης γνώσης. 

 

Η ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας ολοκληρώθηκε α) αφενός με την 

καταγραφή προβληματισμών και κινδύνων αποτυχίας που συνοδεύουν την ε-

φαρμογή φιλοσοφίας, πρακτικών και συστημάτων διαχείρισης γνώσης και β) 

αφετέρου με τις προτάσεις των ερευνητών για τη διασφάλιση της καλύτερης λει-

τουργίας και απόδοσης της διαχείρισης γνώσης τόσο σε όρους στρατηγικής, 

εργασιακού κλίματος, επένδυσης στην τεχνολογία και διοίκησης του ανθρώπι-

νου δυναμικού. 
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Στα πλαίσια της εμπειρικής βιβλιογραφίας συναντήσαμε την προσωπική μελέτη 

ορισμένων ερευνητών και δημιουργήθηκαν τα ερεθίσματα για περαιτέρω έρευ-

να που επηρέασαν την παρούσα διατριβή. 

 

Συνοπτικά συναντήσαμε την ανάλυση ενός εύρους επιτυχημένων περιπτώσεων 

εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης σε εταιρείες διαφόρων κλάδων και μελετή-

σαμε τα συμπεράσματα των ερευνητών. Ήρθαμε σε επαφή με απόψεις που 

έχουν αποκρυσταλλωθεί από τις συγκεκριμένες έρευνες και αφορούν τη θετική 

επίδραση της διαχείρισης της γνώσης στον περιορισμό της απώλειας της γνώ-

σης που προκύπτει από την αποχώρηση του εργατικού δυναμικού,  στην ανά-

πτυξη της καινοτομίας μέσω ελαχιστοποίησης του χρόνου αναζήτησης και τον 

ενστερνισμό του επιχειρησιακού σκοπού, στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση που δημιουργεί, διαφυλάττει και αξιοποιεί 

το πνευματικό κεφάλαιο, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση 

της επιχειρησιακής επικοινωνίας και της συνεργασίας.  

 

Συναντήσαμε επιπλέον συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων συστημάτων δια-

χείρισης γνώσης. Εδώ αναδείχθηκαν οι ηλεκτρονικοί τρόποι αποθήκευσης της 

γνώσης, η σημαντικότητα του ελέγχου πριν την εισαγωγή και πριν τη χρήση της 

γνώσης, οι μέθοδοι οργάνωσης, ανάκτησης, χαρτογράφησης, συνδεσμολογίας, 

ασφάλειας, πρόσβασης και παρουσίασης του περιεχομένου για τη διευκόλυνση 

του χρήστη. Επιπλέον περιγράφηκαν κίνητρα και τρόποι ενθάρρυνσης του 

προσωπικού που εισάγει και χρησιμοποιεί τη γνώση.  

 

Η επιπλέον μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων συστημάτων αλλά και πρακτι-

κών διαχείρισης γνώσης, ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

γνώσης όπως την εισπράττουν οι μελετητές. Υποστήριξαν πως επιταχύνεται η 

εφαρμογή του πελατοκεντρικού συστήματος, εξασφαλίζεται η επίκαιρη ενημέ-

ρωση του προσωπικού και η στήριξη των αποφάσεών τους, κυρίως, όταν αυτοί 

στελεχώνουν το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας, αποφεύγονται τα παρελθοντι-

5.2.ii Συνοπτική παρουσίαση Εμπειρικής Βιβλιογραφίας 
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κά λάθη και εξυπηρετείται η καταγραφή των δεξιοτήτων και αρμοδιοτήτων του 

προσωπικού για την αναζήτηση των εξειδικευμένων στελεχών. 

 

Στην εμπειρική βιβλιογραφία εντοπίσαμε και την περιγραφή συγκεκριμένων πε-

ριπτώσεων εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης γνώσης, τα οποία οδηγήθηκαν 

σε αποτυχία. Η αναζήτηση των αιτιών αποτυχίας οδήγησε τους συγγραφείς στο 

συμπέρασμα πως η ταύτιση της τεχνολογίας με τη γνώση οδηγεί σε αφοσίωση 

στην τεχνολογία, υπέρογκες επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα χωρίς 

αλλαγή στην κουλτούρα και την εκμάθηση νέων πρακτικών εργασιακής ροής με 

κατάληξη την αρτιοριοσκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης γνώσης. 

Ανάμεσα στις προσωπικές μελέτες των ερευνητών συναντήσαμε έρευνα για την 

κατανόηση του όρου και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στη διαχείριση γνώ-

σης στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Ο 

συγκεκριμένος συγγραφέας προβλήθηκε ως πολέμιος της φιλοσοφίας της δια-

χείρισης γνώσης, εκτιμώντας ότι αυτή έχει υπερεκτιμηθεί και αποτελεί απλή α-

ντικατάσταση του όρου διαχείριση πληροφοριών για λόγους μάρκετινγκ.  

 

Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των ερευνών που περιγράφηκαν στην εμπειρι-

κή βιβλιογραφία στηρίχτηκε στη μεθοδολογία της συνέντευξης και του ερωτη-

ματολογίου, η σύνταξη και τα αποτελέσματα των οποίων έδωσαν ερεθίσματα 

για περαιτέρω έρευνα. 
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Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε συνοπτικά μέρος των ευρημάτων της βιβλιο-

γραφίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως παραδοχές για τη διατύπωση των ε-

λέγχων υποθέσεων της διατριβής μας. 

 

o Οι υπάλληλοι που θεωρούν σημαντικές τις πηγές άντλησης γνώσης  και α-

ντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των διαφόρων κατηγοριών γνώσης προθυ-

μοποιούνται να μοιραστούν τη γνώση τους.  

o Οι υπάλληλοι, που συνταξιοδοτούνται, προθυμοποιούνται να μοιραστούν 

την εμπειρία τους σε σύγκριση με αυτούς που παραιτούνται. 

o Επιπλέον οι ευνοϊκές συνθήκες του εργασιακού κλίματος, το μικρό μέγεθος 

ενός οργανισμού, η απουσία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των υπαλλή-

λων διαφορετικής διοικητικής βαθμίδας ευνοούν τις πρακτικές διαμοιρασμού 

της γνώσης ανάμεσα στο προσωπικό.  

o Επιπρόσθετα η διοίκηση ενός Οργανισμού μπορεί να ενθαρρύνει το διαμοι-

ρασμό της γνώσης ανάμεσα στο προσωπικό του, εάν εφαρμόσει ένα κινη-

τήριο μηχανισμό επιβραβεύσεων αλλά και εφόσον επιλέξει να εφαρμόσει 

εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης γνώσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που διευκολύνουν το προσωπικό της. 

5.2.iii Ευρήματα της Βιβλιογραφίας  
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Από την ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας έγινε αντι-

ληπτό ότι μια ολοκληρωμένη μελέτη της διαχείρισης γνώσης στα ελληνικά χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση όλων των σταδίων 

του κύκλου ζωής της οργανωσιακής γνώσης ξεκινώντας από τη δημιουργία, 

προχωρώντας στο διαμοιρασμό της, κατόπιν στην αποθήκευση και ανάκτησή 

της και καταλήγοντας στην αξιοποίησή της και τη δημιουργία νέας γνώσης. 

 

Για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης της διαχείρισης γνώσης στο ελλη-

νικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ακολουθήσαμε τις μεθόδους πρωτογενούς έ-

ρευνας που συνίστανται στη μέθοδο των συνεντεύξεων σε επτά διοικητικά στε-

λέχη των έξι μεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών  και τη μέθοδο της δειγματο-

ληψίας σε 176 υπαλλήλους των δεκατεσσάρων μεγαλύτερων Τραπεζών– με 

κριτήριο το μέγεθος του Δικτύου Καταστημάτων τους .  

 

Προκειμένου να μελετήσουμε κάθε ένα από τα στάδια της κυκλικής ροής της 

γνώσης:  

 Απευθύναμε ερωτήσεις στα πλαίσια της συνέντευξης, οι οποίες αφορούσαν: 

o Τη δομή και το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης που βρίσκεται στη 

διάθεση του προσωπικού της κάθε Τράπεζας. Μέσα από τις ερωτήσεις 

αυτές συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα στάδια της δημιουργίας, 
του διαμοιρασμού, της αποθήκευσης και της ανάκτησης και αξιο-
ποίησης της γνώσης. 

 

o Τον τρόπο επικοινωνίας της Διοίκησης με το σύνολο του προσωπικού. 

Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα 

στάδια του διαμοιρασμού, της αποθήκευσης και της ανάκτησης της 
γνώσης. 

o Τη δομή  του περιεχομένου και τη μορφή των εκπαιδευτικών σεμιναρί-

ων. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για 

τα στάδια της δημιουργίας και του διαμοιρασμού της γνώσης. 

5.3 Περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας 
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o Τον τρόπο διαμοιρασμού της γνώσης από έναν υπάλληλο στη Διοί-

κηση και κατόπιν στο σύνολο του προσωπικού, καθώς και τους ενθαρ-

ρυντικούς ή ανασταλτικούς παράγοντες επιρροής αυτής της δραστηριό-

τητας. 

o Τη δυνατότητα της Διοίκησης να αποτιμήσει το πνευματικό κεφάλαιο 

κάθε υπαλλήλου ώστε να ξέρει το κόστος απώλειάς του καθώς και την 

πρόνοια διαφύλαξής του σε περίπτωση αποχώρησης. Μέσα από τις 

ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα στάδια του δια-
μοιρασμού, της αποθήκευσης, της ανάκτησης και της δημιουργίας 
νέας γνώσης.  

 

 Απευθύναμε ερωτήσεις στα πλαίσια του ερωτηματολογίου που αφορούσαν: 

o Τη στάση των ερωτώμενων απέναντι στις διάφορες κατηγορίες γνώ-

σης με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις συ-

γκεντρώσαμε πληροφορίες για τα στάδια της δημιουργίας και της αξι-
οποίησης της γνώσης. 

o Τη στάση των ερωτώμενων απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική του 

οργανισμού καθώς και τις ενέργειες διαμοιρασμού και αξιοποίησης της 

γνώσης μετά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μέσα 

από αυτές τις ερωτήσεις συγκεντρώσαμε στοιχεία για τα στάδια της δη-
μιουργίας, του διαμοιρασμού και της αξιοποίησης της γνώσης. 

o Τη στάση των εργαζόμενων απέναντι στην πολιτική επικοινωνίας και 

καθημερινού διαμοιρασμού της γνώσης στο χώρο εργασίας καθώς και 

στις πρακτικές διαμοιρασμού της γνώσης πριν από ενδεχόμενη αποχώ-

ρησή τους από το χώρο εργασίας τους. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τα στάδια της αποθήκευσης, ανάκτησης, 
διαμοιρασμού και αξιοποίησης της γνώσης. 

o Τη στάση των εργαζόμενων απέναντι στο υφιστάμενο σύστημα πλη-

ροφοριών (βάση γνώσης) που βρίσκεται στη διάθεσή τους. Οι ερωτήσεις 

αυτές μας διοχέτευσαν με στοιχεία για τα στάδια της αποθήκευσης, α-
νάκτησης και αξιοποίησης της γνώσης. 

o Τη στάση των εργαζομένων απέναντι σε υφιστάμενα και προτεινόμε-

να εργαλεία γνώσης. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις αντλήθηκαν στοι-
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χεία για τα στάδια της αποθήκευσης, ανάκτησης και διαμοιρασμού 
της γνώσης. 

 

Η περιγραφική ανάλυση τόσο των απαντήσεων των διοικητικών στελεχών στη 

διαδικασία της συνέντευξης όσο και των απαντήσεων των υπαλλήλων στο ε-

ρωτηματολόγιο μας, καθώς και η αντιπαραβολή τους μας βοήθησε να αποκρυ-

σταλλώσουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις υφιστάμενες διαδικασίες της δια-

χείρισης γνώσης στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

 

Προκειμένου να συντάξουμε μία ολοκληρωμένη έρευνα της διαχείρισης γνώσης 

στις ελληνικές τράπεζες, πέρα από την περιγραφή της παρούσας κατάστασης, 

κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί η συμπεριφορά των υπαλλήλων ως προς τη δια-

χείριση γνώσης και κυρίως οι παράγοντες που την επηρεάζουν.  

 

Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε η στατιστική ανάλυση των ελέγχων των υπο-

θέσεων της διατριβής, η οποία συνίσταται σε ανάλυση υποθέσεων ανεξαρτησί-

ας με τη βοήθεια των ελέγχων chi-square και την ανάλυση εξειδικευμένων υπο-

θέσεων που φανερώνουν την κατεύθυνση μεταβλητότητας με τη μέθοδο της 

παλινδρόμησης.  

 

Η στατιστική αυτή ανάλυση μας διοχέτευσε με χρήσιμες πληροφορίες για  τους 

παράγοντες και τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν τις πρακτικές διαμοιρασμού 

της γνώσης των υπαλλήλων και την άποψή τους για τις πρακτικές δημιουργίας, 

αποθήκευσης και αξιοποίησης της γνώσης.    

 

Οι κύριες μεταβλητές που αναδείχθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ότι περιγράφουν τη φιλοσοφία διαμοιρασμού γνώσης σε έναν οργανισμό και 

που μελετήθηκαν ως προς τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, είναι: 

 

 Ο διαμοιρασμός γνώσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος 

αναλύεται σε: 

o Διαμοιρασμό γνώσης από εκπαιδευτικά προγράμματα 

o Διαμοιρασμό γνώσης συναδέλφων από εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Ο διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλύεται σε: 
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o Συχνότητα συμβουλών από έμπειρους συναδέλφους 

o Χρήση καλής πρακτικής 

o Μετάδοση καλής πρακτικής 

o Φροντίδα για διαμοιρασμό της γνώσης πριν την αποχώρηση από την 

εργασία 

 

Οι κύριες πηγές γνώσεις, οι οποίες αναδείχθηκαν από την ανασκόπηση της βι-

βλιογραφίας και τη μέθοδο των συνεντεύξεων, ότι συνδέονται με τα στάδια της 

δημιουργίας, της αποθήκευσης και της αξιοποίησης της γνώσης είναι η εκπαι-
δευτική διαδικασία και το σύστημα πληροφοριών που συνιστά τις βάσεις 
γνώσης σε έναν οργανισμό. Οι συγκεκριμένες πηγές γνώσης μελετήθηκαν ως 

προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των υπαλλήλων για την 

αποτελεσματικότητά τους.  
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Στα πλαίσια αυτής της ενότητας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα ευρήματα της 

διατριβής κάτω από τον άξονα που διαμορφώνουν τα στάδια του κύκλου ζωής 

της διαχείρισης γνώσης.  

 

Τα ευρήματα αποτυπώνουν τόσο την παρούσα κατάσταση διαχείρισης γνώσης 

στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που προέκυψε από την περιγραφική 

ανάλυση των στοιχείων της έρευνας όσο και τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη στάση του προσωπικού απέναντι στις πρακτικές διαχείρισης γνώσης που 

αναδείχθηκαν μέσω της στατιστικής ανάλυσης. 

 

Κύριες πηγές δημιουργίας και αποθήκευσης γνώσης για ανάκτηση και αξιοποί-

ηση αποτελούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Τράπεζα και οι 

βάσεις γνώσεις που διατίθενται στο προσωπικό της. 

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Τράπεζας, οι υπάλληλοι τα κατα-

τάσσουν ως τη σπουδαιότερη πηγή για τη δημιουργία νέας γνώσης. 

 

 Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αυτά πραγματοποιούνται τόσο από από-

σταση όσο και στα πλαίσια μίας αίθουσας από εισηγητές που κατά κύριο λόγο 

ανήκουν στο κύριο προσωπικό της.  Οι υπάλληλοι δηλώνουν ότι επιθυμούν τη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης αλλά δεν υποστη-

ρίζουν απόλυτα την επάρκειά τους. Υποστηρίζουν επίσης ότι είναι σημαντικό ο 

εισηγητής ενός σεμιναρίου να εργάζεται στην Τράπεζα. Το υλικό των σεμιναρί-

ων περιλαμβάνει εκπαίδευση πάνω σε νέα προϊόντα, τρόπους πώλησης και 

ενδεχομένως σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, πληροφόρηση που αναδει-

κνύεται από τους υπαλλήλους ως η πλέον χρήσιμη κατηγορία γνώσης για την 

εργασία τους.  

 

Αναφορικά με την αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από τα σεμινάρια, οι 

υπάλληλοι δηλώνουν πως εισπράττουν αρκετές νέες γνώσεις και δεξιότητες και 

5.4 Βασικά ευρήματα της διατριβής 
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υιοθετούν κάτι νέο μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος. Οι έλεγχοι chi-square έδειξαν πως η άποψή τους για την αποτελεσματικό-

τητα αυτής της πηγής γνώσης εξαρτάται από την ιδιότητα των εισηγητών και τη 

σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή καθώς και από τις παραμέ-

τρους διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα η α-

νάλυση της παλινδρόμησης έδειξε πως η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότη-

τα της εκπαιδευτικής διαδικασίας βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι γνωρίζουν την 

ιδιότητα των εισηγητών τους - κυρίως εάν αυτοί ανήκουν στο προσωπικό της 

Τράπεζας- όταν παρακολουθούν συχνά σεμινάρια και όταν θεωρούν περισσό-

τερο σημαντικό το προκαθορισμένο υλικό του σεμιναρίου από τα θέματα συζή-

τησης και τις απορίες που ανακύπτουν και αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτού. 

 

Βάσεις Γνώσης 
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις γνώσεις που διατίθενται στο προσωπικό 

για ενημέρωση και διευκόλυνση της προσωπικής πώλησης διαπιστώθηκε ότι 

χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό δίκτυο της κάθε Τράπεζας, οδηγοί και  εγχει-

ρίδια με βαθμό πληρότητας, επικαιροποίησης, δομής και μηχανισμούς ανάκτη-

σης περιεχομένου που ποικίλλουν ανά Τράπεζα. Οι υπάλληλοι ανατρέχουν συ-

χνά σε αυτούς κυρίως για την ενημέρωσή τους πάνω σε ένα προϊόν και λιγότε-

ρο για την  άμεση επίλυση ενός προβλήματος, εκτιμούν ότι συνδράμουν στη 

διεκπεραίωση της εργασίας τους και δηλώνουν ικανοποιημένοι από το περιε-

χόμενο και την ταχύτητα ανάκτησής του, παρόλο που το τελευταίο χαρακτηρι-

στικό χρήζει βελτίωσης. Ανάμεσα στην παρεχόμενη πληροφόρηση μέσω των 

βάσεων γνώσης οι υπάλληλοι ξεχωρίζουν τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα 

προϊόντα της Τράπεζας και το εργαλείο της συγκριτικής παρουσίασης των προ-

ϊόντων της κάθε Τράπεζας με αυτά του Ανταγωνισμού. 

 

Η έρευνα αποκάλυψε επιπρόσθετα πως ανάμεσα στις βάσεις γνώσης του εσω-

τερικού δικτύου συμπεριλαμβάνονται το σύστημα εγκυκλίων εγγράφων με δυ-

νατότητες αναζήτησης, ο τηλεφωνικός κατάλογος για την αναζήτηση αρμόδιων 

στελεχών, το τηλεφωνικό κέντρο για την άμεση υποστήριξη πωλήσεων, το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο για τη μαζική αποστολή ενημέρωσης από πλευράς Διοί-

κησης και ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για την ανάρτηση πληροφό-

ρησης από τη Διοίκηση στο σύνολο του προσωπικού.  
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ανάμεσα στις διαθέσιμες βάσεις γνώσης, οι 

υπάλληλοι επιλέγουν σύμφωνα με το κριτήριο της πληρότητας πληροφόρησης 

και της ταχύτητας ανάκτησης και εκφράζουν θετική άποψη για την αποτελεσμα-

τικότητα των χρησιμοποιούμενων βάσεων γνώσης. 

 

Από την ανάλυση chi-square καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η άποψη αυτή 

εξαρτάται από τη συχνότητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδη-

γούς και εγχειρίδια, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλι-

κού. 

 

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των παλινδρομήσεων οδηγηθήκαμε στη 

διαπίστωση πως οι υπάλληλοι δηλώνουν ικανοποίηση από την  αποτελεσματι-

κότητα και το περιεχόμενο των βάσεων γνώσης για τη διεκπεραίωση των εργα-

σιακών τους θεμάτων όταν ανατρέχουν συχνά σε αυτούς και μάλιστα για ενη-

μέρωση και όχι για άμεση επίλυση ενός προβλήματος και όταν αντιμετωπίζουν 

ευκολία στην αναζήτηση του περιεχομένου, το οποίο  βρίσκεται σε ηλεκτρονική 

αλλά και σε έντυπη μορφή. 

 

Διαμοιρασμός Γνώσης 

Οι κύριες μεταβλητές που περιγράφουν τη φιλοσοφία διαμοιρασμού γνώσης σε 

έναν οργανισμό είναι ο διαμοιρασμός γνώσης από την εκπαιδευτική διαδικασία 

και  ο διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο εργασίας. 

 

Διαμοιρασμός γνώσης από εκπαιδευτική διαδικασία 
Οι πρακτικές διαμοιρασμού της γνώσης που αφορούν την εκπαιδευτική διαδι-

κασία διακρίνονται σε αυτές που λαμβάνουν χώρα εντός σεμιναρίου και μετά 

την παρακολούθησή του. 

 

Αρχικά εντός της αίθουσας που πραγματοποιείται το σεμινάριο ανταλλάσσονται 

απόψεις, προβληματισμοί και πετυχημένες πρακτικές μεταξύ των συμμετεχό-

ντων, σε πολλές περιπτώσεις κάτω από την ενθάρρυνση του εισηγητή και σε 

ορισμένες περιπτώσεις κάτω από την πρόνοια της καταγραφής και αξιοποίη-

σης της μεταδιδόμενης γνώσης για μελλοντική αξιοποίηση. 
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Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου οι υπάλληλοι δηλώ-

νουν ότι μοιράζονται τη γνώση με την ομάδα τους από αρκετά έως πολύ ενώ 

υποστηρίζουν πως οι συνάδελφοί τους πράττουν το αντίστοιχο σε ένα μικρότε-

ρο βαθμό. Οι παράγοντες που εμποδίζουν αυτό το διαμοιρασμό της  γνώσης 

είναι η έλλειψη χρόνου και η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

Από την ανάλυση chi-square διαπιστώθηκε πως ο διαμοιρασμός της γνώσης 

(από εκπαιδευτική διαδικασία) εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαμοι-

ρασμού γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι, το εργασιακό κλίμα, την εκπαι-

δευτική τους κατάρτιση και την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν στην εκ-

παιδευτική πολιτική. Επιπλέον οι υπάλληλοι επηρεάζονται από το μηχανισμό 

επιβραβεύσεων για να μεταδώσουν τη γνώση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στους συναδέλφους ενώ υποστηρίζουν πως οι συνάδελφοί τους επηρεάζονται 

από τα προσωπικά  στοιχεία των υπαλλήλων κατά την ανάλογη δραστηριότη-

τα. 

 

Η ανάλυση της παλινδρόμησης έδειξε πως οι υπάλληλοι είναι πιο πιθανόν να 

μεταδίδουν τη γνώση που εισπράττουν από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο όταν 

θεωρούν σημαντικές τις συμβουλές των έμπειρων συναδέλφων τους, όταν ε-

κτιμούν πως αυτές είναι πάντα εφαρμόσιμες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα 

όσων τις αξιοποιούν και αποτρέπουν την επανάληψη διπλού κόπου και χρό-

νου. Επιπλέον οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να μεταδώσουν τη γνώση της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας,  όταν εργάζονται αρκετό χρόνο σε έναν εργασιακό 

χώρο, στον οποίο επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης και κοινού οράματος, όταν οι 

ίδιοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και όταν αισθάνονται ότι η κίνησή τους αυτή θα 

γνωστοποιηθεί από τους προϊσταμένους τους. Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι που 

δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αποστάσεως προγράμματα αλλά επιθυμούν τη 

συμμετοχή τους σε αυτά εκτιμούν περισσότερο την αναγκαιότητα διαμοιρασμού 

της γνώσης που προκύπτει από τα παραδοσιακά σεμινάρια. 

 

Αντίθετα όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό καιρό στην ίδια τράπεζα, όταν  

δείχνουν γενικότερη απροθυμία να μοιραστούν τη γνώση τους και όταν νιώ-

θουν ότι βελτιώνουν την ταχύτητα επίλυσης προβλημάτων των συναδέλφων 
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τους, αν αυτοί χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους ενδεχομένως να μη μεταδώ-

σουν τη γνώση που προκύπτει από την εκπαιδευτική διαδικασία, φαινόμενα 

που προδίδουν έναν αρνητισμό εκ μέρους των υπαλλήλων. Το ίδιο αποτέλε-

σμα μη μετάδοσης της διδασκόμενης γνώσης μπορεί να παρουσιαστεί ωστόσο 

και όταν οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι υπάρχει κλίμα δικαιοσύνης στον εργασι-

ακό τους χώρο και οπότε η πληροφόρηση θα καταλήξει σε κάθε ενδιαφερόμενο 

καθώς και όταν το αντικείμενο εργασίας τους σχετίζεται με το πρότερο αντικεί-

μενο σπουδών τους και ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και 

τη δυσκολία κάποιων αντικειμένων που είναι ήδη κτήμα τους. Η έρευνα επίσης 

έδειξε πως ακόμη και αν είναι σημαντικά τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια ενός σεμιναρίου, αυτό δεν ενθαρρύνει τους υπαλλήλους για να μετα-

δώσουν αυτή τη γνώση στους συναδέλφους τους. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες που κινητοποιούν τη μετάδοση γνώσης με αντί-

στροφη φορά, προέκυψε πως οι υπάλληλοι εκτιμούν πως οι συνάδελφοί τους 

μοιράζονται τη γνώση που αποκομίζουν οι ίδιοι σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 

όταν αισθάνονται πως αυτή τους βοηθά να αποφύγουν τη διπλή αναζήτηση και 

δεν περιορίζει την αυτονομία της προσωπικής τους σκέψης. Επιπρόσθετα οι 

υπάλληλοι εκτιμούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζονται τη γνώση από την 

εκπαιδευτική διαδικασία όταν το εργασιακό κλίμα χαρακτηρίζεται από εμπιστο-

σύνη αλλά και ανασφάλεια, που φέρνει τους υπαλλήλους πιο κοντά όπως και η 

εξοικείωση που προκύπτει από το μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργασίας στο 

ίδιο Τμήμα. Επιπλέον οι υπάλληλοι θεωρούν πως οι συνάδελφοί τους μοιράζο-

νται τη διδασκόμενη γνώση όταν το μορφωτικό τους επίπεδο είναι υψηλό και 

όταν αυτοί ενθαρρύνονται από το κίνητρο της ηθικής επιβράβευσης. Τέλος, οι 

υπάλληλοι εκτιμούν πως οι συνάδελφοί τους επιδεικνύουν ανάλογη συμπερι-

φορά όσο πραγματοποιούνται παραδοσιακά σεμινάρια και όταν οι ίδιοι πιστεύ-

ουν πως τα εξ αποστάσεως σεμινάρια δύνανται να τα αντικαταστήσουν επαρ-

κώς. 

 

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε πως οι υπάλληλοι εκτιμούν πως οι συνά-

δελφοί τους δεν μεταδίδουν τη γνώση από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, όταν σε 

ένα εργασιακό χώρο εργάζονται αρκετά μέλη και  επικρατεί κλίμα αδιαφορίας 

και χρονικής πίεσης. Την ίδια εκτίμηση εκφράζουν όταν οι συνάδελφοί τους  
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δείχνουν γενικά απροθυμία να μοιραστούν τη γνώση τους, καθώς και όταν τα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συχνή βάση, γεγονός που θα 

εξασφαλίσει και στους ίδιους την αντίστοιχη γνώση. 

 

Διαμοιρασμός της γνώσης στο χώρο εργασίας 

Ο διαμοιρασμός της γνώσης στο χώρο εργασίας εκφράζεται από τη συχνότητα 

συμβουλών από έμπειρους συναδέλφους, τη χρήση και μετάδοση κάποιας κα-

λής πρακτικής και τη φροντίδα για διαμοιρασμό της γνώσης πριν την αποχώ-

ρηση από την εργασία. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι υπάλληλοι κατατάσσουν τη βοήθεια και 

την εμπειρία που αντλούν από τους συναδέλφους τους ως τη δεύτερη σημαντι-

κότερη πηγή γνώσης μετά την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ στην τρίτη θέση 

τοποθετούν την προσωπική εργασιακή εμπειρία.   

 

Οι υπάλληλοι δηλώνουν πως χρησιμοποιούν καλές πρακτικές, και έχουν μοι-

ραστεί με κάποιον άλλο συνάδελφο την εμπειρία τους και κυρίως πρωτόβουλα. 

Υποστηρίζουν πως αναζητούν πληροφόρηση ανάμεσα σε συναδέλφους του 

αντικειμένου τους και δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία να εντοπίσουν τους αρμό-

διους συναδέλφους τους. Επιπλέον η διοικητική ιεραρχία των συναδέλφων 

τους δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο ούτε για την αναζήτηση ούτε για τη μετά-

δοση γνώσης.  

 

Η έρευνα αποκάλυψε πως η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως όταν αξιο-

ποιούν τη γνώση των συναδέλφων τους δεν περιορίζεται η αυτονομία της προ-

σωπικής τους σκέψης,  μπορούν να την εφαρμόσουν παντού, βελτιώνεται αρ-

κετά ο χρόνος επίλυσης ενός προβλήματος και η παραγωγικότητα τους, απο-

τρέπεται κατά πολύ η επανάληψη αναζήτησης, κόπου και λαθών ενώ εξασφα-

λίζεται αρκετά η επανάληψη των ίδιων επιτυχιών. 

 

Σύμφωνα με την έρευνά μας ο υπάλληλος μπορεί να μεταδώσει κάποια πρότα-

ση είτε μέσω συμβατικού-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μίας συνάντη-
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σης στελεχών, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ενός γραφείου υποστήριξης 

ή μέσω του δελτίου αξιολόγησής του. 

 

Από την έρευνά μας διαπιστώθηκε πως δεν υφίσταται σε όλες τις τράπεζες μη-

χανισμός επιβράβευσης των δραστηριοτήτων διαμοιρασμού της γνώσης παρό-

λο που οι υπάλληλοι υποστηρίζουν πως θα τους ενθάρρυνε  ένα κίνητρο ηθι-

κής κυρίως επιβράβευσης αλλά και προσμέτρησης στη γενικότερη αξιολόγησή 

τους. Από την άλλη πλευρά το κύριο αίτιο που αναφέρθηκε τόσο από τη διοί-

κηση όσο και από το προσωπικό ότι παρεμποδίζει τις δραστηριότητες διαμοι-

ρασμού γνώσης είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ του προσωπικού.   

 

Επιπλέον, παρόλο που οι υπάλληλοι δηλώνουν πως στην πλειονότητά τους θα 

μετέδιδαν πρωτόβουλα τη γνώση τους πριν αποχωρήσουν από την εργασία 

τους, κυρίως πριν τη συνταξιοδότησή τους, δεν διαπιστώθηκε κάποια μέριμνα 

από την πλευρά της Διοίκησης μιας Τράπεζας για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της 

γνώσης πριν την αποχώρηση του υπαλλήλου, εκτός από την προσπάθεια ανά-

δειξης νέων στελεχών καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του θέσης ως προ-

ϊστάμενος.  

 

Από την ανάλυση chi-square προέκυψε πως η συχνότητα καταφυγής σε έμπει-

ρους συναδέλφους για συμβουλές εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των 

υπαλλήλων και την άποψή τους για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων δια-

μοιρασμού γνώσης και των εργαλείων γνώσης. Αντίστοιχα, η χρήση κάποιας 

καλής πρακτικής εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας, τη δι-

αφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων και την ύπαρξη 

μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού. 

Επιπλέον η απόφαση για τη μετάδοση της γνώσης  εξαρτάται από τα προσω-

πικά στοιχεία των υπαλλήλων, την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας και τη 

διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων. Ο διαμοιρα-

σμός κάποιας καλής πρακτικής εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των 

υπαλλήλων και την ύπαρξη υφιστάμενης μεθόδου μετάδοσης γνώσης ενώ η 

φροντίδα για τη μετάδοση της γνώσης πριν την αποχώρηση επηρεάζεται από 

τον κινητήριο μηχανισμό για την ενίσχυση του διαμοιρασμού γνώσης και το εί-

δος της οικειοθελούς αποχώρησης. 
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Από την ανάλυση των παλινδρομήσεων καταλήξαμε στη διαπίστωση πως οι 

υπάλληλοι καταφεύγουν συχνά σε έμπειρους συναδέλφους τους όταν θεωρούν 

σημαντικές τις συμβουλές τους αλλά και γενικότερα την εργασιακή εμπειρία και 

όταν εκτιμούν πως η γνώση που εισπράττουν έχει πάντα εφαρμογή και απο-

τρέπει την επανάληψη κόπου και αναζήτησης. Επιπλέον, το κλίμα εμπιστοσύ-

νης, σεβασμού, δικαιοσύνης αλλά και χρονικής πίεσης ωθεί τους υπαλλήλους 

να αναζητήσουν τις κατευθύνσεις έμπειρων συναδέλφων τους. Επιπρόσθετα 

όταν σε έναν οργανισμό υφίσταται μηχανισμός επιβραβεύσεων για την ενθάρ-

ρυνση του διαμοιρασμού γνώσης, ο οποίος μάλιστα να συνδέεται με τη γνω-

στοποίηση και αξιολόγηση αυτής της κίνησης, οι υπάλληλοι είναι πιο πιθανόν 

να ανατρέχουν σε έμπειρους συναδέλφους τους που θα ενθαρρυνθούν να τους 

βοηθήσουν. Τέλος, οι υπάλληλοι που εκτιμούν το εργαλείο του καταλόγου με 

συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις είναι πολύ πιθανόν να αναζητούν αυτή την 

εργασιακή εμπειρία και μέσω της κατ’ ιδίαν επαφής με έμπειρους συναδέλφους 

τους, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. 

 

Αντίθετα η έρευνα έδειξε πως οι υπάλληλοι που διανύουν μεγάλο χρονικό διά-

στημα σε ένα τμήμα, και μάλιστα όταν αυτό απαρτίζεται από πολλά μέλη ενδε-

χομένως να μην καταφεύγουν συχνά σε έμπειρους συναδέλφους τους για βοή-

θεια. Από την ανάλυση της παλινδρόμησης διαπιστώνουμε επίσης πως οι υ-

πάλληλοι διαχωρίζουν την εμπειρία από τη διοικητική ιεραρχία και δεν θεωρούν 

πως το κλίμα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη μεταφράζεται σε συχνή 

καταφυγή σε αυτούς  για συμβουλές. Επιπλέον, οι υπάλληλοι ενδεχομένως να 

μην καταφεύγουν συχνά σε έμπειρους συναδέλφους, τους εάν αισθάνονται 

πως θα τους αναδείξουν όταν φανερωθεί η βελτίωση της παραγωγικότητάς 

τους και η επανάληψη των επιτυχιών τους. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε πως οι 

άντρες υπάλληλοι είναι περισσότερο απρόθυμοι να καταφύγουν συχνά σε έ-

μπειρους συναδέλφους τους για κατευθύνσεις. Τέλος, εάν πραγματοποιούνται 

συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας για την ανταλλαγή απόψεων αλλά και όταν 

υφίσταται εργαλείο γνώσης με επιτυχημένες παρελθοντικές πρακτικές, η κατα-

φυγή σε έμπειρο προσωπικό για βοήθεια καθίσταται λιγότερο αναγκαία. 
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Από την ανάλυση των παλινδρομήσεων διαπιστώσαμε επιπρόσθετα πως οι 

υπάλληλοι που υποστηρίζουν πως η γνώση των συναδέλφων τους αξιοποιείται 

πάντα, είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάποια καλή πρακτική. Σε ανά-

λογη δραστηριότητα προβαίνουν και όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

όταν αναζητούν με ευκολία πληροφορίες ανεξάρτητα με τη διοικητική ιεραρχία 

των συναδέλφων του, όταν εργάζονται αρκετά χρόνια στην ίδια τράπεζα, και 

όταν υφίσταται κάποια μέθοδος μετάδοσης κάποιας καλής πρακτικής, μέσω της 

οποίας ενημερώνονται. Τέλος οι άντρες υπάλληλοι είναι πιο πιθανόν να έχουν 

γίνει δέκτες κάποιας καλής πρακτικής από συναδέλφους τους. 

 

Από την άλλη πλευρά, όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν στην επάρκεια των εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων να παρέχουν γνώση στους συμμετέχοντες κρίνουν τη 

χρήση παρελθοντικών πρακτικών από συναδέλφους τους λιγότερο σημαντική. 

Επιπλέον, σε ένα κλίμα έντονης πίεσης που οι υπάλληλοι «κυνηγούν» να κα-

λύψουν στους στόχους πωλήσεων που τους έχουν ανατεθεί, καθίσταται δύ-

σκολη η χρήση κάποιας καλής πρακτικής από συναδέλφους τους. 

 

Επίσης, οι υπάλληλοι είναι πιο πιθανόν να μεταδώσουν κάποια καλή πρακτική 

όταν θεωρούν σημαντική την εργασιακή εμπειρία, όταν στο εργασιακό περι-

βάλλον επικρατεί κλίμα κοινού οράματος και όταν θεωρούν ότι είναι εύκολο να 

τους εντοπίσει ένας συνάδελφος, εφόσον αυτοί φέρουν κάποια αρμοδιότητα. 

Επιπλέον οι άντρες υπάλληλοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανόν να μοι-

ραστούν κάποια καλή πρακτική. Τέλος είναι πιθανόν να μεταδώσουν τη γνώση 

αυτή μέσω μίας έκτακτης συνάντησης του προσωπικού και μέσω ενός πίνακα 

ανακοινώσεων. 

 

Εάν, ωστόσο, εκτιμούν πως μεταδίδοντας τη γνώση τους θα περιοριστεί η αυ-

τονομία της σκέψης αυτών που την εισπράττουν, τότε είναι πιθανόν να μην το 

πράξουν. Επιπλέον όταν επικρατεί πίεση χρόνου σε ένα εργασιακό χώρο, εν-

δεχομένως να μην προλαβαίνουν να μεταδώσουν κάποια καλή πρακτική. Το 

ίδιο μπορεί να συμβεί, εφόσον οι υπάλληλοι συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ 

τους, γεγονός που ίσως σημαίνει πως έχουν βιώσει από κοινού την  καλή πρα-

κτική. 
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Κατά την αποχώρησή τους από το χώρο εργασίας τους διαπιστώθηκε πως εν-

θαρρύνονται να μεταδώσουν πρωτόβουλα τη γνώση τους όταν αντιλαμβάνο-

νται τη χρησιμότητα αυτής της μετάδοσης σε μία τράπεζα με μεγάλο και γεω-

γραφικά διεσπαρμένο δίκτυο καταστημάτων και ανάμεσα σε        συναδέλφους 

τους προκειμένου αυτοί να επιλύσουν προβλήματα με λιγότερο χρόνο. Ενθαρ-

ρύνονται, επιπλέον, όταν η πολιτική επικοινωνίας του Τμήματος στο οποίο α-

νήκουν είναι τέτοια, που εξασφαλίζει συχνές συνεδριάσεις, καθώς και όταν υφί-

σταται οικονομικό κίνητρο για τη μετάδοσης της γνώσης.  

 

Αντίθετα οι υπάλληλοι πιθανόν να μεταδώσουν τη γνώση τους μετά από απαί-

τηση της τράπεζάς τους, όταν επικρατεί κλίμα αδιαφορίας, όταν δεν τους αγγίζει 

το κίνητρο της ηθικής επιβράβευσης από τους ανώτερούς τους εφόσον πλέον 

αποχωρούν, καθώς και εφόσον η αποχώρησή τους συνδέεται με παραίτηση. Η 

έρευνα έδειξε, επίσης, πως οι υπάλληλοι ενδεχομένως να μη μεταδώσουν 

πρωτόβουλα τη γνώση τους εάν δείχνουν εμπιστοσύνη στην επάρκεια των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων. 
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Στα παραπάνω ευρήματα της έρευνας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμέ-

νους περιορισμούς. 

 

Ο πρώτος περιορισμός είναι εννοιολογικός και αφορά τη σύγχυση που, όπως 

αναδείχτηκε και στη βιβλιογραφία, δημιουργείται μεταξύ της διαχείρισης γνώσης 

και της διαχείρισης πληροφοριών. Είναι εύκολο να δημιουργηθεί παρανόηση 

σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας που αναφέρονται στις βάσεις γνώσης της 

τράπεζας, καθώς αυτές με τη σειρά τους περιγράφουν τους οδηγούς, τα εγχει-

ρίδια και γενικά το πληροφοριακό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση του προ-

σωπικού. Εντούτοις η έννοια της δράσης και της αξιοποίησης του πληροφορια-

κού υλικού, η οποία διαφαίνεται μέσα από τις ερωτήσεις, είναι αυτή που δημι-

ουργεί τη διακριτή διαφορά μεταξύ πληροφορίας και γνώσης. 

 

Ένας επιπλέον περιορισμός αφορά τη μέθοδο των συνεντεύξεων και συγκεκρι-

μένα την υποκειμενικότητα των απαντήσεων των διοικητικών στελεχών, προ-

κειμένου να παρουσιάσουν μία ωραιοποιημένη εικόνα για την κατάσταση δια-

χείρισης γνώσης στην Τράπεζά τους. Είναι αλήθεια πως ειδικά σε ερωτήσεις 

που αφορούσαν την ευχρηστία του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος 

πληροφοριών, καθώς και τη δυνατότητα αποτίμησης του πνευματικού κεφαλαί-

ου της Τράπεζας, λίγες ήταν οι περιπτώσεις στελεχών που παραδέχτηκαν κά-

ποια αδυναμία εκ μέρους της Διοίκησης. 

 

Περιορισμός που συνδέεται με την υποκειμενικότητα αφορά και ορισμένες α-

παντήσεις των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Για το λόγο αυ-

τό εκφράζονται επιφυλάξεις για τις ερωτήσεις σχετικά με τις πρωτόβουλες δρα-

στηριότητες διαμοιρασμού της γνώσης, καθώς και την πραγματική επιρροή ο-

ρισμένων κινήτρων ενθάρρυνσης τέτοιων δραστηριοτήτων. 

 

Ένας επιπλέον περιορισμός που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά τον τόπο διε-

ξαγωγής της έρευνας. Παρόλο που οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με 

στελέχη Τραπεζών, των οποίων η έδρα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην Αθή-

5.5 Περιορισμοί  της διατριβής 



Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα 
 

Διδακτορική Διατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 569

να, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 176 υπαλλήλους τραπεζικών καταστη-

μάτων της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό υφίστανται ορισμένες επιφυλάξεις 

για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε καταστήματα Τραπεζών στην 

Αθήνα, όπου ενδεχομένως υφίσταται κάπως διαφορετικό εργασιακό κλίμα και 

διαφορετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

Επιπρόσθετα η έρευνα συμπεριέλαβε τη διανομή του ερωτηματολογίου στο 

προσωπικό 14 τραπεζών, από τις οποίες οι 6 ξεχωρίζουν σημαντικά σε μέγε-

θος δικτύου καταστημάτων και προσωπικού από ότι οι υπόλοιπες, γεγονός που 

διαφοροποιεί εν μέρει τις συνθήκες εργασίας, επικοινωνίας καθώς και τις δομές 

οργάνωσης σε κάθε τράπεζα.    

 

Ταυτόχρονα οι 15 τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν το 25% 

των τραπεζών που λειτουργούν σήμερα στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλά-

δο. Οι υπόλοιπες Τράπεζες, ωστόσο, που δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη,  

διαθέτουν ένα περιορισμένο δίκτυο καταστημάτων το οποίο δεν είναι διεσπαρ-

μένο σε όλη τη χώρα αλλά εντοπίζεται είτε στην πρωτεύουσα - όπως σε περι-

πτώσεις εξειδικευμένων αλλά και μη εγχώριων τραπεζών - είτε σε συγκεκριμέ-

νες γεωγραφικές περιοχές – όπως σε περιπτώσεις συνεταιριστικών τραπεζών. 
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Προκειμένου να συζητήσουμε για τη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας θα 

πρέπει να επαναλάβουμε τους αρχικούς στόχους της διατριβής και τη συνδρο-

μή της βιβλιογραφικής, περιγραφικής και στατιστικής ανάλυσης στην κάλυψη 

αυτών των στόχων. 

 

Η παρούσα διατριβή είχε αρχικά σαν στόχο την αποτύπωση της παρούσας κα-

τάστασης της διαχείρισης γνώσης σε έναν κλάδο παροχής υπηρεσιών και υψη-

λής εντάσεως γνώσης, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, για τον οποίο δεν συνα-

ντήσαμε βιβλιογραφικές πηγές. Στόχος της διατριβής επίσης ήταν η ανάδειξη 

της χρησιμότητας της διαχείρισης γνώσης και των παραμέτρων που την επη-

ρεάζουν, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματά της για τη διάδοση της 

εφαρμογής της.  

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσθήκη αυτής της διατριβής στο επιστη-

μονικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης συντελείται όχι μόνο μέσα από τα συμπε-

ράσματά της αλλά και μέσα από τη μεθοδολογία που οδήγησαν σε αυτά. Κατ’ 

αρχάς πραγματοποιήθηκε συνολική μελέτη σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

της διαχείρισης γνώσης και όχι αποσπασματικά, όπως σε διάφορες μελέτες 

περιπτώσεων που συναντήσαμε στη θεωρητική και  εμπειρική βιβλιογραφία. 

Επιπρόσθετα η μελέτη πραγματοποιήθηκε σφαιρικά και έλαβε υπόψη τόσο την 

πλευρά της διοίκησης όσο και του προσωπικού και όχι μεμονωμένα, όπως σε 

ανάλογες εμπειρικές έρευνες, αλλά και σε απόψεις ορισμένων επιχειρηματικών 

στελεχών που συμπεριλαμβάνονται σε άρθρα θεωρητικών συγγραφέων. Επί-

σης, μέσα από τα ερεθίσματα που έδωσαν οι προσωπικές μελέτες άλλων ερευ-

νητών για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση γνώσης, συμπεριε-

λήφθησαν ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο και αντίστοιχα διενεργήθηκαν έλεγ-

χοι για ακόμη μεγαλύτερο πλήθος μεταβλητών.     

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διατριβής πρέπει αρχικά να αναφέρουμε 

πως η βιβλιογραφική ανάλυση ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της διαχείρι-

σης γνώσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός τραπεζικού ιδρύμα-

5.6 Συμβολή της έρευνας 
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τος. Η ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές πηγές έφερε στην επιφάνεια ένα ευρύ 

φάσμα αιτιών που τόσο οι θεωρητικοί επιστήμονες όσο και οι εμπειρικοί ερευ-

νητές υποστηρίζουν πως καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή πρακτικών διαχεί-

ρισης γνώσης σε έναν γεωγραφικά διεσπαρμένο οργανισμό υψηλής εντάσεως 

γνώσης για τη βιωσιμότητα και την ανάδειξή του. Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα 

συνδράμει στην προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της συγκέντρωσης πλη-

ροφόρησης για τις δυνάμεις του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης που επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμοστικότητα,  τη λήψη σωστών 

και έγκαιρων αποφάσεων και ενισχύει την πρωτοβουλία και την καινοτομία της. 

Επιπλέον, η έρευνα στις βιβλιογραφικές πηγές ανέδειξε την  αναγκαιότητα και 

χρησιμότητα της περιφρούρησης και αξιοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες  

πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις που συνίσταται στο πνευματικό κεφάλαιο .  

 

Ιδιαίτερη αναφορά είναι απαραίτητο να γίνει στη συμβολή της έρευνας ως προς 

το σχεδιασμό μάρκετινγκ της επιχείρησης. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση έγινε αντιληπτή η χρησιμότητα της διαχείρισης γνώσης για την εξυ-

πηρέτηση της πελατείας, για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 

και  για την πρόβλεψη της  ζήτησης σε μία επιχείρηση. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαί-

τερη έμφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει ένα εκ των στοι-

χείων του μείγματος προβολής μιας τράπεζας, που αφορά στην  προσωπική 

πώληση ως αναγκαιότητα διαφοροποίησης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων 

που παρέχουν παραπλήσιες υπηρεσίες στην πελατεία τους.  

 

Η έρευνά μας συνδράμει στη στήριξη αυτού του στοιχείου επειδή αφενός ανα-

δεικνύει τις κατηγορίες γνώσης που είναι απαραίτητες σε έναν υπάλληλο της 

πρώτης γραμμής και αφετέρου παρουσιάζει τα εργαλεία γνώσης που αξιολογεί 

ο υπάλληλος ότι μπορούν να τον βοηθήσουν κατά την εξυπηρέτηση του πελά-

τη. Επίσης από τη στιγμή που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η επαφή με τον 

πελάτη δημιουργεί γνώση, η έρευνά μας συνδράμει με πολύτιμα συμπεράσμα-

τα για τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών με-

ταξύ των υπαλλήλων. 

 

Σημαντική, επιπρόσθετα, είναι η συμβολή της έρευνας στην αντιμετώπιση ενός 

εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός τραπεζικός κλά-
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δος, το οποίο αφορά στη μεταβαλλόμενη φύση του εργατικού δυναμικού, που 

είτε εξαιτίας συνθηκών εργασίας είτε εξαιτίας πρόωρης και μη συνταξιοδότησης 

αποχωρούν από την εργασία τους. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τη 

σπουδαιότητα διαφύλαξης του πνευματικού κεφαλαίου, που κινδυνεύει να χαθεί 

με την αποχώρηση του εργατικού δυναμικού, ενώ η προσωπική έρευνα απο-

κάλυψε υφιστάμενες και προτεινόμενες πρακτικές για να επιλυθεί αυτό το πρό-

βλημα.   

 

Μέσα από την περιγραφή της παρούσας κατάστασης, η έρευνά μας βοήθησε 

να αποκρυσταλλώσουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις πρακτικές διαχείρισης 

γνώσης που εφαρμόζονται σε κάθε τράπεζα και με τον τρόπο αυτό να ξεχωρί-

σουμε ορισμένες θετικές πρακτικές, να εντοπίσουμε διαφορές σε σχέση με τις 

βιβλιογραφικές εμπειρικές μελέτες πάνω σε αντίστοιχους κλάδους παροχής 

υπηρεσιών και να προτείνουμε τρόπους δημιουργίας, αποθήκευσης, διαμοιρα-

σμού, ανάκτησης και αξιοποίησης της γνώσης που ενυπάρχει σήμερα σε κάθε 

ελληνική Τράπεζα. 

 

Μέσα από την περιγραφική ανάλυση των συνεντεύξεων είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε την άποψη της Διοίκησης για τη χρησιμότητα της διαχείρισης γνώ-

σης  Οι διαπιστώσεις που αποκομίσαμε  μπορούν να συνδράμουν σε μία προ-

σπάθεια διάδοσης της αναγκαιότητας επένδυσης και εφαρμογής ενός συστήμα-

τος διαχείρισης γνώσης στον τραπεζικό κλάδο μέσα στο σημερινό ανταγωνιστι-

κό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μπορούν, επίσης, να φανούν πο-

λύτιμες στο εγχείρημα προετοιμασίας ενός τραπεζικού ιδρύματος για την συνα-

κόλουθη προσαρμογή της κουλτούρας και των εργασιακών δομών του. 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από την περιγραφική ανάλυση των ερωτηματολογίων, κα-

ταλήξαμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των υπαλ-

λήλων, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία διαμοιρα-

σμού γνώσης, καθώς και στον κινητήριο μηχανισμό που δύναται να τους εν-

θαρρύνει σε ενέργειες ανάκτησης, διαμοιρασμού και αξιοποίησης της γνώσης. 

Αυτή η συγκέντρωση των προτιμήσεων μπορεί να είναι χρήσιμη κατά το σχεδι-

ασμό νέων συστημάτων διαχείρισης γνώσης.  
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Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη σημασία συγκεντρώνει η έρευνα πάνω στις προτι-

μήσεις του προσωπικού απέναντι στα εργαλεία που αφορούν την επικοινωνία 

της Διοίκησης της Τράπεζας, ώστε αυτή να έχει περισσότερο καθολική αποδο-

χή από τους παραλήπτες. Σημαντικές, επίσης, είναι οι διαπιστώσεις της έρευ-

νας για τους τρόπους που επιλέγουν σήμερα οι υπάλληλοι να ενημερωθούν, να 

αναζητήσουν αλλά και να μεταδώσουν γνώση, ώστε αυτοί να ενισχυθούν και να 

εμπλουτιστούν.       

 

Η στατιστική ανάλυση, που συμπεριλήφθηκε στην παρούσα διατριβή, μας διο-

χέτευσε με κρίσιμης σημασίας διαπιστώσεις για τους παράγοντες που επηρεά-

ζουν τη στάση του προσωπικού απέναντι σε πρακτικές της διαχείρισης γνώσης 

στον εργασιακό τους χώρο και οι οποίοι αφορούν θέματα που άπτονται της αρ-

μοδιότητας της διοίκησης αλλά και στοιχεία που αφορούν το ίδιο το προσωπι-

κό. 

 

Μέσα από την ανάλυση των παλινδρομήσεων, συγκεντρώσαμε χρήσιμες εκτι-

μήσεις για τους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά την άποψη 

των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των πηγών δημιουργίας και απο-

θήκευσης γνώσης, που είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι βάσεις γνώ-

σεις της τράπεζας. Οι εκτιμήσεις αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό του περιεχομένου και της δομής τόσο της εκπαιδευτικής δραστηριό-

τητας μιας τράπεζας όσο και των γνωστικών βάσεων που σχεδιάζονται για τη 

διευκόλυνση της εργασιακής ροής του προσωπικού της και κυρίως των πωλη-

τών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν 

συναντήσαμε αντίστοιχη μελέτη για τη στάση του προσωπικού απέναντι στην 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως πηγής γνώσης.  

 

Επιπλέον, μέσα από τη στατιστική ανάλυση, καταλήξαμε σε ασφαλείς εκτιμή-

σεις για τους παράγοντες που μπορούν να ενθαρρύνουν ή να εμποδίσουν το 

διαμοιρασμό γνώσης που λαμβάνει χώρα καθημερινά στο χώρο εργασίας. Οι 

εκτιμήσεις αφορούν και τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το διαμοιρασμό 

γνώσης που πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, καθώς και κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων από τον ερ-
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γασιακό τους χώρο, παράμετροι που δεν έχουν μελετηθεί στα πλαίσια της βι-

βλιογραφίας.  

 

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις, στις οποίες οδηγηθήκαμε μέσα από την στατιστική 

ανάλυση των στοιχείων της δειγματοληψίας μπορούν να αποτελέσουν το θεμέ-

λιο λίθο για το οικοδόμημα της διαχείρισης γνώσης σε ένα τραπεζικό ίδρυμα.   

 

Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την περιγραφική και στατιστική ανάλυση 

σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση 

της βιβλιογραφίας, εφόσον χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, είναι σε θέση να κα-

θορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της διαχείρισης γνώσης σε ένα σύγ-

χρονο τραπεζικό οργανισμό.  
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Σε αυτή την ενότητα του κεφαλαίου καταθέτουμε ορισμένες προτάσεις, οι ο-

ποίες βασίζονται στην ανάλυση που προηγήθηκε  και οι οποίες μπορούν να ε-

πιφέρουν θετικές επιπτώσεις, εφόσον αποτελέσουν γνώμονα για τη διαχείριση 

της οργανωσιακής γνώσης στον τραπεζικό κλάδο. 

 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της Τράπεζας είναι σκόπιμο:  

o Ο εισηγητής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου να ανήκει στο κύριο προσωπικό 

της Τράπεζας  

o Τα εξ αποστάσεως σεμινάρια να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται επικου-

ρικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της Τράπεζας  

o Η συχνότητα συμμετοχής του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

να είναι μεγάλη 

o Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού να περιλαμβάνει πληροφόρηση για 

τα προϊόντα της Τράπεζας, του Ανταγωνισμού και να υποδεικνύει ενδεδειγ-

μένους τρόπους πώλησης 

o Εφόσον το σεμινάριο αποτελεί κατ’ εξοχήν χώρο  ανταλλαγής απόψεων και 

προβληματισμών, να επισημανθεί αφενός στους διδασκόμενους η ανα-

γκαιότητα συμμετοχής τους σε αυτόν το διαμοιρασμό γνώσης και προτάσε-

ων και να οργανωθεί αφετέρου η δομή του σεμιναρίου με τέτοιο τρόπο ώστε 

οι διδάσκοντες να ενθαρρύνουν, να καταγράφουν και να επαναχρησιμοποι-

ούν τη μεταδιδόμενη γνώση. 

 

 

Όσον αφορά στις βάσεις γνώσης που διαθέτει η Τράπεζα στο προσωπικό της, 

προτείνουμε: 

o Να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος που 

αφορούν στην πληρότητα, στην ομοιομορφία παρουσίασης, στην επικαιρο-

ποίηση, χαρτογράφηση και συνδεσμολογία περιεχομένου, καθώς και κυρί-

ως στην ταχύτητα ανάκτησης μίας απαραίτητης πληροφορίας, ώστε να α-

ποτελούν σημεία καταφυγής όχι μόνο για ενημέρωση αλλά και για άμεση 

επίλυση ενός κρίσιμου προβλήματος 

5.7 Επιπτώσεις της έρευνας 
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o Να περιλαμβάνουν χρήσιμα εργαλεία γνώσης και επικοινωνίας όπως: 

 έναν οδηγό πωλήσεων με συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της 

κάθε τράπεζας με του ανταγωνισμού, 

 έναν περισσότερο ευφυή τηλεφωνικό κατάλογο για τον άμεσο εντοπισμό 

ενός αρμόδιου στελέχους,  

 ένα σύστημα ανάγνωσης ηλεκτρονικών εγκυκλίων που θα επιτρέπει την 

εύκολη και εύχρηστη αναζήτηση πληροφοριών ώστε να καθίσταται πε-

ριττή η προσωπική οργάνωση τους σε έντυπη μορφή. 

 ένα ενοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο, ξεχωριστό από το κέντρο υποδο-

χής των κλήσεων της πελατείας, το οποίο θα δίνει για κάθε πρόβλημα 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις ώστε να καταγράφεται και να επιλύεται όσο 

το δυνατόν ταχύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος της 

πρώτης γραμμής, 

 έναν πίνακα ανακοινώσεων για την ανάρτηση πληροφοριών περισσότε-

ρο επείγουσας μορφής 

 το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με δυνατότητες μαζικής αποστολής στο 

προσωπικό που θα είναι ομαδοποιημένο κατά κατηγορίες ενασχόλησης 

ή ενδιαφέροντος 

 έναν κατάλογο με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις, σχετικά με τον ο-

ποίο οι υπάλληλοι θα πρέπει να εξοικειωθούν στη χρήση του και να πει-

στούν για τη χρησιμότητά του 

 έναν κατάλογο με παρελθοντικές πρακτικές, ο οποίος δίπλα στις πετυ-

χημένες περιπτώσεις να περιλαμβάνει και την προβολή του ονόματος 

του υπαλλήλου που μοιράστηκε τη συγκεκριμένη γνώση.  

 

Όσον αφορά στην ενίσχυση της ανάκτησης, διαμοιρασμού και αξιοποίησης  

γνώσης των υπαλλήλων σκόπιμο είναι: 

o Να πραγματοποιούνται, σε περισσότερο συχνή και όχι σταθερή βάση, συ-

ναντήσεις για την ανταλλαγή παρελθοντικών πρακτικών 

o Να ισχυροποιηθεί η άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης της γνώσης των συναδέλφων τους και να ελαχιστοποιηθούν φαινό-

μενα απροθυμίας ανάδειξής των δεύτερων μέσω της αξιοποίησης των προ-

τεινόμενων καλών πρακτικών. 
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o Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασιακού κλίματος με κύριες τις παραμέτρους 

εμπιστοσύνης, σεβασμού, δικαιοσύνης, κοινού οράματος και συνεργασίας 

και να περιοριστεί η αδιαφορία, όταν αυτή εμφανίζεται στη συμπεριφορά 

των υπαλλήλων. 

o Να αποφορτιστεί το προσωπικό από την ανασφάλεια, την πίεση χρόνου και 

των στόχων πωλήσεων, καθώς ευνοούν - κατά περίπτωση και κατ’ ανάγκη 

και όχι καθολικά και συνειδητά - το διαμοιρασμό της γνώσης μεταξύ του 

προσωπικού.  

o Να εφαρμοστεί μηχανισμός επιβράβευσης των υπαλλήλων που μοιράζονται 

τη γνώση τους, οποίος να ποικίλει σε μορφές με κυρίαρχη την ηθική επι-

βράβευση, την προβολή και την προσμέτρηση στην ετήσια αξιολόγηση του 

υπαλλήλου, αλλά και το οικονομικό κίνητρο. 

o Η δομή ενός καταστήματος να αποτελείται από ολιγομελή τμήματα που επι-

τρέπουν την αποτελεσματικότερη μετάδοση και ανάκτηση της εργασιακής 

εμπειρίας. 

o Στα τμήματα αυτά χρήσιμη είναι η παρουσία υπαλλήλων και των δύο φύλων 

και διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών αλλά και υπηρεσιακής και εκπαιδευτι-

κής κατάρτισης, καθώς επιδεικνύουν διαφορετική συμπεριφορά ως προς τη 

μετάδοση και την αξιοποίηση της γνώσης και μέσα από τη σύνθεση επιτυγ-

χάνεται η ισορροπία. 

 

Όσον αφορά στη διαφύλαξη του πνευματικού κεφαλαίου από τον κίνδυνο απώ-

λειάς του εξαιτίας αποχώρησης ενός υπαλλήλου προτείνουμε: 

o Τη διατήρηση και ενίσχυση της ανάδειξης νέων διάδοχων στελεχών, μέσα 

από τη ροή όλης της εργασιακής πορείας και όχι μόνο στο τέλος της, ώστε 

να μεταλαμπαδεύεται η γνώση και η εμπειρία από τα ανώτερα ιεραρχικά 

στελέχη στους υφισταμένους τους. 

o Την ανάδειξη της σπουδαιότητας της μετάδοσης της γνώσης, για τα υπό-

λοιπα μέλη της ομάδας που παραμένουν στον εργασιακό χώρο. 

o Την ενθάρρυνση μετάδοσης της γνώσης πριν την αποχώρηση ενδεχομένως 

και μέσω ενός οικονομικού κινήτρου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προτάσεις κατά το σχεδιασμό και την ε-

φαρμογή της διαχείρισης γνώσης, σε επίπεδο κουλτούρας και τεχνολογικής 
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υποδομής, εκτιμούμε πως περιορίζονται οι κίνδυνοι αποτυχίας και αντιθέτως 

προμηνύεται η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.  

 

 

 

 

Μετά από τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε η διατριβή μας, θα ήταν σκόπιμο 

να διερευνηθεί επιπλέον η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του εγχειρήμα-

τος της διαχείρισης γνώσης σε πραγματικές συνθήκες ενός τραπεζικού κατα-

στήματος.  

 

Το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εφαρμογή μίας πιλοτικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω εσωτερικού δικτύου με την αξιοποίηση  των δυ-

νατοτήτων που παρέχουν τα προτεινόμενα εργαλεία γνώσης. Επιπλέον θα ή-

ταν σκόπιμο να ακολουθηθεί μία εκστρατεία ενημέρωσης  των υπαλλήλων για 

την ενίσχυση ή την αλλαγή της κουλτούρας τους απέναντι στη μετάδοση και την 

αξιοποίηση της γνώσης. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να ληφθεί μέριμνα για τη σύ-

σταση της εργασιακής ομάδας αλλά και για τις συνθήκες του εργασιακού χώ-

ρου. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας 

κινητήριος μηχανισμός διαφορετικής επιβράβευσης ανά χρονική περίοδο ή ανά 

εργασιακή ομάδα. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προτά-

σεις για την εκπαιδευτική δραστηριότητα της τράπεζας, θα μπορούσε να εφαρ-

μοστεί πιλοτικά η διενέργεια ενός σεμιναρίου με εισηγητή υπάλληλο της τράπε-

ζας, ο οποίος θα ενθάρρυνε και θα κατέγραφε τις απόψεις που ανταλλάσσονται 

κατά τη διάρκειά του.  

 

Εφαρμόζοντας πιλοτικά ένα ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης της γνώσης, θα 

προκαλούσε ενδιαφέρον η μέτρηση ορισμένων αποτελεσμάτων με εργαλείο μέ-

τρησης: 

o το επίπεδο πωλήσεων,  

o το επίπεδο πελατειακής εξυπηρέτησης μέσω ειδικής έρευνας στην πελατεία 

με ερωτήσεις που να αφορούν στη βελτίωση της ταχύτητας και της πληρό-

τητας ενημέρωσης και επιχειρημάτων έναντι του ανταγωνισμού και της 

προσωποποιημένης εξυπηρέτησης εκ μέρους των πωλητών  

5.8 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
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o το επίπεδο προσθήκης γνώσης στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης γνώσης,  

o μέσω εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώ-

σης που συναντήσαμε στη βιβλιογραφία 

o μέσω μίας νέας έρευνας στο προσωπικό και στη διοίκηση με την επανάλη-

ψη μερίδας των ερωτήσεων των  ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήσαμε 

σε αυτή τη διατριβή. 

 

Ενδιαφέρον επιπρόσθετα θα προκαλούσε η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας με μία νέα η οποία ακολουθώντας την  ίδια μεθοδολογία θα 

μελετούσε την κατάσταση διαχείρισης γνώσης σε επιχειρήσεις κλάδου παροχής 

προϊόντων. Κατά την έρευνα αυτή θα ήταν σκόπιμο να επιλεγεί ένας κλάδος 

διαρκών καταναλωτικών προϊόντων που παρέχει και εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση και ενδεχομένως και την υπηρεσία της επισκευής. 
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Τράπεζα 1η  
 

Από τη συνέντευξη με διοικητικά στελέχη της πρώτης Τράπεζας, τα οποία ανή-

κουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της, προέκυψαν τα ακόλουθα συ-

μπεράσματα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

1. Το προσωπικό των Καταστημάτων της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του πλη-

ροφοριακό υλικό για τα προϊόντα της Τράπεζας ειδικό οδηγό πωλήσεων για 

κάθε ένα από αυτά, πληροφοριακό υλικό για τη λειτουργία των μηχανογραφι-

κών συστημάτων και ενημέρωση για τα προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπε-

ζών μέσω του εσωτερικού της δικτύου. 

 

2. Το εσωτερικό της δίκτυο παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνικό κατάλογο, ο ο-

ποίος ναι μεν περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση – εξειδίκευση των 

συναδέλφων τόσο στο Δίκτυο όσο και στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Τράπε-

ζας, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση το αντικείμενο ενα-

σχόλησης. Ο υπάλληλος μπορεί να αναζητήσει τον υπεύθυνο συνάδελφο για 

ένα προϊόν μέσω του πληροφοριακού υλικού που αφορά στο προϊόν (π.χ. 

αναφορά σε εγκύκλιο έγγραφο) ή μέσω των κανονισμών που συνοδεύουν τη 

λειτουργία μίας Διεύθυνσης με διοικητικά καθήκοντα. 

 

3. Υφίσταται υπηρεσία υποστήριξης για κάθε προϊόν χωριστά και η επικοινωνία 

γίνεται μέσω τηλεφώνου αλλά και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνί-

ας στον υπεύθυνο του προϊόντος. Υφίσταται ωστόσο και το τηλεφωνικό κέ-

ντρο της Τράπεζας, το οποίο είναι διαθέσιμο και στους πελάτες για θέματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1. Μελέτες Περιπτώσεων 6 Τραπεζών
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Καταναλωτικής κυρίως Πίστης και στo οποίο απευθύνονται και οι συνάδελφοι 

για επίλυση αποριών. 

 

4. Δεν υφίσταται κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις. Ωστόσο υ-

πάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής ενημέρωσης του συνόλου του προ-

σωπικού μέσω εγκύκλιων εγγράφων που ενδέχεται να περιλαμβάνει συχνά 

ερωτήματα του προσωπικού. 

 

5. Δεν υφίσταται κατάλογος με επιτυχημένες πρακτικές ή αποτυχημένα εγχειρή-

ματα για αξιοποίηση ή αποφυγή αντίστοιχα παρόμοιων περιπτώσεων. Η ορ-

γανωτική δομή της Τράπεζας, ωστόσο, που χωρίζει το δίκτυο καταστημάτων 

σε γεωγραφικές περιφέρειες, επιτρέπει την παρακολούθηση και τον εντοπι-

σμό από τον  Περιφερειακό Διευθυντή τόσο των πετυχημένων όσο και των 

αποτυχημένων πρακτικών, και αποτελεί πεποίθηση των διοικητικών στελε-

χών της Τράπεζας ότι περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές αυτού η διάχυσή 

τους στο σύνολο των Καταστημάτων, που βρίσκονται υπό την εποπτεία του. 

 

6. Τα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας εκτιμούν ότι υφίσταται μεγάλος βαθμός 

φιλικότητας στο εσωτερικό δίκτυο πληροφόρησης τόσο από την πλευρά της 

ταχύτητας όσο και της πλοήγησης και συνδεσμολογίας. 

 

2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό  

 

1. Η Τράπεζα επικοινωνεί με το προσωπικό της μέσω του εσωτερικού της δι-

κτύου, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων και ηλεκτρονικό 

σύστημα εγκυκλίων εγγράφων, ο  οποίος επιτρέπει την αναζήτηση με τη χρή-

ση λέξεων-κλειδιών. Η επικοινωνία της Τράπεζας  με το προσωπικό της περι-

λαμβάνει τη χρήση τόσο ηλεκτρονικού όσο και συμβατικού ταχυδρομείου, κα-

θώς και συναντήσεων σε συχνή βάση με τα ανώτερα στελέχη της για τη μετά-

δοση πληροφοριών στους υφισταμένους τους.  

 

2. Η επιβεβαίωση της λήψης της πληροφορίας παρέχεται στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη δυνατότητα λήψης μηνύματος ανάγνωσης. 
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3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας, η επισκεψι-

μότητα στις πηγές πληροφόρησης της Τράπεζας παρακολουθείται. 

 

3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Τα σεμινάρια της Τράπεζας που πραγματοποιούνται με την παραδοσιακή 

τους μορφή στο χώρο μίας αίθουσας περιλαμβάνουν ενημερωτικό υλικό τόσο 

για τα προϊόντα της Τράπεζας και τις τεχνικές πώλησης όσο και για τα προϊό-

ντα των ανταγωνιστικών τραπεζών για την πληρέστερη προετοιμασία του 

πωλητών της πρώτης γραμμής. 

 

2. Πέραν του προκαθορισμένου υλικού, η πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου σε μία αίθουσα γίνεται αφορμή για ανταλλαγή απόψεων και ε-

μπειριών και τοποθέτηση ερωτημάτων. Έγκειται, όμως, στον εισηγητή του 

σεμιναρίου η αξιοποίηση της γνώσης των πετυχημένων-αποτυχημένων πρα-

κτικών και η καταγραφή των ερωτημάτων για τη μετάδοσή τους σε επόμενο 

σεμινάριο από τον ίδιο ή άλλους εισηγητές ή για τη μεταφορά τους σε κάποια 

Κεντρική Διεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα αξιολόγησης του σεμιναρίου 

καθώς και υποβολής  προτάσεων για τη βελτίωση αφενός μεν του περιεχομέ-

νου αφετέρου δε και των μηχανογραφικών διαδικασιών, οι οποίες καταγρά-

φονται και αξιολογούνται. 

 

3. Στην Τράπεζα πραγματοποιούνται σεμινάρια τόσο από έμπειρο προσωπικό 

όσο και από εισηγητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό της. Επιπρόσθετα 

πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη μέθοδο της εξ αποστά-

σεως μάθησης. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση δεν προ-

κύπτει ότι λαμβάνεται κάποια πρόνοια για τη δυνατότητα καταγραφής και α-

ποθήκευσης της ανταλλαγής απόψεων και καταγραφής ερωτημάτων. 
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4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

 

1. Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας η δυνατότητα μετάδοσης 

κάποιας ιδέας, πρότασης, επιτυχημένης πρακτικής, προβλήματος ακολουθεί 

την ιεραρχική οδό.  

Αυτό σημαίνει ότι ένας υπάλληλος συντάσσει μία επιστολή με την γνώση-

εμπειρία που επιθυμεί να μεταδώσει και αυτή ακολουθεί ανοδική ροή προς 

τους προϊσταμένους του, που με τη σειρά τους έχουν το προνόμιο του ελέγ-

χου και της διακριτικής προώθησης προς τα ανώτερα επίπεδα της Διοίκησης.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προέκυψε ότι υφίσταται σύνδεσμος με τον 

τίτλο «Επικοινωνήστε μαζί μας» για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινω-

νίας μεταξύ του προσωπικού (με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Μέσω αυτής της οδού, η οποία δεν ακολουθείται συχνά, ο κάθε υπάλληλος 

μπορεί να μεταφέρει την ιδέα-πρόταση που επιθυμεί παρακάμπτοντας τη δι-

οικητική ιεραρχία.  

 

2. Δεν υφίσταται ορατό κίνητρο για το διαμοιρασμό γνώσης. 

 

 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Η Τράπεζα διατηρεί σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων τα στοιχεία του προ-

σωπικού της που αφορούν προσωπικά στοιχεία, γνωστικό υπόβαθρο, εκπαι-

δευτικά σεμινάρια στα οποία έχουν συμμετάσχει οι υπάλληλοί της, ετήσια αξι-

ολόγησή τους, ιστορικότητα διαδρομής στις υπηρεσιακές βαθμίδες της Τρά-

πεζας και τωρινή θέση. Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις των διοικητικών στελε-

χών, η συγκεντρωτική καταγραφή και η επικοινωνία των βάσεων δεδομένων, 

η οποία να επιτρέπει την όσο πληρέστερη αποτίμηση του πνευματικού κεφα-

λαίου κάθε υπαλλήλου, έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή της έρευνας μόνο για τα 

Διευθυντικά Στελέχη. 

 

2. Δεν υφίσταται κάποια μέθοδος για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης σε 

περίπτωση αποχώρησης ενός συναδέλφου. Ωστόσο στο νέο σύστημα αξιο-

λόγησης των στελεχών λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η δυνατότητα που  
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παρέχει ένα ανώτερο στέλεχος για τη δημιουργία στελεχών μεταξύ των υφι-

σταμένων του. Η αξιολόγηση αυτή, χαρακτηρίζεται από τα ίδια τα στελέχη της 

συνέντευξης μονομερής με αποκλειστική κατεύθυνση «από πάνω προς τα 

κάτω».  

Επιπλέον στην περίπτωση αποχώρησης ενός υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατό-

τητα να υποβάλει  πρόταση ανάδειξης νέων στελεχών για διαδοχή, που ενδε-

χομένως φανερώνει έμμεσα τη  συνεισφορά του για  την προετοιμασία αυτών 

μέσα από τη μετάδοση της εμπειρίας του. 

 

Τράπεζα 2η  
 
Από τη συνέντευξη με διοικητικό στέλεχος της δεύτερη Τράπεζας, το οποίο είναι 

επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της, προέκυψαν τα ακόλου-

θα συμπεράσματα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

 

1. Το προσωπικό των Καταστημάτων της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του πλη-

ροφοριακό υλικό για τα προϊόντα της Τράπεζας και ειδικό οδηγό πωλήσεων 

για κάθε ένα από αυτά καθώς  και πληροφοριακό υλικό για τη λειτουργία των 

μηχανογραφικών συστημάτων. Επιπλέον λαμβάνει ενημέρωση για τα προϊό-

ντα των ανταγωνιστικών τραπεζών μέσω του εσωτερικού δικτύου της Τράπε-

ζας. 

 

2. Υφίσταται αναλυτικός κατάλογος για τη θέση-εξειδίκευση του προσωπικού 

ώστε ο υπάλληλος να έχει σαφή καθοδήγηση για την αναζήτηση ενός αρμό-

διου στελέχους. 

 

3. Υφίσταται υπηρεσία γραφείου υποστήριξης για όλα τα προϊόντα της Τράπε-

ζας, πέραν της στήριξης για τις μηχανογραφικές διαδικασίες. Η επικοινωνία με 

το γραφείο υποστήριξης πραγματοποιείται τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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4. Υφίσταται κατάλογος με συχνά τοποθετούμενα ερωτήματα που έχουν τεθεί 

από συναδέλφους κωδικοποιημένα ανά προϊόν ή διαδικασία. 

 

5. Δεν υφίσταται ξεχωριστός σύνδεσμος με πετυχημένα παραδείγματα και πρα-

κτικές. Ωστόσο συμπληρώνεται συνεχώς η ενημέρωση του προσωπικού με 

νέες πληροφορίες, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και πετυχημένες πρακτι-

κές. 

 

6. Δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα ευχρηστίας στο σύστημα πληροφόρησης 

του εσωτερικού δικτύου της Τράπεζας. Υφίσταται αναλυτικός πίνακας περιε-

χομένων και επαρκής συνδεσμολογία ανάμεσα στα περιεχόμενα για τη διευ-

κόλυνση της πλοήγησης του χρήστη. 

 

2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό 

 

1. Η επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό της γίνεται μέσω του εσωτερι-

κού της δικτύου, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων και 

ηλεκτρονικό σύστημα εγκυκλίων εγγράφων.  

Επιπρόσθετα γίνεται εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και - 

για τη διευκόλυνση της μαζικής αποστολής - το προσωπικό της Τράπεζας εί-

ναι διαχωρισμένο σε ομάδες (για παράδειγμα διευθυντές ή  μέλη της ομάδας 

καταναλωτικής πίστης).  

Η Τράπεζα έχει καθιερώσει το θεσμό των συναντήσεων σε μηνιαία βάση για 

τη μετάδοση γνώσης στα ανώτερα στελέχη της ενώ επιλέγει και τα εκπαιδευ-

τικά προγράμματα ενημέρωσης  για τη μετάδοση πληροφοριών.  

 

2. Στην Τράπεζα εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα των έντυπων εγκυκλίων εγ-

γράφων, πέρα από το ηλεκτρονικό, για τη διασφάλιση ενυπόγραφης ανάγνω-

σης. Χρησιμοποιείται βέβαια και η επιβεβαίωση ανάγνωσης ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου. 

 

3. Δεν υπάρχει γνώση για την παρακολούθηση επισκεψιμότητας στις πηγές 

πληροφόρησης του εσωτερικού δικτύου, 
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3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων στα οποία παρουσιάζονται τόσο τα προϊόντα της 

Τράπεζας και οι ενδεδειγμένοι τρόποι πώλησης όσο και ενημέρωση για τα 

προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών. 

 

2. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με την κλασική του μορφή δίνεται η 

αφορμή για τοποθέτηση ερωτημάτων, ανταλλαγή απόψεων και πετυχημένων 

πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Λαμβάνεται πρόνοια από τους ειση-

γητές να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν και να αξιοποιούν τη μεταδιδόμενη 

γνώση. 

3. Στην Τράπεζα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια και από εισηγητές 

που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Τράπεζας καθώς και εκπαιδευτικά σε-

μινάρια με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σε συσχετισμό με τη 

διαχείριση γνώσης, στην πρώτη περίπτωση  των εξωτερικών συνεργατών 

υπάρχει σαφής καθοδήγηση για τη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθείται 

ως προς την ενθάρρυνση του διαμοιρασμού και αξιοποίηση της γνώσης. Στην  

περίπτωση των σεμιναρίων εξ αποστάσεως λαμβάνεται επίσης πρόνοια για 

τη συγκέντρωση και διαμοιρασμό των εμπειριών. 

 

4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

 

1. Ο υπάλληλος της Τράπεζας έχει τη δυνατότητα να προωθήσει κάποια ιδέα/ 

πρόταση/ πετυχημένη πρακτική μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υ-

πάρχει ειδικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Intranet της Τράπεζας, μέσω 

του οποίου γίνεται η αποστολή. Στην πορεία ειδική Μονάδα αξιοποίησης την 

κατευθύνει σε αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας για αξιολόγηση. 

 

2. Η Τράπεζα ενθαρρύνει το διαμοιρασμό γνώσης, απαντά με προσωπική επι-

στολή στον υπάλληλο και δύναται να τον επιβραβεύσει τόσο ηθικά όσο και οι-

κονομικά. Συγκεκριμένα, πέρα από κάποιο ειδικό Bonus που είναι εφικτό να 

δοθεί στην περίπτωση μιας καινοτόμου ιδέας, υπάρχει και ηθική ανταμοιβή 

του υπαλλήλου με ειδική εκδήλωση και απονομή επαίνου, με την ανακοίνωση 
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του ονόματός του στο υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας μέσω των σεμινα-

ρίων ενημέρωσης ή ακόμα και με την προσμέτρηση της προσφοράς του στη 

γενικότερη αξιολόγησή του. 

 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Η Τράπεζα εκτιμά ότι έχει σαφή άποψη του πνευματικού κεφαλαίου του υ-

παλλήλου και δύναται να εκτιμήσει το κόστος απώλειας της εμπειρίας, εξειδί-

κευσης και γενικότερης προσφοράς του σε περίπτωση αποχώρησής του. Γι’ 

αυτό και στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του υπαλλήλου έχει κα-

θιερώσει το θεσμό της συνέντευξης αποχώρησης του υπαλλήλου. Κατά τη 

διάρκειά της υπάρχει η δυνατότητα να επιχειρηθεί η προσπάθεια επιρροής 

της απόφασής του σε περίπτωση που η διοίκηση εκτιμά ότι η προσφορά του  

υπαλλήλου στην επιχείρηση είναι σημαντική. 

 

2. Ιδιαίτερη πρόνοια για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης είτε μέσω ειδικών 

διαδικασιών είτε μέσω προφορικής κατεύθυνσης στον υπάλληλο στην περί-

πτωση οικειοθελούς αποχώρησής του δεν υφίσταται στην Τράπεζα. Ωστόσο, 

η αξιολόγηση ενός στελέχους, κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του πορείας, 

για τη δυνατότητα προετοιμασίας των υφιστάμενων στελεχών του και τη δημι-

ουργία διάδοχης κατάστασης ενέχει την πρόνοια για μεταβίβαση γνώσης.    
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Τράπεζα 3η  
 
Από τη συνέντευξη με διοικητικό στέλεχος της τρίτης Τράπεζας, το οποίο είναι 

επικεφαλής του Προγραμματισμού Εκπαίδευσης της Τράπεζας και ανήκει στη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσμα-

τα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

1. Το προσωπικό της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του ενημερωτικό υλικό για τα 

προϊόντα της Τράπεζας τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Η η-

λεκτρονική πληροφόρηση γίνεται μέσω των ιστοσελίδων των αρμόδιων υπη-

ρεσιών (προϊοντικών διευθύνσεων) στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας.  
Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών δεν υπάρ-

χουν στο εσωτερικό δίκτυο αλλά παρέχονται μόνο μέσα από τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια της Τράπεζας.  

Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει υιοθετηθεί μία προσπάθεια παροχής από κάθε 

αρμόδια προϊοντική Διεύθυνση ενός οδηγού πωλήσεων για τα προϊόντα αρ-

μοδιότητάς της. Διαπιστώνονται, ωστόσο, προβλήματα επικαιροποίησης των 

περιεχομένων του.  

 
2. Στην Τράπεζα υφίσταται ηλεκτρονικό εργαλείο τηλεφωνικού καταλόγου, που 

περιέχει στοιχεία υπηρεσιακής θέσης, τα οποία όμως δεν είναι ονομαστικά. Ο 

υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την υπηρεσία που επιθυμεί και 

να ανακτήσει τηλέφωνα επικοινωνίας υπευθύνων χωρίς να γνωρίζει σε ποι-

ους συναδέλφους του αντιστοιχούν.  
Επιπρόσθετα η αναζήτηση γίνεται σειριακά χωρίς τη χρήση λέξεων κλειδιών, 

γεγονός που προϋποθέτει μία σαφή γνώση, εκ μέρους του υπαλλήλου, της 

υπό αναζήτηση υπηρεσίας. Αντίστροφα για να εντοπίσει ένας υπάλληλος το 

κατάστημα ή τη διοικητική υπηρεσία και τη θέση του υπαλλήλου, όπου αυτή 

αναφέρεται, μπορεί να ανατρέξει στον κατάλογο διευθύνσεων του συστήμα-

τος εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος περιλαμβάνει το σύ-

νολο του προσωπικού της Τράπεζας και παρέχει τη δυνατότητα μέσω της ε-
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πιλογής «ιδιότητες» της κάθε εγγραφής του εντοπισμού της υπηρεσιακής θέ-

σης ενός υπαλλήλου. 

 
3. Υφίσταται γραφείο υποστήριξης στα πλαίσια κάθε προϊοντικής διεύθυνσης, το 

οποίο παρέχει ενημέρωση πάνω σε θέματα που άπτονται των προϊόντων αρ-

μοδιότητας της κάθε διεύθυνσης. Η επικοινωνία με το γραφείο υποστήριξης 

γίνεται μόνο τηλεφωνικά, ενώ διαπιστώνονται προβλήματα διαχείρισης των 

εισερχόμενων κλήσεων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 

εφικτή να επιτευχθεί μόνον εφόσον ο υπάλληλος γνωρίζει το όνομα του υ-

πεύθυνου σε κάποια αρμόδια διοικητική μονάδα υποστήριξης. 
 
4. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας δεν υφίσταται κατάλογος με 

συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις.  
 
5. Δεν υφίσταται στην Τράπεζα κατάλογος με επιτυχημένες πρακτικές ή προ-

βλήματα για επίγνωση και αποφυγή. 
 
6. Διαπιστώνονται προβλήματα ανάκτησης των πληροφοριών  κατά την πλοή-

γηση. Ωστόσο, κατά περίπτωση προϊοντικής διεύθυνσης η πλοήγηση ανάμε-

σα στα περιεχόμενα διευκολύνεται, γεγονός που υποδηλώνει την «ανεξαρτη-

σία» των ιστοσελίδων μεταξύ τους και την απουσία μίας κεντρικής κατεύθυν-

σης για την αξιοποίηση του εσωτερικού δικτύου. 
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2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό 

 

1. Η επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό της γίνεται τόσο μέσω των ι-

στοσελίδων του εσωτερικού της δικτύου όσο και μέσω ηλεκτρονικού πίνακα 

ανακοινώσεων, ο οποίος, ωστόσο, χρησιμοποιείται κατά ένα ποσοστό της τά-

ξης του 80% για την προβολή των δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της ανώτα-

της διοίκησης (δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαφές, συναντήσεις 

του διοικητή) και λιγότερο για την ενημέρωση σχετική με τα προϊόντα ή τις 

τρέχουσες διαφημιστικές καμπάνιες.  

Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται από την Τράπεζα σύστημα ηλεκτρονικών εγκυ-

κλίων εγγράφων, τα οποία, ωστόσο, εκτυπώνονται και αποθηκεύονται και σε 

φυσικό χώρο κάθε υπηρεσίας.  

Η επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό με τη χρήση του συμβατικού 

ταχυδρομείου χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα ενώ η χρήση του ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου γίνεται επικουρικά και έγκειται στη διακριτική επιλογή κάθε 

Υπηρεσίας., διότι εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα νομιμότητας και 

επιβεβαίωσης ανάγνωσης.  

 

2. Στην Τράπεζα έχει καθιερωθεί ο θεσμός των συχνών συναντήσεων (σε εβδο-

μαδιαία βάση) μεταξύ διοίκησης και στελεχών του δικτύου των Καταστημάτων 

για την παρακολούθηση των στόχων των τραπεζικών εργασιών. Στις συνα-

ντήσεις αυτές, ωστόσο, δίνεται έμφαση στην αναζήτηση αιτιών – ίσως και ε-

πίπληξη-της μη  εκπλήρωσης των στόχων και όχι στη διερεύνηση των επιτυ-

χημένων πρακτικών που οδήγησαν σε εκπλήρωση στόχων για το διαμοιρα-

σμό τους. 

 

3. Την εξασφάλιση λήψης ενός μηνύματος δύναται να την επιδιώξει η Τράπεζα 

ζητώντας την ενυπόγραφη ανάγνωση σε εγκύκλιο έγγραφο το οποίο έχει 

πρωτίστως εκτυπωθεί και διανεμηθεί στο προσωπικό. 

 

4. Δεν υφίσταται δυνατότητα παρακολούθησης της επισκεψιμότητας σε ηλε-

κτρονικές πηγές πληροφόρησης. 
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3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, αποτελούσε μακρόχρονη 

επιδίωξή της η ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική της πολιτική. Κατά την 

περίοδο της έρευνας η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης διέρχεται ένα στά-

διο αναδιοργάνωσης, το οποίο προβλέπει τη σύσταση ειδικής θυγατρικής ε-

ταιρείας με αντικείμενο τη λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου, ως ανεξάρ-

τητης οικονομικής μονάδας, και τη δημιουργία ομάδας έμπειρων στελεχών 

στα πλαίσια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία  ειδικεύεται στα 

θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

 

2. Το εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας σε σεμινάρια παραδοσιακής μορφής, τα 

οποία λαμβάνουν χώρα μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας, περι-

λαμβάνουν ενημέρωση για τα προϊόντα της Τράπεζας, τις διαδικασίες προώ-

θησης των πωλήσεων, καθώς και αντιπαραβολή με τα προϊόντα των ανταγω-

νιστικών τραπεζών. 

 

3. Πέρα από το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό, λαμβάνεται πρόνοια από 

την πλευρά της αρμόδιας Διεύθυνσης για την ενθάρρυνση ανταλλαγής από-

ψεων, επίλυσης αποριών και διαμοιρασμού επιτυχημένων πρακτικών. Απο-

τελεί πρακτική των εισηγητών να συγκεντρώνουν τη διαμοιραζόμενη γνώση, 

να την καταγράφουν και να την αποθηκεύουν στο φυσικό χώρο της Βιβλιοθή-

κης του εκπαιδευτικού κέντρου για τη χρήση τόσο των συμμετεχόντων στο ί-

διο ή σε επόμενο σεμινάριο όσο και των μελλοντικών εισηγητών σε παρεμφε-

ρή σεμινάρια. 

 

4. Μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχεται στους συμ-

μετέχοντες η δυνατότητα αξιολόγησης του σεμιναρίου, καθώς και υποβολής  

προτάσεων για τη βελτίωση τόσο του περιεχομένου όσο και των διαδικασιών, 

οι οποίες καταγράφονται και αξιολογούνται. 

 

5.  Στην Τράπεζα πραγματοποιούνται σεμινάρια και από εισηγητές που δεν α-

νήκουν στο προσωπικό της, οι οποίοι όμως εκτός από το προκαθορισμένο 
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υλικό λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση για τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρί-

ων. 

6. Στην Τράπεζα ακολουθείται σε ευρεία κλίμακα και η εκπαίδευση με τη μέθοδο 

της πρακτικής εξάσκησης (on the job training),   κυρίως στην περίπτωση των 

νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Στα πλαίσια αυτής κάποιος αρμόδιος υπάλ-

ληλος από μία διοικητική υπηρεσία στήριξης  τηλεφωνεί στον εκπαιδευόμενο 

για τον έλεγχο της πορείας της εκπαίδευσης, για την επίλυση ενδεχόμενων 

αποριών και γενικότερα για την αμφίδρομη ανατροφοδότηση πληροφόρησης. 

 

7. Στην Τράπεζα ακολουθούνται και μέθοδοι διδασκαλίας από απόσταση όπου 

παρέχονται εργαλεία επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και επίλυσης απο-

ριών με ηλεκτρονική και συμβατική αλληλογραφία. Τα σεμινάρια αυτά, συνή-

θως, πραγματοποιούνται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 

 

4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

 

1. Η μεταφορά γνώσης από έναν υπάλληλο μπορούσε να γίνει παλαιότερα (δε-

καετία 1985-1995) μέσω ενός συστήματος Δημιουργικών Ιδεών. Επρόκειτο 

για ένα σύστημα που εφαρμοζόταν σε μία αμερικάνικη αεροπορική εταιρεία 

και ενθάρρυνε το διαμοιρασμό γνώσης συνδυάζοντας τη δραστηριότητα του 

υπαλλήλου με χρηματικά bonus, με την προσφορά εύφημου μνείας ή με το 

σύστημα προαγωγών.  Σήμερα δεν υφίσταται μέθοδος ή κουλτούρα ενθάρ-

ρυνσης της προώθησης μιας ιδέας ενός υπαλλήλου. Εφόσον κάποιος υπάλ-

ληλος επιθυμεί να προωθήσει κάποια ιδέα-πρόταση θα στείλει επιστολή στην 

αρμόδια διεύθυνση, ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα λάβει απάντηση. 

 

2. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, εξακολουθούν και παρα-

τηρούνται φαινόμενα απόκρυψης της γνώσης από τους κατέχοντες για τη δια-

τήρηση της δύναμης που αυτή τους προσδίδει.  Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό 

των παλαιότερων σε εμπειρία υπαλλήλων, να  παραπέμπουν τους νεότερους 

στην ανάγνωση εγκυκλίων, αντί να μεταδίδουν συνεπικουρικά και τη δική τους 

εμπειρία.  
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Χαρακτηριστικά το στέλεχος της Τράπεζας αναφέρει ότι η Τράπεζα δεν έχει 

αποβάλει την κουλτούρα που χαρακτηριστικά την αποκαλεί «τακτική της κου-

βέρτας». Πρόκειται για μία τακτική που ακολουθείτο από μηχανικούς στη Βιο-

μηχανική Εποχή, οι οποίοι επέλυαν ένα μηχανικό πρόβλημα σκεπασμένοι με 

μία κουβέρτα για να μη γίνει αντιληπτή από τους άλλους η μέθοδος που χρη-

σιμοποιούσαν και με τον τρόπο αυτό διατηρούσαν οι ίδιοι την αναγκαιότητα 

ύπαρξής τους. 

 

3. Επιπρόσθετα, δεν έχουν όλοι οι υπάλληλοι πρόσβαση σε όλες τις πληροφο-

ρίες που αφορούν στα στοιχεία εργασιών μίας τραπεζικής μονάδας.  

 

 5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, παρατηρείται έλλειμμα στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο οργανωτικής δομής. Δεν υφί-

σταται ικανοποιητικό και ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που να συγκεντρώνει 

τις πληροφορίες που αφορούν σε κάθε υπάλληλο.  

Για παράδειγμα, η ενημέρωση που αφορά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα ο-

ποία παρακολούθησε ένας υπάλληλος βρίσκεται στα αρχεία του εκπαιδευτι-

κού κέντρου και όχι στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, τα 

ετήσια φύλλα αξιολόγησής του εξακολουθούν να υφίστανται σε έντυπη μορ-

φή. Με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνεται η δυνατότητα αποτίμησης του πνευμα-

τικού κεφαλαίου κάθε υπαλλήλου. 

 

2. Πρόνοια για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης, σε περίπτωση οικειοθε-

λούς αποχώρησης ενός υπαλλήλου, δεν υφίσταται κάτω από κεντρική κατεύ-

θυνση της τράπεζας και έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου 

που αποφασίζει να αποχωρήσει από την Τράπεζα για το αν θα φροντίσει να 

μεταδώσει τη γνώση και εμπειρία του. 
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Τράπεζα 4η 
 
Η συνέντευξη στην τέταρτη Τράπεζα πραγματοποιήθηκε με το Διευθυντή Αν-

θρώπινου Δυναμικού και τον επικεφαλής της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θρά-

κης. Από τη συνέντευξη με τα διοικητικά αυτά στελέχη προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

 

Οι υπάλληλοι του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας έχουν μία πληθώρα 

ενημερωτικού υλικού στη διάθεσή τους τόσο για τα προϊόντα της Τράπεζας όσο 

και για τον Ανταγωνισμό μέσω του εσωτερικού τους δικτύου.  

 

Ο υπάλληλος που διενεργεί την πώληση καλείται πελατειακός λειτουργός και έχει 

στη διάθεσή του οδηγό πωλήσεων για κάθε προϊόν που αφορά ιδιώτες ή επιχει-

ρηματίες. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πώλησης έχει τη δυνατότητα να α-

ντικρούσει επιχειρήματα των ανταγωνιστικών τραπεζών που προβάλλει ο πελά-

της, έχοντας ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα προβολής της εικόνας της ανταγω-

νιστικής Τράπεζας στα παρεμφερή προϊόντα και εντοπισμού των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η παρεχόμενη ενημέρωση 

πάνω στα προσφερόμενα προϊόντα τελεί υπό κεντρική αιγίδα και για το λόγο αυ-

τό παρατηρείται ενιαία εικόνα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο πληροφό-

ρησης.  

 

Επιπρόσθετα, ένα πολύτιμο στοιχείο, που αναδείχτηκε μέσα από τη συνέντευξη, 

αφορά στο μέλλον της πώλησης των προϊόντων και της εξάρτησής της από τη 

γνώση και την εμπειρία. Σύμφωνα ένα εκ των δύο διοικητικό στέλεχος της Τρά-

πεζας, από τη στιγμή που μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά οδηγούμαστε 

σε μία εξομοίωση των χρηματοοικονομικών προϊόντων η επιτυχία της πώλησης 

θα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά στην ικανότητα της προσωπικής πώλησης.  

Τα ποιοτικά στοιχεία που θα αναδεικνύουν τον καλύτερο πωλητή θα αφορούν 
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κατά 90% το ταλέντο, όπου εμπεριέχεται και η εμπειρία, και κατά 10% στη γνώση 

των προϊόντων, ενώ η διαφοροποίηση των Τραπεζών θα έγκειται στην ομαδο-

ποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (πακέτα προσφορών) και  κυρίως στην εξυ-

πηρέτηση μετά την πώληση (after sale service). 

 

Το προσωπικό της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του ένα πολύτιμο εργαλείο αναζή-

τησης αρμοδίων στελεχών με κριτήρια αναζήτησης που αφορούν σε όλα τα στοι-

χεία που προσδιορίζουν κάθε εγγραφή, είτε αυτά αφορούν την υπηρεσιακή θέση 

είτε τα προσωπικά τους στοιχεία π.χ. όνομα ή διεύθυνση.  

 

Η συζήτηση με τα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας, ωστόσο, ανέδειξε το σημα-

ντικό πρόβλημα υλοποίησης ενός ευφυούς καταλόγου που να παρέχει σαφή κα-

θοδήγηση σε στελέχη για την αναζήτηση αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών. Το 

πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στη φιλοσοφία ταξινόμησης και ανάθεσης αρμοδιοτή-

των σε διοικητικές υπηρεσίες σε έναν μεγάλο οργανισμό από αυτούς που θα 

σχεδιάσουν τον τηλεφωνικό κατάλογο, η οποία δύσκολα μπορεί να ταυτίζεται με 

τη φιλοσοφία αναζήτησης εκ μέρους του προσωπικού. Ακόμη και αν μέρος του 

προβλήματος επιλύεται με τη χρήση όρων «κλειδιών» που θα περιγράφουν τη 

θέση ενός υπαλλήλου, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό περιγραφής δεν θα ταυτίζε-

ται με τους όρους αναζήτησης. 

 

Το προσωπικό της Τράπεζας, επιπρόσθετα, έχει στη διάθεσή του ένα ενοποιη-

μένο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είτε παρέχει άμεσα απαντήσεις σε ερωτήματα 

σχετικά με τα προϊόντα ή τις διαδικασίες είτε  καταγράφει τα ερωτήματα και τα 

προωθεί το σε αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν να δώ-

σουν την απάντηση τηλεφωνικά. Εφόσον παρατηρούνται ερωτήματα, τα οποία 

τίθενται σε συχνή βάση, τότε είναι πιθανό κάποια Διεύθυνση της τράπεζας να 

επανέλθει με ανακοίνωση μέσω εγκυκλίου μορφής, η οποία είτε θα είναι συ-

μπληρωματική ή επεξηγηματική μιας προηγούμενης εγκυκλίου. 

 

Δεν υφίσταται κατάλογος με επιτυχημένες πρακτικές ή προβλήματα τα οποία ε-

πιλύθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο σε μικρού μήκους συναντήσεις του 

προσωπικού των καταστημάτων ή της περιφέρειας συζητούνται και ανταλλάσσο-

νται τέτοιου είδους πρακτικές. 
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Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ανάκτησης πληροφοριών. Η πλοήγηση στην 

πλατφόρμα του εσωτερικού δικτύου θεωρείται επαρκής και η ενιαία παρουσίαση 

των περιεχομένων των ιστοσελίδων, που αναφέρονται σε διαφορετικής φύσεως 

προϊόντα, την κάνει ακόμη πιο εύχρηστη. 

 

2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό 

 

1 Η Διοίκηση της Τράπεζας επικοινωνεί με το προσωπικό της με τη βοήθεια 

ιστοσελίδων του εσωτερικού της δικτύου, μέσω του ηλεκτρονικού συστήμα-

τος εγκυκλίων εγγράφων και μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομεί-

ου.  

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται συναντήσεις στελεχών σε εβδομαδιαία 

(κάθε Τρίτη) και μηνιαία βάση.  

Η συνέντευξη με διοικητικό στέλεχος της τράπεζας ανέδειξε ένα θέμα επίσης 

σημαντικό που αφορά στην προφορική επικοινωνία της Διοίκησης με το 

προσωπικό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιες οδηγίες σκόπιμα παραμένουν 

σε προφορική μορφή για τη διασφάλιση της αμεσότερης επικοινωνίας ή την 

αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών από μία λανθασμένη ή παρερμηνευμένη 

γραπτή οδηγία. 

 

2 Στην Τράπεζα εξακολουθεί και ισχύει η πρακτική της ενυπόγραφης γνώσης 

των εγκυκλίων εγγράφων από το σύνολο του προσωπικού. 
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3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται με τον παραδοσιακό τρόπο 

στα πλαίσια μίας διδακτικής αίθουσας στην Τράπεζα και περιλαμβάνουν υλι-

κό αφενός μεν για τα προϊόντα της Τράπεζας και τους τρόπους προώθησής 

τους αφετέρου δε για τα προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών. 

 

2. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο γίνεται αφορμή για ανταλλαγή εμπειριών, πετυχη-

μένων πρακτικών και προβλημάτων, καθώς και για επίλυση αποριών. Έγκει-

ται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εισηγητή η καταγραφή και αξιοποίηση 

του διαμοιραζόμενου υλικού για τη χρήση του σε επόμενο σεμινάριο.  

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έχουν τη δυνατότητα να καταγρά-

ψουν τις προτάσεις τους τόσο για τη βελτίωση της δομής του σεμιναρίου όσο 

και για το αντικείμενο της διδασκαλίας, οι οποίες αξιολογούνται και αξιοποιού-

νται από ειδική ομάδα έργου. 

 

3. Στην Τράπεζα πραγματοποιούνται σεμινάρια από εισηγητές που δεν ανήκουν 

στο προσωπικό της σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και μόνο για πολύ εξειδικευ-

μένα θέματα (για παράδειγμα σεμινάριο με θέμα την ηγεσία-leadership).  

 

4. Στην Τράπεζα δεν ακολουθείται η πρακτική των εξ αποστάσεως σεμιναρίων.  

 

 4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

 

1. Η μετάδοση μιας καλής ιδέας-πρακτικής από έναν υπάλληλο μπορεί να γίνει 

εγγράφως ακολουθώντας την ιεραρχική οδό. Σε κάθε αρμόδια υπηρεσία υφί-

σταται ομάδα έργου, η οποία αναλαμβάνει την αξιολόγησή της. Μέρος των ι-

δεών αυτών είναι δυνατόν να υλοποιηθεί.  

 

Επιπρόσθετα, στις συχνές συναντήσεις των στελεχών της Τράπεζας δίνεται η 

ευκαιρία της μετάδοσης πετυχημένων πρακτικών που οδήγησαν στην ολο-
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κλήρωση μιας πώλησης και την αύξηση των μεγεθών εργασιών των Κατα-

στημάτων. 

 

2. Η επιβράβευση του υπαλλήλου μπορεί να είναι οικονομική ή ηθική. Είναι μά-

λιστα δυνατόν να ανακοινώνεται επώνυμα στο σύνολο του προσωπικού η 

πρόταση του υπαλλήλου.  

 

3. Σύμφωνα με διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας ο υπάλληλος είναι συχνά α-

πρόθυμος να μοιραστεί τη γνώση του γιατί υποθάλπει το αίσθημα απειλής και 

ανταγωνισμού από τους υπόλοιπους, το αίσθημα ότι θα πάψει να είναι μονα-

δικός και αναντικατάστατος.  

 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Η Τράπεζα διατηρεί πλήρη και ενημερωμένη βάση δεδομένων για τον κάθε 

υπάλληλο ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή την εικόνα του, όπως αυτή διαμορ-

φώνεται μέσα από τα φύλλα αξιολόγησης, την ιστορικότητα της διαδρομής 

του σε διάφορες υπηρεσιακές θέσεις, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία 

έχει συμμετάσχει, καθώς και από τις τυχόν επιβραβεύσεις με τις οποίες έχει 

τιμηθεί.  

Αποτελεί εκτίμηση, ωστόσο, ενός εκ των διοικητικών στελεχών ότι δεν υφί-

στανται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης του πνευματικού κεφαλαίου κάθε 

υπαλλήλου, ώστε να εκτιμάται και το κόστος απώλειάς του σε περίπτωση 

αποχώρησης. 

 

2. Πρόνοια για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης σε περίπτωση αποχώρη-

σης δεν υφίσταται. Αποτελεί μάλιστα εκτίμηση ενός εκ των διοικητικών στελε-

χών ότι η σημερινή ανταγωνιστική αγορά επιτάσσει ο επαγγελματίας να μην 

«πουλά φθηνά» τη γνώση του και, από τη στιγμή που αυτή του δίνει δύναμη 

και τον αναδεικνύει, να συνεχίσει να την περιφρουρεί ανεξαρτήτως των κινή-

τρων που θα επιχειρούν να τον ενεργοποιούν να τη μοιραστεί είτε κατά τη 

διάρκεια της υπηρεσιακής του θητείας είτε κατά την αποχώρησή του.  Ο ίδιος 

κάνει έναν διακριτό διαχωρισμό μεταξύ γνώσης και εμπειρίας και δηλώνει 
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πως «η  γνώση δύναται να μεταφερθεί, κάτι που δεν συμβαίνει με την εμπει-

ρία». 

 
Τράπεζα 5η  
 

Από τη συνέντευξη με διοικητικά στελέχη της πέμπτης Τράπεζας, τα οποία απα-

σχολούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Λειτουρ-

γιών, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

 

1. Το προσωπικό της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του ενημερωτικό υλικό για τα 

προϊόντα της Τράπεζας, για τους τρόπους προώθησής τους, καθώς και για τα 

προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών, με τη μορφή μάλιστα ειδικών συ-

γκριτικών πινάκων (comparison tables) οι οποίοι παρουσιάζουν τα μειονεκτή-

ματα και πλεονεκτήματα του κάθε ανταγωνιστικού προϊόντος σε σύγκριση 

πάντα με ένα παρεμφερές προϊόν της Τράπεζας. Οι πίνακες αυτοί είναι από-

λυτα επικαιροποιημένοι και ενημερώνονται άμεσα με το λανσάρισμα ενός νέ-

ου προϊόντος  της ίδιας της τράπεζας ή ανταγωνιστικών.  

 

2. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, το προσωπικό έχει στη 

διάθεσή του ένα εργαλείο σαφούς καθοδήγησης και αναζήτησης συναδέλ-

φων, το οποίο ενημερώνεται κάθε εβδομάδα. Περιλαμβάνει δε 11.000 εγγρα-

φές για το σύνολο των 7.500 υπαλλήλων των 400 καταστημάτων και διοικητι-

κών υπηρεσιών. 

 

3. Στην τράπεζα υφίσταται ενιαίο γραφείο υποστήριξης για την επίλυση ενός με-

γάλου εύρους προβλημάτων που μπορεί να συναντούν οι υπάλληλοι της 

Τράπεζας. Η επικοινωνία με το γραφείο υποστήριξης είναι εφικτό να πραγμα-

τοποιηθεί τόσο μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε ένα τηλεφωνικό κέντρο όσο και 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία.  
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Το προσωπικό της Τράπεζας έχει τη δυνατότητα πληροφόρησης, μέσω του 

εσωτερικού της δικτύου, για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του γραφείου, τα 

οποία είναι ομαδοποιημένα σε 4 κατηγορίες και αφορούν α) μηχανογραφικά 

προβλήματα, που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού β) τεχνικά προ-

βλήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις της τράπεζας, γ) θέματα 

εξοπλισμού και δ) αμιγώς τραπεζικά θέματα που αφορούν προϊόντα και υπη-

ρεσίες.  

 

Σημαντικό είναι βέβαια να αναφερθεί ότι σε ειδικού τύπου κανάλια διανομής 

των προϊόντων της συγκεκριμένης Τράπεζας, τα οποία λειτουργούν ως Κα-

ταστήματα με διευρυμένο ωράριο και είναι στελεχωμένα με ελάχιστο προσω-

πικό, υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference)  με τον 

υπεύθυνο για επίλυση θεμάτων που αφορούν προϊόντα αρμοδιότητάς του.   

 

4. Για την περίπτωση των συχνά τοποθετούμενων ερωτημάτων υφίσταται η δυ-

νατότητα ενημέρωσης μέσω νέας συμπληρωματικής εγκυκλίου, η οποία περι-

λαμβάνει υλικό της μορφής ερώτησης-απάντησης (Q & A: question and an-

swer). 

 

5. Στην τράπεζα υφίσταται κατάλογος παραδειγμάτων και επιτυχημένων ή μή 

πρακτικών, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του προσωπικού για αναφορά. 

Υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών με τη χρήση λέξεων - «κλει-

διών», ώστε να βρίσκεται στη διάθεση του χρήστη η πληροφορία για ένα α-

ντίστοιχο πρόβλημα και κυρίως ο τρόπος επίλυσής του.  

 

6. Το ενημερωτικό υλικό της Τράπεζας βρίσκεται σε ενιαία πλατφόρμα του εσω-

τερικού δικτύου, που επιτρέπει την ανάκτηση εγγράφων μέσω διαδικασιών 

(electronic document archiving)  και δεν έχουν διαπιστωθεί μειονεκτήματα 

πλοήγησης. 

 

2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό 

 

1. Η επικοινωνία της διοίκησης με το προσωπικό γίνεται με τη χρήση των ιστο-

σελίδων του εσωτερικού της δικτύου  και τη χρήση ενός ηλεκτρονικού πίνακα 
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ανακοινώσεων. Η Διοίκηση χρησιμοποιεί σε ευρεία κλίμακα την ομαδική απο-

στολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχοντας προηγουμένως κατατάξει το 

προσωπικό της σε ομάδες ενδιαφέροντος. 

2. Στην Τράπεζα χρησιμοποιείται ο θεσμός των συναντήσεων, όπου λαμβάνει 

μέρος ανά διαστήματα το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως διοικητικής 

βαθμίδας. Τις καλές πρακτικές τις διαχειρίζονται σε επίπεδο υπευθύνων, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν τη διάχυσή τους για να καταλήξουν στο σύνολο του 

προσωπικού. 

 

3. Στην Τράπεζα υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης σε ηλε-

κτρονικά εγκύκλια έγγραφα ενώ χρησιμοποιείται και η επιβεβαίωση ανάγνω-

σης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλληλογραφίας. 

 

4. Η επισκεψιμότητα στις διάφορες πηγές πληροφόρησης παρακολουθείται ώ-

στε να αξιολογείται η ευχρηστία τους και ο βαθμός του χρονικού διαστήματος 

που παραμένει ο υπάλληλος σε κάθε σελίδα. 

 

3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων της Τράπεζας περιλαμβάνει πληροφο-

ρίες τόσο για τα προϊόντα της Τράπεζας όσο και του ανταγωνισμού.  

 

2. Στα πλαίσια των σεμιναρίων παραδοσιακής μορφής ακολουθείται η πρακτική 

των ομάδων εργασίας (workshops), όπου ανταλλάσσονται απόψεις και μάλι-

στα με τη χρήση της προσομοίωσης (simulation) μίας περίπτωσης αντιμετώ-

πισης πελάτη.  

 

3. Ο κύριος όγκος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποιείται με ηλεκτρο-

νικό τρόπο. Παραδοσιακής μορφής σεμινάρια πραγματοποιούνται κυρίως κα-

τά την πρόσληψη νέου προσωπικού (induction=εισαγωγή) και  μετά την πά-

ροδο μίας διαδικασίας εκμάθησης στην πράξη (On-the-job training). 

 

4. Για κάθε σεμινάριο που πραγματοποιείται, ηλεκτρονικής ή παραδοσιακής 

μορφής, ακολουθείται πιστά ο κύκλος ποιότητας TQM (Total Quality man-
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agement), σύμφωνα με τον οποίο τηρείται η διαδικασία σχεδιασμού-πράξης-

ελέγχου-ανατροφοδότησης (Plan-do-check-feedback). Συγκεκριμένα η ανα-

τροφοδότηση λαμβάνει χώρα με τη χρήση μιας εξειδικευμένης ομάδας στελε-

χών της Τράπεζας που αποκαλείται «ακαδημία», η οποία μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο και τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής 

ζητά από τον εκπαιδευόμενο να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει 

κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού «καντράν». 

 

4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

 

1. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε σε κάθε κατάστημα της Τράπεζας ένα φυσικό 

κουτί, όπου είχαν τη δυνατότητα οι υπάλληλοι να γράφουν τη γνώμη τους, τις 

ιδέες τους.  

 

Σήμερα υφίσταται ηλεκτρονικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, 

μέσω του οποίου μπορεί ο υπάλληλος να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

παρακάμπτοντας τις διαδικασίες διαμέσου διοικητικής ιεραρχίας, που, σύμ-

φωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, μπορούν να οδηγήσουν σε 

σκόπιμη ή μη διαστρέβλωση μιας ιδέας.  

 

Με την ενθάρρυνση που μετουσιώνεται στη φράση: «Οι ιδέες σου μετράνε για 

την Τράπεζα» , η Τράπεζα προσπαθεί να παροτρύνει το προσωπικό της να 

καταγράψει ιδέες, προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της, της εξυπη-

ρέτησης των πελατών αλλά και της εσωτερικής επικοινωνίας, υπογραμμίζο-

ντας ότι η επιτυχία αυτής της Τράπεζας βασίζεται στις ιδέες και τη δημιουργι-

κότητα όλων. 

 

2. Στην Τράπεζα ακολουθείται η εξής ιδιαίτερη πρακτική: Δύο με τρεις φορές την 

εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής (CEO) καλεί 10 υπαλλήλους στο γραφείο του, 

μετά από τυχαία επιλογή από το προσωπικό των Καταστημάτων όλης της 

χώρας, και καταγράφει τις ιδέες τους, τις ανησυχίες και τους προβληματι-

σμούς τους. 
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3. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος, στη συγκεκριμένη Τράπεζα τα πάντα θε-

ωρούνται επιβραβεύσιμα όταν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Για το λόγο 

αυτό η ενθάρρυνση διαμοιρασμού γνώσης επιβραβεύεται τόσο ηθικά με ονο-

μαστική ανακοίνωση «Ευχαριστούμε τον…που είχε την ιδέα για…» όσο και 

οικονομικά αν προκύπτει μετά από ειδικό διαγωνισμό ή αν θεωρείται ότι έχει 

συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των πωλήσεων ή τη βελτίωση των χρησι-

μοποιούμενων διαδικασιών.  

 

Όσον αφορά το τελευταίο, αξίζει να επισημανθεί ότι υφίσταται σε κάθε κατά-

στημα ένας λογαριασμός, ο λεγόμενος «κουμπαράς του καταστήματος», ο 

οποίος ενεργοποιείται για την επιβράβευση των στελεχών του, και σύμφωνα 

με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας είναι εφικτό να «ανοίξει» για την α-

νταμοιβή ενός υπαλλήλου που είχε μία καλή ιδέα. 

 

4. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί η προτεραιότητα που δίνει η τράπεζα τόσο στη 

χρήση όσο και στη μετάδοση γνώσης μέσα από το σύστημα ετήσιας αξιολό-

γησης του προσωπικού της. Η Τράπεζα εφαρμόζει μία πεμπτοβάθμια κλίμα-

κα αξιολόγησης του προσωπικού σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η κλίμακα αυτή καλείται «ΑΞΙΕΣ» με την  αντιστοιχία γραμμάτων να ακολου-

θείται κάθε φορά από έναν προσδιορισμό και μία επεξήγηση που αφορά το 

εξειδικευμένο κριτήριο αξιολόγησης: 

 Το  γράμμα «Α» αντιστοιχεί στο μέγιστο βαθμό αξιολόγησης, διευκρινί-

ζοντας ότι ο υπάλληλος ξεπερνά σημαντικά τις απαιτήσεις της θέσης  

 Το  γράμμα «Ξ» αντιστοιχεί στον προσδιορισμό ότι ο υπάλληλος ξεπερ-

νά τις απαιτήσεις της θέσης  

 Το  γράμμα «Ι» αντιστοιχεί στον προσδιορισμό ότι ο υπάλληλος ανταπο-

κρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης  

 Το  γράμμα «Ε» αντιστοιχεί στον προσδιορισμό ότι ο υπάλληλος αντα-

ποκρίνεται μερικώς στις απαιτήσεις τις θέσης και απαιτείται βελτίωση  

 και το γράμμα «Σ» αντιστοιχεί στη χαμηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα στον προσδιορισμό «ο υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της θέσης». 
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Η βαθμολόγηση δεν γίνεται μόνο με τη χρήση της κλίμακας. Για κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού με παρατηρήσεις, οι ο-

ποίες καταγράφονται και αξιολογούνται και αυτές με τη σειρά τους. 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση γνώσης, ο υπάλληλος της Τράπεζας κρίνεται με-

ταξύ άλλων: 

 

 Για το βάθος και εύρος γνώσης του αντικειμένου εργασίας και για πόσο 

ικανός/ή είναι ο/η υπάλληλος να χειρίζεται ποικιλία καταστάσεων και σύνθε-

των προβλημάτων ή είναι απλά ενήμερος. Εδώ δίνεται μία σαφής διάκριση 

από την Τράπεζα μεταξύ διαχείρισης γνώσης και διαχείρισης πληροφοριών, 

καθώς αποδίδεται σημασία στην ουσία μιας πληροφορίας, που είναι η πρα-

κτική εφαρμογή της για την επίλυση πραγματικών καταστάσεων μέσω της με-

τατροπής της σε γνώση. 

 

 Για το επίπεδο εμπεριστατωμένης γνώσης του και για την ικανότητά του 

να επιδεικνύει ανταπόκριση σε πολυσχιδή και συνεχώς εξελισσόμενα αντικεί-

μενα εργασίας. Εδώ ο υπάλληλος βαθμολογείται θετικά για την πρακτική του 

να ενημερώνεται συνεχώς, να συζητά με άλλους, να παρακολουθεί μαθήματα 

και να πειραματίζεται με τις νέες προσεγγίσεις. Στο σημείο, λοιπόν αυτό, ο 

υπάλληλος κρίνεται για την πρωτοβουλία του να εισπράττει γνώση μεταξύ 

άλλων και με τη διαπροσωπική επικοινωνία του με συναδέλφους. 

 

 Για το επίπεδο συνεργασίας και ομαδικότητας, μέρος της οποίας αναφέρε-

ται ξεκάθαρα στην επιδίωξη του υπαλλήλου να ανταλλάσσει απόψεις και στο 

διαμοιρασμό κάθε χρήσιμης και κατάλληλης πληροφορίας με τα μέλη της ο-

μάδας του. Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται η έμφαση της Τράπεζας στο δια-

μοιρασμό γνώσης σε επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

 

 Για το επίπεδο της αναλυτικής του σκέψης, που κατά ένα μέρος αναφέρε-

ται στην ικανότητα εντοπισμού πηγών πληροφοριών και αξιοποίησής τους. 

Εδώ ο υπάλληλος αξιολογείται θετικά για την ευρηματικότητα που επιδεικνύει 

στην αναζήτηση πληροφόρησης από μία μεγάλη ποικιλία πηγών και την αξι-

οποίησή τους στην καθημερινή του εργασία, ενώ προσμετρά αρνητικά στην 
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αξιολόγησή του η προσφυγή σε περιορισμένες και εύκολα προσιτές πηγές. 

Στο σημείο αυτό το κριτήριο αξιολόγησης είναι η ικανότητα ανάκτησης των 

πληροφοριών μέσω όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τράπεζα. 

 

 Για το επίπεδο της συνθετικής του σκέψης, μέρος της οποίας αφορά στην 

ικανότητα του υπαλλήλου να χρησιμοποιεί τόσο τη θεωρητική γνώση όσο και 

τη γνώση που αποκτήθηκε από εμπειρίες του παρελθόντος προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τρέχουσες καταστάσεις. Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε τη 

σπουδαιότητα που επιδεικνύει η Τράπεζα στην ανθρώπινη εμπειρία. 

 

 Για την ποιότητα της εργασίας του, μέρος της οποίας αναφέρεται και στην 

ικανότητα του υπαλλήλου να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. 

 

 Για την ικανότητα ανάπτυξης των υφισταμένων, που αναφέρεται στο ειλι-

κρινές ενδιαφέρον για τη συνεχή καλλιέργεια της μάθησης των υφισταμένων 

με κατάλληλη ανάλυση των αναγκών τους. Εδώ το στέλεχος της Τράπεζας α-

ξιολογείται για το αν απασχολείται ο υφιστάμενός του με επωφελείς εργασίες, 

για το αν του μεταδίδει ο ίδιος εμπειρίες με στόχο την ανάπτυξή του, για το αν 

τον καθοδηγεί για την επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα για το τελευταίο γίνε-

ται ειδική διάκριση για το αν του παρέχει την εύκολη λύση ή κατευθυντήριες 

γραμμές που να συνοδεύονται από αιτιολόγηση.  

 

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ένα σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας δια-

χείρισης γνώσης στην Τράπεζα. Από τη μία πλευρά υφίσταται κατάλογος με 

πετυχημένες πρακτικές, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο υπάλληλος 

προκειμένου να ελαχιστοποιείται ή να μην επαναλαμβάνεται ο χρόνος επίλυ-

σης ενός προβλήματος.  

 

Επιπρόσθετα αξιολογείται θετικά όταν χρησιμοποιεί την εμπειρία του για επί-

λυση παρόμοιων προβλημάτων και αρνητικά όταν απαιτείται η επανάληψη 

των ίδιων λανθασμένων ενεργειών. Από την άλλη πλευρά όμως, κατά την α-

νάπτυξη στελεχών, δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

που συνίσταται στη μετάδοση μεν της εμπειρίας του παλαιότερου συναδέλ-

φου προς τον νεότερο με τέτοιο τρόπο δε που να επιτρέπει τη δική του ενα-
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σχόληση με ένα πρόβλημα και τη δική του προσωπική αναζήτηση, η οποία 

κάτω από την καθοδήγηση του ανώτερου θα καταλήξει στην επιθυμητή επί-

λυση. 

 

 Για την ευελιξία και προσαρμοστικότητα, που κατά ένα μέρος αναφέρεται 

στην προθυμία του να αλλάξει ιδέες ή αντιλήψεις στηριζόμενος σε νέα δεδο-

μένα και στοιχεία πληροφόρησης.  

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η σημασία που δείχνει η Τράπεζα τόσο στην επικαι-

ροποιημένη πληροφόρηση όσο και στην ικανότητα διαχείρισης αλλαγών του 

κάθε υπαλλήλου. 

 

Αξίζει, επιπρόσθετα, να αναφέρουμε ότι ακόμη και στα ποσοτικά κριτήρια αξι-

ολόγησης, όπου ο υπάλληλος κρίνεται για το επίπεδο επίτευξης των προσω-

πικών και ομαδικών στόχων πωλήσεων, απαιτείται αιτιολόγηση των αιτιών 

τόσο υπέρβασης όσο και υστέρησης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της αξιο-

λόγησης και καταγραφής των πετυχημένων πρακτικών και των προβλημά-

των. 

 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, η Διοίκηση έχει απόλυτη 

γνώση της αξίας του κάθε υπαλλήλου ώστε να μπορεί να εκτιμήσει και το κό-

στος απώλειάς του σε περίπτωση αποχώρησης, Σε περιπτώσεις οικειοθελούς 

αποχώρησης του υπαλλήλου, εφαρμόζει μάλιστα τη διαδικασία συνέντευξης 

αποχώρησης (exit interview) για τη διερεύνηση των αιτιών αποχώρησης ή και 

την προσπάθεια επηρεασμού αυτής της απόφασης, 

 

2. Παρόλο που αποτελεί άποψη του διοικητικού στελέχους της Τράπεζας ότι «η 

γνώση δεν μπορεί να δεσμεύεται από τον υπάλληλο», η διαδικασία «εξόρυ-

ξης» της γνώσης γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής με την 

επιβράβευση του διαμοιρασμού της γνώσης και όχι στο τελευταίο στάδιο της 

αποχώρησής του. 
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Τράπεζα 6η  
 

Από τη συνέντευξη με διοικητικό στέλεχος της έκτης Τράπεζας, το οποίο είναι ε-

πικεφαλής της Διεύθυνσης Λειτουργιών της, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπερά-

σματα: 

 

1ο πεδίο: Διαθέσιμη Γνώση 

 

1. Το προσωπικό του δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας έχει πληροφο-

ρίες για τα προϊόντα της Τράπεζας, οδηγό επιχειρημάτων για τη διευκόλυνση 

της προώθησης και της πώλησης των προϊόντων και ενημερωτικό υλικό για 

παρεμφερή προϊόντα των ανταγωνιστικών τραπεζών. Αυτό που αξίζει να επι-

σημανθεί, όμως, είναι ότι αποτελεί ευθύνη της κάθε προϊοντικής διεύθυνσης 

τόσο ο σχεδιασμός όσο και το περιεχόμενο του ενημερωτικού υλικού που 

παρέχεται στο προσωπικό. Υπάρχουν μάλιστα παλαιότερα προϊόντα, για τα 

οποία δεν υφίσταται ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Αποτελεί επι-

πρόσθετα κατεύθυνση της Κεντρικής Διοίκησης η κάθε νέα εγκύκλιος, η οποία 

περιγράφει ένα καινούριο προϊόν να συνοδεύεται από οδηγό πωλήσεων, κα-

θώς και προωθητικό υλικό σε μορφή επιστολών για αποστολή και διανομή 

προς πελάτες καθώς και ανακοινώσεων προς ανάρτηση.  

 

2. Υφίσταται ένας αρκετά αναλυτικός και λειτουργικός ηλεκτρονικός τηλεφωνικός 

κατάλογος, ο οποίος προσφέρει δύο επίπεδα αναζήτησης.  

 

Το πρώτο επίπεδο αφορά στη Μονάδα του Δικτύου ή της Διοίκησης με κριτή-

ριο αναζήτησης το όνομά της ή τον κωδικό της και παραγόμενο αποτέλεσμα 

τα στοιχεία της Μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου του προσω-

πικού της, την ιεραρχική υπαγωγή της σε περιφερειακές ή προϊοντικές διευ-

θύνσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας με τα στελέχη της, χωρίς να επιτρέπει, ό-

μως, την αναλυτική προβολή των στοιχείων κάθε στελέχους. Ένα σημαντικό 

κριτήριο αναζήτησης μετά την προβολή της κάθε μονάδας είναι η επιλογή βά-

σει αρμοδιοτήτων. Από το σημείο αυτό μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τους 

συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, από 
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μία αναδιπλούμενη λίστα, ενώ το παραγόμενο αποτέλεσμα παρέχει πληρο-

φόρηση για τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο και φαξ) με σαφή διά-

κριση ανάμεσα στον επικεφαλής της εν λόγω ομάδας και τα μέλη της.  

 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στο στέλεχος με κριτήρια αναζήτησης το όνομα, 

τον μοναδικό αριθμό μητρώου, το τηλέφωνο, τον κωδικό ή το όνομα της μο-

νάδας στην οποία ανήκει, το κλιμάκιο-θέση ευθύνης του καθώς και το ρόλο 

του εκφρασμένο ως «τίτλο θέσης». Ειδικά για το τελευταίο, ενδεικτικά αναφέ-

ρουμε ότι το πλήθος επιλογών το οποίο συνιστά την αναδιπλούμενη λίστα ε-

πιλογής είναι 480 τίτλοι αρμοδιοτήτων χωρίς να παρέχεται περιγραφή του ρό-

λου. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να διαχωρίσουμε το ρόλο από τις αρμοδιό-

τητες, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο κατάλογο. Κάθε υπάλ-

ληλος φέρει έναν ρόλο από μία προεπιλεγμένη λίστα και οι αρμοδιότητές του 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία προέρχονται, επίσης, μέ-

σα από μία προεπιλεγμένη λίστα.  

 

Το παραγόμενο αποτέλεσμα παρέχει πληροφόρηση για το κατάστημα και το 

κλιμάκιο ευθύνης του υπαλλήλου, τις αρμοδιότητές του καθώς και ενημέρωση 

για προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυ-

δρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση), υπηρεσιακά στοιχεία ιεραρχίας, δείγμα 

ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και ενημέρωση για την ημερομηνία ονομα-

στικής εορτής, το διάστημα απουσίας και ενδεχόμενα σχόλια που επιθυμεί να 

προσθέσει ο ίδιος ο υπάλληλος. Από την κάθε εγγραφή υπάρχει η δυνατότη-

τα σύνδεσης με τα στοιχεία του Καταστήματος στο οποίο ανήκει.  

 

Αναζήτηση με βάση τις αρμοδιότητες μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πρώ-

το επίπεδο αναζήτησης Μονάδας μετά την επιλογή αυτής ενώ αναζήτηση με 

βάση το ρόλο και τη θέση ευθύνης μπορεί να γίνει από το δεύτερο επίπεδο 

της αναζήτησης υπαλλήλου.  

Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας η περιγραφή αρμοδιοτήτων 

ορισμένων, νεοσύστατων κυρίως θέσεων ενός υπαλλήλου του Καταστήματος 

και η περιγραφή των αντικειμένων ενασχόλησης όλων των μονάδων της Διοί-

κησης βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη μέσω των «Πράξεων Διοικητή» και 

των «Κανονισμών Διευθύνσεων», οι οποίες κυκλοφορούσαν παλαιότερα σε 
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έντυπη μορφή ενώ πλέον- οι νέες μόνο -  κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική μορ-

φή. Οι τίτλοι αρμοδιοτήτων, ωστόσο, δεν καθορίζουν απόλυτα το αντικείμενο 

αρμοδιότητας και εξαιτίας αυτής της αναντιστοιχίας δημιουργείται σύγχυση 

στο χρήστη, κυρίως κατά την αναζήτηση των αρμόδιων στελεχών σε επίπεδο 

Διοικητικής Μονάδας. Η «ευφυΐα»  ενός τηλεφωνικού καταλόγου, σύμφωνα με 

το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, συνίσταται στη δυνατότητα αναζήτησης 

με τη χρήση λέξεων -  «κλειδιών», που αντιστοιχούν σε επιμέρους αρμοδιότη-

τες, η οποία παράγει αποτελέσματα σε επίπεδο του επικεφαλής μιας Μονά-

δας. 

 

Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ορισμένα υπηρεσιακά στοιχεία 

ενός συναδέλφου του μέσα από τη λίστα επαφών του Microsoft Outlook, ό-

που στις ιδιότητες κάθε επαφής μπορεί να εμφανίσει τον κωδικό της Μονάδας 

και τον τίτλο της θέσης του, τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική και η-

λεκτρονική διεύθυνση) καθώς και υπηρεσιακά και προσωπικά τηλέφωνα και 

τέλος τη λίστα στην οποία ανήκει για την εξυπηρέτηση ομαδικής αποστολής. 

 

Τόσο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου όσο και 

στην περίπτωση των στοιχείων στις προκαθορισμένες καρτέλες του Outlook, 

ο εμπλουτισμός τους έγκειται στον διαχειριστή του τηλεφωνικού καταλόγου 

της κάθε μονάδας στην πρώτη περίπτωση και στον διαχειριστή της Διεύθυν-

σης Πληροφορικής στη δεύτερη. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθώς και η έλ-

λειψη κεντρικών οδηγιών σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη 

διαπίστωση ελλιπών πληροφοριών κυρίως σε περιπτώσεις αρμοδιοτήτων του 

υπαλλήλου ή προσωπικών στοιχείων. 

   

3. Ο υπάλληλος ενός Καταστήματος της Τράπεζας έχει στη διάθεσή του γραφεία 

υποστήριξης για την επίλυση θεμάτων που αφορούν προϊόντα ή μηχανογρα-

φικές διαδικασίες. Είναι μία πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, 

σύμφωνα με την οποία οι εγκύκλιοι περιγραφής των νέων προϊόντων συμπε-

ριλαμβάνουν τηλέφωνα αναφοράς για το κάθε προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, 

στην περίπτωση ενός συνδυασμού επενδυτικού  και καταναλωτικού προϊό-

ντος η νέα εγκύκλιος περιλαμβάνει διαφορετικό τηλεφωνικό κέντρο για θέματα 

που αφορούν τις μηχανογραφικές διαδικασίες, διαφορετικό για θέματα που 
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άπτονται της προϊοντικής διεύθυνσης «Καταναλωτικής Πίστης» και διαφορετι-

κό για θέματα που αφορούν το επενδυτικό μέρος του Προϊόντος. Η επικοινω-

νία του υπαλλήλου με τα γραφεία υποστήριξης γίνεται τηλεφωνικά εκτός από 

ορισμένα πολύπλοκα προϊόντα όπου υφίσταται η δυνατότητα επικοινωνίας 

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, 

σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, πρέπει να γίνεται ανάλυση 

κόστους ωφέλειας πριν αποφασιστεί το είδος και η στελέχωση ενός γραφείου 

υποστήριξης.  

 

4. Κατάλογο συχνά τοποθετούμενων ερωτήσεων έχει στη διάθεσή του ο υπάλ-

ληλος είτε μέσω του συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, το οποίο περι-

γράφεται παρακάτω στο πεδίο «μετάδοση γνώσης» είτε μέσω εγκυκλίων και 

ιστοσελίδων των προϊοντικών διευθύνσεων 

 

5. Η πλοήγηση στις ιστοσελίδες του εσωτερικού δικτύου δεν είναι απόλυτα λει-

τουργική δεδομένου ότι για ένα προϊόν ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ενη-

μέρωση, κατάλογο επιχειρημάτων, προωθητικό υλικό και συχνά τοποθετού-

μενες ερωτήσεις σε διαφορετικές ιστοσελίδες του ίδιου εσωτερικού δικτύου, 

στις οποίες δεν υφίσταται επαρκής συνδεσμολογία. Υφίσταται στην ουσία πε-

ριγραφική συνδεσμολογία, καθώς σε κάθε νέα εγκύκλιο παρέχονται κατευθυ-

ντήριες οδηγίες για τα σημεία όπου πρέπει να αναζητήσει ενημερωτικό υλικό 

ο χρήστης. Για ορισμένα νέα προϊόντα «αιχμής» ο χρήστης θα διαπιστώσει 

μηνύματα σχετικά με την προώθησή τους από διαφορετικές Διευθύνσεις και 

με διαφορετικό τρόπο μετάδοσης. 

 

6. Αξίζει να αναφέρουμε ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο αιτιολογεί κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό τόσο την εμπλοκή πολλών διευθύνσεων στο λανσάρισμα και 

την εξυπηρέτηση ενός νέου προϊόντος όσο και την παροχή ανεξάρτητου ενη-

μερωτικού υλικού σε διαφορετικές πηγές του ίδιου εσωτερικού δικτύου. Η συ-

γκεκριμένη Τράπεζα δεν έχει μέχρι σήμερα κεντροποιημένο  Μάρκετινγκ. Το 

κομμάτι που αφορά την έρευνα και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος  (R&D ) 

ανήκει στην Αρμόδια Προϊοντική Διεύθυνση, η στρατηγική διανομής ανήκει σε 

διαφορετική Διεύθυνση (Operations Management), ενώ μόνο η προώθηση 

ανήκει στη Διεύθυνση Marketing. 
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2ο πεδίο:  Επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό 

 

1. Η επικοινωνία της Διοίκησης με το προσωπικό γίνεται αρχικά με τη χρήση 

των ιστοσελίδων του εσωτερικού της δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ε-

πιλογές: 

  Η πρώτη αφορά τις προϊοντικές διευθύνσεις, οι οποίες παρέχουν με τη 

σειρά τους πληροφόρηση για τα προϊόντα αρμοδιότητάς τους.  

 Η δεύτερη αφορά κανονισμούς και πολιτικές ασφαλείας που αφορούν 

το σύνολο των εργαζομένων.  

 Η τρίτη παρέχει συνδέσμους πλοήγησης σε μία σειρά συστημάτων 

πληροφόρησης.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εργαλεία τα οποία σχετίζονται με τη διαχεί-

ριση γνώσης και αφορούν: 

 το σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων,  

 το σύστημα συμμετοχής στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-

learning),  

 το σύστημα αναζήτησης τραπεζών του ανταγωνισμού σε συγκε-

κριμένες γεωγραφικές περιοχές,  

 συγκεκριμένα εργαλεία πώλησης, τα οποία περιγράφονται συνο-

πτικά παρακάτω,  

 το εργαλείο παρακολούθησης των στόχων εργασιών του Κατα-

στήματος, 

  καθώς και το εργαλείο του τηλεφωνικού καταλόγου.  

 Η τέταρτη επιλογή παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμέ-

να εξωτερικά sites του διαδικτύου, καθώς οι υπάλληλοι της τράπεζας 

δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Η πλειονότητα των 

συνδέσμων αυτών αφορούν τις ιστοσελίδες εταιρειών του ομίλου της 

Τράπεζας. 

 

2. Η κύρια πληροφόρηση του προσωπικού της Τράπεζας αντλείται μέσα από το 

σύστημα ανάγνωσης ηλεκτρονικών εγγράφων. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι 

δυνατόν να παραπέμπουν -χωρίς τη δυνατότητα σύνδεσης- σε πηγές πληρο-

φόρησης ιστοσελίδων των αρμόδιων διευθύνσεων. Η αναζήτηση των εγκυ-
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κλίων εγγράφων μπορεί να γίνει με τη χρήση λέξεων – «κλειδιών» ή με κριτή-

ριο το χρονικό διάστημα δημοσίευσής τους. 

 

3. Το προσωπικό της Τράπεζας λαμβάνει πληροφόρηση και μέσω δύο διαφορε-

τικών συστημάτων ενημέρωσης, ενός ιδιαίτερα σύγχρονου και ενός αρκετά 

παλαιού.  

 

Το πρώτο αφορά τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, οποίος εμφανίζεται 

με μία αρκετά φιλική διεπαφή  με το καθημερινό άνοιγμα του τερματικού ερ-

γασίας χωρίς να απαιτεί την αυτόβουλη εμφάνισή του από το χρήστη. Τα μη-

νύματα προβολής μέσω ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να αφορούν τις δια-

φημιστικές καμπάνιες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, διάφορα τρέχοντα υ-

πηρεσιακά και μη υπηρεσιακά θέματα, μέρος των οποίων αναλύεται εκτενέ-

στερα μέσω του συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, στο οποίο παραπέ-

μπουν, αλλά και απλούς χαιρετισμούς σε περιόδους εορτών για την εξασφά-

λιση μιας περισσότερο διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ της Διοίκησης και του 

προσωπικού.   

 

Το δεύτερο σύστημα πληροφόρησης προσφέρει ενημέρωση μέσω της πλη-

κτρολόγησης μίας διαδικασίας στην εφαρμογή ταμειακών συναλλαγών που 

χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή, πα-

ρόλο που έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση αυτή όλοι οι υπάλληλοι που 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή, ο υπεύθυνος άντλησης της ενημέρωσης τυ-

πώνει ανά τακτά διαστήματα τα λεγόμενα μηνύματα online  και φροντίζει για 

την ενημέρωση των αρμοδίων συναδέλφων. Το περιεχόμενο αυτών των μη-

νυμάτων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, ωστόσο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί 

η συνδρομή τους στην πληροφόρηση του προσωπικού σχετικά με τρέχουσες 

εξελίξεις, για τις οποίες πρέπει να λάβουν άμεσα γνώση.   

 

4. Άντληση πληροφόρησης είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μέσω ενός πρό-

σφατου συστήματος διαδραστικής ενημέρωσης το οποίο ονομάζεται «Εσωτε-

ρική Επικοινωνία» και το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 
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5. Στην Τράπεζα χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα το συμβατικό ταχυδρομείο 

και σε μικρότερη κλίμακα το ηλεκτρονικό. Υφίστανται μάλιστα λίστες διευθύν-

σεων προσωπικού για την ομαδική αποστολή μιας ηλεκτρονικής αποστολής, 

στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι και οι οποίες αφορούν προς 

το παρόν μόνο τις διευθυντικές θέσεις του δικτύου των καταστημάτων. Στην 

παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη ένα Project για τη διεύρυνση της ηλε-

κτρονικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας προκειμένου να αποφορτιστεί το 

προσωπικό από τη διαχείριση μίας σειράς συχνά αποστελλόμενων επιστο-

λών. 

 

6. Στην Τράπεζα εφαρμόζεται ο θεσμός των συναντήσεων με τα ανώτερα στελέ-

χη σε μη τακτική συχνότητα και με διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο. Οι 

συναντήσεις αυτές έχουν συνήθως στόχο την παρουσίαση αποτελεσμάτων, 

την επιβράβευση των πετυχημένων στελεχών, τα οποία συχνά καλούνται να 

περιγράψουν τη «συνταγή» επιτυχίας τους, την ανάδειξη προβλημάτων από 

τους συμμετέχοντες αλλά και τη μετάδοση προφορικών οδηγιών, οι οποίες 

μέσω των ανώτερων στελεχών μεταδίδονται στο σύνολο του προσωπικού. 

Συχνά στις συναντήσεις αυτές, κυρίως σε περιπτώσεις παρουσίασης αποτε-

λεσμάτων της πορείας ενός προϊόντος, υπάρχει η κατεύθυνση της παρουσία-

σης όχι μόνο των αριθμητικών πληροφοριών σε μορφή πινάκων αλλά με τη 

χρήση ενδιαφερόντων χαρτών εννοιών (concept mapping) μέσω διαγραμμά-

των, για τα οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να τα αναγιγνώσκουν και 

να αντιλαμβάνονται το νόημά τους. Το υλικό τέτοιου είδους συναντήσεων συ-

χνά αποστέλλεται εκ των υστέρων και στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας των συμμετεχόντων για περισσότερο ενδελεχή μελέτη και ταχεία 

αναφορά.  

 

7. Η παραλαβή ενός γραπτού μηνύματος της Διοίκησης προς το προσωπικό δι-

ασφαλίζεται, στην περίπτωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

και On-line με αποδεικτικό ανάγνωσης και η μη έγκαιρη παραλαβή του από 

τον αποδέκτη επισείει τηλεφωνική κλήση από τον αποστολέα ή την αρμόδια 

διοικητική υπηρεσία (στην περίπτωση των on-line μηνυμάτων). Στην περί-

πτωση των ηλεκτρονικών εγκυκλίων εγγράφων έχει προβλεφθεί δυνατότητα 

σήμανσης ανάγνωσης του κάθε εγγράφου από τον αναγνώστη ενώ αντίστοι-
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χα μέσω αυτής ενημερώνεται ο κάθε προϊστάμενος σε μία υπηρεσία για το 

βαθμό ανάγνωσης των τρεχόντων εγκυκλίων εγγράφων από τους υφισταμέ-

νους του. Ελάχιστες πλέον εγκύκλιοι απαιτούν την ενυπόγραφη ανάγνωσή 

τους σε έντυπη μορφή και αφορούν συνήθως θέματα ασφάλειας ή κοινωνι-

κών παροχών  προς το προσωπικό. 

 

3ο πεδίο: Εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνδρομή στη διαχείριση γνώσης 

 

1. Το υλικό των σεμιναρίων της Τράπεζας περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για 

τα προϊόντα της τράπεζας όσο και τους τρόπους προώθησής τους. Όσον α-

φορά τα προϊόντα των ανταγωνιστικών Τραπεζών δεν υφίσταται κάποια κε-

ντρική κατεύθυνση προς τους εισηγητές, η οποία να αποτυπώνεται και στο 

προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου αλλά έγκειται στον κάθε 

εισηγητή και κυρίως στην κάθε προϊοντική διεύθυνση, η οποία έχει λόγο πά-

νω στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

 

2. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της τράπεζας, η ανταλλαγή απόψεων, πε-

τυχημένων πρακτικών και διαπιστωμένων προβλημάτων αποτελεί ένα από τα 

δομικά στοιχεία της εκπαίδευσης. Παρόλο που δεν αποτελεί κεντρική κατεύ-

θυνση με τη μορφή οδηγίας προς τον εισηγητή, η παρέκκλιση από το προκα-

θορισμένο πρόγραμμα του σεμιναρίου και η διάθεση χρονικού διαστήματος 

για τέτοιου είδους διαμοιρασμό γνώσης αποτελεί μία πάγια τακτική, που ε-

ντάσσεται στην εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας. 

 

3. Στην Τράπεζα πραγματοποιούνται σεμινάρια κυρίως από εισηγητές που ε-

ντάσσονται στο κύριο προσωπικό της. Στην περίπτωση εξωτερικών συνεργα-

τών, αυτοί λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση για την εκπαιδευτική πολιτική της 

Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα, με το διοικητικό στέλεχος της Τρά-

πεζας, εξασφαλίζεται όχι μόνο η πραγματοποίηση της ανταλλαγής των εμπει-

ριών μεταξύ των συμμετεχόντων στο σεμινάριο αλλά δίνεται η ευκαιρία της 

εισροής γνώσης και εμπειρίας από άλλους επαγγελματικούς χώρους -μη 

τραπεζικούς- συμβάλλοντας στην παροχή περισσότερο σφαιρικής και ολο-

κληρωμένης εκπαίδευσης. 
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4. Επιπρόσθετα ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκεται στη 

διάθεση των εργαζομένων της Τράπεζας με τη μορφή της ηλεκτρονικής εκ-

παίδευσης μέσω του εσωτερικού της δικτύου. Τα προγράμματα αυτά προ-

σφέρονται σε μορφή e-book και παρέχουν πληροφόρηση για βασικά προϊό-

ντα και υπηρεσίες παρέχοντας ταυτόχρονη on-line στήριξη και επικοινωνία με 

τον καθ’ ύλη αρμόδιο εισηγητή της Τράπεζας. Σύμφωνα με το διοικητικό στέ-

λεχος της Τράπεζας, η εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας και ανταλ-

λαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων του σεμιναρίου θα μπορούσε να 

πραγματοποιείται με τη χρήση ενός εικονικού χώρου συζήτησης (chatroom). 

  

4ο πεδίο: Μετάδοση της γνώσης 

1. Η μετάδοση μίας καλής ιδέας, επιτυχημένης πρακτικής, επίλυσης ενός προ-

βλήματος μπορεί να μεταδοθεί από έναν εργαζόμενο με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 Μέσω του συστήματος διαδραστικής επικοινωνίας, το οποίο εφαρμόζε-

ται από τον Οκτώβριο του 2005 και ονομάζεται «Εσωτερική Επικοινω-

νία», η περιγραφή του οποίου ακολουθεί παρακάτω. 

 Μέσω παλαιότερης εγκυκλίου υποβολής πρότασης στην αρμόδια προ-

ϊοντική Διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση θα ακολουθούσε 

την ιεραρχική ροή στη διοικητική πυραμίδα της Τράπεζας μέχρι να 

φτάσει στον κατάλληλο προορισμό της.  

 Μέσω ειδικών project, τα οποία παρακολουθούνται και υποστηρίζονται 

από ειδικές ομάδες έργου. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ένα νέο εργα-

λείο πώλησης που βρίσκεται στη διάθεση συγκεκριμένων μόνο υπαλ-

λήλων του δικτύου των Καταστημάτων, οι οποίοι επιτελούν καθορισμέ-

νο ρόλο στην εξυπηρέτηση μερίδας της πελατείας. Το εργαλείο αυτό 

περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. 

 

2. Είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στον τρόπο ανατροφοδότησης των κεντρικών 

υπηρεσιών. Πέρα από τα παραπάνω, ένας άμεσος τρόπος ανατροφοδότησης 

διενεργείται με τη συνδρομή των γραφείων υποστήριξης, αλλά και των τακτι-

κών και μη συναντήσεων όπου αναφέρονται οι απόψεις των ατόμων που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πώλησης Αποτελεί πρακτική της τράπε-

ζας, μάλιστα, να προχωρά στην έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου για 
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την παροχή συμπληρωματικής πληροφόρησης έπειτα από τη διαπίστωση 

προβλημάτων που γίνονται γνωστά σε αυτή μέσα από τέτοιες μεθόδους ανα-

τροφοδότησης. 

 

3. Δεν υφίσταται εμφανής τρόπος ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εμπειριών μέσα 

στον οργανισμό και κυρίως της συμμετοχής στο σύγχρονο τρόπο της εσωτε-

ρικής επικοινωνίας. Παρόλ’ αυτά ο υπάλληλος που μεταδίδει μία πρόταση ή 

αναφέρει έναν προβληματισμό δέχεται σχετικά άμεση τηλεφωνική απάντηση 

από την αρμόδια διεύθυνση στην οποία έχει προωθηθεί το μήνυμά του, γεγο-

νός που προσφέρει μία ηθική ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα 

να δει τη δημοσιοποίηση της πρότασής του ή της επίλυσης στο πρόβλημα 

που ανέφερε μέσω της επιλογής των ερωτήσεων –απαντήσεων.   

 

4. Παλαιότερα είχε καθιερωθεί ο θεσμός των επιβραβεύσεων ιδεών του προ-

σωπικού με την απόδοση εύφημου μνείας σε στελέχη, των οποίων η προ-

σφορά τους μέσω των ιδεών τους αναγνωριζόταν από τη Διοίκηση σε ετήσια 

ειδική εκδήλωση. 

 

5. Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, πιθανοί ανασταλτικοί πα-

ράγοντες που στέκονται εμπόδιο στον εποικοδομητικό διαμοιρασμό της γνώ-

σης συνδέονται με την ίδια την κουλτούρα των εργαζόμενων και αφορούν στο 

φόβο ότι μία νέα ιδέα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για επιφόρτιση του ίδιου 

ή των συναδέλφων του με αυξημένες υποχρεώσεις, γεγονός που μπορεί να 

επισύρει και την «κατακραυγή» των συναδέλφων του.    

 

6. Ένας επιπλέον πιθανόν αποθαρρυντικός παράγοντας, για τη συμμετοχή στο 

σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί η υποχρεωτική 

κοινοποίηση της ιδέας-πρότασης στον επικεφαλής της μονάδας στην οποία 

ανήκει. 

 

Συνοπτική Περιγραφή του συστήματος «Εσωτερικής Επικοινωνίας» 

 

Το σύστημα  αυτό , το οποίο αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, απο-

τελεί ένα εργαλείο της Τράπεζας το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του προσωπι-
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κού της από τα τέλη του 2005 με κύριο στόχο την επίτευξη μίας αμφίδρομης επι-

κοινωνίας της Διοίκησης και του προσωπικού και κατ’ επέκταση της αλληλοενη-

μέρωσης για τη βελτίωση της λειτουργίας της Τράπεζας. 

 

Η ιστοσελίδα της Εσωτερικής Επικοινωνίας, η οποία τελεί κάτω από την αιγίδα 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, παρέχει δύο δυνατότητες 

στον αναγνώστη. 

 

Η πρώτη αφορά στην ενημέρωση του προσωπικού για θέματα με τη μορφή ανα-

κοινώσεων, ειδήσεων που σχετίζονται με την Τράπεζα και τον Όμιλο γενικότερα, 

εντός και εκτός Ελλάδας, πληροφόρηση για τα προϊόντα της Τράπεζας και του 

ανταγωνισμού. Για κάθε νέο μήνυμα, που κοινοποιείται στο προσωπικό, γίνεται 

ενημέρωση μέσω του πίνακα ανακοινώσεων κατά την καθημερινή ενεργοποίηση 

του τερματικού.  

 

Μέχρι τη στιγμή της έρευνας είχαν κοινοποιηθεί 100 περίπου μηνύματα προς το 

προσωπικό, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλλει και αφορά θέματα εταιρικών 

παροχών προς το προσωπικό, οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας και απο-

κάλυψη των επιχειρηματικών σχεδίων της Διοίκησης, θέματα που αφορούν την 

κουλτούρα της τράπεζας, τις δραστηριότητες της Τράπεζας και του Ομίλου, τα 

νέα προϊόντα και τους τρόπους προώθησης με πληροφόρηση ανεξάρτητη από 

άλλες πηγές πληροφόρησης του εσωτερικού δικτύου καθώς και ενημέρωση για 

τη μη ονομαστική  οικονομική επιβράβευση στελεχών που πέτυχαν την επίτευξη 

τον στόχων εργασιών, απάντηση σε συνδικαλιστικές επιθέσεις π.χ. στην περίοδο 

έντασης Διοίκησης-συνδικάτων για την υπογραφή κλαδικής και συλλογικής σύμ-

βασης.  

 

Σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, η «εσωτερική επικοινωνία» 

αποτελεί το βήμα, μέσω του οποίου η Διοίκηση  ελαχιστοποιεί την απόσταση που 

τη διαχωρίζει με το προσωπικό της, επικοινωνεί με περισσότερο άμεσο και λιγό-

τερο στερεότυπο τρόπο και τοποθετείται πάνω σε κρίσιμα θέματα, ενθαρρύνει 

και ενημερώνει.  
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Στον αναγνώστη παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα αναζήτησης των ανακοινώσε-

ων με κριτήριο αναζήτησης τη χρονική περίοδο κοινοποίησης. 

 

Η δεύτερη δυνατότητα του συστήματος «Εσωτερικής Επικοινωνίας» Τράπεζας 

μετουσιώνει την αμφίδρομη επικοινωνία παρέχοντας στο προσωπικό τη δυνατό-

τητα να αποστείλουν, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, η οποία ενεργοποιεί 

το Microsoft Outlook, ηλεκτρονικό μήνυμα σε μία κεντρική υπηρεσία. Το μήνυμα 

αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις, κρίσεις, ιδέες, απόψεις, οι οποίες αφο-

ρούν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση της 

πελατείας καθώς και την ίδια τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ του 

προσωπικού του δικτύου των καταστημάτων ή / και της Διοίκησης. Η αποστολή 

τέτοιου μηνύματος πραγματοποιείται απαραιτήτως ονομαστικά και μέσω του λο-

γαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί 

την υποχρεωτική κοινοποίηση στον επικεφαλής της Μονάδας. 

 

Το κέντρο υποδοχής αυτών των μηνυμάτων προωθεί τα μηνύματα σε περισσό-

τερους από έναν αρμόδιους επικεφαλής των προϊοντικών διευθύνσεων, ώστε να 

επιστρέφεται στον υπάλληλο μία ολοκληρωμένη και όσο το δυνατόν πληρέστερη 

απάντηση εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 

Η λειτουργία αυτού του διαύλου επικοινωνίας κατέληξε στη δημιουργία ειδικής 

πληροφόρησης προς το σύνολο του προσωπικού, όπου μέσα από μία επιλογή 

με τον τίτλο «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» προβάλλονται αρκετά ερωτήματα και ιδέες 

συναδέλφων με τις απαντήσεις των αρμόδιων προϊοντικών διευθύνσεων. Από τις 

κοινοποιηθείσες προτάσεις-ερωτήματα αξίζει να αναφερθεί ότι στην πλειονότητά 

τους αφορούν ερωτήματα και λιγότερες προτάσεις. Είναι, επίσης, σκόπιμο να ε-

πισημανθούν περιπτώσεις όπου οι συνάδελφοι ζητούν επιπλέον επιχειρήματα 

για τη διευκόλυνση της πώλησης κάποιων πολύπλοκων προϊόντων, υποβάλλουν 

εξειδικευμένα ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία ή τη μηχανογραφική υπο-

στήριξη ενός προϊόντος, προτείνουν το σχεδιασμό νέων προϊόντων, ζητούν την 

γνώμη των ειδικών για πρωτοποριακούς τρόπους προώθησης ή ακόμη επιδει-

κνύουν ευαισθησία σε οικολογικά θέματα και προτείνουν τρόπους προς αυτήν 

την κατεύθυνση. 
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Συνοπτική περιγραφή ενός εργαλείου πωλήσεων 

 

Στα πλαίσια της πελατοκεντρικής προσέγγισης, που επιχειρείται από την Τράπε-

ζα και ιδιαίτερα για τη συνδρομή ειδικής ομάδας στελεχών στο Δίκτυο των Κατα-

στημάτων της Τράπεζας, οι οποίοι την εφαρμόζουν επιτελώντας  συγκεκριμένο 

ρόλο εξυπηρέτησης μερίδας πελατών, έχει καταρτιστεί ειδική ομάδα έργου και 

ειδική μηχανογραφική εφαρμογή με τον τίτλο «εργαλείο πώλησης».  

 

Αναφορικά με τη διαχείριση γνώσης είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι για κάθε πε-

λάτη πέρα από τα οικονομικά του στοιχεία αναφέρονται όλα τα στοιχεία επικοι-

νωνίας, τρόποι προσέγγισης, αποτελέσματα συγκεκριμένων ενεργειών ώστε να 

διασφαλίζεται όχι μόνο η πλήρως εξατομικευμένη διαχείριση των στοιχείων του 

κάθε πελάτη αλλά και η πλήρης καταγραφή των ενεργειών του συναδέλφου που 

επιτελεί το νέο ρόλο. Η συγκεκριμένη καταγραφή συντελεί στα ακόλουθα: Αφενός 

μεν αποθηκεύεται στην ουσία η εμπειρία του στελέχους για τη δική του μελλοντι-

κή αναζήτηση αλλά και προς όφελος των μελλοντικών στελεχών που θα στελε-

χώσουν αυτή τη θέση, αφετέρου δε μεταφέρεται και σε επίπεδο κεντρικής υπη-

ρεσίας, η οποία δύναται να αποφασίσει τη μετάδοσή της σε στελέχη ανάλογης 

θέσης.  

 

Στα πλαίσια μάλιστα της πιλοτικής αυτής εφαρμογής η ειδική αυτή ομάδα έργου 

πραγματοποιεί καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις στα στελέχη αυτού του ρόλου 

και καταγράφει όχι μόνο τα προβλήματα που διαπιστώνονται παρέχοντας επίλυ-

ση, αλλά και τους πετυχημένους τρόπους πώλησης των εξειδικευμένων προϊό-

ντων. Κατόπιν αυτής της καταγραφής έγκειται στην κριτική αξιολόγησή της για το 

αν οι πετυχημένες πρακτικές ή τα προβλήματα που κατέγραψε χρήζουν διαμοι-

ρασμού για αναφορά ή για αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων αντίστοιχα.   

 

5ο πεδίο: Αξιοποίηση πνευματικού κεφαλαίου 

 

1. Σε επίπεδο διαχείρισης των στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού παρατηρεί-

ται μία ελλιπής οργάνωση των καταγεγραμμένων στοιχείων. Η Τράπεζα δια-

τηρεί κεντροποιημένο φάκελο με τα προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου, την 

ιστορικότητα της διαδρομής του σε υπηρεσιακές θέσεις, τα ετήσια φύλλα αξι-
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ολόγησής του καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία έχει παρακο-

λουθήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας. Παρόλ’ αυτά 

η ελλιπής ηλεκτρονική οργάνωση αυτών των στοιχείων δεν επιτρέπει την α-

ποτίμηση του πνευματικού κεφαλαίου του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση του 

αναμενόμενου κόστους απώλειας σε περίπτωση αποχώρησης. Αυτή η «ά-

γνοια», εκδηλώθηκε, σύμφωνα με διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας, με τις 

πρόσφατες εθελούσιες εξόδους που πραγματοποίησε η Τράπεζα, όπου εκ 

του αποτελέσματος φανερώθηκε ότι στερήθηκε του μεσαίου κορμού των στε-

λεχών της, οι οποίοι και την εμπειρία είχαν αποκτήσει και με τα νέα συστήμα-

τα ήταν εξοικειωμένοι για να μπορούν να προσφέρουν ποιοτική εργασία. 

 

2. Πρόνοια για τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης δεν υφίσταται σε περίπτω-

ση αποχώρησης ενός υπαλλήλου παρά μόνο εν μέρει στις περιπτώσεις νεο-

σύστατων θέσεων στελεχών, όπως αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως. 

Στην περίπτωση αυτή τόσο η εφαρμογή, η οποία απαιτεί την καταγραφή ό-

λων των ενεργειών αλλά και των σχολίων του στελέχους, όσο και η κεντρική 

οδηγία για τη μη δυνατότητα αλλαγής της υπηρεσιακής θέσης του στελέχους 

(προαγωγή, μετάθεση) χωρίς προηγούμενη πλήρη παράδοση στο διάδοχο 

στέλεχος εξασφαλίζουν τον έγκαιρο διαμοιρασμό της γνώσης.  
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2. Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 
Η έρευνα που διεξάγεται με τη χρήση αυτού του ερωτηματολογίου έχει σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης της γνώσης 
μέσα σε ένα τραπεζικό οργανισμό. Η έρευνα έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα καθώς διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορι-
κής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
Η συμμετοχή σας και οι απόψεις σας θεωρούνται ιδιαιτέρως απαραίτητες και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην κατανόηση του 
τρόπου διαχείρισης του γνωστικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις Ελληνικές 
Τράπεζες, στον εντοπισμό θετικών και αρνητικών πρακτικών καθημερινής εργασιακής ροής καθώς και την ανάδειξη βελτιωτικών 
προτάσεων για την αξιοποίηση της γνώσης, αντίληψης και εμπειρίας που ενυπάρχει σε κάθε εργαζόμενο. 
 
Με δεδομένο ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία, σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Ερευνητή: Περδικάκη Βασιλική 
Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Τηλ. 6976889030, email: vassiap@uom.gr 
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Στην παρακάτω ερώτηση αξιολογήστε με μία κλίμακα 1 έως 4 τη σπουδαιότητα των παρακάτω προτάσεων βάζοντας «1» στη σπουδαιότερη: 
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Τράπεζα 

Η βοήθεια και οι κατευθύνσεις των έμπειρων συναδέλφων 

Η εμπειρία που αποκτούμε μόνοι μας από την εργασία 

2. Ποια θεωρείτε πιο σημαντική πηγή άντλησης γνώσης σε έναν 
οργανισμό; 

 

Το περιεχόμενο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών οδηγών και  
      εγχειριδίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 
Στην παρακάτω ερώτηση επιλέξτε με  τις απαντήσεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της 
μίας απαντήσεις: 
 

Εμπειρία από τη συναναστροφή με κάποιο πελάτη 

Εμπειρία αντιμετώπισης ενός προβλήματος 

Ιδέα για την αποτελεσματικότερη εργασία 

Ιδέα για την προώθηση πωλήσεων 

3. Τι θεωρείτε περισσότερο χρήσιμο στην εργασία σας;  
 

Γνώση για τα προϊόντα της Τράπεζας και του Ανταγωνισμού 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
4. Πιστεύετε ότι αξιοποιούνται στο χώρο εργασίας σας οι γνώ-

σεις που αποκομίσατε από την εκπαίδευσή σας;  
Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 
 

Πάρα πολύ 

 
5. Το αντικείμενο εργασίας σας σχετίζεται με το αντικείμενο 

σπουδών σας; 
Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

Γενικές Ερωτήσεις Διαχείρισης Γνώσης 

AV1 

AV2 

AV3 

AV4 

AV5 

AV6 

AV7 

AV8 

AV9 

AV10 

AV11 
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6. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι το εργασιακό σας περιβάλλον χαρακτηρίζεται από κλίμα: 

i. εμπιστοσύνης Καθόλου 

 
Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
ii. συνεργασίας Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
iii. συνεννόησης  Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 
 

Πάρα πολύ 

 
iv. σεβασμού Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 
 

Πάρα πολύ 

 
v. δικαιοσύνης  Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
vi. εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη Καθόλου 

 
Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
vii. κοινού οράματος Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
viii. αδιαφορίας Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
ix. ανασφάλειας  Καθόλου 

 
Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
x. χρονικής πίεσης  Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 
xi. πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών  Καθόλου 

 
Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

AV12 

AV13 

AV14 

AV15 

AV16 

AV17 

AV18 

AV19 

AV20 

AV21 

AV22 
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Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
1. Πόσο συχνά παρακολουθείτε εκπαιδευτικά προγράμματα 

στην Τράπεζά σας; Σπάνια 

 
Σχετικά σπάνια 

 
Σχετικά Συχνά 

 

 
Συχνά 

 
 

2. Με την τελευταία τοποθέτησή σας στη θέση που βρίσκεστε 
σήμερα παρακολουθήσατε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με σκοπό να αποκτήσετε ή να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τις 
δεξιότητές σας πάνω στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε;

 
 

Ναι 

 
Όχι 

 

 Πριν από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη θέση 

 Μέσα σε ένα μήνα από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη  
      Θέση 

 Μέσα σε ένα εξάμηνο από την τοποθέτησή σας στη  
      συγκεκριμένη θέση 

 Μέσα σε ένα χρόνο από την τοποθέτησή σας στη συγκεκριμένη  
      Θέση 

 

Εάν ναι, 
 

i. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα: 

 Μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την τοποθέτησή σας στη  
      συγκεκριμένη θέση 

 
ii. η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαι-

δευτικού προγράμματος ήταν: 
Υποχρεωτική 

 
Προαιρετική 

 

 

Εάν όχι,  
 

iii. πόσο σημαντική θεωρείτε την παρακολούθησή 
του; 

 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 

Εκπαιδευτική Πολιτική Οργανισμού 

ΒV1 

ΒV2 

ΒV3 

ΒV4 

ΒV5 
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 Εργάζονται στην Τράπεζά σας 

 Αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζάς σας 

 Και τα δύο 

3. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς σας πραγμα-
τοποιούνται από εισηγητές, οι οποίοι: 

 Δεν γνωρίζω την ιδιότητά τους 
4. Πόσο σημαντικό θεωρείτε να εργάζεται στην Τράπεζά σας ο 

εισηγητής  του εκπαιδευτικού προγράμματος; 
5.  

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 
Στην παρακάτω ερώτηση επιλέξτε με  τις απαντήσεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της 
μίας  απαντήσεις: 
 

 πάνω στα νέα προϊόντα της Τράπεζας 

 πάνω στα προϊόντα των Τραπεζών του Ανταγωνισμού 

 πάνω στον τρόπο πώλησης 

6. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση: 
 

 
 πάνω σε πετυχημένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από άλλους   

       συναδέλφους  σας 
 
Στην παρακάτω ερώτηση αξιολογήστε με μία κλίμακα 1 έως 3 τη σπουδαιότητα των παρακάτω προτάσεων βάζοντας «1» στη σπουδαιότερη: 
 

Το προκαθορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής 

Τις απορίες-προβλήματα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που  
        παρακολουθούν το ίδιο σεμινάριο 

7. Σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας θεωρείτε πιο 
σημαντικό: 

Τα θέματα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του  
        σεμιναρίου 

 
 
 
 
 
 

ΒV6 

ΒV7 

ΒV8 

ΒV9 

ΒV10 

ΒV11 

ΒV12 

ΒV13 

ΒV14 
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Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
8. Στην Τράπεζά σας εφαρμόζονται μέθοδοι μάθησης από από-

σταση; 
Ναι 

 
Όχι 

 
9. Επιθυμείτε τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα μάθησης 

από απόσταση; 
Ναι 

 
Όχι 

 
10. Πιστεύετε ότι το σύστημα της μάθησης από απόσταση μπο-

ρεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευ-
ση στην αίθουσα; 

Ναι 

 
Όχι 

 
11. Έχετε ποτέ συμμετάσχει σε πρόγραμμα μάθησης από από-

σταση; 
Ναι 

 
Όχι 

 
 
 
12. Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος υιοθετείτε κάτι νέο στον τρόπο με τον οποίο εσείς εργά-
ζεστε; 

 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
13. Μετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος μοιράζεστε με την ομάδα σας τη γνώση που αποκτήσατε; 
 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
14. Πιστεύετε πως οι συνάδελφοί σας μοιράζονται με την ομάδα 

σας τη γνώση που απέκτησαν μετά την παρακολούθηση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος; 

 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Έλλειψη χρόνου 

 Ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων 

 Δισταγμός για την ορθότητα μεταφοράς της γνώσης 

15. Ποιος λόγος κρίνετε ότι εμποδίζει στο χώρο εργασίας το δια-
μοιρασμό της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

 

 Άλλος λόγος……………………………………… 
16. Πιστεύετε πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζάς 

σας,  με τη δομή και το περιεχόμενό τους, μπορούν να πα-
ρέχουν στον εργαζόμενο νέες γνώσεις/δεξιότητες; 

 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 

ΒV15 

ΒV16 

ΒV17 

ΒV18 

ΒV19 

ΒV20 

ΒV21 

ΒV22 

ΒV23 
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Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
1. Πόσο συχνά συνεδριάζει το Κατάστημά σας; Κάθε ημέρα 

 
1 φορά την 
εβδομάδα 

 
1 φορά το μήνα 

 
Χωρίς 

προγραμματισμό 

 
2. Πόσο συχνά συνεδριάζει το Τμήμα-Υπηρεσία στην οποία 

ανήκετε; 
Κάθε ημέρα 

 
 

1 φορά την 
εβδομάδα 

 
1 φορά το μήνα 

 
Χωρίς 

προγραμματισμό 

 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με  τις απαντήσεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο.  
 
3. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας για να 

μοιραστείτε πληροφορίες; 
 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μίας  απαντήσεις 

4. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους διαμοιρα-
σμού πληροφοριών στο Κατάστημα-Υπηρεσία σας, πόσο αποτελε-
σματικές τις θεωρείτε; 

Μπορείτε να επιλέξετε μία μόνο απάντηση 
 

 Συναντήσεις σταθερής ημερομηνίας όλου του προσωπικού, όπου  
     ο καθένας μοιράζεται τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές 
 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 

 Έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος  
     επιθυμεί  να μοιραστεί τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές 
 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 

 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον προϊστάμενο/διευθυντή, ο οποίος  
     αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος 
 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 

 Πίνακας ανακοινώσεων 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Άλλον τρόπο……………………………………………………………. 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 

Πολιτική Επικοινωνίας και Διαμοιρασμού Γνώσης στο χώρο εργασίας 

CV1 

CV2 

CV3 

CV4 

CV5 

CV6 

CV7 

CV8 

CV9 

CV10 

CV11 

CV12 
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5. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας για να 

σας μεταδώσει κάποια πληροφορία, όταν αυτή αφορά το σύνολο του 
προσωπικού;  

 
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μίας  απαντήσεις 

6. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζάς σας 
αυτές τις μεθόδους μετάδοσης πληροφοριών, πόσο αποτελεσματικές 
τις θεωρείτε; 

 
Μπορείτε να επιλέξετε μία μόνο απάντηση 

 
 Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγκυκλίων Εγγράφων 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Παραδοσιακό Σύστημα Έντυπων Εγκυκλίων Εγγράφων 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Ομαδική Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Ομαδική Αποστολή Έντυπης Αλληλογραφίας 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Ομαδική Αποστολή Fax 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 Άλλον Τρόπο……………………………………………………………. 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
7. Πόσο συχνά συμβουλεύεστε έμπειρους συναδέλφους για 

την επίλυση ενός προβλήματος; Σπάνια 

 
Σχετικά σπάνια 

 
Σχετικά Συχνά 

 

 
Συχνά 

 
 

8. Πόσο εύκολα εντοπίζετε στην Τράπεζά σας έναν   συνά-
δελφο, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση ενός προ-
βλήματος; 

Πολύ δύσκολα 

 
Σχετικά δύσκολα 

 
Σχετικά εύκολα 

 

 
Πολύ εύκολα 

 
 

CV13 

CV14 
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Στην παρακάτω ερώτηση αξιολογήστε με μία κλίμακα 1 έως 4 την προτεραιότητα των παρακάτω κινήσεων βάζοντας «1» σε αυτή που θα ε-
πιλέγατε πρώτα: 
 

Με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο  

Με αναζήτηση ανάμεσα σε συναδέλφους του αντικειμένου μου, που μπορεί 
να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα 

Με αναζήτηση σε ανώτερούς μου, που εξαιτίας της εμπειρίας τους, ενδέχεται 
να αντιμετώπισαν στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα 

9. Ποιον τρόπο θα επιλέγατε κατά προτεραιότητα για να ε-
ντοπίσετε έναν αρμόδιο συνάδελφο για την επίλυση ενός 
προβλήματος; 

Με άλλον τρόπο………………………………………………….. 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
 
10. Έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει μία καλή πρακτική που είχε 

αποδώσει σε κάποιον άλλον συνάδελφό σας; 
Ναι 

 
Όχι 

 
 Μέσω κατ΄ ιδίαν συνάντησης 

 Μέσω τηλεφώνου 

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Μέσω ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης 

i. Εάν ναι με ποιο τρόπο λάβατε γνώση για αυ-
τή; 

 Με άλλον τρόπο…………………………………………………… 

 Μέσω κατ΄ ιδίαν συνάντησης 

 Μέσω τηλεφώνου 

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Μέσω ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης 

ii. Εάν όχι με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να 
ενημερωθείτε;  

 Με άλλον τρόπο…………………………………………………… 

CV29 

CV30 

CV31 

CV32 

CV33 

CV34 

CV35 
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11. Έχετε ποτέ μοιραστεί με κάποιον άλλο συνάδελφο μία κα-

λή πρακτική που είχε αποδώσει στην εργασία σας ή έναν 
τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος; 

 

Ναι 

 
Όχι 

 
i. Εάν ναι αυτό συνέβη: 

Με δική σας πρωτοβουλία 

 

Έπειτα από σχετική αναζήτηση κάποιου 
συναδέλφου 

 
 

 Η έλλειψη χρόνου 

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων 
 Ο δισταγμός για την ορθότητα της πρακτικής ή της επίλυσης 

ii. Εάν όχι τι σας εμπόδισε; 

 Άλλος λόγος…………………………. 

 Δεν προτίθεστε να τη μοιραστείτε  

 Προτίθεστε να τη μοιραστείτε με άλλους συναδέλφους ακόμα και  
     αν δεν γίνει αντιληπτό από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο   
     αρχικός κάτοχος αυτής της ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας 

12. Εάν είστε κάτοχος κάποιας ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας 
που βελτιώνει την απόδοσή σας 

 Προτίθεστε να τη μοιραστείτε αλλά επιθυμείτε να γίνει αντιληπτό  
     από τους ανώτερούς σας ότι ήσασταν ο αρχικός κάτοχος αυτής  
     της ιδέας-πληροφορίας-εμπειρίας 

13. Υφίσταται ορατό κίνητρο στην Τράπεζά σας για να μετα-
δώσετε τη γνώση σας; 

Ναι 

 
Όχι 

 
Εάν ναι  
 
i) ποιο είναι αυτό; 

 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 
ii)πόσο επηρεάζει την απόφασή σας να μοιραστείτε 
κάποια πληροφορία 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 

CV36 
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CV38 
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Στην παρακάτω ερώτηση αξιολογήστε με μία κλίμακα 1 έως 4 τη σπουδαιότητα των παρακάτω προτάσεων βάζοντας «1» στη σπουδαιότερη: 

Ηθική επιβράβευση από τους ανώτερούς μου 

Καταγραφή της κίνησής μου και προσμέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή μου 

Ειδικό Χρηματικό Bonus  

14. Tι είδους κίνητρο θα επηρέαζε περισσότερο την 
απόφασή σας να μεταδώσετε τη γνώση σας; 

Γνωστοποίηση του ονόματός μου ως κατόχου της γνώσης-ιδέας 
Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
15. Υφίσταται μέθοδος στην Τράπεζά σας με την οποία μπορεί ο υπάλληλος να μεταδώσει 

κάποια εμπειρία-πληροφορία-ιδέα χρήσιμη για το σύνολο του προσωπικού; 
 

Ναι 

 
Όχι 

 
Εάν ναι 
i) ποια είναι αυτή; 

 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

ii)απαιτεί τη γνωστοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό σας;   Ναι 

 
Όχι 

 
Εάν όχι  
iii. θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-πληροφορία-ιδέα; 

 

Επώνυμα 

 
Ανώνυμα 

 
iv) θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-πληροφορία-ιδέα με γνω-
στοποίηση στον άμεσο προϊστάμενό σας; 

Ναι 

 
Όχι 

 
Με αλληλογραφία σε κάποιον ανώτερο 

Ηλεκτρονικά σε ένα σύστημα πληροφοριών 

Με κατ’ ιδίαν συνάντηση με κάποιον ανώτερο 

16. Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να μεταδώσετε αυτή την εμπειρία-πληροφορία-ιδέα; 

Με άλλο τρόπο………………………………. 

στους προϊσταμένους σας 

στους υφισταμένους σας 
στους ομοβάθμιούς σας 

17. Αναζητείτε με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες ανάμεσα:  

Δεν παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλ-
φου 

CV43 

CV44 
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στους προϊσταμένους σας 

στους υφισταμένους σας 

στους ομοβάθμιούς σας 

18. Μεταδίδετε με μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες:  

Δεν παίζει ρόλο η βαθμίδα ιεραρχίας του συναδέλφου 

  
19. Εάν υποθέσουμε ότι φεύγετε αύριο από το χώρο εργασίας σας, θα φροντίζατε 

να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας: 
Με δική σας 
πρωτοβουλία 

 

Μόνο έπειτα από απαίτηση της Τρά-
πεζας 

 
20. Στην απόφαση αυτή πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε η οικειοθελής ή όχι 

αποχώρησή σας 
Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
21. Σε ποια περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης θα αποφασίζατε πιο εύκολα 

να μεταδώσετε τη γνώση στους συναδέλφους σας; 
Μετάθεση 

 
Συνταξιοδότηση 

 
Παραίτηση 

 
    

22. Πιστεύετε πως όταν χρησιμοποιείτε τη γνώση άλλων συναδέλφων  
i. Περιορίζεται η αυτονομία της προσωπικής σας σκέψης 

Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
ii. Είναι πάντα εφαρμόσιμη  Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
iii. Βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος 

Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
iv. Βελτιώνεται η παραγωγικότητα του εργαζομένου Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
v. Αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου 

Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
vi. Αποφεύγονται τα ίδια λάθη Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
vii. Επαναλαμβάνονται οι ίδιες επιτυχίες Καθόλου 

 
Λίγο Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 
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Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με ένα  τη μία απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 
1. Πόσο συχνά ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια, ως 

συνδρομή στην εργασία σας; 
Σπάνια 

 
Σχετικά σπάνια 

 
Σχετικά Συχνά 

 
Συχνά 

 
 

 πρέπει να ενημερωθείτε για ένα προϊόν ή μία διαδικασία 
2. Ανατρέχετε σε οδηγούς και εγχειρίδια συχνότερα όταν:  

 προκύπτει κάποιο πρόβλημα και αναζητείτε επίλυση μέσω των οδηγιών 
3. Πιστεύετε ότι βοηθούν στη διεκπεραίωση θεμάτων της 

εργασίας σας; 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
Σε έντυπη μορφή 

Σε ηλεκτρονική μορφή 

4. Σε τι μορφή υφίσταται αυτό το ενημερωτικό υλικό; 

Και στις δύο μορφές 
5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο του ενη-

μερωτικού υλικού που έχετε στη διάθεσή σας; 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
6. Πόσο εύκολο είναι να αναζητήσετε το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού υλικού που έχετε στη διάθεσή σας; 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
Στην παρακάτω ερώτηση επιλέξτε με  τις απαντήσεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της 
μίας  απαντήσεις: 

Τον τρόπο αναζήτησης  
Την ταχύτητα αναζήτησης 

Την ευχρηστία 

Τη χαρτογράφηση των περιεχομένων για να εντοπίζετε εύκολα κάθε πληροφορία 

Τη συνδεσμολογία μεταξύ των περιεχομένων  

Το πρόβλημα υπερφόρτωσης με περιττές πληροφορίες 

Την επικαιροποίηση των περιεχομένων 

7. Ποια χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος 
της Τράπεζάς σας  θα θέλατε να βελτιώσετε; 

 
      

Άλλο…………………………………………….. 

Βάσεις Γνώσης 

DV1 

DV2 

DV3 

DV4 

DV5 

DV6 

DV7 

DV8 

DV9 

DV10 

DV11 

DV12 

DV13 

DV14 
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Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε με  τις απαντήσεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο.  

1. Ποια από τα παρακάτω εργαλεία γνώσης χρησιμοποιείτε στην  Τράπεζά σας; 
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μίας  απαντήσεις 

2. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία γνώσης πόσο 
σημαντικά τα θεωρείτε; 

Μπορείτε να επιλέξετε μία μόνο απάντηση 
 

 ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων με δυνατότητα α-
ναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 οδηγός πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της τράπεζας 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεμ-

φερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπεζών 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 κατάλογος με παραδείγματα και επιτυχημένες ή λανθασμένες πρακτικές 

για μελλοντική αξιοποίηση ή αποφυγή 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 κατάλογος με συχνά τοποθετούμενες ερωτήσεις-απαντήσεις. 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 «ευφυής» κατάλογος του προσωπικού με δυνατότητα αναζήτησης βάσει 

αντικειμένου αρμοδιότητας ώστε σε περίπτωση ανάγκης να εντοπίζετε εύκολα 
το αρμόδιο στέλεχος 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 

 ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης (forum), όπου οι υπάλληλοι της Τράπεζας 
μπορούν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν γνώση και εμπειρία 

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
 ενιαία τηλεφωνική  υπηρεσία help desk, μιας λίστας ειδικών που παρέ-

χουν βοήθεια και καθοδήγηση για όλα τα προϊόντα της Τράπεζας   

Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Πάρα πολύ 

 
Στην παρακάτω ερώτηση αξιολογήστε με μία κλίμακα 1 έως 5 τη σπουδαιότητα των παρακάτω προτάσεων βάζοντας «1» στη σπουδαιότερη: 

 

Πληρότητα πληροφόρησης 

Ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης 

Εξοικείωση χρήσης 

Αμεσότητα χρήσης 

3. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο κριτήριο επιλογής χρήσης ενός εργαλείου 
γνώσης; 
 

Άλλο κριτήριο………………………………………. 

Εργαλεία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης 

EV1 

EV2 

EV3 

EV4 

EV5 

EV6 

 
EV7

EV8 

EV9 

EV10 

EV11 

EV12 

EV13 

EV14 

EV15 

EV16 

EV17 

EV18 

EV19 

EV20 

EV21 



 

 649 

 
 
 
 

 

1. Ηλικία Κάτω από 30  ετών 

 
30-40  ετών 

 
40-55 ετών 

 
Πάνω από 55 ετών 

 
2. Φύλο ΄Άρρεν 

 
Θήλυ 

 
3. Μορφωτικό Επίπεδο Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 

 

Τεχνολογική 
Εκπαίδευση 

 

 

Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση 

 

 

Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος 

 

Κάτοχος 
διδακτορικού 

τίτλου 

 
4. Όνομα Τράπεζας 

…………………………………… 

5. Χρόνος Εργασίας στην ίδια Τράπεζα Λιγότερα από 5 έτη 

 
5-10 έτη 

 
10-20 έτη 

 
Πάνω από 20 έτη 

 
6. Χρόνος Εργασίας στο ίδιο Τμήμα-Υπηρεσία Λιγότερο από χρόνο 

 
1-3 έτη 

 
Πάνω από 3 έτη 

 
7. Μέγεθος Καταστήματος σε άτομα 

………………… 

8. Μέγεθος Τμήματος-Υπηρεσίας σε άτομα 
………………… 

 Ανώτερο στέλεχος 

 Μεσαίο στέλεχος 

9. Θέση στο Κατάστημα  

 Κατώτερο στέλεχος 

Προσωπικά Στοιχεία 

FV1 

FV2 

FV3 

FV4 

FV5 

FV6 

FV7 

FV8 

FV9 



 

 650 
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Δείκτης Αξιοπιστίας: Cronbach’s alpha 
 

 1η κατηγορία ερωτήσεων: Γενικές Ερωτήσεις Διαχείρισης Γνώσης 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στατιστικός πίνακας μέτρησης αξιοπιστίας 1 

 

 2η κατηγορία ερωτήσεων: Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Στατιστικός πίνακας μέτρησης αξιοπιστίας 2 

Case Processing Summary

161 91,5
15 8,5

176 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,553 12

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Case Processing Summary

76 43,2
100 56,8
176 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,568 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

3. Στατιστικοί Πίνακες Μέτρησης  
Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου  
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 3η κατηγορία ερωτήσεων: Πολιτική Επικοινωνίας και Διαμοιρασμού 
Γνώσης 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στατιστικός πίνακας μέτρησης αξιοπιστίας 3 

 

 

 4η κατηγορία ερωτήσεων: Βάσεις Γνώσης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στατιστικός πίνακας μέτρησης αξιοπιστίας 4 

 

 
Case Processing Summary

156 88,6
20 11,4

176 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,554 12

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

Case Processing Summary

176 100,0
0 ,0

176 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,637 4 
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 5η κατηγορία ερωτήσεων: Εργαλεία ενός συστήματος διαχείρισης γνώ-
σης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Στατιστικός πίνακας μέτρησης αξιοπιστίας 5 

 

 

 

 

 
 

Case Processing Summary

36 20,5
140 79,5
176 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,765 13

Cronbach's
Alpha N of Items
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4. Στατιστικοί Πίνακες Ελέγχων chi-square 
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1η κατηγορία υποθέσεων Διαμοιρασμός Γνώσης 
Επίπεδο σημαντικότητας από έλεγχο chi-square Κατηγορία Μεταβλητών Μεταβλη

τές BV20   BV21   CV27  CV33  CV36  CV55 
AV1 0,040   0,907   0,620  0,003  0,034  0,157
AV2 0,274   0,571   0,117  0,023  0,229  0,815
AV3 0,125   0,747   0,983  0,365  0,358  0,998

Σημαντικότητα που αποδίδουν 
οι υπάλληλοι στις πηγές άντλη-
σης γνώσης ενός οργανισμού AV4 0,410   0,069   0,094  0,744  0,498  0,459

CV58 0,006   0,827   0,056  0,188  0,055  0,129
CV59 0,186   0,071   0,499  0,483  0,847  0,709
CV60 0,340   0,199   0,974  0,157  0,850  0,133
CV61 0,493   0,309   0,808  0,657  0,922  0,199
CV62 0,000   0,002   0,187  0,560  0,486  0,036
CV63 0,019   0,000   0,054  0,436  0,685  0,177

Κουλτούρα 
διαμοιρασμού 
γνώσης των 
υπαλλήλων 

Άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσματικότητα της χρή-
σης της γνώσης των άλλων CV64 0,312   0,003   0,384  0,646  0,569  0,357

    CV39 0,000   0,376   0,609  0,069  0,016  0,002
                         

  AV12 0,002   0,000   0,644  0,307  0,433  0,638
  AV13 0,014   0,000   0,458  0,612  0,127  0,339
  AV14 0,001   0,000   0,249  0,576  0,788  0,599
 AV15 0,241   0,000   0,131  0,916  0,545  0,886
  AV16 0,019   0,002   0,294  0,443  0,948  0,040
  AV17 0,004   0,003   0,575  0,257  0,522  0,621
  AV18 0,070   0,054   0,713  0,505  0,853  0,494
  AV19 0,701   0,024   0,445  0,347  0,335  0,085
  AV20 0,397   0,437   0,946  0,339  0,460  0,167
  AV21 0,082   0,000   0,594  0,062  0,468  0,386

Εργασιακό 
Κλίμα 

  AV22 0,724   0,000   0,346  0,366  0,590  0,614
                         

  FV3 0,943   0,401   0,978  0,305  0,298  0,794
  AV10 0,091   0,047   0,075  0,009  0,003  0,282

Εκπαιδευτική 
κατάρτιση 

των υπαλλή-
λων   AV11 0,332   0,042   0,187  0,962  0,576  0,364
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  FV5 0,574   0,319   0,693  0,439  0,291  0,640
  FV6 0,800   0,696   0,669  0,730  0,262  0,567
  FV7 0,022   0,656   0,649  0,120  0,007  0,228
  FV8 0,546   0,831   0,905  0,578  0,144  0,308

Υπηρεσιακά 
Στοιχεία των 
Υπαλλήλων 

  FV9 0,992   0,163   0,030  0,010  0,001  0,784
                         

  FV1 0,001   0,022   0,003  0,384  0,041  0,104
  FV2 0,290   0,012   0,038  *0,234  *0,243  **0,731

Προσωπικά 
Στοιχεία των 
Υπαλλήλων   FV4 0,665   0,766   0,447  0,104  0,100  0,003

                         
  CV40 0,970   0,154   0,932  *0,128  *0,123  **0,087

CV43 0,007   0,047   0,249  0,302  0,250  0,006
CV44 0,546   0,452   0,011  0,046  0,136  0,080
CV45 0,050   0,161   0,017  0,245  0,027  0,004

Κινητήριος 
μηχανισμός 
για την ενί-
σχυση της 
μετάδοσης 
γνώσης 

Σημαντικότητα που αποδίδουν 
οι υπάλληλοι σε τύπους κινή-
τρων για τη μετάδοση της γνώ-

σης τους CV46 0,034   0,360   0,538  0,038  0,151  0,231
* Χρησιμοποιώ το Fisher's Exact Test    
Στατιστικός Πίνακας 1: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων των κύριων μεταβλητών διαμοιρασμού γνώσης με την πρώτη κατηγορία μεταβλητών 
              

2η κατηγορία υποθέσεων Διαμοιρασμός της Γνώσης από 
Εκπαιδευτική Διαδικασία         

Επίπεδο σημαντικότητας από έ-
λεγχο chi-square Κατηγορία Μεταβλητών Μεταβλητές 

BV20   BV21 
Συχνότητα Παρακολούθησης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων BV1 0,694

  
0,575

BV12 0,807   0,818
BV13 0,922   0,288

Προτεραιότητα των υπαλλήλων 
στο περιεχόμενο του εκπαιδευ-

τικού προγράμματος BV14 0,990   0,204
BV15 0,236   0,680
BV16 0,86   0,649
BV17 0,059   0,489

Εφαρμογή μεθόδων μάθησης 
από απόσταση και στάση των 
υπαλλήλων απέναντι σε αυτές 

BV18 0,352   0,752
BV19 0,000   0,000

Εκπαιδευτική 
Κουλτούρα 
της εταιρείας 

Αποτελεσματικότητα που απο-
δίδουν οι υπάλληλοι στην εκ-

παιδευτική πολιτική BV23 0,001   0,000
Στατιστικός Πίνακας 2: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων των  μεταβλητών διαμοιρασμού γνώσης από εκπαιδευτική διαδικασία με τη δεύτερη κατηγορία μεταβλητών   
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3η κατηγορία υποθέσεων 
Καθημερινός διαμοιρασμός γνώσης στο χώρο 

εργασίας 
Επίπεδο σημαντικότητας από έλεγχο chi-

square Κατηγορία Μεταβλητών Μεταβλητές 
CV27   CV33  CV36  CV55 

CV1 0,235   0,031  0,105  0,000 
CV2 0,178   0,002  0,058  0,016 Πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας 
CV28 0,070   0,051  0,199  0,027 

                
CV53 0,844   0,000  0,062  0,071 Διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των συναδέλφων 
CV54 0,230   0,000  0,000  0,000 

                
CV8 0,354   0,187  0,128  0,167 
CV9 0,269   0,977  0,988  0,749 
CV10 0,041   0,682  0,816  0,176 
CV11 0,012   0,844  0,319  0,540 

Άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαμοιρασμού 
γνώσης σε ένα Κατάστημα-Υπηρεσία 

CV12 0,008   0,186  0,444  0,275 
                

EV9 0,217   0,326  0,824  0,177    
EV10 0,188   0,461  0,640  0,428    
EV11 0,595   0,717  0,161  0,046    
EV12 0,047   0,813  0,838  0,187    
EV13 0,018   0,903  0,746  0,232    
EV14 0,001   0,954  0,212  0,149    
EV15 0,087   0,041  0,093  0,155    

Άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γνώσης 

EV16 0,133   0,506  0,088  0,219    
                   

EV17 0,427   0,048  0,003  0,197    
EV18 0,044   0,243  0,358  0,834    
EV19 0,146   0,973  0,550  0,983    
EV20 0,411   0,254  0,434  0,766    

Κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης 

EV21 0,643   0,831  0,873  0,612    
                   

Ύπαρξη υφισταμένης μεθόδου μετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο 
του προσωπικού CV47 0,442   *0,003  *0,032  *0,859    

*Χρησιμοποιώ το Fisher's Exact Test                   
Στατιστικός Πίνακας 3: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων των  μεταβλητών διαμοιρασμού γνώσης στο χώρο εργασίας με την τρίτη κατηγορία μεταβλητών    
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4η κατηγορία υποθέσεων Διαμοιρασμός Γνώσης πριν από την 
αποχώρηση ενός υπαλλήλου  
Επίπεδο σημαντικότητας από  

έλεγχο chi-square Μεταβλητές 
CV55 

CV56 0,269 
CV57 0,001 

Στατιστικός Πίνακας 4: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων της μεταβλητής διαμοιρασμού γνώσης πριν από την αποχώρηση από το χώρο εργα-
σίας με την τέταρτη κατηγορία μεταβλητών 

5η κατηγορία υποθέσεων 
Αποτελεσματικότητα 
της εκπαιδευτικής 

πολιτικής 
Επίπεδο σημαντικό-
τητας από έλεγχο  

chi-square Κατηγορία Μεταβλητών Μεταβλητές 

BV19   BV23 
BV1 0,147   0,070Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
BV2 0,608   0,240
BV6 0,709   0,058Ιδιότητα των εισηγητών και σημαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή 
BV7 0,008   0,289
BV12 0,290   0,170
BV13 0,428   0,725Προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
BV14 0,054   0,166

Στατιστικός Πίνακας 5: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων των μεταβλητών στάσης απέναντι στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολι-
τικής με την πέμπτη κατηγορία μεταβλητών 
 

6η κατηγορία υποθέσεων Αποτελεσματικότητα 
των βάσεων γνώσης 
Επίπεδο σημαντικότη-
τας από έλεγχο chi-

square Κατηγορία Μεταβλητών Μεταβλητές 

DV3   DV5 
DV1 0,000   0,058 Συχνότητα και Λόγος καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια για συνδρομή στην εργασία τους  
DV2 0,040   0,078 
DV4 0,056   0,083 Χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού 
DV6 0,001   0,000 

Στατιστικός Πίνακας 6: Αποτελέσματα Chi-square ελέγχων των μεταβλητών στάσης απέναντι στην αποτελεσματικότητα των 
βάσεων γνώσης με την έκτη κατηγορία μεταβλητών    
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5. Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Ελέγχων Υποθέσεων 



 

 660 

 

 

 



Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

H1α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την ανάλογη 
κουλτούρα διαµοιρασµού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι [BV20]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 5 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 7 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς οι 5 αυτές 
µεταβλητές εκφράζουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό την κουλτούρα διαµοιρασµού 
γνώσης των υπαλλήλων Αποδεκτή

>Εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τράπεζας [AV1]
>Περιορισµός αυτονοµίας [CV58]
>Αποφυγή επανάληψης κόπου [CV62]
>Αποφυγή ίδιων λαθών [CV63]
>Προθυµία ∆ιαµοιρασµού γνώσης µε 
γνωστοποίηση [CV39]

Η1β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
την ανάλογη κουλτούρα διαµοιρασµού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.[BV21]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 5 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 7 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς οι 5 αυτές 
µεταβλητές εκφράζουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό την κουλτούρα διαµοιρασµού 
γνώσης των υπαλλήλων Αποδεκτή

>Οδηγοί και Εγχειρίδια [AV4]
>Γνώση τρίτων πάντα εφαρµόσιµη [CV59]
>Αποφυγή επανάληψης κόπου [CV62]
>Αποφυγή ίδιων λαθών [CV63]
>Επανάληψη ίδιων επιτυχιών [CV64]

Η1γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από την ανάλογη 

κουλτούρα διαµοιρασµού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι. [CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 9 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Οδηγοί και Εγχειρίδια [AV4]
>Περιορισµός αυτονοµίας [CV58]
>Αποφυγή ίδιων λαθών [CV63]

Η1δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την 
ανάλογη κουλτούρα διαµοιρασµού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.
[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 9 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τράπεζας [AV1]
>Βοήθεια-Κατευθύνσεις έµπειρων [AV2]
>Προθυµία ∆ιαµοιρασµού γνώσης µε 
γνωστοποίηση [CV39]

Η1ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 

από την ανάλογη κουλτούρα διαµοιρασµού της γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 9 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τράπεζας [AV1]
>Περιορισµός αυτονοµίας [CV58]
>Προθυµία ∆ιαµοιρασµού γνώσης µε 
γνωστοποίηση [CV39]

Η1ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από την ανάλογη κουλτούρα διαµοιρασµού της 
γνώσης που διαθέτουν οι υπάλληλοι.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 10 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Αποφυγή επανάληψης κόπου [CV62]
>Προθυµία ∆ιαµοιρασµού γνώσης µε 
γνωστοποίηση [CV39]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

Η2α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από το 
εργασιακό κλίµα που επικρατεί.[BV20]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 7 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Κλίµα εµπιστοσύνης [AV12]
>Κλίµα συνεργασίας [AV13]
>Κλίµα συνεννόησης [AV14]
>Κλίµα δικαιοσύνης [AV16]
>Κλίµα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη 
[AV17]
>Κλίµα κοινού οράµατος [AV18]
>Κλίµα χρονικής πίεσης [AV21]

Η2β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
το εργασιακό κλίµα που επικρατεί.[BV21]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 10 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Κλίµα εµπιστοσύνης [AV12]
>Κλίµα συνεργασίας [AV13]
>Κλίµα συνεννόησης [AV14]
>Κλίµα σεβασµού [AV15]
>Κλίµα δικαιοσύνης [AV16]
>Κλίµα εύκολης πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη 
[AV17]
>Κλίµα κοινού οράµατος [AV18]
>Κλίµα αδιαφορίας [AV19]
>Κλίµα χρονικής πίεσης [AV21]
>Κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης 
στόχων εργασιών [AV22]

Η2γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από το εργασιακό 
κλίµα που επικρατεί. [CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία από τις 11 µεταβλητές του 
ελέγχου δεν ανεδείχθη σηµαντική Απορριπτέα

Η2δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από το 
εργασιακό κλίµα που επικρατεί. [CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκε 
σηµαντική έναντι 10 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Κλίµα χρονικής πίεσης [AV21]

Η2ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από το εργασιακό κλίµα που επικρατεί. [CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία από τις 11 µεταβλητές του 
ελέγχου δεν ανεδείχθη σηµαντική Απορριπτέα

Η2ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συνα-δέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από το εργασιακό κλίµα που επικρατεί. [CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 9 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα
>Κλίµα δικαιοσύνης [AV16]
>Κλίµα αδιαφορίας [AV19]

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η2

Η1: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από την 

ανάλογη κουλτούρα 

διαµοιρασµού της γνώσης 

που διαθέτουν οι υπάλληλοι

Απορριπτέα

Η2: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από το 

εργασιακό κλίµα που 

επικρατεί.

Απορριπτέα

Συγκεντρωτικός Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η1
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Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

Η3α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. [BV20]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς η 1 
µεταβλητή που αναδείχθηκε σηµαντική 
εκφράζει σε µεγαλύτερο βαθµό τη 
σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής 
κατάρτισης

Αποδεκτή
>Αξιοποίηση γνώσεων από προσωπική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας [AV10]

Η3β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[BV21]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Αξιοποίηση γνώσεων από προσωπική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας [AV10]
>Σχετικότητα σπουδών και εργασίας [AV11]

Η3γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς η 1 
µεταβλητή που αναδείχθηκε σηµαντική 
εκφράζει σε µεγαλύτερο βαθµό τη 
σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής 
κατάρτισης

Αποδεκτή
>Αξιοποίηση γνώσεων από προσωπική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας [AV10]

Η3δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την 
εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων. [CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς η 1 
µεταβλητή που αναδείχθηκε σηµαντική 
εκφράζει σε µεγαλύτερο βαθµό τη 
σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής 
κατάρτισης

Αποδεκτή
>Αξιοποίηση γνώσεων από προσωπική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας [AV10]

Η3ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από την εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκε 
σηµαντική έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Εννοιολογικά αποδεκτή καθώς η 1 
µεταβλητή που αναδείχθηκε σηµαντική 
εκφράζει σε µεγαλύτερο βαθµό τη 
σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής 
κατάρτισης

Αποδεκτή
>Αξιοποίηση γνώσεων από προσωπική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας [AV10]

Η3ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από την εκπαιδευτική κατάρτιση των 
υπαλλήλων.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία από τις 2 µεταβλητές του 
ελέγχου δεν ανεδείχθη σηµαντική Απορριπτέα

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

Η4α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα 
υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[BV20]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Μέγεθος Καταστήµατος [FV7]

Η4β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.]BV21]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία από τις 5 µεταβλητές του 
ελέγχου δεν ανεδείχθη σηµαντική Απορριπτέα

Η4γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από τα υπηρεσιακά 
στοιχεία των υπαλλήλων.[CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Θέση στο Κατάστηµα [FV9]

Η4δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τα 
υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Θέση στο Κατάστηµα [FV9]

Η4ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.
[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 3 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Μέγεθος Καταστήµατος [FV7]
>Θέση στο Κατάστηµα [FV9]

Η4ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία από τις 5 µεταβλητές του 
ελέγχου δεν ανεδείχθη σηµαντική Απορριπτέα

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 3: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η3

Συγκεντρωτικός Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η4

Η3: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από την 

εκπαιδευτική κατάρτιση των 

υπαλλήλων.

Αποδεκτή

Η4: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από τα 

υπηρεσιακά στοιχεία των 

υπαλλήλων.

Απορριπτέα
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Υπόθεση 5 Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

Η5α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[BV20]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Ηλικία [FV1]

Η5β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[BV21]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ηλικία [FV1]
>Φύλο [FV2]

Η5γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από τα προσωπικά 
στοιχεία των υπαλλήλων.[CV27]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ηλικία [FV1]
>Φύλο [FV2]

Η5δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τα 
προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα >Όνοµα Τράπεζας [FV4]

Η5ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV36]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ηλικία [FV1]
>Όνοµα Τράπεζας [FV4]

Η5ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.[CV55]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ηλικία [FV1]
>Όνοµα Τράπεζας [FV4]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές:
Αποδοχή/Απόρριψη 

υπόθεσης

Η6α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τον 
κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση του διαµοιρασµού γνώσης.[BV20]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση 
από ανώτερους" [CV43]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηµατικό 
bonus" [CV45]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης:  "Γνωστοποίηση 
ονόµατος" [CV46]

Η6β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
τον κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση του διαµοιρασµού γνώσης.[BV21]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση 
από ανώτερους" [CV43]

Η6γ: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από τον κινητήριο 
µηχανισµό για την ενίσχυση του διαµοιρασµού γνώσης.[CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 3 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Κίνητρο Μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της 
κίνησης και προσµέτρηση στην αξιολόγηση" 
[CV44]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηµατικό 
bonus" [CV45]

Η6δ: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τον 
κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση του διαµοιρασµού γνώσης.[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 3 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Κίνητρο Μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της 
κίνησης και προσµέτρηση στην αξιολόγηση" 
[CV44]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης:  "Γνωστοποίηση 
ονόµατος" [CV46]

Η6ε: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από τον κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση του διαµοιρασµού γνώσης.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηµατικό 
bonus" [CV45]

Η6ζ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από τον κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση του 
διαµοιρασµού γνώσης.[CV55]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 4 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 1 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Ύπαρξη Ορατού Κινήτρου µετάδοσης γνώσης 
[CV40]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ηθική επιβράβευση 
από ανώτερους" [CV43]
>Κίνητρο Μετάδοσης γνώσης "Καταγραφή της 
κίνησης και προσµέτρηση στην αξιολόγηση" 
[CV44]
>Κίνητρο µετάδοσης γνώσης: "Ειδικό Χρηµατικό 
bonus" [CV45]

Συγκεντρωτικός Πίνακας 6: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η6

Συγκεντρωτικός Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η5

Η5: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από τα 

προσωπικά στοιχεία των 

υπαλλήλων.

Αποδεκτή

Η6: Ο διαµοιρασµός της 

γνώσης εξαρτάται από τον 

κινητήριο µηχανισµό για την 

ενίσχυσή του.

Απορριπτέα

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η7α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από τη 
συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων.[BV20]

Απορριπτέα

Η7β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
τη συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων.[BV21]

Απορριπτέα

Υπόθεση Υπουποθέσεις Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η8α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος.[BV20]

Απορριπτέα

Η8β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
την προτεραιότητα των υπαλλήλων στο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος.[BV21]

Απορριπτέα

Υπόθεση Υπουποθέσεις Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η9α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
εφαρµογή των µεθόδων µάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλλήλων απέναντι σε 
αυτές.[BV20]

Απορριπτέα >Αντικατάσταση της παραδοσιακής 
εκπαίδευσης µε εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως. [BV17]

Η9β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
την εφαρµογή των µεθόδων µάθησης από απόσταση και τη στάση των υπαλλήλων απέναντι σε 
αυτές.[BV21]

Απορριπτέα

Συγκεντρωτικός Πίνακας 7: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η7

Συγκεντρωτικός Πίνακας 8: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η8

Συγκεντρωτικός Πίνακας 9: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η9

H7: O διαµοιρασµός της 

γνώσης που προκύπτει από 

την εκπαιδευτική διαδικασία 

εξαρτάται από τη συχνότητα 

παρακολούθησης 

εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων

Απορριπτέα

Η8: O διαµοιρασµός της 

γνώσης που προκύπτει από 

την εκπαιδευτική διαδικασία 

εξαρτάται από την 

προτεραιότητα των 

υπαλλήλων στο περιεχόµενο 

του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος

Απορριπτέα

Η9: O διαµοιρασµός της 

γνώσης που προκύπτει από 

την εκπαιδευτική διαδικασία 

εξαρτάται από την εφαρµογή 

των µεθόδων µάθησης από 

απόσταση και τη στάση των 

υπαλλήλων απέναντι σε 

αυτές

Απορριπτέα
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η10α: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους ίδιους τους υπαλλήλους στους συναδέλφους τους εξαρτάται από την 
αποτελεσµατικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική πολιτική.[BV20]

Αποδεκτή >Άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου 
εργασίας µετά την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικού προγράµµατος. [BV19]
>'Εµπιστοσύνη στην παροχή νέων 
γνώσεων µέσα από τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα της Τράπεζας.[BV23]

Η10β: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που αποκτήθηκε µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος από τους συναδέλφους των υπαλλήλων στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται από 
την αποτελεσµατικότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι στην εκπαιδευτική πολιτική.[BV21]

Αποδεκτή >Άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου 
εργασίας µετά την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικού προγράµµατος. [BV19]
>'Εµπιστοσύνη στην παροχή νέων 
γνώσεων µέσα από τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα της Τράπεζας. [BV20]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H11α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από  την πολιτική 

επικοινωνίας της εταιρείας. [CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκε 
σηµαντική έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>'Εύκολος εντοπισµός αρµόδιου συναδέλφου [CV28]

Η11β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την 
πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας. [CV33]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς και οι 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές

Αποδεκτή

>Συχνότητα συνεδριάσεων Καταστήµατος [CV1]
>Συχνότητα συνεδριάσεων Τµήµατος [CV2]
>'Εύκολος εντοπισµός αρµόδιου συναδέλφου [CV28]

Η11γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 1 
µεταβλητή του ελέγχου αναδείχθηκε 
σηµαντική έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Συχνότητα συνεδριάσεων Τµήµατος [CV2]

Η11δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από την πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας.[CV55]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς και οι 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές

Αποδεκτή

>Συχνότητα συνεδριάσεων Καταστήµατος [CV1]
>Συχνότητα συνεδριάσεων Τµήµατος [CV2]
>'Εύκολος εντοπισµός αρµόδιου συναδέλφου [CV28]

Συγκεντρωτικός Πίνακας 11: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η11

Η10: O διαµοιρασµός της 

γνώσης που προκύπτει από 

την εκπαιδευτική διαδικασία 

εξαρτάται από την 

αποτελεσµατικότητα που 

αποδίδουν οι υπάλληλοι στην 

εκπαιδευτική πολιτική

Αποδεκτή

H11: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

την πολιτική επικοινωνίας της 

εταιρείας.

Αποδεκτή

Συγκεντρωτικός Πίνακας 10: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η10

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H12α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από  τη διαφορά 
επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των συναδέλφων.[CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία εκ των 2 µεταβλητών του 
ελέγχου δεν αναδείχτηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Η12β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από τη 
διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των συναδέλφων.[CV33]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς και οι 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχτηκαν 
σηµαντικές

Αποδεκτή
>Αναζήτηση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV53]
>Μετάδοση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV54]

Η12γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των συναδέλφων.[CV36]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς και οι 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχτηκαν 
σηµαντικές

Αποδεκτή
>Αναζήτηση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV53]
>Μετάδοση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV54]

Η12δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από τη διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας 
µεταξύ των συναδέλφων.[CV55]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς και οι 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχτηκαν 
σηµαντικές

Αποδεκτή
>Αναζήτηση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV53]
>Μετάδοση πληροφοριών σε συνάρτηση µε την 
ιεραρχία [CV54]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H13α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από  την άποψη 
των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε ένα 
Κατάστηµα.[CV27]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 3 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 2 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Αξιολόγηση Μεθόδου ∆ιαµοιρασµού Γνώσης: 
"Συναντήσεις µε το διευθυντή για επιλεκτικό 
διαµοιρασµό της γνώσης" [CV10]
>Αξιολόγηση Μεθόδου ∆ιαµοιρασµού Γνώσης: 
"Πίνακας Ανακοινώσεων" [CV11]
>Αξιολόγηση άλλης Μεθόδου ∆ιαµοιρασµού Γνώσης 
[CV12]

Η13β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  την 
άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε ένα 
Κατάστηµα.[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία εκ των 5 µεταβλητών του 
ελέγχου δεν αναδείχθηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Η13γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε 
ένα Κατάστηµα.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία εκ των 5 µεταβλητών του 
ελέγχου δεν αναδείχθηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Η13δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε ένα Κατάστηµα.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία εκ των 5 µεταβλητών του 
ελέγχου δεν αναδείχθηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 12: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η12

Συγκεντρωτικός Πίνακας 13: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η13

H12: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

τη διαφορά επιπέδου 

διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ 

των συναδέλφων 

Αποδεκτή

H13: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

την άποψη των υπαλλήλων 

για την αποτελεσµατικότητα 

των µεθόδων διαµοιρασµού 

γνώσης σε ένα Κατάστηµα

Απορριπτέα
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H14α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από  την άποψη 
των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV27]

Πλειοψηφικά αποδεκτή καθώς 4 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχθηκαν 
σηµαντικές έναντι 4 που δεν 
αναδείχθηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Αξιολόγηση του Εργαλείου Γνώσης:"Κατάλογος µε 
παραδείγµατα και πρακτικές" [EV12]
>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Κατάλογος µε 
συχνά τοποθετούµενες ερωτήσεις-απαντήσεις" [EV13]
>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Ευφυής 
κατάλογος" [EV14]
>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Forum" [EV15]

Η14β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  την 
άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων γνώσης. [CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς µόλις 
1 µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική έναντι 7 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Forum" [EV15]

Η14γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από  την άποψη των υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 2 
µεταβλητές του ελέγχου αναδείχτηκαν 
σηµαντικές έναντι 5 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Forum" [EV15]
>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Help Desk 
προϊόντων" [EV16]

Η14δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από  την άποψη των υπαλλήλων για την 
αποτελεσµατικότητα των εργαλείων γνώσης.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς µόλις 
1 µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική έναντι 7 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Αξιολόγηση του εργαλείου Γνώσης: "Συγκριτική 
Παρουσίαση Ανταγωνισµού" [EV11]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H15α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από  τα κριτήρια 
επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV27]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς µόλις 
1 µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική έναντι 4 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης [EV18]

Η15β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από  τα 
κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV33]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς µόλις 
1 µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική έναντι 4 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Πληρότητα Πληροφόρησης [EV17]

Η15γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV36]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς µόλις 
1 µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική έναντι 4 µεταβλητών που 
δεν αναδείχθηκαν σηµαντικές

Απορριπτέα

>Πληρότητα Πληροφόρησης [EV17]

Η15δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από  τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την 
επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης.[CV55]

Πλειοψηφικά απορριπτέα καθώς 
καµία µεταβλητή του ελέγχου δεν 
αναδείχτηκε σηµαντική.

Απορριπτέα

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 14: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η14

Συγκεντρωτικός Πίνακας 15: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η15

H15: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

τα κριτήρια επιλογής των 

υπαλλήλων για την επιλογή 

χρήσης εργαλείων γνώσης 

H14: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

την άποψη των υπαλλήλων 

για την αποτελεσµατικότητα 

των εργαλείων γνώσης 

Απορριπτέα

Απορριπτέα
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H16α: Η συχνότητα καταφυγής σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές εξαρτάται από την ύπαρξη  
υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού.[CV27] 

Απορριπτέα καθώς η µεταβλητή του 
ελέγχου δεν αναδείχτηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Η16β: Η χρήση καλής πρακτικής που είχε αποδώσει σε άλλους συναδέλφους εξαρτάται από την 
ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του 
προσωπικού.[CV33]

Αποδεκτή καθώς η µεταβλητή του 
ελέγχου αναδείχτηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ύπαρξη τρόπου µετάδοσης γνώσης από υπάλληλο 
στο σύνολο του προσωπικού [CV47]

Η16γ: Ο διαµοιρασµός καλής πρακτικής που είχε αποδώσει στους ίδιους τους υπαλλήλους εξαρτάται 
από  την ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του 
προσωπικού.[CV36]

Αποδεκτή καθώς η µεταβλητή του 
ελέγχου αναδείχτηκε σηµαντική

Αποδεκτή

>Ύπαρξη τρόπου µετάδοσης γνώσης από υπάλληλο 
στο σύνολο του προσωπικού [CV47]

Η16δ: Η φροντίδα για τη µετάδοση της γνώσης των υπαλλήλων στους συναδέλφους τους πριν την 
αποχώρησή τους από την εργασία τους εξαρτάται από  την ύπαρξη  υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης 
γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού.[CV55]

Απορριπτέα καθώς η µεταβλητή του 
ελέγχου δεν αναδείχτηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Υπόθεση 

Η17: Η µετάδοση γνώσης 

πριν από την αποχώρηση 

ενός υπαλλήλου εξαρτάται 

από το αν η αποχώρηση είναι 

οικειοθελής.

Απορριπτέα καθώς η µεταβλητή του ελέγχου δεν αναδείχτηκε σηµαντική Απορριπτέα

Υπόθεση 

Η18: Η µετάδοση γνώσης 

πριν από την αποχώρηση 

ενός υπαλλήλου εξαρτάται 

από το είδος της οικειοθελούς 

αποχώρησης.

Αποδεκτή καθώς η µεταβλητή του ελέγχου αναδείχτηκε σηµαντική Αποδεκτή

Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 18: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η18

Συγκεντρωτικός Πίνακας 16: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η16

Συγκεντρωτικός Πίνακας 17: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η17

Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

H16: O καθηµερινός 

διαµοιρασµός γνώσης στο 

χώρο εργασίας εξαρτάται από 

την ύπαρξη υφιστάµενης 

µεθόδου µετάδοσης γνώσης 

από τον υπάλληλο στο 

σύνολο του προσωπικού 

Αποδεκτή

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η19α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας µετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράµµατος εξαρτάται από τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. [BV19]

Απορριπτέα καθώς καµία εκ των 2 
µεταβλητών του ελέγχου δεν 
αναδείχτηκε σηµαντική

Απορριπτέα

Η19β: Η εµπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της 
Τράπεζας εξαρτάται από τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. [BV23]

Αποδεκτή καθώς 1 εκ των 2 
µεταβλητών του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική

Αποδεκτή

> Συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων [BV1]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η20α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας µετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράµµατος εξαρτάται από την ιδιότητα των εισηγητών και τη σηµαντικότητα που δίνουν οι 
υπάλληλοι σε αυτή.[BV19]

Αποδεκτή καθώς 1 εκ των 2 
µεταβλητών του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική

Αποδεκτή

>Σηµαντικότητα τραπεζικής ιδιότητας του εισηγητή 
[BV7]

Η20β: Η εµπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της 
Τράπεζας εξαρτάται από την ιδιότητα των εισηγητών και τη σηµαντικότητα που δίνουν οι υπάλληλοι σε 
αυτή.[BV23]

Αποδεκτή καθώς 1 εκ των 2 
µεταβλητών του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική

Αποδεκτή

>Ιδιότητα εισηγητών [BV6]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η21α: Η άποψη για την υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας µετά την παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράµµατος εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόµενο του 
εκπαιδευτικού σεµιναρίου.[BV19]

Απορριπτέα καθώς µόνο 1 εκ των 3 
µεταβλητών του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική

Απορριπτέα

>Θέµατα συζήτησης που ανακύπτουν στα σεµινάρια 
[BV14]

Η21β: Η εµπιστοσύνη στην παροχή νέων γνώσεων µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τράπεζας εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνουν οι υπάλληλοι στο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού σεµιναρίου.[BV23]Απορριπτέα καθώς καµία εκ των 3 
µεταβλητών του ελέγχου αναδείχτηκε 
σηµαντική

Απορριπτέα

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 19: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η19

Συγκεντρωτικός Πίνακας 20: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η20

Συγκεντρωτικός Πίνακας 21: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η21

Η21: Η άποψη των 

υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

εξαρτάται από την 

προτεραιότητα που δίνουν οι 

υπάλληλοι στο περιεχόµενο 

του εκπαιδευτικού 

σεµιναρίου

Απορριπτέα

Η19: Η άποψη των 

υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

εξαρτάται από τη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων

Αποδεκτή

Η20: Η άποψη των 

υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

εξαρτάται από την ιδιότητα 

των εισηγητών και τη 

σηµαντικότητα που δίνουν οι 

υπάλληλοι σε αυτή.

Αποδεκτή
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

 Η22α: Η εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα των οδηγών για τη διεκπεραίωση εργασιακών 
θεµάτων εξαρτάται από τη συχνότητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε αυτούς.[DV3]

Αποδεκτή καθώς και οι 2 µεταβλητές 
του ελέγχου αναδείχτηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Συχνότητα χρήσης οδηγών [DV1]
>Αίτιο Χρήσης οδηγών [DV2]

Η22β: Η ικανοποίηση από το περιεχόµενο του διαθέσιµου ενηµερωτικού υλικού εξαρτάται από τη 
συχνότητα και το λόγο καταφυγής των υπαλλήλων σε οδηγούς και εγχειρίδια.[DV5]

Αποδεκτή καθώς και οι 2 µεταβλητές 
του ελέγχου αναδείχτηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Συχνότητα χρήσης οδηγών [DV1]
>Αίτιο Χρήσης οδηγών [DV2]

Υπόθεση Υπουποθέσεις Σηµαντικές µεταβλητές: Αποδοχή/Απόρριψη υπόθεσης

Η23α: Η εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα των οδηγών για τη διεκπεραίωση εργασιακών 
θεµάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ενηµερωτικού υλικού.[DV3]

Αποδεκτή καθώς και οι 2 µεταβλητές 
του ελέγχου αναδείχτηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Μορφή οδηγών [DV4]
>Ευκολία αναζήτησης περιεχοµένου [DV6]

Η23β: Η ικανοποίηση από το περιεχόµενο του διαθέσιµου ενηµερωτικού υλικού εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του ενηµερωτικού υλικού.[DV5]

Αποδεκτή καθώς και οι 2 µεταβλητές 
του ελέγχου αναδείχτηκαν σηµαντικές

Αποδεκτή

>Μορφή οδηγών [DV4]
>Ευκολία αναζήτησης περιεχοµένου [DV6]

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Αποδοχή/Απόρριψη υπουπόθεσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 23: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η23

Η22: Η άποψη των 

υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα των 

βάσεων γνώσης εξαρτάται 

από τη συχνότητα και το λόγο 

καταφυγής των υπαλλήλων 

σε οδηγούς και εγχειρίδια για 

συνδροµή στην εργασία τους.

Αποδεκτή

Η23: Η άποψη των 

υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα των 

βάσεων γνώσης εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του 

ενηµερωτικού υλικού.

Αποδεκτή

Συγκεντρωτικός Πίνακας 22: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Η22
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Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ1α: 'Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1).

Υ1β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) 'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

θεωρούν σηµαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έµπειρων συναδέλφων (AV2).

Υ1γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

θεωρούν σηµαντική την εµπειρία που αποκτούµε µόνοι µας από την εργασία (AV3).

Υ1δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) 'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

θεωρούν σηµαντικό το περιεχόµενο εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ1ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ1στ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ1η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ1θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η η παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ1ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ1κ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63)

Υ1λ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ1µ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

είναι δεν είναι απρόθυµοι να διαµοιραστούν τη γνώση τους (CV39)

Υ1: Ο διαµοιρασµός της γνώσης που 

αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος βελτιώνεται από την 

κουλτούρα διαµοιρασµού γνώσης των 

υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 24: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ1
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Υ2α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ2β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ2γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ2δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ2ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ2στ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17)

Υ2ζ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν επικρατεί 

κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ2η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί 

κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ2θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί 

κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ2ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί 

κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ2κ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί 

κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22)

'Υ2:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

όταν το εργασιακό κλίµα είναι καλό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 25: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ2
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Υ3α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν το 

µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3)

'Υ3β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν αξιοποιείται 

η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10)

Υ3γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν δεν υπάρχει 

σχετικότητα του αντικειµένου σπουδών µε το αντικείµενο εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ4α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ4β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ4γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν το µέγεθος 

του Καταστήµατος στο οποίο εργάζονται είναι µικρό (FV7)

'Υ4δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν το µέγεθος 

του τµήµατος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν µέλη είναι µικρό (FV8)

'Υ4ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν η θέση τους 

στο Κατάστηµα είναι υψηλή (FV9)

Υ4:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από τα υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων

Υ3:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από την εκπαιδευτική κατάρτιση των 

υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 26: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ3

Συγκεντρωτικός Πίνακας 27: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ4
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Υ5α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν η ηλικία των 

υπαλλήλων είναι µεγάλη (FV1)

Υ5β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν αυτοί είναι 

άντρες (FV2)

Υ5γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν αυτοί 

εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ6α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν υπάρχει 

κινητήριος µηχανισµός για την ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης (CV40)

Υ6β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43)

Υ6γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσµέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ6δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ6ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόµατός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46)

Υ5:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων

Υ6:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από τoν κινητήριο µηχανισµό για την 

ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 28: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ5

Συγκεντρωτικός Πίνακας 29: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ6
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^Υ7α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν η συχνότητα 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι µικρή (BV1) 

^Υ7β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικό το προκαθορισµένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής (BV12)

^Υ7γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικές τις απορίες-προβλήµατα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ίδιο σεµινάριο (BV13)

Υ7δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν θεωρούν 

σηµαντικά τα θέµατα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου (BV14)

Υ7ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν στην 

Τράπεζα σας δεν εφαρµόζονται µέθοδοι µάθησης από απόσταση (BV15)

Υ7στ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι επιθυµούν τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα µάθησης από απόσταση (BV16)

Υ7ζ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν ότι το σύστηµα της µάθησης από απόσταση µπορεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα (BV17)

Υ7η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

δεν έχουν συµµετάσχει σε πρόγραµµα µάθησης από απόσταση (BV18)

Υ7θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται (BV19)

Υ7ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

πιστεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη δοµή και το περιεχόµενό τους µπορούν να παρέχουν στον εργαζόµενο νέες γνώσεις / δεξιότητες (BV23)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 30: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ7

Υ7:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν 

οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από την εκπαιδευτική κουλτούρα της εταιρείας
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Υ8α: 'Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1).

Υ8β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έµπειρων συναδέλφων (AV2).

Υ8γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική την εµπειρία που αποκτούµε µόνοι µας από την εργασία (AV3).

Υ8δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό το περιεχόµενο εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ8ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ8στ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ8η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ8θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η η παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ8ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ8κ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63)

Υ8λ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ8µ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυµοι να διαµοιραστούν τη γνώση τους (CV39)

Υ8: Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από την κουλτούρα διαµοιρασµού γνώσης 

των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 31: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ8
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Υ9α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ9β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ9γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ9δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ9ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ9στ:ΟΟ διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17)

Υ9ζ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ9η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ9θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ9ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ9κ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22)

'Υ9:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

όταν το εργασιακό κλίµα είναι καλό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 32: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ9
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Υ10α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3)

'Υ10β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10)

'Υ10γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν δεν υπάρχει σχετικότητα του αντικειµένου σπουδών µε το αντικείµενο εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ11α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ11β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ11γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν το µέγεθος του Καταστήµατος στο οποίο εργάζονται είναι µικρό (FV7)

'Υ11δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν το µέγεθος του τµήµατος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν µέλη είναι µικρό (FV8)

'Υ11ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστηµα είναι υψηλή (FV9)

Υ10:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από την εκπαιδευτική κατάρτιση των 

υπαλλήλων

Υ11:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που 

αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την 

παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος βελτιώνεται από τα 

υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 33: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ10

Συγκεντρωτικός Πίνακας 34: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ11
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Υ12α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάταιµετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι µεγάλη (FV1)

Υ12β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάταιµετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2)

Υ12γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ13α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος µηχανισµός για την ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης (CV40)

Υ13β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43)

Υ13γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσµέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ13δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ13ε:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόµατός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 35: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ12

Συγκεντρωτικός Πίνακας 36: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ13

Υ12:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων

Υ13:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται  µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από τoν κινητήριο µηχανισµό για την 

ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης
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^Υ14α:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι µικρή (BV1) 

^Υ14β:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό το προκαθορισµένο εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκει ο εισηγητής (BV12)

^Υ14γ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικές τις απορίες-προβλήµατα που θέτουν προς επίλυση οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ίδιο σεµινάριο (BV13)

Υ14δ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικά τα θέµατα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου (BV14)

Υ14ε:ΟΟ διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν στην Τράπεζα σας δεν εφαρµόζονται µέθοδοι µάθησης από απόσταση (BV15)

Υ14στ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι επιθυµούν τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα µάθησης από απόσταση (BV16)

Υ14ζ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι το σύστηµα της µάθησης από απόσταση µπορεί να αντικαταστήσει επαρκώς την παραδοσιακή εκπαίδευση στην 

αίθουσα (BV17)

Υ14η:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν συµµετάσχει σε πρόγραµµα µάθησης από απόσταση (BV18)

Υ14θ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο 

εργάζονται (BV19)

Υ14ι:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των συναδέλφων στους υπαλλήλους που αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV21) 

βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη δοµή και το περιεχόµενό τους µπορούν να παρέχουν στον εργαζόµενο νέες 

γνώσεις / δεξιότητες (BV23)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 37: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ14

Υ14:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης των 

συναδέλφων στους υπαλλήλους που 

αποκτάται µετά την παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος βελτιώνεται 

από την εκπαιδευτική κουλτούρα της εταιρείας
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Υ15α: Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1).

Υ15β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική τη 

βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έµπειρων συναδέλφων (AV2).

Υ15γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική την 

εµπειρία που αποκτούµε µόνοι µας από την εργασία (AV3).

Υ15δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό το 

περιεχόµενο εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ15ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της 

γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ15στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της 

γνώσης των άλλων είναι πάντα εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ15η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση 

της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ15θ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση 

της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η η παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ15ι:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της 

γνώσης των άλλων αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ15κ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της 

γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63)

Υ15λ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ15µ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυµοι να 

διαµοιραστούν τη γνώση τους (CV39)

Υ15: Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από την κουλτούρα διαµοιρασµού 

γνώσης των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 38: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ15
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Υ16α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ16β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ16γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ16δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ16ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ16στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εύκολης πρόσβασης στα 

ανώτερα στελέχη (AV17)

Υ16ζ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ16η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ16θ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ16ι:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ16κ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα πίεσης στην προσπάθεια 

επίτευξης στόχων εργασιών (AV22)

'Υ16:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται όταν το εργασιακό κλίµα είναι 

καλό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 39: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ16
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Υ17α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι 

υψηλό (FV3)

'Υ17β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους 

στο χώρο εργασίας (ΑV10)

'Υ17γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν δεν υπάρχει σχετικότητα του αντικειµένου 

σπουδών µε το αντικείµενο εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ18α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην 

ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ18β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο 

ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ18γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν το µέγεθος του Καταστήµατος στο οποίο 

εργάζονται είναι µικρό (FV7)

'Υ18δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν το µέγεθος του τµήµατος-υπηρεσίας του 

οποίου αποτελούν µέλη είναι µικρό (FV8)

'Υ18ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστηµα είναι υψηλή 

(FV9)

Υ17:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από την εκπαιδευτική κατάρτιση 

των υπαλλήλων

Υ18:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από τα υπηρεσιακά στοιχεία των 

υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 40: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ17

Συγκεντρωτικός Πίνακας 41: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ18
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Υ19α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι µικρή (FV1)

Υ19β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2)

Υ19γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου 

δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ20α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος µηχανισµός για την 

ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης (CV40)

Υ20β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την ηθική 

επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43)

Υ20γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή 

της κίνησής τους και προσµέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ20δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό 

Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ20ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο τη 

γνωστοποίηση του ονόµατός τους ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 42: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ19

Συγκεντρωτικός Πίνακας 43: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ20

Υ19:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από τα προσωπικά στοιχεία των 

υπαλλήλων

Υ20:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από τoν κινητήριο µηχανισµό για 

την ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης
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Υ21α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του 

Καταστήµατος είναι µεγάλη (CV1)

Υ21β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τµήµατος-

Υπηρεσίας είναι µεγάλη (CV2)

Υ21γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισµός των αρµόδιων 

συναδέλφων (CV28)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ22α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες µε 

µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53)

Υ22β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι µεταδίδουν πληροφορίες µε 

µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα µε το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54)

Υ22:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται όταν η διαφορά επιπέδου 

διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των 

συναδέλφων δεν διαδραµτίζει κάποιο ρόλο

Συγκεντρωτικός Πίνακας 45: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ22

Συγκεντρωτικός Πίνακας 44: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ21

Υ21:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από την πολιτική επικοινωνίας 

της εταιρείας
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Υ23α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις 

συναντήσεις σταθερής ηµεροµηνίας όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας µοιράζεται πληροφορίες (CV8)

Υ23β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις 

έκτακτες συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυµεί  να µοιραστεί πληροφορίες (CV9)

Υ23γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ 

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε τον προϊστάµενο/διευθυντή, ο οποίος αναλαµβάνει να ενηµερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10)

Υ23δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ 

τον πίνακα ανακοινώσεων (CV11)

Υ23ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική κάποια 

άλλη Μ∆Γ (CV12)

Υ23:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από την άποψη των υπαλλήλων 

για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων 

διαµοιρασµού γνώσης σε ένα Κατάστηµα-

Υπηρεσία 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 46: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ23
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Υ24α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης το ηλεκτρονικό σύστηµα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων µε δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9)

Υ24β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της τράπεζας(EV10)

Υ24γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεµφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών Τραπεζών (EV11)

Υ24δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης τον κατάλογο µε παρελθοντικές πρακτικές (EV12)

Υ24ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης τον κατάλογο µε συχνά τοποθετούµενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13)

Υ24στ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του προσωπικού  (EV14)

Υ24ζ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο 

γνώσης το forum (EV15)

Υ24η:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο 

σηµαντικό εργαλείο γνώσης (EV16)

Υ24:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από την άποψη των υπαλλήλων 

για την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων 

γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 47: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ24
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Υ25α:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής εργαλείου γνώσης την πληρότητα πληροφόρησης (EV17)

Υ25β:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης (EV18)

Υ25γ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής εργαλείου γνώσης την εξοικείωση χρήσης (EV19)

Υ25δ:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής εργαλείου γνώσης την αµεσότητα χρήσης (EV20)

Υ25ε:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο 

σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  (EV21)

Υ25:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων 

σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές 

βελτιώνεται από τα κριτήρια επιλογής των 

υπαλλήλων για την επιλογή χρήσης 

εργαλείων γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 48: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ25

Συγκεντρωτικός Πίνακας 49: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ26

Υ26:Η συχνότητα καταφυγής των υπαλλήλων σε έµπειρους συναδέλφους για συµβουλές (CV27) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο 

σύνολο του προσωπικού (CV47).

Υπόθεση
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Υ27α: Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει η 

Τράπεζα (AV1).

Υ27β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έµπειρων 

συναδέλφων (AV2).

Υ27γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική την εµπειρία που αποκτούµε µόνοι µας από την 

εργασία (AV3).

Υ27δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό το περιεχόµενο εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών 

οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ27ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την 

αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ27στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα 

εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ27η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η 

ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ27θ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η η 

παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ27ι:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η 

επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ27κ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα ίδια 

λάθη (CV63)

Υ27λ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ27µ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυµοι να διαµοιραστούν τη γνώση τους (CV39)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 50: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ27

Υ27: Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από την κουλτούρα 

διαµοιρασµού γνώσης των υπαλλήλων
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Υ28α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ28β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ28γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ28δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ28ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ28στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17)

Υ28ζ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ28η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ28θ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ28ι:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ28κ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 51: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ28

'Υ28:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται όταν το εργασιακό 

κλίµα είναι καλό.
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Υ29α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3)

'Υ29β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10)

'Υ29γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειµένου σπουδών µε το αντικείµενο εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ30α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ30β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ30γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν το µέγεθος του Καταστήµατος στο οποίο εργάζονται είναι µικρό (FV7)

'Υ30δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν το µέγεθος του τµήµατος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν µέλη είναι µικρό (FV8)

'Υ30ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστηµα είναι υψηλή (FV9)

Υ29:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από την εκπαιδευτική 

κατάρτιση των υπαλλήλων

Υ30:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα υπηρεσιακά 

στοιχεία των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 52: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ29

Συγκεντρωτικός Πίνακας 53: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ30
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Υ31α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι µικρή (FV1)

Υ31β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2)

Υ31γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ32α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος µηχανισµός για την ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης (CV40)

Υ32β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43)

Υ32γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσµέτρηση στην 

γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ32δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ32ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόµατός τους ως κατόχων της 

γνώσης-ιδέας (CV46)

Υ31:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα προσωπικά 

στοιχεία των υπαλλήλων

Υ32:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από τoν κινητήριο 

µηχανισµό για την ενίσχυση της µετάδοσης 

γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 54: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ31

Συγκεντρωτικός Πίνακας 55: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ32
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Υ33α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήµατος είναι µεγάλη (CV1)

Υ33β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τµήµατος-Υπηρεσίας είναι µεγάλη (CV2)

Υ33γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισµός των αρµόδιων συναδέλφων (CV28)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ34α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53)

Υ34β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι µεταδίδουν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα µε το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 56: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ33

Συγκεντρωτικός Πίνακας 57: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ34

Υ33:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από την πολιτική 

επικοινωνίας της εταιρείας

Υ34:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται όταν η διαφορά 

επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των 

συναδέλφων δεν διαδραµτίζει κάποιο ρόλο
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Υ35α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις συναντήσεις σταθερής ηµεροµηνίας 

όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας µοιράζεται πληροφορίες (CV8)

Υ35β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις έκτακτες συναντήσεις όλου του 

προσωπικού, όταν κάποιος επιθυµεί  να µοιραστεί πληροφορίες (CV9)

Υ35γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε τον 

προϊστάµενο/διευθυντή, ο οποίος αναλαµβάνει να ενηµερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10)

Υ35δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τον πίνακα ανακοινώσεων (CV11)

Υ35ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική κάποια άλλη Μ∆Γ (CV12)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 58: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ35

Υ35:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από την άποψη των 

υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των 

µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε ένα 

Κατάστηµα-Υπηρεσία 
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Υ36α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το ηλεκτρονικό σύστηµα 

ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων µε δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9

Υ36β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα 

προϊόντα της τράπεζας(EV10)

Υ36γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των 

προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεµφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών

Υ36δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο µε παρελθοντικές 

πρακτικές (EV12)

Υ36ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο µε συχνά 

τοποθετούµενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13)

Υ36στ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του 

προσωπικού  (EV14)

Υ36ζ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το forum (EV15)

Υ36η:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό εργαλείο γνώσης (EV16)

Υ36:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από την άποψη των 

υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των 

εργαλείων γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 59: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ36
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Υ37α:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την πληρότητα 

πληροφόρησης (EV17)

Υ37β:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα 

άντλησης πληροφόρησης (EV18)

Υ37γ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την εξοικείωση 

χρήσης (EV19)

Υ37δ:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την αµεσότητα 

χρήσης (EV20)

Υ37ε:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  

(EV21)

Υπόθεση

Υ37:Η χρήση καλής πρακτικής από 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα κριτήρια 

επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή 

χρήσης εργαλείων γνώσης

Υ38:Η χρήση καλής πρακτικής από συνάδελφο (CV33) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού (CV47).

Συγκεντρωτικός Πίνακας 60: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ37

Συγκεντρωτικός Πίνακας 61: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ38
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Υ39α: Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει η 

Τράπεζα (AV1).

Υ39β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις των έµπειρων 

συναδέλφων (AV2).

Υ39γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική την εµπειρία που αποκτούµε µόνοι µας από την 

εργασία (AV3).

Υ39δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό το περιεχόµενο εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών 

οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ39ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν περιορίζει την 

αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ39στ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων είναι πάντα 

εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ39η:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η 

ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ39θ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων βελτιώνεται η η 

παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ39ι:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγεται η 

επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ39κ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων αποφεύγονται τα 

ίδια λάθη (CV63)

Υ39λ:Ο διαµοιρασµός τη γνώσης που αποκτούν οι υπάλληλοι µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (BV20) βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ39µ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυµοι να διαµοιραστούν τη γνώση τους (CV39)

Υ39: Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από την κουλτούρα 

διαµοιρασµού γνώσης των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 62: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ39
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Υ40α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ40β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ40γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ40δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ40ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ40στ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη (AV17)

Υ40ζ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ40η:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ40θ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ40ι:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ40κ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων εργασιών (AV22)

'Υ40:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται όταν το εργασιακό 

κλίµα είναι καλό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 63: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ40
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Υ41α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3)

'Υ41β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας (ΑV10)

'Υ41γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειµένου σπουδών µε το αντικείµενο εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ42α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν τοι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ42β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν τοι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ42γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν το µέγεθος του Καταστήµατος στο οποίο εργάζονται είναι µικρό (FV7)

'Υ42δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν το µέγεθος του τµήµατος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν µέλη είναι µικρό (FV8)

'Υ42ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστηµα είναι υψηλή (FV9)

Υ41:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από την εκπαιδευτική 

κατάρτιση των υπαλλήλων

Υ42:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα υπηρεσιακά 

στοιχεία των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 64: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ41

Συγκεντρωτικός Πίνακας 65: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ42
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Υ43α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι µεγάλη (FV1)

Υ43β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2)

Υ43γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ44α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος µηχανισµός για την ενίσχυση της µετάδοσης γνώσης (CV40)

Υ44β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους ανώτερους(CV43)

Υ44γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και προσµέτρηση στην 

γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ44δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ44ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόµατός τους ως κατόχων της 

γνώσης-ιδέας (CV46)

Υ44:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από τoν κινητήριο 

µηχανισµό για την ενίσχυση της µετάδοσης 

γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 66: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ43

Υ43:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα προσωπικά 

στοιχεία των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 67: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ44
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Υ45α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήµατος είναι µεγάλη (CV1)

Υ45β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τµήµατος-Υπηρεσίας είναι µεγάλη (CV2)

Υ45γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισµός των αρµόδιων συναδέλφων (CV28)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ46α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα από το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53)

Υ46β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι µεταδίδουν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία ανεξάρτητα µε το 

επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54)

Υ45:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από την πολιτική 

επικοινωνίας της εταιρείας

Υ46:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται όταν η διαφορά 

επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας µεταξύ των 

συναδέλφων δεν διαδραµτίζει κάποιο ρόλο

Συγκεντρωτικός Πίνακας 68: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ45

Συγκεντρωτικός Πίνακας 69: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ46
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Υ47α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις συναντήσεις σταθερής ηµεροµηνίας 

όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας µοιράζεται πληροφορίες (CV8)

Υ47β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις έκτακτες συναντήσεις όλου του 

προσωπικού, όταν κάποιος επιθυµεί  να µοιραστεί πληροφορίες (CV9)

Υ47γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε τον 

προϊστάµενο/διευθυντή, ο οποίος αναλαµβάνει να ενηµερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10)

Υ47δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τον πίνακα ανακοινώσεων (CV11)

Υ47ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική κάποια άλλη Μ∆Γ (CV12)

Υ47:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από την άποψη των 

υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των 

µεθόδων διαµοιρασµού γνώσης σε ένα 

Κατάστηµα-Υπηρεσία 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 70: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ47
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Υ48α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το ηλεκτρονικό σύστηµα 

ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων µε δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9

Υ48β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό πωλήσεων για όλα τα 

προϊόντα της τράπεζας(EV10)

Υ48γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική παρουσίαση των 

προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεµφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών

Υ48δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο µε παρελθοντικές 

πρακτικές (EV12)

Υ48ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο µε συχνά 

τοποθετούµενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13)

Υ48στ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» κατάλογο του 

προσωπικού  (EV14)

Υ48ζ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το forum (EV15)

Υ48η:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό εργαλείο γνώσης (EV16)

Υ48:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από την άποψη των 

υπαλλήλων για την αποτελεσµατικότητα των 

εργαλείων γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 71: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ48
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Υ49α:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την 

πληρότητα πληροφόρησης (EV17)

Υ49β:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την ταχύτητα 

άντλησης πληροφόρησης (EV18)

Υ49γ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την 

εξοικείωση χρήσης (EV19)

Υ49δ:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης την 

αµεσότητα χρήσης (EV20)

Υ49ε:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου γνώσης  

(EV21)

Υπόθεση

Υ49:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε 

συνάδελφο βελτιώνεται από τα κριτήρια 

επιλογής των υπαλλήλων για την επιλογή 

χρήσης εργαλείων γνώσης

Υ50:Η µετάδοση καλής πρακτικής σε συνάδελφο (CV36) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού (CV47).

Συγκεντρωτικός Πίνακας 72: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ49

Συγκεντρωτικός Πίνακας 73: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ50
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Υ51α: Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

που διοργανώνει η Τράπεζα (AV1).

Υ51β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις 

των έµπειρων συναδέλφων (AV2).

Υ51γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική την εµπειρία που αποκτούµε 

µόνοι µας από την εργασία (AV3).

Υ51δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  'βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό το περιεχόµενο εκπαιδευτικών 

και ενηµερωτικών οδηγών και εγχειριδίων (AV4).

Υ51ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων δεν 

περιορίζει την αυτονοµία της προσωπικής σκέψης (CV58)

Υ51στ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως η χρήση της γνώσης των άλλων 

είναι πάντα εφαρµόσιµη (CV59)

'Υ51η:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων 

βελτιώνεται η ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήµατος (CV60)

'Υ51θ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των 

άλλων βελτιώνεται η η παραγωγικότητα του εργαζοµένου (CV61)

'Υ51ι:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων 

αποφεύγεται η επανάληψη διπλής αναζήτησης και κόπου (CV62)

Υ51κ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων 

αποφεύγονται τα ίδια λάθη (CV63)

Υ51λ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν πως µε τη χρήση της γνώσης των άλλων 

επαναλαµβάνονται οι ίδιες επιτυχίες (CV64)

Υ51µ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δεν είναι απρόθυµοι να διαµοιραστούν τη γνώση 

τους (CV39)

Υ51: Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης 

πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται από 

την κουλτούρα διαµοιρασµού γνώσης των 

υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 74: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ51
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Υ52α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης (AV12)

Υ52β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεργασίας (AV13)

Υ52γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα συνεννόησης (AV14)

Υ52δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα σεβασµού (AV15)

Υ52ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα δικαιοσύνης (AV16)

Υ52στ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα εύκολης πρόσβασης στα ανώτερα στελέχη 

(AV17)

Υ52ζ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν επικρατεί κλίµα κοινού οράµατος (AV18)

Υ52η:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα αδιαφορίας (AV19)

Υ52θ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα ανασφάλειας  (AV20)

Υ52ι:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα χρονικής πίεσης  (AV21)

Υ52κ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί κλίµα πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης στόχων 

εργασιών (AV22)

'Υ52:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης 

πριν από την αποχώρηση βελτιώνεται όταν το 

εργασιακό κλίµα είναι καλό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 75: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ52
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Υ53α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν το µορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων είναι υψηλό (FV3)

'Υ53β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η εκπαιδευτική κατάρτισή τους στο χώρο εργασίας 

(ΑV10)

'Υ53γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν υπάρχει σχετικότητα του αντικειµένου σπουδών µε το αντικείµενο 

εργασίας (AV11)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

'Υ54α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στην ίδια Τράπεζα (FV5)

'Υ54β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι εργάζονται αρκετό χρόνο στο ίδιο Τµηµα (FV6)

'Υ54γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν το µέγεθος του Καταστήµατος στο οποίο εργάζονται είναι µικρό 

(FV7)

'Υ54δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν το µέγεθος του τµήµατος-υπηρεσίας του οποίου αποτελούν µέλη 

είναι µικρό (FV8)

'Υ54ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η θέση τους στο Κατάστηµα είναι υψηλή (FV9)

Υ54:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 

υπηρεσιακά στοιχεία των υπαλλήλων

Υ53:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από την 

εκπαιδευτική κατάρτιση των υπαλλήλων

Συγκεντρωτικός Πίνακας 76: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ53

Συγκεντρωτικός Πίνακας 77: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ54
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Υ55α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η ηλικία των υπαλλήλων είναι µεγάλη (FV1)

Υ55β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν αυτοί είναι άντρες (FV2)

Υ55γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν αυτοί εργάζονται σε Τράπεζα µικότερου δικτύου (FV4)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ56α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν υπάρχει κινητήριος µηχανισµός για την ενίσχυση της µετάδοσης 

γνώσης (CV40)

Υ56β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την ηθική επιβράβευση από τους 

ανώτερους(CV43)

Υ56γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο την καταγραφή της κίνησής τους και 

προσµέτρηση στην γενικότερη ετήσια αξιολόγησή τους (CV44)

Υ56δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο  το ειδικό Χρηµατικό Bonus (CV45)

'Υ56ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν θεωρούν σηµαντικό κίνητρο τη γνωστοποίηση του ονόµατός τους 

ως κατόχων της γνώσης-ιδέας (CV46)

Υ55:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 

προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων

Υ56:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από τoν 

κινητήριο µηχανισµό για την ενίσχυση της 

µετάδοσης γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 78: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ55

Συγκεντρωτικός Πίνακας 79: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ56

∆ιδακτορική ∆ιατριβή της Περδικάκη Βασιλικής 708



Παράρτηµα ∆ιατριβής

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ57α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55)  βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Καταστήµατος είναι µεγάλη 

(CV1)

Υ57β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν η συχνότητα συνεδριάσεων του Τµήµατος-Υπηρεσίας είναι µεγάλη 

(CV2)

Υ57γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν είναι εύκολος ο εντοπισµός των αρµόδιων συναδέλφων (CV28)

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ58α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι αναζητούν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία 

ανεξάρτητα από το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV53)

Υ58β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι µεταδίδουν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία 

ανεξάρτητα µε το επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας των συναδέλφων τους (CV54)

Υ57:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από την 

πολιτική επικοινωνίας της εταιρείας

Συγκεντρωτικός Πίνακας 80: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ57

Υ58:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται όταν η 

διαφορά επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας 

µεταξύ των συναδέλφων δεν διαδραµτίζει 

κάποιο ρόλο

Συγκεντρωτικός Πίνακας 81: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ58
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Υ59α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις συναντήσεις 

σταθερής ηµεροµηνίας όλου του προσωπικού, όπου ο καθένας µοιράζεται πληροφορίες (CV8)

Υ59β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τις έκτακτες 

συναντήσεις όλου του προσωπικού, όταν κάποιος επιθυµεί  να µοιραστεί πληροφορίες (CV9)

Υ59γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ Κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

µε τον προϊστάµενο/διευθυντή, ο οποίος αναλαµβάνει να ενηµερώσει αυτούς που επιλέγει ο ίδιος (CV10)

Υ59δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική ως Μ∆Γ τον πίνακα 

ανακοινώσεων (CV11)

Υ59ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντική κάποια άλλη Μ∆Γ (CV12)

Υ59:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από την 

άποψη των υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων 

διαµοιρασµού γνώσης σε ένα Κατάστηµα-

Υπηρεσία 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 82: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ59
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Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ60α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το 

ηλεκτρονικό σύστηµα ανάγνωσης εγκυκλίων εγγράφων µε δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων (EV9

Υ60β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον οδηγό 

πωλήσεων για όλα τα προϊόντα της τράπεζας(EV10)

Υ60γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τη  συγκριτική 

παρουσίαση των προϊόντων της Τράπεζάς σας και των παρεµφερών προϊόντων των Ανταγωνιστικών

Υ60δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο 

µε παρελθοντικές πρακτικές (EV12)

Υ60ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον κατάλογο 

µε συχνά τοποθετούµενες ερωτήσεις-απαντήσεις (EV13)

Υ60στ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης τον «ευφυή» 

κατάλογο του προσωπικού  (EV14)

Υ60ζ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό εργαλείο γνώσης το forum 

(EV15)

Υ60η:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό εργαλείο γνώσης 

(EV16)

Υ60:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από την 

άποψη των υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότητα των εργαλείων γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 83: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ60
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Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ61α:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου 

γνώσης την πληρότητα πληροφόρησης (EV17)

Υ61β:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου 

γνώσης την ταχύτητα άντλησης πληροφόρησης (EV18)

Υ61γ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου 

γνώσης την εξοικείωση χρήσης (EV19)

Υ61δ:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εργαλείου 

γνώσης την αµεσότητα χρήσης (EV20)

Υ61ε:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν κάποιο άλλο σηµαντικό κριτήριο επιλογής 

εργαλείου γνώσης  (EV21)

Υ61:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν 

από την αποχώρηση βελτιώνεται από τα 

κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την 

επιλογή χρήσης εργαλείων γνώσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας 85: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υποθέσεων Υ62, Υ63, Υ64

Συγκεντρωτικός Πίνακας 84: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ61

Υ62:Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται από την ύπαρξη υφιστάµενης µεθόδου µετάδοσης γνώσης από τον υπάλληλο στο σύνολο του προσωπικού 

(CV47).

Υπόθεση

Υ63: Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν η αποχώρηση είναι οικειοθελής (CV56)

Υ64: Η φροντίδα για τη µετάδοση γνώσης πριν από την αποχώρηση (CV55) βελτιώνεται όταν το είδος της οικειοθελούς αποχώρησης δεν είναι παραίτηση
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Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ65α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν η συχνότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι µεγάλη (BV1)  

Υ65β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο µε αφορµή την τελευταία τους τοποθέτηση(BV2)  

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ66α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν γνωρίζουν την ιδιότητα των εισηγητών τους (BV6)  

Υ66β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν σηµαντικό οι εισηγητές να εργάζονται στην Τράπεζα (BV7)  

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ67α: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στο προκαθορισµένο εκπαιδευτικό υλικό (BV12)

Υ67β: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στις απορίες-προβλήµατα που τίθενται προς επίλυση κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου (BV13)

Υ67γ: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

(BV19) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στα θέµατα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου(BV14)

Υ65: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 

κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται 

µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος βελτιώνεται από τη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Υ66: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 

κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται 

µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος βελτιώνεται από την ιδιότητα 

των εισηγητών και τη σηµαντικότητα που 

δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή 

Υ67: Η άποψη των υπαλλήλων πως υιοθετούν 

κάτι νέο στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται 

µετά την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι 

δίνουν προτεραιότητα στο περιεχόµενο του 

εκπαιδευτικού σεµιναρίου  

Συγκεντρωτικός Πίνακας 86: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ65

Συγκεντρωτικός Πίνακας 87: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ66

Συγκεντρωτικός Πίνακας 88: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ67
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Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ68α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν η συχνότητα παρακολούθησης 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι µεγάλη (BV1)  

Υ68β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν έχουν παρακολουθήσει 

σεµινάριο µε αφορµή την τελευταία τους τοποθέτηση BV2)  

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ69α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν γνωρίζουν την ιδιότητα των 

εισηγητών τους (BV6)  

Υ69β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι θεωρούν 

σηµαντικό οι εισηγητές να εργάζονται στην Τράπεζα (BV7)  

Υπόθεση Υπο-υποθέσεις

Υ70α: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν 

προτεραιότητα στο προκαθορισµένο εκπαιδευτικό υλικό (BV12)

Υ70β: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν 

προτεραιότητα στις απορίες-προβλήµατα που τίθενται προς επίλυση κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου (BV13)

Υ70γ: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες δεξιότητες-γνώσεις (BV23) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι δίνουν 

προτεραιότητα στα θέµατα συζήτησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου (BV14)

Υ70: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες 

δεξιότητες-γνώσεις βελτιώνεται όταν οι 

υπάλληλοι δίνουν προτεραιότητα στο 

περιεχόµενο του εκπαιδευτικού σεµιναρίου  

Υ68: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες 

δεξιότητες-γνώσεις βελτιώνεται από τη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 90: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ69

Υ69: Η άποψη των υπαλλήλων πως τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέχουν νέες 

δεξιότητες-γνώσεις βελτιώνεται από την 

ιδιότητα των εισηγητών και τη σηµαντικότητα 

που δίνουν οι υπάλληλοι σε αυτή 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 89: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ68

Συγκεντρωτικός Πίνακας 91: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπόθεσης Υ70
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Υ76: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόµενο των βάσεων γνώσης (DV5)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνότερα σε αυτούς για ενηµέρωση (DV2)

Υ77: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόµενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν αυτοί βρίσκονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή (DV4)

Υ78: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόµενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχοµένου τους (DV6)

Υ75: Η ικανοποίηση που εισπράττουν οι υπάλληλοι από το περιεχόµενο των βάσεων γνώσης (DV5) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνά σε αυτούς (DV1)

Υ72: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεµάτων εργασίας (DV3)  βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνότερα σε αυτούς για ενηµέρωση 

(DV2)

Υ73: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεµάτων εργασίας (DV3) βελτιώνεται όταν αυτοί βρίσκονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή (DV4)

Υ74: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεµάτων εργασίας (DV3)  βελτιώνεται όταν είναι εύκολη η αναζήτηση του περιεχοµένου τους (DV6)

Υ71: Η άποψη των υπαλλήλων πως οι βάσεις γνώσης βοηθούν στη διεκπεραίωση των θεµάτων εργασίας (DV3) βελτιώνεται όταν οι υπάλληλοι ανατρέχουν συχνά σε αυτούς (DV1)

Συγκεντρωτικός Πίνακας 92: Συνοπτική παρουσίαση αποτελέσµατος ελέγχου υπoθέσεων Υ71, Y72, Y73, Y74, Y75, Y76, Y77, Y78

Υπόθεση
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