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Πρόλογος 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, αποτελεί το επιστέγασµα της ερευνητικής 

προσπάθειας επτά και πλέον ετών στην επιστηµονική περιοχή της διοίκησης της 

γνώσης. Το βασικό ερέθισµα για την µελέτη του ερευνητικού αυτού πεδίου προήλθε 

από την ενεργό συµµετοχή του συγγραφέα της διατριβής σε δραστηριότητες που 

αφορούν στην διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων και στην ανάγκη διατήρησης τους 

στους οργανισµούς. Επίσης, η εργασιακή απασχόληση του συγγραφέα σε έναν 

οργανισµό ο οποίος καθυστέρησε να προσλάβει εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για 

πάνω από 25 έτη, µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο απώλειας γνωσιακών κεφαλαίων και τη 

δηµιουργία γνωσιακού κενού, αποτέλεσε µία από τις κινητήριες δυνάµεις για την 

µελέτη των ζητηµάτων της διοίκησης γνώσης. 

Επιπρόσθετα, το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζεται διαχρονικά από πολλούς 

οργανισµούς εντοπίζεται αφενός µεν στην γεφύρωση του χάσµατος γνώσης ανάµεσα 

σε παλαιό και νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό και αφετέρου στην διατήρηση της 

γνώσης τους µέσω καταγραφής, χρήσης και ανάπτυξης της σε βάθος χρόνου. Κατ’ 

επέκταση, τα δύο παραπάνω ζητήµατα αποτέλεσαν σηµαντικό κίνητρο για την µελέτη 

της συγκεκριµένης επιστηµονικής περιοχής.  

Όσον αφορά το ζήτηµα του χάσµατος γνώσης λόγω της ηλικιακής διαφοράς των 

εργαζοµένων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, το παλαιό ηλικιακά προσωπικό 

είναι περισσότερο προσανατολισµένο στην εµπειρική µορφή της γνώσης (tacit-

knowledge oriented), ενώ το νέο ηλικιακά προσωπικό είναι περισσότερο 

προσανατολισµένο στην ρητή (explicit-knowledge oriented) µορφή της γνώσης 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). Οι συγγραφείς, στο θεµελιακό τους σύγγραµµα το 1995 

προχώρησαν στην παρουσίαση και ανάλυση των δύο παραπάνω µορφών γνώση (ρητή 

και άρρητη) πάνω στις οποίες δοµούν το µοντέλο δηµιουργίας γνώσης εντός των 

επιχειρήσεων (µοντέλο SECI). Συνοπτικά, η άρρητη γνώση, γνωστή και ως βαθιά 

προσωπική γνώση, είναι εκείνη η οποία αναφέρεται στα άτοµα βάσει των εµπειριών 

τους και συνυπάρχει µε πλήθος άλλων άυλων παραγόντων, όπως η εργασιακή 

κουλτούρα, οι προσωπικές πεποιθήσεις, οπτικές γωνίες για το θέµα, αξίες, κλπ. Από 

την άλλη, η ρητή γνώση είναι εκείνη η οποία εµπεριέχεται στις εταιρικές δοµές µε τη 

µορφή βάσεων δεδοµένων, πληροφοριών και αποθηκευµένων ρητών αλγορίθµων. 

Στη λογική αυτή, η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσµα 
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ανάµεσα στη ρητή και την άρρητη γνώση µέσω ενός προτεινόµενου µοντέλου 

διοίκησης γνώσης το οποίο βασίζεται στο µοντέλο των Nonaka & Takeuchi (1995).  

Επίσης, η προσφορά σ’ αυτή την επιστηµονική περιοχή εκτιµάται ότι θα 

συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τόσο σε παγκόσµιο όσο και 

σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη παγκόσµια επιστηµονική 

βιβλιογραφία, η διατήρηση της γνώσης εντός των οργανισµών, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας και την εν γένει ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων (Drucker, 1993; Kransdorff, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Επιπρόσθετα, όπως πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν, οι επιχειρήσεις οι οποίες 

λειτουργούν στη βάση της καλλιέργειας και διατήρησης της γνώσης αποκτούν 

µοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Drucker, 1993, 1994; Eraut, 1994; Itzkoff, 

2003; Petrash, 1996).   

Αναφορικά µε τη βιβλιογραφική µελέτη, η παρούσα διατριβή µελετά την διεθνή 

επιστηµονική βιβλιογραφία αναγνωρίζοντας δύο βασικές τάσεις στις στρατηγικές 

διοίκησης γνώσης. Η πρώτη τάση χαρακτηρίζεται ως λειτουργική (functional), 

σύµφωνα µε την οποία η γνώση ενυπάρχει ως µια αντικειµενική πραγµατικότητα του 

κόσµου και απλώς αναµένει την ανακάλυψη της  από τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Παρόµοιες απόψεις µπορεί κανείς να συναντήσει τόσο στον Hedlund (1994), όσο και 

στο σύγγραµµα των Nonaka & Takeuchi (1995). Η θεώρηση αυτή αντιπροσωπεύει 

µια αντικειµενική προσέγγιση της γνώσης, διατεινόµενη ότι η τελευταία ενυπάρχει 

κάτω από διαφορετικές µορφές και σε διάφορες τοποθεσίες. Η δεύτερη τάση 

χαρακτηρίζεται ως «διερµηνευτική» (interpretive) η οποία υποστηρίζει ότι η γνώση 

δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία, καθώς η ύπαρξή της δεν 

είναι ανεξάρτητη από την ανθρώπινη εµπειρία και τις κοινωνικές πρακτικές µάθησης 

και επίγνωσης (Schulze, 1998).  

Στην επιστήµη της διοίκησης οι τάσεις αυτές, γνωστές και ως επιστηµολογικά 

«παραδείγµατα» (paradigms), αποτελούν ένα διαχρονικό πεδίο διαµάχης ανάµεσα 

στους επιστήµονες, καθώς µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν υιοθετηθεί 

στη βάση µιας δυαδικότητας. ∆ηλαδή, οι απόψεις των επιστηµόνων επικεντρώνονταν 

ως επί τω πλείστον στις ακραίες θέσεις κάθε τάσης. Ωστόσο, µετά τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 εµφανίστηκαν µελέτες οι οποίες ασκούσαν κριτική αναφορικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των δύο αυτών «παραδειγµάτων», προτείνοντας µια 

ενδιάµεση  αντιµετώπιση των επιστηµονικών ζητηµάτων µε τη χρησιµοποίηση 
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στοιχείων τόσο από το διερµηνευτικό όσο και από το λειτουργικό παράδειγµα 

(multiple paradigm) (McAdam & McCreedy, 1999b; Nicolaidis, 1992; Nicolaidis, 

1997, Simkin, 1997). Πιο σηµαντικά, οι κριτικές αυτές εκτιµάται ότι προκλήθηκαν 

από την αδυναµία είτε των λειτουργικών, είτε των διερµηνευτικών «παραδειγµάτων» 

στο να αντιµετωπίσουν συνολικά τα προβλήµατα της διοικητικής επιστήµης 

(management science). 

Ως αποτέλεσµα, οι κριτικές αυτές σε συνδυασµό µε τη ενδελεχή µελέτη των 

«παραδειγµάτων» (λειτουργικό- διερµηνευτικό) µέσα από τη βιβλιογραφία που 

αφορά στα συστήµατα διοίκησης γνώσης, στα πλαίσια διεξαγωγής της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι µια αντίστοιχη προοπτική, 

περισσότερο ισορροπηµένη και τοποθετηµένη ανάµεσα στις δύο αυτές ακραίες τάσεις  

ενδεχοµένως να ήταν περισσότερο αποτελεσµατική αναφορικά µε τη διοίκηση της 

γνώσης στους οργανισµούς. Στα πλαίσια αυτού του «ενδιάµεσου», ή διαφορετικά 

ειπωµένου υβριδικού «παραδείγµατος», η διδακτορική διατριβή προτείνει ένα 

µοντέλο διοίκησης γνώσης το οποίο επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στη 

ρητή (λειτουργικό παράδειγµα) και την άρρητη (διερµηνευτικό παράδειγµα) γνώση, 

συµβάλλοντας παράλληλα στην αντιµετώπιση των διοικητικών ζητηµάτων που 

σχετίζονται µε τη γνώση στους οργανισµούς, στην βελτίωση της παραγωγικότητας 

του προσωπικού και στην βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία. 

Το µοντέλο διοίκησης γνώσης που προτείνεται από τη διδακτορική διατριβή 

χαρακτηρίζεται ως «Επικοινωνιακός και Γνωσιακός Υποκινητής - ΕΓΥ» 

(Communication and Knowledge Motivator – CKM), η δε εφαρµογή του, για τον 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς του,  πραγµατοποιήθηκε σε µια Ελληνική δηµόσια 

επιχείρηση, τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. 

Ειδικότερα, το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» 

αποτελείται από έξι (6) διαδοχικά στάδια. Τα στάδια αυτά είναι: α) η δηµιουργία 

κυψελών επικοινωνίας, β) η ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων, γ) η 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, δ) η εκπαίδευση – κατάρτιση στο εξωτερικό, ε) η 

δηµιουργία εκθέσεων γνώσης, ζ) η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης.  

Σηµαντικότερα, η ερευνητική διαδικασία, ως προς την εφαρµογή του µοντέλου 

προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα του, εξελίσσεται σε δύο βασικά 

τµήµατα: α) ο διαγνωστικό και β) το διαδραστικό.  
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Στο πρώτο τµήµα, το  «διαγνωστικό», πραγµατοποιούνται δύο µετρήσεις 

συγκεκριµένων µεγεθών. Ειδικότερα, η πρώτη διάγνωση πραγµατοποιείται το έτος 

2004, όπου µετράται ο δείκτης διοίκησης γνωστικών κεφαλαίων, ο δείκτης 

ικανοποίησης από την εργασία, η παραγωγικότητα, οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

παραγωγικότητας και οι δείκτες εργασιακής επιβάρυνσης. Η δεύτερη µέτρηση των 

παραπάνω µεγεθών λαµβάνει χώρα στο έτος 2008, δηλαδή µετά την εφαρµογή του 

µοντέλου «ΕΓΥ», από όπου και εξάγονται τα συµπεράσµατα της έρευνας ως προς την 

αποτελεσµατικότητά του. 

Στο δεύτερο τµήµα, το «διαδραστικό», λαµβάνει χώρα σε διαδοχικά στάδια η 

εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης», ανάµεσα 

στις δύο µετρήσεις που προαναφέρθηκαν και για χρονικό διάστηµα περίπου 

τεσσάρων ετών. Οι µετρήσεις λαµβάνονται χωριστά για τα στελέχη και χωριστά για 

το τεχνικό προσωπικό, ενώ εξ’ αρχής υφίσταται ο διαχωρισµός του δείγµατος σε 

νέους και παλαιούς εργαζοµένους. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι πριν από την 

αρχική µέτρηση (2004) πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής ανάλυση των εργασιών που 

εκτελούνται στην επιχείρηση-µελέτη περίπτωσης, στοχεύοντας στον υπολογισµό των  

συντελεστών αναγωγής της παραγωγικότητας ώστε να συγκρίνονται όλοι οι 

εργαζόµενοι υπό µια ενιαία βάση. Παράλληλα, οι υπολογισµοί αυτοί βοήθησαν 

σηµαντικά στον υπολογισµό ορισµένων συντελεστών εργασιακής επιβάρυνσης, τόσο 

ατοµικά, όσο και για τις οµάδες εργασίας του προσωπικού που συµµετείχε στην 

έρευνα. 

Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων και 

τη διατύπωση των συµπερασµάτων, αναφορικά µε την επίδρασή του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στην παραγωγικότητα το δείκτη 

διοίκησης γνώσης και την εργασιακή ικανοποίηση. Επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στην ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων. Οι προτάσεις που πλαισιώνουν τη 

διδακτορική διατριβή, µέσα από την ανάδειξη της σηµαντικότητας της παρούσας 

έρευνας, επιζητούν την δηµιουργία ερεθισµάτων για περεταίρω έρευνα από την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα, την παρακίνηση των επιχειρήσεων για την εφαρµογή 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης προκειµένου να βελτιωθεί η παραγωγικότητας τους 

και γενικότερα την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από την 

διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ακολουθεί η 
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κοστολόγηση των προτάσεων και η ανάλυση κόστους οφέλους της συνδυασµένης 

εφαρµογής τους στην επιχείρηση που χρησιµοποιείται ως µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ 

Α.Ε.). 
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Περίληψη 

Η σύγχρονη έννοια της διοίκησης γνώσης είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κοµµάτι των 

επιχειρηµατικών  πολιτικών και λειτουργιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των οργανισµών. Ειδικότερα, η συµβολή αυτή  εµφανίζεται ως µια σειρά 

διεργασιών και ενεργειών οι οποίες έχουν στόχο την λήψη, καλλιέργεια και εξέλιξη 

του διανοητικού κεφαλαίου, των εργαζοµένων, των στελεχών, αλλά και της 

διοίκησης. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται η αποτελεσµατικότητα της 

εφαρµογής ενός προτύπου υβριδικού µοντέλου διοίκησης γνώσης, χαρακτηριζόµενου 

ως «Επικοινωνιακός και Γνωσιακός Υποκινητής», προκειµένου να βελτιωθεί η 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων, να επιτευχθεί η δηµιουργία βάσεων 

οργανωσιακής µνήµης, να διαχειριστεί η γνώση µε αποτελεσµατικό τρόπο και να 

αντιµετωπιστούν τα κενά γνώσης µεταξύ παλαιών και νεοπροσλαµβανόµενων 

εργαζοµένων. Επίσης, µε την εφαρµογή του µοντέλου διερευνάται η βελτίωση του 

δείκτη «∆ιοίκησης Γνωστικών Κεφαλαίων» και του δείκτη  «ικανοποίησης από την 

εργασία». Το µοντέλο εφαρµόζεται σε µια Ελληνική, δηµοσίου δικαίου επιχείρηση, 

τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Α.Ε.), ο οποίος χρησιµοποιείται ως µελέτη 

περίπτωσης. 

Η εφαρµογή του µοντέλου εξελίσσεται σταδιακά σε τέσσερα έτη, ενώ λαµβάνει 

χώρα σε έξι διαδοχικά στάδια, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί από µόνο του ένα 

µικρό έργο διοίκησης διανοητικών κεφαλαίων µε συγκεκριµένη σκοπιµότητα. Τα 

στάδια αυτά είναι α) η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων, β) 

η διεξαγωγή συναντήσεων για ανταλλαγή άρρητης γνώσης, γ) τα ενδοεπιχειρησιακά 

σεµινάρια, δ) η εκπαίδευση εκτός της επιχείρησης, ε) η διοργάνωση εκθέσεων 

γνώσης και στ) η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, υποστηρίζονται από την παγκόσµια ακαδηµαϊκή 

βιβλιογραφία και φανερώνουν µια σαφή θετική επίδραση του µοντέλου στην 

παραγωγικότητα, τόσο των παλαιών, όσο και των νεοπροσλαµβανόµενων 

υπαλλήλων. Επιπλέον, παρατηρούνται θετικές µεταβολές σε δείκτες, όπως ο δείκτης 

διοίκησης γνώσης και ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία. Η διατριβή 

ολοκληρώνεται µε µια σειρά προτάσεων τόσο δοµικού, όσο και διαρθρωτικού 

χαρακτήρα, οι οποίες βασίζονται στα συµπεράσµατα της έρευνας και αποσκοπούν 

στην βελτίωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών που σχετίζονται µε τη γνώση, στη 
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βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και στο σχεδιασµό και εφαρµογή 

«µόνιµων» συστηµάτων διοίκησης γνωστικών κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Τα 

οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα διδακτορική διατριβή αφορούν α) στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα, η οποία δύναται να συνεχίσει περεταίρω την έρευνα στο 

συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο ώστε να βελτιώσει το ήδη υπάρχον επιτυχηµένο 

µοντέλο, β) στην κοινωνία, η οποία µέσα από αντίστοιχα προγράµµατα διοίκησης 

γνώσης είναι σε θέση επιτύχει υψηλότερη παραγωγικότητα και ευηµερία και γ) στην 

εθνική οικονοµία η οποία µέσα από τα συστήµατα διοίκησης γνώσης δύναται να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. 

Αbstract 

 

The contemporary concept of Knowledge Management is already an integral part of 

business operations, contributing in the growth and development of organizations. In 

particular, this contribution appears as a sequence of processes which aim on the 

capture, cultivation and growth of the intellectual capital, of the employees, of the 

executives and of the general management. 

In the present thesis, we study the effectiveness of the implementation of a hybrid 

knowledge management system model, characterized as “Communication and 

Knowledge Motivator - CKM” on the productivity increase of the workers, on the 

formulation of a basic organizational memory, on the efficient knowledge 

management and on the treatment of knowledge gap between old and recently 

recruited personnel. Moreover, by the implementation of the CKM model we study 

the knowledge management index and also the job satisfaction improvement. Our 

model is applied in a Greek public state organization, the Hellenic Railways S.A. 

which is used as a case study. 

The application of the CKM model is evolved in approximately four years, while it 

takes place in 6 successive steps. Each step is a small knowledge management project 

itself, with specific intentions. Those steps are a) the build-up of communication 

channels between employees, b) the organization of frequent get-togethers in order to 

improve tacit knowledge exchange, c) the in-company seminars d) the training 

programs organized outside the company, e) the organization of knowledge fairs and 

f) the design and implementation of knowledge tanks. 
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Results, being supported from the academic literature, indicate that there is a 

significant positive impact of the CKM model application on each worker’s 

productivity (old and recently hired staff), while a positive impact is also observed on 

specific indexes, like the knowledge management diagnostic tool and the job 

satisfaction index. 

The present thesis is completed with a series of structural set of proposals which 

are based on the research conclusions and aim on the improvement of business 

processes, on the improvement of workers’ productivity and also on the creation and 

implementation of continues and permanent knowledge management system. 

The benefits that arise from the present doctoral dissertation concern a) the 

academic community, which has the ability to continue further the research in this 

specific field in order to improve the already successful model, b) the society, which 

through relevant knowledge management programs is in a position to achieve higher 

productivity and prosperity and c) the national economy, which thorough knowledge 

management systems can find a way to improve its competitiveness.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Εισαγωγή 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κίνητρα, ο σκοπός, οι στόχοι της έρευνας, 

και αναλύονται οι πρωτοτυπίες της διδακτορικής διατριβής. Εν συνεχεία 

παρουσιάζεται η δοµή της διατριβής και αναλύεται σχηµατικά το µοντέλο της 

ερευνητικής διαδικασίας.  

 

1.1  Τα κίνητρα της διδακτορικής διατριβής 
 

Ένα από τα βασικά ερεθίσµατα για την γέννηση της ιδέας της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, όπως ήδη αναφέρθηκε στον πρόλογο, αποτέλεσε η δυσκολία µετάδοσης 

και διατήρησης της γνώσης εντός των επιχειρήσεων. Η δυσκολία αυτή, όπως 

υποστηρίζεται από ένα σηµαντικό αριθµό ερευνητών, είναι εντονότερη ιδιαίτερα 

εντός οργανισµών οι οποίοι ελέγχονται από το δηµόσιο (Cole, 1988). 

Ως πρώτο κίνητρο καθοριστικής σηµασίας για την σύλληψη, το σχεδιασµό και 

εφαρµογή της διδακτορικής διατριβής χαρακτηρίζεται, παράλληλα µε τις 

πανεπιστηµιακές σπουδές του συγγραφέα, η επαγγελµατική του εµπειρία σε έναν 

οργανισµό, τον οργανισµό σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε), ο οποίος αποτελεί ένα 

παράδειγµα κρατικής επιχείρησης µε δοµικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες, καθώς 

εµφανίζει σαφείς δυσκολίες µετάδοσης και διατήρησης της εταιρικής γνώσης. Στη 

διαπίστωση αυτή συναινεί και η µελέτη της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας, 

αποδεικνύοντας ότι εµφανίζεται ένας σηµαντικός αριθµός περιπτώσεων στελεχών και 

γενικότερα εργαζοµένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις οι 

οποίες αδυνατούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα διανοητικά τους κεφάλαια 

(Drucker, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995), κατ’ αναλογία µε τη µελέτη περίπτωσης 

στην οποία εφαρµόζεται το προτεινόµενο µοντέλο της διδακτορικής διατριβής. 

Συνεπώς, η αδυναµία της διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων έχει σαν αποτέλεσµα 

οι εργαζόµενοι να συνταξιοδοτούνται, παίρνοντας µαζί τους την εµπειρία και τις 

γνώσεις ετών, µε αποτέλεσµα την απαίτηση εκ νέου κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις 

προκειµένου να εκπαιδεύσουν και να ενσωµατώσουν νέο προσωπικό στις τάξεις τους 

(Davenport, 1996).  
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Ένα δεύτερο κίνητρο για την διεξαγωγή της παρούσας διδακτορικής διατριβής, 

αποτέλεσε και η επιθυµία για τη διερεύνηση της συσχέτισης της γνώσης, η οποία 

βρίσκεται και διαχέεται µέσα στην εκάστοτε επιχείρηση, µε την παραγωγικότητα 

τόσο των εργαζοµένων ατοµικά όσο και των οµάδων εργασίας. Η παραγωγικότητα 

αυτή καθαυτή είναι ένας πολυσύνθετος παράγοντας, ο οποίος συµβάλλει καθοριστικά 

τόσο στην βραχυπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική εξέλιξη των επιχειρήσεων, όσο και 

στην στρατηγική τους πορεία και την εντέλει χωροθέτησής τους  στο επιχειρηµατικό 

γίγνεσθαι. Η παραγωγικότητα, τόσο ως απλός λογιστικός όρος, όσο και ως 

πολυσύνθετος κοινωνικοπολιτιστικός παράγοντας εξέλιξης της επιχειρηµατικής 

ανάπτυξης εξαρτάται από πληθώρα άλλων υπο-παραγόντων όπως η εκπαίδευση, το 

περιβάλλον εργασίας, οι ανθρώπινες σχέσεις εντός των κοινωνικών οµάδων εργασίας 

κ.ο.κ. (ILO, 2005). 

 

1.2  Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής 
 

Με βάση τα κίνητρα που αναλύθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, η παρούσα 

διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό σκοπό να συµβάλλει στις επιστηµονικές έρευνες 

της διοικητικής επιστήµης µέσα από το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός µοντέλου 

επικοινωνίας, διάχυσης και διάχυσης της γνώσης εντός των οργανισµών (µοντέλο 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης»). Ειδικότερα, αποσκοπεί στην  

πρόταση ενός µοντέλου διοίκησης γνώσης, ανοικτό προς κρίση και εξέλιξη, το οποίο 

επιδρά θετικά στην αύξηση της ατοµικής αλλά και συλλογικής παραγωγικότητας, 

ενδυναµώνοντας παράλληλα την οργανωσιακή δέσµευση των εργαζοµένων και την 

ικανοποίηση από την εργασία. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή του συγκεκριµένου 

µοντέλου στον ΟΣΕ A.E. αποσκοπεί πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας, 

στην κάλυψη του γνωστικού κενού το οποίο δηµιουργήθηκε καθώς η επιχείρηση δεν 

προσέλαβε εγκαίρως τεχνικό κυρίως προσωπικό προκειµένου να συνεχιστεί η 

εκτέλεση του έργου της χωρίς προβλήµατα στο µέλλον.  

Γενικότερα, η έρευνα αποσκοπεί στην εφαρµογή ενός µοντέλου το οποίο 

ενδέχεται να οδηγεί στη µείωση του χάσµατος γνώσης µεταξύ παλαιών και νέων 

εργαζοµένων, ή διαφορετικά, του χάσµατος ανάµεσα στη ρητή και την άρρητη µορφή 

των διανοητικών κεφαλαίων. Τα ζητήµατα αυτά χαρακτηρίζονται ως παράγοντες 
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«κλειδιά» στην οικονοµική και αναπτυξιακή προοπτική των οργανισµών (Davenport 

1996; Drucker, 1993). 

 

1.3  Οι στόχοι της διδακτορικής διατριβής 
 

Οι στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής επικεντρώνονται στην βελτίωση 

των επιχειρηµατικών πολιτικών και λειτουργιών που σχετίζονται µε τη διοίκηση της 

γνώσης, αλλά και στην εδραίωση συγκεκριµένων στρατηγικών µε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα αποτελεσµατικότητας, για την δηµιουργία των βάσεων οργανωσιακής 

µνήµης. 

Ειδικότερα, ο βασικός αντικειµενικός στόχος της διατριβής είναι η 

µοντελοποίηση διοικητικών πρακτικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του 

προσωπικού, αλλά και η γεφύρωση του χάσµατος γνώσης µεταξύ ετερογενών 

οµάδων εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, οι ετερογενείς οµάδες ενδέχεται να εµφανίζουν 

πολλές διαφορές, µεταξύ των οποίων είναι η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά 

και η πολιτισµική διαφορετικότητα. Στη λογική αυτή, το µοντέλο στοχεύει στην 

γεφύρωση αυτών των χασµάτων, µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα εκπαίδευσης 

κι διάχυσης της γνώσης εντός των οργανισµών. 

Επίσης, ένας άλλος βασικός στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση για το ποια 

µορφή εκπαίδευσης του προσωπικού επηρεάζει περισσότερο την παραγωγικότητα, 

την οργανωσιακή δέσµευση και την ικανοποίηση από την εργασία. 

Επιπρόσθετα, σηµαντικός στόχος της διατριβής είναι η δηµιουργία των βάσεων 

οργανωσιακής µνήµης, έτσι ώστε η πολύτιµη γνώση των εργαζοµένων να παραµείνει 

στην επιχείρηση και να είναι διαθέσιµη προς εκµετάλλευση και καλλιέργεια από τις 

επερχόµενες γενιές εργαζοµένων. Το βασικότερο στάδιο δε για την δηµιουργία 

βάσεων οργανωσιακής µνήµης είναι ο σχεδιασµός και υλοποίηση των δεξαµενών 

γνώσης (knowledge repositories), µε τη βοήθεια τόσο των ειδικών για το θέµα αυτό, 

όσο και των εργαζοµένων οι οποίοι κατέχουν υψηλή εµπειρική γνώση (tacit 

knowledge) και βρίσκονται σε ηλικιακό στάδιο κοντά στη συνταξιοδότηση. 

Τέλος, αναδυόµενος στόχος είναι η καταγραφή µε εξαιρετική λεπτοµέρεια όλων 

των εκτελούµενων εργασιών στη µελέτη περίπτωσης ΟΣΕ Α.Ε), τουλάχιστον στα 

συγκροτήµατα τα οποία µελετήθηκαν και η αναγωγή τους σε σταθµισµένα 

παραγωγικά αποτελέσµατα, µε βάση πρότυπα τα οποία θεσπίστηκαν κατά την έναρξη 
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της µελέτης. Ο εξορθολογισµός δε και η σύγκριση όλων των διαφορετικών εργασιών 

που εκτελούνταν από τους τεχνικούς υπαλλήλους υπό µία ενιαία βάση, τόσο για την 

άµεση σύγκριση της παραγωγικότητας των τµηµάτων, όσο και για τον υπολογισµό 

του δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, ήταν ιδιαίτερης σηµασίας για την µελέτη 

περίπτωσης. Ο υπολογισµός του συγκεκριµένου αυτού δείκτη παρέχει µια σαφή 

εικόνα τόσο ανά οµάδα εργαζοµένων, όσο και ατοµικά, αναφορικά µε το µέγεθος 

εργασιακής «καταπόνησης» των παραγωγικών συντελεστών. 

Σε ότι αφορά τις επιδιώξεις της διδακτορικής διατριβής, η παρούσα µελέτη 

αποτελεί και µια προσπάθεια διερεύνησης των συµπεριφορών των δύο µεγάλων 

κατηγοριών εργαζοµένων, του παλαιού και του νέου προσωπικού, µέσα από το 

πρίσµα της διοίκησης γνώσης, πλαισιωµένο από άλλες µεταβλητές ελέγχου. Οι 

µεταβλητές αυτές σχετίζονται µε την ηλικία του προσωπικού, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το 

συντελεστή εργασιακής επιβάρυνσης, ο οποίος θα αναλυθεί διεξοδικά στο κεφάλαιο 

έξι (µεθοδολογία) και την επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι η παρουσία και 

προσφορά του εργαζοµένου µέσα από συγκεκριµένες οµάδες εργασίας µε ορισµένα 

ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

 

 

1.4  Οι πρωτοτυπίες και τα οφέλη της διδακτορικής διατριβής 
 

Πέντε είναι οι βασικές πρωτοτυπίες οι οποίες χαρακτηρίζουν την παρούσα 

διδακτορική διατριβή. Πρώτον, η βασική πρωτοτυπία εντοπίζεται στην ανάπτυξη του 

«υβριδικού παραδείγµατος» στη θεωρία της διοίκησης γνώσης, αποκλίνοντας από τις 

δυαδικές θεωρήσεις που είχαν αναπτυχθεί κατά κόρον µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, οι 

όροι της λειτουργικής (functional) και της διερµηνευτικής (interpretive) προσέγγισης 

της διοίκησης γνώσης περικλείουν, ως επί τω πλείστον, τις διαφορετικές φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται είτε στην πεποίθηση ότι η γνώση αποτελεί έναν 

δυναµικά απτό και κατανοητό πόρο, είτε στην άποψη ότι η γνώση αναδύεται  και 

ταυτόχρονα συνδέεται άρρηκτα µε το ανθρώπινο διανοητικό κεφάλαιο αντίστοιχα. Η 

ανάπτυξη του υβριδικού «παραδείγµατος» συνδυάζει στοιχεία και από τις δύο 

ακραίες θεωρήσεις (λειτουργική και διερµηνευτική) προκειµένου να επιτυγχάνουν οι 



 
5 

 

οργανισµοί τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση στην οποία 

δοµείται το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». 

Η δεύτερη βασική πρωτοτυπία έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη έρευνα 

επικεντρώνεται στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός πρότυπου 

υβριδικού µοντέλου διοίκησης γνώσης, το οποίο δύναται να χρησιµοποιηθεί ως 

υποκινητής επικοινωνίας και διάχυσης γνώσης στους οργανισµούς, προκειµένου να 

βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να γεφυρωθεί το γνωστικό χάσµα µεταξύ ρητής και 

άρρητης γνώσης στις οµάδες εργαζοµένων.  Ειδικότερα, το µοντέλο «Επικοινωνιακής 

και Γνωσιακής Υποκίνησης» αποτελεί την εξέλιξη του µοντέλου SECI των Nonaka & 

Takeuchi (1995) και βασίζεται σε έξι διαδοχικά στάδια («ba», σύµφωνα µε τους 

Nonaka et al., 2000)  τα οποία στοχεύουν στην διοίκηση της γνώσης εντός των 

οργανισµών. Τα στάδια αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε στον πρόλογο, είναι: α) η 

δηµιουργία κυψελών επικοινωνίας, β) η ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων, 

γ) η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, δ) η εκπαίδευση – κατάρτιση στο εξωτερικό, ε) η 

δηµιουργία εκθέσεων γνώσης, ζ) η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης. 

Επιπρόσθετα, ως τρίτη πρωτοτυπία χαρακτηρίζεται το γεγονός της διαχρονικής 

εφαρµογής του υβριδικού µοντέλου (long-run research) σε µια δηµόσια επιχείρηση 

(µελέτη περίπτωσης). Στη βάση αυτή, η σηµαντική πρωτοτυπία οφείλεται στο 

γεγονός ότι για πρώτη φορά, σε τέτοια κλίµακα, από όσο είναι γνωστό, διενεργήθηκε 

µια µελέτη στην Ελλάδα, στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή της διοίκησης γνώσης 

και της επίδρασής της στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

Τέταρτον, το στοιχείο της συσχέτισης των µοντέλων διοίκησης γνώσης µε την 

«λογιστική φύση» των δεδοµένων παραγωγής, καθιστούν την παρούσα διατριβή ως 

πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα, από όσο είναι γνωστό, καταγραφής και ελέγχου της 

ανταπόκρισης οµάδων εργαζοµένων σε προγράµµατα προοδευτικής «καλλιέργειας» 

κινήτρων αύξησης της απόδοσης και ενδυνάµωσης της εταιρικής αφοσίωσής τους 

µέσω της διοίκησης γνώσης.   

Τέλος πέµπτον, αναφορικά µε τις πρωτοτυπίες, η διατριβή αναδεικνύει 

ταυτόχρονα και την  χρηστικότητα διαφόρων εκπαιδευτικών µεθόδων, όπως π.χ. η 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, η εκπαίδευση εκτός της επιχείρησης, η δηµιουργία 

δεξαµενών γνώσης κ.λ.π., µέσα από την εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής 

και Γνωσιακής Υποκίνησης». 
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Με βάση τις πρωτοτυπίες, εκτιµάται ότι τα οφέλη από την παρούσα διδακτορική 

διατριβή είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, η γεφύρωση του γνωστικού χάσµατος µεταξύ 

των εργαζοµένων, η ανάπτυξη δεσµών µεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης, η 

ανάπτυξη της οργανωσιακής δέσµευσης και η βελτίωση της ικανοποίησης από την 

εργασία είναι παράγοντες οι οποίοι δηµιουργούν τις συνθήκες για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και συνεπώς τις συνθήκες της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής προοπτικής των οργανισµών (Davenport & Prusak, 1998; Drucker 

1993,1994; Zack, 1999b).  

Επίσης, τα οφέλη από την συγγραφή της διδακτορικής διατριβής εκτιµάται ότι 

µπορούν να επιµεριστούν περεταίρω σε τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα, η οποία δύναται να αξιολογήσει, να βελτιώσει και να 

αναπτύξει το προτεινόµενο µοντέλο «ΕΓΥ». Το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στη 

βιοµηχανία, η οποία θα µπορέσει να εφαρµόσει το µοντέλο προκειµένου να βελτιώσει 

την παραγωγικότητα, µέσω της οργανωσιακής δέσµευσης και της ικανοποίησης από 

την εργασία των εργαζοµένων. Παράλληλα, ανοίγουν οι ορίζοντες για µια 

συνεργασία ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και βιοµηχανίας µε σκοπό την εξέλιξη από 

κοινού του µοντέλου «ΕΓΥ» και την δηµιουργία συνθηκών για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Το τρίτο πεδίο αναφέρεται στους εργαζόµενους, οι 

οποίοι µέσα από το µοντέλο θα είναι ενδεχοµένως σε θέση να «ευηµερήσουν» και να 

αισθάνονται περισσότερο ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, να παράγουν 

περισσότερο και να αισθάνονται περισσότερο αφοσιωµένοι στην αποστολή του 

οργανισµού µε τον οποίο όχι απλώς συνεργάζονται αλλά συνδηµιουργούν. 

Ολοκληρώνοντας, το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» 

είναι, πιστεύουµε, σε θέση να δηµιουργήσει αφενός µεν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στους οργανισµούς που θα το υιοθετήσουν και αφετέρου να βοηθήσει µε τον τρόπο 

αυτό την αναπτυξιακή προοπτική της εθνικής οικονοµίας. 

 

1.5  Η δομή της διδακτορικής διατριβής 

 

Η διδακτορική διατριβή αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια. Πριν από το πρώτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο γενικός πρόλογος, οι ευχαριστίες, η περίληψη της 

διατριβής και τα περιεχόµενα. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση σχετικά µε τα κίνητρα, τους 

σκοπούς και τους στόχους της διδακτορικής διατριβής, ενώ καταδεικνύονται οι 

πρωτοτυπίες της. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η δοµή της διατριβή, µε την ταυτόχρονη 

σχηµατοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται, πρώτον, οι βασικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις της διοίκησης γνώσης και διερευνάται ο ρόλος της στο µεταβαλλόµενο 

κόσµο. Ειδικότερα, αναλύεται α) η επιστηµονική διάσταση της γνώσης, β) ο ρόλος 

της στο νέο οικονοµικό περιβάλλον και γ) τα βασικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που βασίζονται στη γνώση. ∆εύτερον, παρουσιάζεται η επιστηµολογική 

ανάλυση του όρου της διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων. Επίσης, παρουσιάζονται 

θεµελιώδεις κατηγοριοποιήσεις της γνώσης µέσα από τη βιβλιογραφία, από τις οποίες 

προκύπτουν οι διαφορετικές φιλοσοφίες σχετικά µε τις στρατηγικές διοίκησης της 

γνώσης. Τρίτον, παρουσιάζεται η ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων της 

διοίκησης γνώσης. Ειδικότερα, αναλύεται τόσο το λειτουργικό (functional) όσο και 

το διερµηνευτικό (interpretive) επιστηµολογικό παράδειγµα (paradigm), ενώ 

λαµβάνει χώρα η αναφορά σε θεµελιακές εφαρµογές και λειτουργίες της διοίκησης 

γνώσης, οι οποίες δεν δύναται να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω 

αναφερόµενες δυαδικά αντίθετες προσεγγίσεις.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης 

γνώσης µέσα από την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας (θεωρητική και 

εµπειρική) και αναλύεται ο ρόλος των συστηµάτων διοίκησης γνώσης για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Επίσης διερευνώνται οι σχέσεις 

διοίκησης γνώσης, παραγωγικότητας και ικανοποίησης από την εργασία, αλλά και η 

σχέση παραγωγικότητας και ηλικίας εργαζοµένων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο λαµβάνει χώρα η κριτική ανασκόπηση της υφιστάµενης 

βιβλιογραφίας που µελετήθηκε, ενώ αναδεικνύονται οι βιβλιογραφικές και 

ερευνητικές ελλείψεις (ερευνητικό κενό), πεδίο στο οποίο επιθυµεί να συµβάλλει η 

συγκεκριµένη έρευνα. Επίσης, µέσα από την ανάδειξη του ερευνητικού κενού, 

αναδύεται το υβριδικό «παράδειγµα» στη διοίκηση γνώσης και καταδεικνύεται ο 

ρόλος του στο βιοµηχανικό κλάδο. Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύεται η δοµή του 

προτεινόµενου µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» και 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήµατα – υποθέσεις, τα οποία ερευνά η παρούσα 

διδακτορική διατριβή.  
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Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η επιχείρηση (µελέτη περίπτωσης), στην οποία 

εφαρµόζεται το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης», ενώ 

παρουσιάζονται τα οικονοµικά δεδοµένα και ο ρόλος της στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η ερευνητική διαδικασία της 

διατριβής. Επίσης, παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη των βηµάτων της διδακτορικής 

διατριβής, και αναλύεται και το δείγµα  των εργαζοµένων, το οποίο συµµετέχει στην 

έρευνα. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε δύο διαδοχικά µέρη τα αποτελέσµατα 

της έρευνας. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζοντα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αναφορικά µε τη µεταβολή της παραγωγικότητας των τεχνικών υπαλλήλων 

της µελέτης περίπτωσης, τη µεταβολή των δεικτών παραγωγικότητας, τη µεταβολή 

του δείκτη διοίκησης γνώσης και τη µεταβολή του δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία ως επακόλουθο της επίδρασης του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης». Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα παλινδροµικά 

µοντέλα της έρευνας.  

Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί, στο πρώτο µέρος, ο έλεγχος των υποθέσεων της 

διατριβής, η συζήτηση στα ζητήµατα της παραγωγικότητας, η συζήτηση για την 

επίδραση του µοντέλου «ΕΓΥ» στους δείκτες διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης 

από την εργασία και οι προτάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στη βελτίωση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, εστιάζοντας στην αρτιότερη διοίκηση της γνώσης και 

την εφαρµογή αποτελεσµατικότερων προγραµµάτων κατάρτισης, έχοντας ως 

απώτερο στόχο πάντα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του «κόστους 

συναλλαγών» µεταξύ των εργαζοµένων. Επίσης, παρουσιάζεται η κοστολόγηση των 

προτάσεων της διατριβής, συνοδευόµενη από την ανάλυση κόστους-οφέλους από την 

συνδυασµένη εφαρµογή τους στην επιχείρηση που χρησιµοποιείται ως µελέτη 

περίπτωσης. Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου λαµβάνει χώρα µια σύνοψη της 

διδακτορικής διατριβής και η διατύπωση των συµπερασµάτων. Επίσης, στο τέλος του 

κεφαλαίου αναλύονται οι περιορισµοί της ερευνητικής διαδικασίας.  

Στο τέλος, παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές αναφορές από την παγκόσµια 

επιστηµονική βιβλιογραφία. Επίσης, παρουσιάζονται τα παραρτήµατα, τα οποία ως 

επί το πλείστον περιέχουν διαγράµµατα και επεξηγηµατικούς πίνακες επί των 

αποτελεσµάτων, στοιχεία τα οποία, για την οικονοµία του χώρου, δεν ήταν δυνατόν 

να παρουσιαστούν στην συγγραφική ροή της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
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Ειδικότερα, στο παράρτηµα Α παρουσιάζονται τα µεταφρασµένα ερωτηµατολόγια 

(στην Ελληνική γλώσσα) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα. Στο παράρτηµα 

Β, παρουσιάζονται διαγράµµατα τα οποία αφορούν στην υποστήριξη της 

παρουσίασης ορισµένων εκ των αποτελεσµάτων. 

Στις αµέσως επόµενες σελίδες παρουσιάζεται σχηµατικά τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας και η εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» στην εταιρία – µελέτη περίπτωσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ερευνητική διαδικασία περιλαµβάνει δύο 

τµήµατα, όπως έχει αναφερθεί:  α) το διαγνωστικό τµήµα, και το διαδραστικό. Το 

διαγνωστικό τµήµα εξετάζει την κατάσταση ορισµένων µεγεθών σε δύο χρονικά 

σηµεία (2004 & 2008), ενώ το διαδραστικό περιλαµβάνει την εφαρµογή του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στην επιχείρηση-µελέτη περίπτωσης.  

 

 

 
 



Σχεδιασµός 
διδακτορικής 
διατριβής και 
ανάλυση της 
οντολογίας της 
∆ιοίκησης 
Γνώσης

Μελέτη του διερµηνευτικού 
«παραδείγµατος» στη 
διοίκηση γνώσης

-Θεωρ. πλαίσ. κοιν. διεργ.
-Η αντιληπτικότητα

-Η αναγκαία ποικιλία
-Στοχασµός στη δράση

-Μέθ. δοµηµ. επίλ. προβλ.

Μελέτη του λειτουργικού 
«παραδείγµατος» στη 
διοίκηση γνώσης

-Θεωρητικά  πεδία 
διανοητικών κεφαλαίων

- Θεωρητικά  πεδία 
κατηγοριοποίησης της γνώσης

Εκτίµηση 
των 

βιβλιογρα-
φικών και 
ερευνητι-
κών

ελλείψεων

Στρατηγικές 
προσεγγίσεις της 
διοίκησης γνώσης 

και 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα

Κριτική ανάλυση 
βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης και 
ανάδυση του 
υβριδικού 

«παραδείγµατος» 
στη διοίκηση 
γνώσης

∆ιατύπωση 
ερευνητικών 
ερωτηµάτων -
υποθέσεων

Σχεδιασµός του 
µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής 
Υποκίνησης» στη 

βάση των 
βιβλιογραφικών 
και ερευνητικών 

ελλείψεων

Διαγνωστικό Ερευνητικό Τμήμα (2004)

Μελέτη και κριτική ανάλυση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας

Προετοιµασία 
εφαρµογής του 
µοντέλου 

«Επικοινωνιακής  και 
Γνωσιακής Υποκίνησης»

Μέτρηση των πρότυπων 
χρόνων των εργασιών

Αρχική µέτρηση (2004)
Τεχνικό προσωπικό

•Μέτρηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων

•Μέτρηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης

•Υπολογισµός επιµέρους συντελεστών αναγωγής παραγωγικότητας

•Υπολογισµός δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης ανά εργαζόµενο και ανά οµάδα εργασίας
•Μέτρηση µέσης πραγµατικής παραγωγικότητας των τελευταίων τεσσάρων µηνών

•Υπολογισµός µέσης σταθµισµένης παραγωγικότητας µε βάση του συντελεστές αναγωγής παραγωγικότητας
•Υπολογισµός ∆εικτών κοστολογικής ανάλυσης (TMX/ΕΩ, €/ΤΜΧ, €/ΕΩ)

Αρχική µέτρηση (2004)
Στελέχη

•Μέτρηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων

•Μέτρηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης

Σχήµα 1.1: Σχηµατοποίηση ερευνητικής διαδικασίας – µοντέλου



Εφαρµογή του 
πρώτου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής
Υποκίνησης» –
∆ηµιουργία 
Chatrooms

Κοινή εφαρµογή 
για στελέχη και 

τεχνικό 
προσωπικό, σε 
διαφορετικούς 

χώρους

Διαδραστικό ερευνητικό τμήμα

-Πρώτη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

Εφαρµογή του 
δεύτερου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής 
Υποκίνησης» –

Συχνές 
συναντήσεις για 

ανταλλαγή 
άρρητης γνώσης
Κοινή εφαρµογή 
για στελέχη και 

τεχνικό 
προσωπικό , σε 
διαφορετικούς 

χώρους

-∆εύτερη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

Εφαρµογή του 
τρίτου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής
Υποκίνησης» –

Ενδο-
επιχειρησιακά 
σεµινάρια

Κοινή εφαρµογή 
για στελέχη και 

τεχνικό 
προσωπικό , σε 
διαφορετικούς 

χώρους

-Τρίτη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

1ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 2ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 3ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ.

Εφαρµογή του 
τετάρτου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής 
Υποκίνησης» –
Εκπαίδευση 
εκτός της 

επιχείρησης

Κοινή εφαρµογή 
για στελέχη και 

τεχνικό 
προσωπικό

-Τέταρτη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

Εφαρµογή του 
πέµπτου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής
Υποκίνησης» –
∆ηµιουργία 

εκθέσεων γνώσης 
(Knowledge 

Fairs)
Κοινή εφαρµογή 
για στελέχη και 

τεχνικό 
προσωπικό

-Πέµπτη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

Εφαρµογή του 
έκτου βήµατος 
του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής 
και Γνωσιακής
Υποκίνησης» –
∆ηµιουργία 
δεξαµενών 
γνώσης

Συνεργασία 
στελεχών και 
τεχνικού 

προσωπικού

-Έκτη περίοδος 
σταθεροποίησης 

διάρκειας τεσσάρων 
µηνών.

-Λήψη τεσσάρων 
διαδοχικών 

µετρήσεων της 
παραγωγικότητας 
των τεχνικών 
υπαλλήλων (µία 

µέτρηση ανά µήνα)

1ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 2ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 3ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ.

4ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 5ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ. 6ο Βήμα μοντέλου Ε.Γ.Υ.

Σχήµα 1.2: Συνέχεια - Σχηµατοποίηση ερευνητικής διαδικασίας – µοντέλου



Τελική  µέτρηση (2008)
Τεχνικό προσωπικό

•Μέτρηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων

•Μέτρηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης

•Μέτρηση µέσης πραγµατικής παραγωγικότητας των τελευταίων τεσσάρων µηνών (στην
περίοδο σταθεροποίησης έξι)
•Υπολογισµός µέσης σταθµισµένης παραγωγικότητας µε βάση του συντελεστές αναγωγής

παραγωγικότητας για την περίοδο σταθεροποίησης έξι

Τελική  µέτρηση (2008)
Στελέχη

•Μέτρηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων

•Μέτρηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης

Διαγνωστικό ερευνητικό τμήμα (2008)

Υπολογισµοί  διαφοροποιήσεων  µεταξύ  2004  και  2008
Στελέχη

•∆ιαφοροποίηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων
•∆ιαφοροποίηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης

Υπολογισµοί  διαφοροποιήσεων  µεταξύ  2004  και  2008
Τεχνικό προσωπικό

•∆ιαφοροποίηση δείκτη διαχείρισης γνωστικών κεφαλαίων
•∆ιαφοροποίηση δείκτη επαγγελµατικής ικανοποίησης
•∆ιαφοροποίηση µέσης πραγµατικής παραγωγικότητας µεταξύ 2004και 2008
•∆ιαφοροποίηση παραγωγικότητας µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου
•∆ιαφοροποίηση µέσης σταθµισµένης παραγωγικότητας µε βάση του συντελεστές αναγωγής

παραγωγικότητας µεταξύ 2004και 2008παραγωγικότητας για την περίοδο σταθεροποίησης έξι

•Υπολογισµός δεικτών κοστολογικής ανάλυσης (TMX/ΕΩ, €/ΤΜΧ, €/ΕΩ)
παραγωγικότητας µεταξύ 2004και 2008
•∆ιαφοροποίηση µέσης σταθµισµένης παραγωγικότητας µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου
•∆ιαφοροποίηση δεικτών αποδοτικότητας (TMX/ΕΩ, €/ΤΜΧ, €/ΕΩ)

Καταγραφή 
αποτελεσµάτων 

Στατιστική ανάλυση

∆ιεξαγωγή 
συµπερασµάτων –
αξιολογική ανάλυση 
των  ερευνητικών 

υποθέσεων

∆ιατύπωση προτάσεων
∆ιατύπωση προτάσεων 
για µελλοντική έρευνα

Σχήµα 1.3: Συνέχεια σχηµατοποίηση ερευνητικής διαδικασίας – µοντέλου

∆ιατύπωση 
πιθανών 
αδυναµιών 

της 
έρευνας-
διατριβής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η διοίκηση γνώσης στο σύγχρονο περιβάλλον και τα επιστημολογικά 

«παραδείγματα» 

 

Στο κεφάλαιο πραγµατεύονται θεωρητικά ζητήµατα που αφορούν στη γνώση στο 

σύγχρονο κόσµο τα οποία παρουσιάζονται σε τρία µέρη. Ειδικότερα, στο πρώτο 

µέρος (παράγραφος 2.1) παρουσιάζεται η διοίκηση γνώσης ως µια επιστηµονική 

περιοχή έρευνας,  αναλύονται τα νέα οικονοµικά πρότυπα βασισµένα στους 

διανοητικούς πόρους και αναδεικνύεται µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια 

των οργανισµών που είναι προσανατολισµένοι στη γνώση. Στο δεύτερο µέρος 

(παράγραφοι 2.2 έως και 2.3)  παρουσιάζονται οι βασικές θεωρήσεις αναφορικά µε το 

τι ακριβώς είναι η διοίκηση γνώσης στα πλαίσια των επιστηµολογικών ορισµών, 

αλλά και οι θεµελιώδεις και αντιπροσωπευτικές κατηγοριοποιήσεις της γνώσης. 

Στο τρίτο µέρος (παράγραφοι 2.4 έως και 2.5) λαµβάνει χώρα η διερεύνηση των 

διαφόρων προσεγγίσεων της διοίκησης γνώσης, στη βάση ενός γενικού διαχωρισµού. 

Ο διαχωρισµός αυτός αφορά στην διοίκηση γνώσης µε βάση το λειτουργικό 

«παράδειγµα» (functionalist paradigm) και το διερµηνευτικό «παράδειγµα» 

(interpretive paradigm). Οι όροι ετούτοι περικλείουν, ως επί τω πλείστον, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στον πρόλογο τις διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

βασίζονται είτε στην πεποίθηση ότι η γνώση αποτελεί έναν δυναµικά απτό και 

κατανοητό πόρο, είτε στην άποψη ότι η γνώση αναδύεται  και ταυτόχρονα συνδέεται 

άρρηκτα µε το ανθρώπινο διανοητικό κεφάλαιο αντίστοιχα. Η διάκριση αυτή 

επιτρέπει την ανάµιξη και την εµβολή βιβλιογραφίας από διαφορετικά επιστηµονικά 

πεδία, όπως για παράδειγµα είναι η πληροφορική τεχνολογία, η ψυχολογία και η 

κοινωνική ψυχολογία. 

Ως πρώτο, αναλύεται το λειτουργικό «παράδειγµα» (functionalist paradigm) όπου 

παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του, µέσα από τη µελέτη της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ειδικότερα η παρουσίαση του λειτουργικού «παραδείγµατος» 

πλαισιώνεται από τα δύο κύρια στοιχεία του, δηλαδή την ανάπτυξη της θεωρίας των 

διανοητικών κεφαλαίων (intellectual capitals) και την θεωρία της κατηγοριοποίησης 

των µορφών της γνώσης (knowledge category approaches). 

Ως δεύτερο αναλύεται το διερµηνευτικό «παράδειγµα» (interpretive paradigm) 

µέσα από την κυριότερη θεµατική ερευνητική περιοχή του, το στοιχείο των 
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«θεωρητικών πεδίων κοινωνικών διεργασιών». Εντούτοις όµως, η θεµατική αυτή 

περιοχή περιλαµβάνει τέσσερις βασικές διαστάσεις οι οποίες ιεραρχικά µε βάση την 

πολυπλοκότητά τους είναι η α) αντιληπτικότητα (sensemaking), β) η απαραίτητη 

ποικιλία (requisite variety), γ) ο στοχασµός στη δράση (reflection in action) και  δ) οι 

µέθοδοι δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων. Οι διαστάσεις αυτές, που διακριτά 

µελετώνται στο διερµηνευτικό «παράδειγµα», αποτελούν τα σηµεία τοµής, αλλά και 

διευρυµένης έρευνας του συνόλου σχεδόν των µελετητών οι οποίοι υποστηρίζουν την 

λογική αυτή στη διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, οι διαστάσεις 

αυτές αποτελούν τις τέσσερις βασικές πλευρές µελέτης του διερµηνευτικού 

«παραδείγµατος», τουλάχιστον µε τα σηµερινά ερευνητικά δεδοµένα. 

Στο τέλος του κεφαλαίου δύο (παράγραφος 2.6) αναλύονται τέσσερις 

επιστηµονικές περιοχές, οι οποίες υποστηρίζουν τις λειτουργίες και εφαρµογές της 

διοίκησης γνώσης. Οι λειτουργίες και εφαρµογές αυτές δεν αποτελούν τµήµα 

κάποιου «παραδείγµατος», µε την ευρύτερη έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά 

υποστηρικτικές διαδικασίες, οι οποίες στηρίζουν, αλλά και στηρίζονται στη διοίκηση 

των γνωστικών κεφαλαίων χρησιµοποιώντας στοιχεία και από τα δύο 

προαναφερθέντα «παραδείγµατα». Οι λειτουργίες-εφαρµογές που αναλύονται είναι α) 

η οργανωσιακή επικοινωνία, β) η χαρτογράφηση της γνώσης, γ) η καινοτοµία, και τα 

δ) δι-οργανωσιακά πρότυπα συνεργασίας. Η παρουσίασή τους εξελίσσεται µε τη 

µορφή µιας βηµατικής προσέγγισης, ξεκινώντας από τον βασικό καταλύτη διοίκησης 

της οργανωσιακής γνώσης ο οποίος είναι η οργανωσιακή επικοινωνία, και 

καταλήγοντας στα δι-οργανωσιακά πρότυπα συνεργασίας που αφορούν στην 

ανταλλαγή και συνδιαµόρφωση της γνώσης σε επίπεδο συνεργασίας οργανώσεων. 

 

 

2.1   Θεωρητικές Προσεγγίσεις-Η γνώση στον µεταβαλλόµενο κόσµο 
 

Η διοίκηση της γνώσης αποτελεί µια ερευνητική περιοχή η οποία συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον πολλών και αξιόλογων επιστηµόνων. Στις επόµενες παραγράφους 

παρουσιάζεται µια εισαγωγή αναφορικά µε το ερευνητικό πεδίο της διοίκησης 

γνώσης. Επίσης, αποτιµάται το νέο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο βασίζεται εν 

πολλοίς στη µεταφορά και διατήρηση των διανοητικών κεφαλαίων, αλλά και 
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ειδικότερα στη µελέτη των νέων µορφών των επιχειρήσεων, οι οποίες 

προσανατολίζονται στην οργάνωση της εταιρικής γνώσης.  

 

2.1.1  Η διοίκηση γνώσης ως επιστημονική περιοχή έρευνας 

 

Η δυνατότητα απόκτησης και εκµετάλλευσης της γνώσης θεωρείται ως καθοριστικής 

σηµασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για κάθε οργανισµό και επιχείρηση 

(Davenport  1998b; Nonaka, 1994; Sveiby, 1997b; Szulanski, 1996). Ενισχύοντας την 

παραπάνω άποψη, ο Drucker (1993) υποστηρίζει ότι κύρια πηγή µακροπρόθεσµου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για ένα οργανισµό αποτελεί η πρόσβαση σε κάποια 

µορφή γνώσης, η οποία είναι άµεσα εκµεταλλεύσιµη από αυτόν. Επιπλέον, η έρευνα 

ενός µεγάλου αριθµού οργανισµών και επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι η 

µακροπρόθεσµη επιβίωση και η ανταγωνιστική επιτυχία τους καθορίζεται όχι τόσο 

από τα οικονοµικά µεγέθη τους, αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν 

συνειδητά να δηµιουργούν, να αποκτούν, να κωδικοποιούν και να χρησιµοποιούν τη 

γνώση (Evans, 2003).  

Αναλυτικότερα, µε βάση έναν από τους κύριους επιστηµολογικούς ορισµούς της, 

η διοίκηση γνώσης (Knowledge Management), στη σηµερινή της µορφή, είναι ένα 

επιστηµονικό ερευνητικό πεδίο το οποίο πραγµατεύεται την απόκτηση, 

αναπαράσταση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανοµή της γνώσης ενός οργανισµού, 

µε απώτερο στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων του, όπως π.χ. η λήψη 

αποφάσεων του Prusak (2001). Σύµφωνα επίσης µε τον ίδιο ερευνητή (Prusak, 1997), 

η διοίκηση γνώσης είναι ουσιαστικά η «προσφορά» της διοικητικής επιστήµης, ως 

απάντηση στη σύγχρονη πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης, της πανταχού 

παρουσίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ευρύτατα αποδεκτής θεώρησης της 

επιχείρησης µε βάση τη ρητή γνώση, δηλαδή τη γνώση η οποία, σύµφωνα µε τους 

Nonaka & Takeuchi (1995), εµπεριέχεται στις εταιρικές δοµές µε τη µορφή βάσεων 

δεδοµένων, πληροφοριών και αποθηκευµένων ρητών αλγορίθµων (explicit 

knowledge based view of the firm). Αντίστοιχα ο Grant (1997), µέσα από µια 

περισσότερο πρακτική προσέγγιση του θέµατος, υποστηρίζει ότι η διοίκηση των 

γνωστικών κεφαλαίων αποτελεί µονόδροµο για τους σηµερινούς οργανισµούς, 

προκειµένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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Συνολικότερα, δύο βασικά ερευνητικά πεδία χαρακτηρίζουν την διοικητική 

επιστήµη της γνώσης. Το πρώτο ερευνητικό πεδίο αποτελούν τα συστήµατα 

διοίκησης γνώσης (Σ∆Γ-Knowledge Management Systems), τα οποία βασίζονται σε 

εµπειρικές και πρακτικές µεθόδους διάχυσης γνώσης και είναι βασισµένα στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αναπαράσταση, εκµαίευση, διάχυση και 

επεξεργασία της γνώσης (Alavi & Leidner, 2001). Τα συστήµατα διοίκησης γνώσης 

δεν αποτελούν πια θέµα επιλογής µιας επιχείρησης, αλλά ένα από τα πιο σηµαντικά 

της «συστατικά», τα οποία της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Clark & 

Starkey, 1998; Horwitch, 1986; Skyrme, 1999). Αυτού του είδους τα συστήµατα, 

έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του ότι η σωστή γνώση είναι διαθέσιµη στη σωστή 

µορφή, στους κατάλληλους ανθρώπους και την κατάλληλη στιγµή (Hibbard,  1997; 

Petrash, 1996).  Ειδικότερα, σε ότι αφορά την οµαδική λήψη αποφάσεων, τα 

συστήµατα διοίκησης γνώσης και οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν, 

θεωρείται ότι είναι σε θέση να µεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της οµάδας των αποφασιζόντων, ιδιαίτερα σε βιοµηχανικά 

περιβάλλοντα µε έλλειψη προσωπικού (Courtney, 2001; McLaughlin, 1995).  

Το δεύτερο ερευνητικό πεδίο, αφορά στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

διάχυσης γνώσης µέσα από την εκµετάλλευση των κοινωνικοπολιτιστικών 

αλληλεπιδράσεων των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στις κοινωνίες 

πρακτικής (Communities of Pracice) (Liedtka, 1999; Philips & Bonner, 2000). Αυτού 

του είδους οι οµάδες συντίθενται από άτοµα τα οποία έχουν κοινούς στόχους ή και 

ενδιαφέροντα, και είναι θετικά διακείµενα στο να µεταδώσουν τη γνώση τους στα 

υπόλοιπα µέλη της κοινότητας, µε στόχο να µάθουν ο ένας από τον άλλο (Wenger & 

Snyder, 2000). Ειδικότερα, η «επικοινωνία» της γνώσης ενδέχεται να αφορά στην 

ανταλλαγή διαφορετικών ερµηνειών επάνω σε κάποιο πρόβληµα, σε ενδιαφέροντα, 

στόχους, προτεραιότητες και περιορισµούς, τα οποία µπορεί να αντιπροσωπεύουν 

εναλλακτικές, ασαφώς ορισµένες ή ακόµη και συγκρουόµενες απόψεις (Brown & 

Duguid, 2001).   

Επάνω σ’ αυτή τη λογική των κοινοτήτων πρακτικής βασίστηκε ένα µέρος της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας, αναζητώντας το στόχο της διάχυσης γνώσης µεταξύ 

νέων και παλαιών υπαλλήλων στη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.). Εκτιµάται επίσης, 

ότι και στην περίπτωση της Ελληνικής πραγµατικότητας, αυτού του είδους η 

ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των  εργαζοµένων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης 
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και εµπειρίας θεωρείται εξέχουσας σηµασίας, καθώς οι θέσεις και οι απόψεις τους 

εµπεριέχουν γνώση η οποία δεν είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί και να διανεµηθεί από 

ένα απλό σύστηµα διοίκησης γνώσης, πράγµα το οποίο υποστηρίζουν και οι απόψεις 

των Youngjin & Torrey (2002). 

 

2.1.2  Η διοίκηση της γνώση στο νέο οικονομικό περιβάλλον 

 

Προκειµένου να κατανοηθεί πλήρως η έννοια της διοίκησης γνώσης, είναι 

απαραίτητη η µελέτη του θέµατος υπό το ευρύτερο πρίσµα των ραγδαίων αλλαγών οι 

οποίες λαµβάνουν χώρα στο παγκόσµιο οικονοµικό πλαίσιο (Neef, 1999). 

Ο Mershell (1965), ο προπάτορας της νέο-κλασικής οικονοµικής επιστήµης ήταν 

ένας από τους πρώτους συγγραφείς ο οποίος  ρητά διατύπωσε τη σηµασία της γνώσης 

στα οικονοµικά ζητήµατα. Στο σύγγραµµά του “Principles of Economics” αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι το κεφάλαιο εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τόσο την γνώση όσο 

και την έννοια της οργάνωσης, ενώ η γνώση είναι η περισσότερο ισχυρή «µηχανή» 

της παραγωγικής διαδικασίας.   

Ο οικονοµολόγος Fritz Machlup του Πανεπιστηµίου του Princeton σηµειώνει ότι 

ακόµη και από την δεκαετία του 1960, υπήρχε µια αυξανόµενη ποσοστιαία αναλογία 

των εργατών της γνώσης στο σύνολο του εργατικού δυναµικού, (βλ. Checkland & 

Holwell, 1998),  χρησιµοποιώντας την χαρακτηριστική και πρωτοποριακή για την 

εποχή, έκφραση της «βιοµηχανίας της γνώσης» σε πολλές από τις διαλέξεις του. 

Επιπρόσθετα, τo 1993 o Drucker (1993), σχολιάζοντας τις εξελίξεις στους τοµείς 

της παραγωγής, των υπηρεσιών και της πληροφορικής τεχνολογίας υποστηρίζει ότι 

εισερχόµαστε (ή έχουµε ήδη εισέλθει) στην κοινωνία της γνώσης, στην οποία ο 

βασικός οικονοµικός πόρος είναι η γνώση, ενώ ο εργάτης της γνώσης αναµένεται να 

παίξει έναν κεντρικό ρόλο.  

Επιπλέον, έχει αναφερθεί πολλές φορές (Davenport & Prusak, 1998; Drucker, 

1993; Tapscott, 1996) ότι η «δυτική κοινωνία» βρίσκεται εν µέσω µιας ριζικής 

επανάστασης, µιας δεύτερης βιοµηχανικής επανάστασης, η οποία όµως βασίζεται όχι 

στην ενέργεια, αλλά στην πληροφορία. Η εξέλιξη αυτή, σύµφωνα µε τους Nonaka και 

Takeuchi (1995), είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη της πληροφορικής 

τεχνολογίας, η οποία συντελέστηκε σε µαζικό και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο 

επίπεδο µετά το τέλος της έβδοµης δεκαετίας του εικοστού αιώνα.  
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Πράγµατι, οι ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία της πληροφορικής, ήδη από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1980, αποτέλεσαν καταλύτη για τη στροφή προς την 

οικονοµία της γνώσης, µε την µαζικοποίηση και απελευθέρωση της πληροφορίας. 

Καθώς οι υπολογιστές αναπτύσσονταν µε εκθετικούς ρυθµούς, µειώθηκε το κόστος 

κατασκευής και συνεπώς και κατοχής τους, µε αποτέλεσµα την διευρυµένη παροχή 

πρόσβασης σε όλο και περισσότερους χρήστες. Οι επιχειρήσεις-οργανισµοί, ήταν για 

πρώτη φορά σε θέση να συλλάβουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να 

κωδικοποιήσουν και να διασπείρουν τεράστιους όγκους πληροφοριών σε ολόκληρη 

την υφήλιο (Tapscott, 1996). Καθώς επίσης τα παγκόσµια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

άρχισαν να επεκτείνονται, δηµιουργήθηκαν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 

αναδιάρθρωση των οργανωσιακών διαδικασιών, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι 

επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις είναι γενικά ικανές να επιφέρουν αρκετά καλά 

αποτελέσµατα στα κέρδη, σχετικά µε τον δείκτη ROI (Return on Investment), αλλά 

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. 

Αυτό συνέβη εξαιτίας του γεγονότος ότι η κουλτούρα των περισσοτέρων οργανισµών 

δεν ήταν δυνατόν να «αποδεχθεί» αλλαγές τέτοιου µεγέθους (Neef, 1999). Η 

εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον Snowden (2000) της IBM να περιγράψει αυτού του 

είδους τα φαινόµενα ως «…η τελευταία ανάσα του τεϊλορισµού…».  Επίσης, οι 

ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας εντός των επιχειρήσεων απαίτησαν τόσο νέα 

προσόντα, όσο και ιδιαίτερα µεγάλη ευελιξία από την πλευρά των εργαζοµένων. 

Εντούτοις, όπως τονίζουν οι µεταγενέστεροι Nonaka & Takeuchi (1995), οι 

νεοκλασικοί οικονοµολόγοι έδειξαν ενδιαφέρον µόνο για τη χρήση της 

προϋπάρχουσας γνώσης και όχι για τη δηµιουργία νέας. Αναφέρουν δε 

χαρακτηριστικά, ότι σε κανένα από τα συγγράµµατα αυτής της κατεύθυνσης δεν 

αναφέρεται κάποια µεθοδολογία ή κάποιο πρότυπο για τη δηµιουργία νέων 

γνωστικών κεφαλαίων, χρησιµοποιώντας «παλαιά υλικά», δηλαδή πόρους της 

επιχείρησης, οι οποίοι προϋπάρχουν και κρίνονται χρησιµοποιήσιµοι.  

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν ότι απαιτείτο πλέον ο συντονισµός της 

πληροφορίας αλλά και της γνώσης σε νέες κατευθύνσεις. Αυτό πρακτικά απαιτούσε 

τη βοήθεια προς τους εργαζοµένους, ώστε να ανταποκριθούν συντοµότερα στις 

αλλαγές αυτές, την ενθάρρυνση για νέες µορφές δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και 

µάθησης, εστιάζοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οµαδικής 
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βελτίωσης των παραγωγικών συντελεστών (Kransdorff, 1998; Neef, 1999; Nonaka & 

Takeuchi, 1995).  

Κατά συνέπεια, οι οργανισµοί µέσα από τη µεταβολή του γενικότερου 

οικονοµικού περιβάλλοντος και τη στροφή τους στη γνώση, ήταν απαραίτητο να 

µεταβληθούν στις λεγόµενες «επιχειρήσεις βασισµένες στη γνώση» (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). 

 

2.1.3  Η επιχείρηση που βασίζεται στη γνώση 

 

Ένα πεδίο επίπονης µελέτης στην επιστηµονική περιοχή της διοίκησης των 

γνωστικών κεφαλαίων αποτελεί η προσπάθεια κατανόησης του τρόπου λειτουργίας 

των επιχειρήσεων που βασίζονται στη γνώση (Drucker, 1993). Αυτού του είδους οι 

οργανισµοί χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι βασισµένοι στην παραγωγή και 

δηµιουργία γνώσης, είναι συνεπώς γνωσιο-κεντρικοί, µε στόχο την εντατική 

δηµιουργία νέων γνωσιακών µεθόδων για την εκτέλεση των εκάστοτε εργασιών 

(Bennet & Bennet, 2003).  

Η µελέτη των οργανισµών, οι οποίοι ρητώς και αδιαλείπτως αναγνωρίζουν και 

διαχειρίζονται τη γνώση ως ένα οργανωσιακό πόρο «κλειδί», ξεκίνησε να αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 (Holsapple & Whinston, 

1987; Paradice & Courtney, 1989). Αυτό δε το οποίο χρίζει ιδιαίτερης µνείας, µέσα 

από αυτές τις µελέτες, είναι η ισότιµη αντίληψη της γνώσης ως ένα οργανωσιακό 

πόρο, µε την ίδια βαρύτητα µε τους υλικούς πόρους, όπως οι εργαζόµενοι, τα υλικά 

και τα χρήµατα. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Holsapple & Whinston (1987), η γνώση 

σε εκείνη την εποχή αντιµετωπίζονταν ως να «διέρχεται εγκάρσια» µέσα από όλα τα 

διοικητικά οργανωσιακά επίπεδα, όπως παραδείγµατος χάριν από τις διαδικασίες του 

στρατηγικού προγραµµατισµού, τα συστήµατα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα 

τεχνολογικά συστήµατα και τις διαδικασίες µάρκετινγκ και οικονοµικής διοίκησης. 

Εν συνεχεία, στα µέσα της δεκαετίας του ’90 η επιχείρηση που βασίζεται στη γνώση 

εµφάνισε ένα ολοένα κλιµακούµενο ενδιαφέρον, καθώς η σύγκλιση των 

ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών δυνάµεων προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε 

καθοριστική (Bennet & Bennet, 2004). 

Μια µέθοδος κατανόησης αυτών των ιδιαίτερων περιπτώσεων, χαρακτηριζόµενες 

ως «επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση», εµπεριέχει ενδεχοµένως τη µελέτη 
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εκείνων των οργανωσιακών χαρακτηριστικών, τα οποία καθιστούν µια επιχείρηση ως 

µια παραγωγική µονάδα γνώσης. Περιπτώσεις επιχειρήσεων όπως η Chaparral Steel, 

η οποία µελετήθηκε από τον Leonard-Barton (1995), αλλά και η Buckman Labs, η 

World Bank και η HP Consulting, οι οποίες αναλύθηκαν διεξοδικά από τον O’ Dell 

(2003), αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις οργανώσεων προσανατολισµένες 

στην απρόσκοπτη παραγωγή γνώσης, µέσα από αποτελεσµατικές  για το σκοπό αυτό 

διεργασίες, όπως για παράδειγµα η παρακίνηση του προσωπικού για τη δηµιουργία 

καινοτοµικών λύσεων σε προϋπάρχοντα προβλήµατα, η κοινωνική συναναστροφή µε 

σκοπό την παραγωγή γνώσης (στα πλαίσια των κοινοτήτων πρακτικής), αλλά και η 

καταγραφή των πληροφοριών και µεθόδων εκτέλεσης των εργασιών σε ειδικές βάσεις 

δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία δεξαµενών γνώσεων.  

Επίσης, οι Nonaka & Takeuchi (1995) προσδιορίζουν την επιχείρηση βασισµένη 

στη γνώση µέσα από την ικανότητά της να προσαρµόζει τη λειτουργία της στο 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, δηµιουργώντας νέα γνώση, διασπείροντάς την 

αποτελεσµατικά και ενσωµατώνοντας την στην καθηµερινή πρακτική. Σύµφωνα µε 

αυτούς τους συγγραφείς, η βάση της επιχείρησης που δηµιουργεί γνώση (the 

knowledge creating company) είναι η συνεχής καινοτοµικότητα (Nonaka, 1991; 

Nonaka,  2000, Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Επιπρόσθετα, µια ικανοποιητική µεθοδολογία για την κατανόηση των 

οργανωσιακών αυτών συµπεριφορών των επιχειρήσεων της γνώσης θα µπορούσε να 

είναι η µελέτη των διανοητικών πεδίων εντός των οποίων πραγµατοποιούνται όλες οι 

εσωτερικές διεργασίες, υπό τη µορφή γνωσιακών ακολουθιών και αλληλουχιών 

δραστηριοτήτων. ∆ιευκρινιστικά, τα διανοητικά πεδία (intellectual frameworks) είναι 

γνωστικές δοµές και διαδικασίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται ακούσια στην 

οργάνωση της ανθρώπινης σκέψης, προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση 

ενδιαφέροντος που εκφράζεται από τα άτοµα (Itzkoff, 2003). Μας χρησιµεύουν 

δηλαδή στην κατανόηση διαφόρων παραµέτρων, οι οποίες χαρακτηρίζουν τους τοµείς 

ενδιαφέροντός µας, ενώ παρέχουν µια ικανοποιητική βάση για την ανάπτυξη νέων 

θεωρήσεων και πρακτικών. Τα διανοητικά πεδία στα συστήµατα διοίκησης των 

γνωστικών κεφαλαίων είναι χρήσιµα τόσο για τους ακαδηµαϊκούς, ιδιαίτερα στην 

οριοθέτηση της έρευνας αλλά και την ανάπτυξη νέων θεωριών, όσο και στους 

«εφαρµοστές της επιστήµης» (practitioners) για τη µάθηση, αλλά και την εξέλιξη της 

γνώσης (Bontis & Choo, 2002). Η χρήση δε των διανοητικών πεδίων στην εξέλιξη 
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των επιχειρήσεων προσανατολισµένων στη γνώση είναι καθοριστικής σηµασίας, 

καθώς αποτελούν ένα δοµηµένο τρόπο µελέτης και δράσης, στη βάση συγκεκριµένων 

θεωρήσεων και στρατηγικών. 

Ένα διανοητικό πεδίο το οποίο παρουσιάστηκε από τον Sveiby (1997 b) και αφορά 

τις επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση, επικεντρώνεται στην µελέτη και διοίκηση 

των διανοητικών πόρων. Σύµφωνα µε το πεδίο αυτό, οι άνθρωποι των οργανισµών 

αποτελούν το µοναδικό πραγµατικό επιχειρηµατικό παράγοντα (agent). Όλοι οι 

πόροι, είτε αυτοί είναι απτοί, όπως για παράδειγµα τα χρήµατα, οι εγκαταστάσεις, τα 

ακίνητα κ.λ.π., είτε µη απτοί, όπως για παράδειγµα η γνώσεις, οι πατέντες, η φήµη 

κ.λ.π., θεωρούνται από το συγγραφέα ως αποτέλεσµα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, εντός και εκτός των οργανισµών. Οι µη απτοί πόροι ενός 

οργανισµού, σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ήδη 

εµπεδωµένοι στις ικανότητες των ανθρωπίνων πόρων, αλλά και στις 

αλληλεπιδραστικές δοµές ανάµεσα στα άτοµα. Συνεχίζοντας ο συγγραφέας θεωρεί 

ότι ως επιχειρήσεις της γνώσης χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οργανισµοί, στους 

οποίους εντοπίζεται µεγαλύτερη αξία των µη απτών πόρων. Τις θεωρήσεις του 

Sveiby αναφορικά µε τους µη απτούς οργανωσιακούς πόρους ενστερνίζονται και 

άλλοι ερευνητές όπως ο Stewart (1997a; 1997b), οι Davenport & Prusak (1998) και ο 

Teece (2003). 

Σε αντιδιαστολή µε τις θεωρήσεις του Sveiby (1997b) για τις επιχειρήσεις 

βασισµένες στη γνώση, όπου η έµφαση δίδεται στους µη απτούς πόρους των 

οργανισµών που σχετίζονται µε τα άτοµα και τις δοµές, το πεδίο του «κύκλου 

διοίκησης γνώσης» (Knowledge Management Cycle Framework), το οποίο 

προτείνεται από τους Wiig de Hoog & van der Spek (1997), επικεντρώνεται στη 

χρήση των γνωσιακών πόρων. Η επιχείρηση της γνώσης στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται από την οπτική γωνία της λειτουργίας στη βάση µιας κυκλικής 

διεργασίας τεσσάρων δραστηριοτήτων: α) της ανασκόπησης (review), β) της κριτικής 

κατανόησης (conceptualize), γ) της συλλογιστικής αντίδρασης (reflection) και δ) της 

δράσης (action). Κατά τη διάρκεια της κυκλικής αυτής διεργασίας η ανάλυση, ο 

σχεδιασµός και οι δράσεις διαµορφώνονται στη βάση τεσσάρων λειτουργιών 

σχετιζόµενες µε την οργανωσιακή γνώση. Οι λειτουργίες αυτές είναι α) η ανάπτυξη 

της γνώσης (knowledge development), β) η διανοµή (knowledge distribution), γ) η 

συγκέντρωση (knowledge centralization) και δ) ο συνδυασµός (knowledge 



 
22 

 

combination) (Wiig de Hoog & van der Spek, 1997). Παρόµοιες θεωρήσεις και 

πρακτικές µε τους Wiig de Hoog & van der Spek αναφορικά µε το κυκλικό µοντέλο 

διοίκησης γνώσης, συναντάµε και σε άλλες µελέτες των van der Spek & de Hoog 

(1995), de Hog at al.,(1999) και van der Spek & Spijkervet (1995). 

Ένα άλλο διανοητικό πεδίο έρευνας της γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται από τον 

Newman (2003), το «πεδίο γνωσιακής ροής» (knowledge flow framework), 

παρουσιάζει κρίσιµα στοιχεία για την διερεύνηση της διαδικασίας της γνώσης, 

θέτοντας τις βάσεις για µια θεµελιώδη κατανόηση της γνωσιακής ροής µεταξύ 

ατόµων, τεχνολογικής υποδοµής, αλλά και διαφόρων µετασχηµατιστικών 

παραγόντων. Ο συγγραφέας, σε µια απόπειρα ευρύτερης αντίληψης των διαδροµών 

της ροής γνώσης, προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της κατανόησης του πως 

η γνώση συνεισφέρει στους αντικειµενικούς οργανωσιακούς στόχους και των 

πρακτικών ζητηµάτων που προκύπτουν από την διοίκηση της γνώσης, στα πλαίσια 

της γνωσιακής «µηχανικής», της επιστηµονικής περιοχής η οποία ασχολείται µε το 

πρακτικό µέρος (processes) της διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων εντός των 

οργανισµών. ∆ηλαδή, η θεώρησή του αυτή παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε τη 

λογική του Simkin (1997), αναφορικά µε το παρατηρούµενο χάσµα της διαδικασίας 

της γνώσης ανάµεσα στους ακαδηµαϊκούς και τους «πρακτικούς».  Σε αυτή τη 

λογική, ο Newman  παρουσιάζει ένα ενοποιηµένο πεδίο, το οποίο περιέχει στοιχεία 

από τα άλλα δύο πεδία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, δίνοντας έµφαση 

περισσότερο στις οργανωσιακές διαδικαστικές δραστηριότητες, παρά στους 

οργανωσιακούς γνωστικούς πόρους και στις φάσεις της χρήσης γνώσης εντός των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων. Το µοντέλο του Newman (2003) θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ως σηµείο αναφοράς για την ανάλυση της «γνωστικής οργανωσιακής 

ροής», η οποία «διαποτίζει» την οργάνωση της γνώσης. Περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά µε το πεδίο γνωσιακής ροής εµφανίζονται σε δύο άλλες δηµοσιεύσεις του 

Newman (1996; 2000). 

Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις της γνώσης επεκτείνονται, αλλά και µε βάση όλες 

τις παραπάνω θεωρήσεις των διανοητικών πλαισίων, διαφαίνεται ένα όριο σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των ανεπίσηµων µεθόδων διάχυσης της γνώσης εντός των 

οργανισµών. Για αυτό το λόγο άλλωστε παρατηρούνται και τόσες διαφορετικές 

προσεγγίσεις επί του θέµατος. Οι Davenport & Prusak (1998), επίσης υποστηρίζουν 

ότι επιχειρήσεις µε προσωπικό ανάµεσα στα διακόσια µε τριακόσια άτοµα 
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θεωρούνται ήδη µεγάλες, ώστε οι εργαζόµενοι να µπορέσουν να κατέχουν 

ολοκληρωµένη αντίληψη περί της συλλογικής οργανωσιακής γνώσης. Είναι πλέον 

αναγκαίο οι επιχειρήσεις να «…γνωρίζουν το τι γνωρίζουν…» (Sieloff, 1999). Εάν η 

οργανωσιακή γνώση πρόκειται να θεωρείται από εδώ και στο εξής ένας πολύτιµος 

εταιρικός πόρος, τότε πρέπει να είναι προσβάσιµη, εξελίξιµη και χρησιµοποιήσιµη 

(Davenport & Prusak, 1998). Η διοίκηση της γνώσης ουσιαστικά γεννήθηκε από αυτή 

ακριβώς την επιθυµία να βελτιωθεί η «επιχείρηση που βασίζεται στη γνώση». 

Εντούτοις όµως, αυτό συνέβη χωρίς να διαφαίνεται, τουλάχιστον στα πρώιµα χρόνια, 

ένας πλατειά αποδεκτός ορισµός  για την διοίκηση γνώσης. 

Με βάση τις παραπάνω αναλύσεις τόσο για το νέο οικονοµικό περιβάλλον, όσο 

και για τις νέες επιχειρηµατικές δοµές που βασίζονται στη γνώση, φτάνει κανείς στο 

ουσιαστικό ερώτηµα του τι πραγµατικά είναι η διοίκηση γνώσης, και το πώς έχει 

προσεγγιστεί µέσα από την διεθνή ερευνητική και επιστηµονική βιβλιογραφία. 

2.2  Η οντολογία της διοίκηση γνώσης 
 

Ο ορισµός της διοίκησης γνώσης έχει αποτελέσει κατά καιρούς σηµείο διαµάχης από 

πολλούς επιστήµονες, καθώς διαχρονικά διαφαίνεται σχετικά µικρή οµοφωνία 

αναφορικά µε τον ακριβή προσδιορισµό του (Neef, 1999; Bhatt, 2001). Μια σχετικά 

πρόσφατη έρευνα των Raub & Ruling (2001), αναφέρει ότι δεν υπάρχει µια 

συγκεκριµένη, καθορισµένη και κοινά αποδεκτή επιστηµονική περιοχή για τη 

διαπραγµάτευση του όρου, τόσο στην ακαδηµαϊκή ή µη βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, 

πολλοί συγγραφείς απλώς αποφεύγουν τον όρο παντελώς, προτιµώντας να 

επικεντρωθούν σε ειδικά, παρεµφερή θέµατα µε διακριτό όµως τρόπο, όπως η 

καινοτοµία ή η µάθηση (Costello, 1996). Επίσης, στη βιβλιογραφία εµφανίζονται 

συγγραφείς οι οποίοι θεωρούν ότι η διοίκηση της γνώσης σχετίζεται στενά µε αρχές 

όπως η οργανωσιακή µάθηση, η οργανωσιακή µνήµη, η διάχυση πληροφοριών και η 

«συνεργατική» εργασία (Schultze, 1998). 

Οι  Raub & Ruling (2001), αναλύοντας 434 άρθρα σχετιζόµενα µε τις αρχές και τα 

συστήµατα διοίκησης γνώσης, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι εντοπίζονται γενικά 

δύο διακριτές τάσεις σε ότι αφορά την προσέγγιση του θέµατος διοίκησης γνωστικών 

κεφαλαίων. Η πρώτη τάση επικεντρώνεται στα πληροφοριακά συστήµατα και την 

πληροφοριακή τεχνολογία (IS/IT), ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται σε γενικότερα 
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ζητήµατα της διοικητικής επιστήµης. Οι συγγραφείς αυτοί επίσης θεωρούν ότι και οι 

δύο περιγραφόµενες τάσεις εµφανίζονται σταθερά και από κοινού προσκολληµένες 

στην θεώρηση του ότι η διοίκηση της γνώσης αποτελεί ένα δελεαστικό και επίκαιρο 

αντικείµενο για έρευνα.  

Μια επίσης σχετική έµφαση στην πληροφοριακή τεχνολογία και τα πληροφοριακά 

συστήµατα διαφαίνεται από την προσέγγιση του Scarborough  (1999), ο οποίος σε 

µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για λογαριασµό του ινστιτούτου προσωπικού και 

ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας  ισχυρίζεται ότι το εβδοµήντα τοις εκατό των 

άρθρων στο έτος 1998 εµφανίζονται στην βιβλιογραφία η οποία διερευνά ζητήµατα 

τεχνολογίας και υπολογιστών (δίκτυα, software και γενικότερα πληροφοριακή 

επιστήµη). 

Αυτή ακριβώς η έµφαση στην πληροφοριακή τεχνολογία των ζητηµάτων που 

σχετίζονται µε τη διοίκησης γνώσης, οδήγησε τον  Gold  (2001), να ισχυριστεί ότι 

πολλά έργα διοίκησης γνώσης, πολύ λίγα περισσότερα έχουν να προσφέρουν από τα 

έργα πληροφοριακής τεχνολογίας. Υποστήριξε επίσης ότι τέτοιου είδους συστήµατα 

διοίκησης γνώσης συχνά επικεντρώνονται στην οµαδοποίηση δεδοµένων και 

πληροφοριών εντός των επιχειρήσεων, χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε θέµατα 

καινοτοµίας ή παραγωγής γνώσης. Επίσης, οι Galliers & Newell (2001), διατύπωσαν 

την άποψη ότι ο συµβατικός τρόπος περιγραφής της διοίκησης γνώσης 

αυτοπεριορίζεται σε κάτι ελαφρώς πιο ιδιαίτερο από την πληροφοριακή διοίκηση. 

Επιπρόσθετα, αυτή καθαυτή η απουσία οµοφωνίας στον ορισµό της διοίκησης 

γνώσης οδήγησε πολλούς συγγραφείς στην αποφυγή επιστηµολογικών ερµηνειών, 

συγκρίνοντας απλώς τη γνώση µε τις πληροφορίες και τα δεδοµένα (Alavi & Leidner, 

2001). Μια κοινή άποψη επί του θέµατος είναι ότι τα δεδοµένα αποτελούν 

ακατέργαστοι αριθµοί και γεγονότα, ενώ η πληροφορία ουσιαστικά αποτελείται από 

επεξεργασµένα δεδοµένα. Η γνώση από την άλλη αποτελεί µια πιστοποιηµένη 

πληροφορία (Dreske, 1981; Machlup, 1983, και Vance, 1997 από (Alavi & Leidner, 

2001)). Παρόλα αυτά οι Alavi & Leidner (2001) υπογραµµίζουν ότι η υπόθεση της 

ιεράρχησης από τα δεδοµένα, στην πληροφορία και στη συνέχεια στη γνώση, 

λαµβάνοντας ως αρχή διαφοροποίησης το διαφορετικό περιεχόµενο, τη χρηστικότητα 

ή την δυνατότητα ερµηνείας, είναι ανακριβής. Θεωρούν ότι το αποτελεσµατικό 

χαρακτηριστικό διαφοροποίησης ανάµεσα στην πληροφορία και τη γνώση δεν 
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βρίσκεται στο περιεχόµενο, τη δοµή, την χρηστικότητα ή την δυνατότητα ερµηνείας, 

αλλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν : 

«…η γνώση είναι πληροφορία επεξεργασµένη στο µυαλό των ατόµων. Είναι 
προσωποποιηµένη  πληροφορία (η οποία µπορεί να είναι ή να µην είναι 
νέα, µοναδική, χρήσιµη ή ακριβής) σχετιζόµενη µε γεγονότα, διαδικασίες, 
αρχές, ερµηνείες, ιδέες, παρατηρήσεις και κρίσεις…», (Alavi & Leidner, 
2001,MIS Quarterly, 25(1):  σελ. 110).  

Παροµοίως, οι Dahlbom & Mathiassen (1995), υποστηρίζουν ότι τα δεδοµένα, η 

πληροφορία, η γνώση και οι ικανότητες ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα ή 

µορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρούν ότι τα δεδοµένα είναι επίσηµη 

απεικόνιση των πληροφοριών και ότι η πληροφορία ουσιαστικά είναι µια 

χαρτογράφηση της γνώσης µέσα από την κοινή πρακτική. Πηγαίνοντας δε ένα βήµα 

παραπέρα, υποστηρίζουν ότι η προηγούµενη λογική τους είναι δυνατή µόνον όταν 

βασίζεται στην κοινή πρακτική, αλλά και στις εµπειρίες των εκάστοτε καταστάσεων. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρουν το πώς θα έδειχνε ένα βιβλίο µαγειρικής 

για έναν πραγµατικά αρχάριο. Κάθε συνταγή θα έπρεπε να αρχίζει µε την έκφραση: 

«ανάψτε το µάτι της κουζίνας». 

Μια σηµαντική συνέπεια της παραπάνω άποψης για τη γνώση είναι το ότι για τα 

άτοµα, προκειµένου να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο κατανόησης των δεδοµένων ή της 

πληροφορίας, είναι απαραίτητη η «διαµοίραση» µιας ιστορίας ή ενός σχετικού 

«γνωµικού» (Alavi & Leidner, 2001). Συνεπώς, συστήµατα τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για την υποστήριξη της γνώσης σε διάφορους οργανισµούς, πιθανώς να 

µην εµφανίζονται θεµελιωδώς διαφορετικά από άλλες µορφές πληροφοριακών 

συστηµάτων, αλλά να κατευθύνονται στο να επιτρέπουν στους εκάστοτε χρήστες να 

προσδίδουν νόηµα στην πληροφορία και να συλλαµβάνουν µέρος της γνώσης τους µε 

τη µορφή πληροφορίας ή δεδοµένων. 

Ωστόσο, ο Tuomi  (1999), παραθέτει µια εναλλακτική άποψη, διατεινόµενος ότι η 

συχνά υποτιθέµενη ιεραρχία από τα δεδοµένα στη γνώση, είναι στην πραγµατικότητα 

αντίστροφη. Αναφέρει δε ότι η γνώση πρέπει να προϋπάρχει της σχηµατοποιηµένης 

πληροφορίας, ενώ τα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σχηµατοποίηση 

της πληροφορίας. Τα ακατέργαστα δεδοµένα δεν υφίστανται a priori. Οι διανοητικές 

και γνωστικές διαδικασίες τίθενται πάντα σε εφαρµογή, προκειµένου να 

αναγνωρισθούν και να συλλεχθούν ακόµη και τα πιο βασικά δεδοµένα. Ο Tuomi 

(1999) υποστηρίζει επίσης ότι η γνώση υπάρχει και αν διαρθρωθεί και 

σχηµατοποιηθεί κατάλληλα, σε σωστή δοµή, τότε µετατρέπεται σε δεδοµένο. Επίσης, 
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οι Fahey & Prusak (1998), υποστηρίζουν ότι κρίσιµο γεγονός αποτελεί το ότι η 

γνώση δεν υφίσταται έξω από τον φορέα της (γνώστης). Η γνώση µορφώνεται 

ανεξίτηλα από τις ανάγκες αλλά και το γνωστικό υπόβαθρο των ατόµων που την 

επιζητούν. 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για το τι τελικά θεωρείται ότι είναι η 

διοίκηση γνώσης, ο Scarbrough  (1999), τη χαρακτηρίζει ως κάθε διαδικασία ή 

πρακτική δηµιουργίας, σύλληψης, λήψης, διάχυσης και χρήσης γνώσης, σε 

οποιοδήποτε σηµείο, προκειµένου να προαχθεί η µάθηση και η αποδοτικότητα των 

οργανισµών.  Ο Hedlund (1994), επίσης µελετά τη διοίκηση γνώσης αναφέροντας, 

ότι η τελευταία ουσιαστικά αναφέρεται στη γέννηση, απεικόνιση, αποθήκευση, 

µεταφορά, µετασχηµατισµό, εφαρµογή, εµπέδωση και προστασία της οργανωσιακής 

γνώσης. Πάντως, οι προσεγγίσεις αυτές, παρόλο που περικλείουν διάφορες απόψεις 

σχετιζόµενες µε τις διαδικασίες (processes) γύρω από τη διοίκηση γνώσης, εντούτοις 

υποδηλώνουν µια ουσιωδώς υποκειµενική προσέγγιση του θέµατος. 

Επιπλέον, µεγαλύτερη έµφαση στην τεχνολογία, εντός των συστηµάτων διοίκησης 

γνώσης µπορεί κανείς να διαπιστώσει σε συγγράµµατα τα οποία προέρχονται από 

συγγραφείς ή εταιρίες οι οποίες σχετίζονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε 

οργανισµούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υψηλή τεχνολογία, κάτι που 

άλλωστε θεωρείται και αναµενόµενο. Για παράδειγµα,  ο ακόλουθος ορισµός για τη 

διοίκηση γνώσης δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα της Microsoft: 

 «…διοίκηση γνώσης καλείται η χρήση της τεχνολογίας προκειµένου να 
καταστεί η πληροφορία σχετική και προσβάσιµη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, 
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η κατάλληλη εφαρµογή της 
κατάλληλης τεχνολογίας για την εκάστοτε κατάσταση που αντιµετωπίζεται. 
Η διοίκηση γνώσης ενσωµατώνει συστηµατικές διαδικασίες εύρεσης, 
επιλογής, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφορίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να βελτιώνεται η ικανότητα αντίληψης των εργαζοµένων αλλά και η 
αποδοτικότερη χρήση των επιχειρηµατικών πόρων…». (Brown & Duguid, 
2000, σελ. 19). 

Άλλες αντίθετες απόψεις αναφέρουν επίσης ότι η γνώση εµπλέκεται σε πολύ 

ισχυρό βαθµό τόσο µε το οργανωσιακό περιβάλλον, όσο και µε την κουλτούρα του 

οργανισµού στον οποίο και εξελίσσεται (Davenport & Prusak, 1998; Wenger, 1998; 

Wenger & Snyder, 2000). Για παράδειγµα ο Davenport  (1996), ασκεί κριτική στην 

τεχνοκρατική προσέγγιση της διοίκησης γνώσης, ακόµη και από το 1996, 

αναφέροντας ότι η εξεζητηµένη έµφαση στην κωδικοποίηση της γνώσης σε µεγάλο 
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µέρος της βιβλιογραφίας της διοίκησης γνώσης, πιθανώς να αντικατοπτρίζει την 

οπτική της κυριαρχίας των πληροφοριακών συστηµάτων. Επισηµαίνει ότι πολλά από 

τα άρθρα της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας έχουν επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη και εφαρµογή βάσεων δεδοµένων σχετιζόµενων µε τα εργαλεία διοίκηση 

γνώσης, όπως για παράδειγµα τα εργαλεία λήψης αποφάσεων, και διαφόρων 

τεχνικών λύσεων, παρά την σαφέστατη και ευρέως διαδεδοµένη άποψη ότι οι πιο 

δραµατικές βελτιώσεις στις δυνατότητες των συστηµάτων διοίκησης γνώσης, µέσα 

στα επόµενα είκοσι χρόνια, θα εξαρτώνται άµεσα  από την διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων και τις διοικητικές πρακτικές.  

Παρόλα αυτά, ο Sveiby (1996), τονίζει ότι οι «ανθρωπιστικές» προσεγγίσεις της 

διάχυσης γνώσης ενδέχεται να απαιτούν σχετικά περισσότερο χρόνο, να είναι δηλαδή 

αργές, ενώ παράλληλα δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς. Υποστηρίζει ότι είναι 

περισσότερο αναγκαία η εξεύρεση νέων καινοτοµικών µεθόδων, όπως για 

παράδειγµα τα διαδραστικά τεχνολογικά µέσα, από το να βασιζόµαστε στην 

µετάδοση της πληροφορίας µε κεντρικό πρωταγωνιστή τον εργαζόµενο. Τελικώς 

προτείνει ένα µοντέλο «open-plan office» ως µια καινοτοµική προσέγγιση επί του 

θέµατος. 

Με βάση τις παραπάνω περιγραφόµενες επιστηµονικές θεωρήσεις, γίνεται 

αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο η έλλειψη ενός συγκεκριµένου και ακριβούς 

ορισµού  για τη διοίκηση γνώσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός της επιθετικής 

προώθησης των τεχνολογικών υποδοµών από τους τεχνοκρατικούς κύκλους, οδήγησε 

µια µερίδα επιστηµόνων στο να ισχυριστούν ότι η έννοια της δυνατότητας ελέγχου 

και διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια 

ψευδαίσθηση.  

Ωστόσο, παρόλο που το γενικότερο πεδίο της διοίκηση γνώσης εµπεριέχει 

ψήγµατα «ψευδεπίγραφων» εννοιών, και ετούτο κυρίως λόγω των εκ διαµέτρου 

αντίθετων προσεγγίσεων οι οποίες υποστηρίζονται µε υπερβολική θέρµη (Davenport 

& Grover, 2001) και παρόλο που αρκετές αναλύσεις διενεργούνται εξαιτίας της 

«επικερδούς» επικαιρότητας του θέµατος (π.χ. η ανάλυση των Raub & Ruling, 2001), 

η εταιρία συµβούλων TFPL του Λονδίνου διατύπωσε την πεποίθηση ότι στα επόµενα 

25 έτη : 

«…οι αξίες και οι αρχές της διοίκησης γνώσης αναµένεται να εµπεδωθούν 
στις βασικές (πρωτεύουσες)  οργανωσιακές επιχειρηµατικές διεργασίες…» 
(TFPL, 1999, Annual Review, σελ. 6). 
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Όλες συνεπώς οι επιστηµονικές θεωρήσεις καταδεικνύουν τη σηµαντικότητα των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης στην αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων, 

ανεξαρτήτως της προσέγγισης που ακολουθεί ο κάθε ερευνητής, σύµφωνα µε αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, κάθε ερευνητική τάση διατύπωσε έως σήµερα 

τις δικές της προτάσεις αναφορικά µε τον τρόπο διάκρισης των σηµαντικότερων 

µορφών της γνώσης, προκειµένου να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική η 

ερευνητική διαδικασία. Οι κυριότερες αυτές προσπάθειες διάκρισης αναλύονται στις 

επόµενες παραγράφους.  

2.3  Θεμελιώδεις κατηγοριοποιήσεις της γνώσης 
 

Εξαιτίας των εκ διαµέτρου διαφορετικών αντιλήψεων στις προσεγγίσεις της 

διοίκησης γνώσης, σύµφωνα µε τα διαλεγόµενα στη διεθνή βιβλιογραφία, 

δηµιουργείται η ανάγκη για την οριοθέτηση ενός βασικού υποβάθρου, προκειµένου 

να αποκτήσει σαφή προσανατολισµό και νόηµα η µελέτη της συγκεκριµένης 

επιστηµονικής περιοχής, ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 

Κατά καιρούς διάφοροι συγγραφείς πρότειναν θεωρητικά πεδία  

κατηγοριοποίησης των επιµέρους ζητηµάτων στη διοίκηση γνώσης, προκειµένου να 

διευκολυνθεί τόσο η µελέτη, όσο και η εφαρµογή της. Για παράδειγµα ο Earl (2001), 

προτείνει επτά «σχολές» στη στρατηγική διοίκηση της γνώσης. Συγκεκριµένα 

προτείνει τη συστηµική, τη χαρτογραφική, τη µηχανιστική, την εµπορική, την 

οργανωσιακή, τη χωρική και την στρατηγική σχολή (Πίνακας 2.1).  

 

Πίνακας 2.1: Οι σχολές της διοίκησης γνώσης (Earl, 2001) 
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Οι σχολές αυτές ουσιαστικά εµπεριέχουν τους τύπους διοίκησης γνώσης οι οποίοι 

υιοθετούνται από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, ο Earl (2001) 

κατηγοριοποιεί αυτές τις σχολές σε τρείς γενικότερες ενότητες. Την τεχνοκρατική, 

την οικονοµική και την συµπεριφοριστική (Technocratic, Economic, Behavioral). 

Οι τεχνοκρατικές σχολές προσεγγίζουν τη διοίκηση γνώσης µέσα από την 

πληροφορική τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, εργαλεία τα 

οποία υποστηρίζουν και συντονίζουν τις καθηµερινές ανάγκες των εργαζοµένων 

(Earl, 2001; Tapscott, 1996).  Οι οικονοµικές σχολές στοχεύουν σαφέστατα στην 

δηµιουργία εσόδων µέσω της εκµετάλλευσης της οργανωσιακής γνώσης ως στοιχείο 

του ενεργητικού. Οι συµπεριφοριστικές σχολές προσεγγίζουν τη διοίκηση γνώσης 

από µια συµπεριφοριστική οπτική γωνία, παρακινώντας και οργανώνοντας τόσο τους 

µάνατζερς όσο και τις διοικήσεις των οργανισµών να λειτουργήσουν προνοητικά, 

δηµιουργώντας, διαµοιράζοντας και χρησιµοποιώντας κατάλληλα τους εταιρικούς 

γνωσιακούς πόρους  (Earl, 2001).  

Παρόλο όµως που ο παραπάνω διαχωρισµός των «σχολών» διοίκησης γνώσης 

παρέχει µια χρήσιµη κατηγοριοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα 

όσον αφορά το πώς χρησιµοποιείται η τεχνολογία στις αρχές ελέγχου και διοίκησης 

των γνωστικών κεφαλαίων, θα πρέπει να τονιστεί ότι ενυπάρχει διάχυτη η αίσθηση 

ότι δεν δίδεται έµφαση στην επιστηµολογική βάση των στρατηγικών διοίκησης 

γνώσης και στην αποτελεσµατική κατηγοριοποίηση των κοινωνικών προσεγγίσεων 

της γνώσης. Ειδικότερα, στο µοντέλο του Earl (2001), η έννοια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης πραγµατεύεται µόνο στη «χωρική» σχολή της διοίκησης γνώσης. 

Αυτή η σχολή επικεντρώνεται στην χρήση του «χώρου» αναφορικά µε την διάχυση 

γνώσης, κάτι στο οποίο αναφέρονται χαρακτηριστικά οι Brown και Grey (1995) 

εξηγώντας το παράδειγµα της συζήτησης (chatting) µεταξύ συναδέλφων «…γύρω 

από τον ψύκτη νερού µιας επιχείρησης..».  Στην ίδια λογική οι Schulze & Boland 

(2000) µε τους Ward & Holtham (2000) περιγράφουν το σκεπτικό σύµφωνα µε το 

οποίο «κατασκευάζονται» επιχειρηµατικές εγκαταστάσεις-κτίρια τα οποία 

υποβοηθούν τη διάχυση γνώσης.  Ακόµη σηµαντικότερα, εµφανίζονται στην 

βιβλιογραφία συγγραφείς οι οποίοι αναφέρουν ότι η «κοινωνική αλληλεπίδραση» 

είναι κάτι περισσότερο πολύπλοκο από αυτό πού περιγράφηκε παραπάνω, 

αναφέροντας ταυτόχρονα την σηµασία των ιδιαίτερων ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών των εργαζοµένων, την επίδραση της εταιρικής κουλτούρας και το 
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µέγεθος της οργανωσιακής δέσµευσης το οποίο και τελικώς οριοθετεί την ανάµιξη 

(involvement) των εργαζοµένων στις ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες (McAdam & 

McCreedy, 1999b; Nonaka, et al.,  2000; Von-Krogh, Ichijo  2000). 

Μια άλλη εναλλακτική πρόταση κατηγοριοποίησης της διοικητικής επιστήµης της 

γνώσης, αυτή των McAdam & McCreedy (1999a), µιλά για τη δηµιουργία τριών 

κατηγοριών – µοντέλων διοίκησης γνωστικών κεφαλαίων: α) το µοντέλο του 

«διανοητικού κεφαλαίου» (intellectual capital), στο οποίο η γνώση απαντάται ως ένα 

απτό στοιχείο του ενεργητικού, β) το µοντέλο της «κατηγοριοποίησης» (Knowledge 

category models) στο οποίο η γνώση αναγνωρίζεται µέσα από διακριτές καταστάσεις 

και µορφές και γ) το µοντέλο της «κοινωνικής διαρθροποίησης», όπου η γνώση 

ουσιαστικά συνδέεται άρρηκτα µε τις κοινωνικές διαδικασίες και τις διαδικασίες 

µάθησης. Η κατηγοριοποίηση των McAdam & McCreedy (1999a), συγκριτικά µε το 

µοντέλο του Earl (2001) θα µπορούσε να θεωρηθεί πιο απλή, προσεγγίζοντας 

ταυτόχρονα την συγκεκριµένη επιστηµονική περιοχή µέσα από ένα αναβαθµισµένο 

πρίσµα κοινωνικής διερεύνησης.  

Αντίστοιχα, µια άλλη σηµαντική θεώρηση, η προσέγγιση της Schultze (1998), 

µπορεί να χαρακτηριστεί ίσως περισσότερο θεµελιώδης, µε την έννοια ότι 

χρησιµοποιεί έναν διαχωρισµό των συστηµάτων και στρατηγικών διοίκησης γνώσης 

ο οποίος συνίσταται σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις «δυαδικά» αντίθετες. Τη 

λειτουργική (functional) και τη διερµηνευτική (interpretive). Το συγκεκριµένο 

µοντέλο της συγγραφέα αποτελεί ουσιαστικά µια µετεξέλιξη του ερευνητικού πεδίου 

που παρουσίασαν πρώτοι οι Burnell & Morgan (1979), προκειµένου να εντοπίσουν 

και να κατηγοριοποιήσουν τις σηµαντικότερες θεωρίες στη διοίκηση γνώσης µε βάση 

τα δύο παραδείγµατα (paradigms) της επιστηµονικής έρευνας.  

Ειδικότερα, η πρώτη προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως η «λειτουργική» 

(functionalist) συνιστώσα των συστηµάτων διοίκησης γνώσης καθώς θεωρεί ότι η 

γνώση ενυπάρχει ως µια αντικειµενική πραγµατικότητα του κόσµου και απλώς 

αναµένει την ανακάλυψη της  από τον ανθρώπινο παράγοντα (agent). Παρόµοιες 

προσεγγίσεις µπορεί κανείς να συναντήσει τόσο στον Hedlund (1994), όσο και στο 

σύγγραµµα των Nonaka & Takeuchi (1995). Η θεώρηση αυτή αντιπροσωπεύει 

πιθανώς µια αντικειµενική προοπτική της γνώσης, διατεινόµενη ότι η τελευταία 

ενυπάρχει κάτω από διαφορετικές µορφές και σε διάφορες τοποθεσίες. 



 
31 

 

Η δεύτερη προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως «διερµηνευτική» (Interpretive) 

υποστηρίζοντας ότι η γνώση δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί σε οποιαδήποτε 

τοποθεσία, καθώς η ύπαρξή της δεν είναι ανεξάρτητη από την ανθρώπινη εµπειρία 

και τις κοινωνικές πρακτικές µάθησης και επίγνωσης (Schulze, 1998). Η 

συγκεκριµένη πάντως προσέγγιση µπορεί να απαντηθεί και στα συγγράµµατα πολλών 

άλλων συγγραφέων µεταξύ των οποίων οι Tenkasi & Boland (1996) και οι Brown &  

Duguid (1998). Η δεύτερη αυτή θεώρηση αντιπροσωπεύει µια υποκειµενική, ή όπως 

χαρακτηριστικά οι Brown και Duguid αναφέρουν, µια φαινοµενική και όχι ξεκάθαρη 

προοπτική, διατεινόµενη ότι η γνώση σχηµατοποιείται αλλά και σχηµατοποιεί τις 

κοινωνικές πρακτικές των ανθρώπινων κοινοτήτων. 

Ακόµη, σύµφωνα µε την ανάλυση των McAdam & McCreedy (1999a), το 

«διανοητικό κεφάλαιο» και η «γνωστική κατηγοριοποίηση» µπορεί να θεωρηθεί ότι 

ακολουθούν τη λογική του λειτουργικού παραδείγµατος (functional paradigm), ενώ η 

«κοινωνική διαρθροποίηση» µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζεται πληρέστερα από το 

διερµηνευτικό παράδειγµα (interpretive paradigm). 

Στο επόµενο κεφάλαιο (3) και ως συνέχεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των 

διαφορετικών προσεγγίσεων της διοίκησης γνώσης η παρούσα διδακτορική διατριβή, 

εξετάζει την κατηγοριοποίηση στη διοίκηση γνώσης σύµφωνα µε το µοντέλο των 

Burnell & Morgan (1979), αλλά και την µετέπειτα εξέλιξή του από την Sclulze 

(1998). Ο λόγος υιοθέτησης και περεταίρω διερεύνησης αυτής της κατηγοριοποίησης 

έγκειται στο γεγονός ότι  το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας φαίνεται να 

προσαρµόζεται ικανοποιητικά σε αυτόν τον διαχωρισµό. Επίσης, η θεµελιώδης αυτή 

κατηγοριοποίηση αποτελεί πεδίο διαχρονικής διαµάχης των δύο δυαδικών 

προσεγγίσεων σε πολλά συγγενικά επιστηµονικά πεδία. Είναι χαρακτηριστικές οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς, γνωστές ως 

“paradigms”, όπου ετυµολογικά µε βάση το ελληνικό ρήµα «παραδείκνυµι» 

αποτελούµενο από τις λέξεις "παρά" και "δείκνυµι", καταδεικνύουν αντίθετες 

διακριτές προσεγγίσεις στην επιστηµονική ορολογία. 

 

 

2.4 Το λειτουργικό «παράδειγµα» στη διοίκηση γνώσης 
 
Το λειτουργικό «παράδειγµα» προσεγγίζει τη γνώση ως ένα απτό και κατανοητό 

πόρο των οργανισµών. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη πεποίθηση ότι η 
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χρήση ποσοτικών στοιχείων είναι ίσως ο µοναδικός τρόπος παρατήρησης και µελέτης 

των επιχειρηµατικών καταστάσεων. Επιπλέον, αναφορικά µε τη διοίκηση γνώσης, 

υποστηρίζει τη χρήση µεγάλων δειγµάτων για την µελέτη των επιχειρηµατικών 

φαινοµένων, καθώς στηρίζεται στο εύρος των µελετώµενων µεγεθών. Επίσης, η 

λειτουργική θεώρηση αντιλαµβάνεται τη χρήση της τεχνολογικής υποδοµής ως 

µονόδροµο για την παρατήρηση, την ανάλυση και την επίλυση των επιχειρηµατικών 

προβληµάτων. Με άλλα λόγια, γίνεται αντιληπτή µια «αντικειµενική» προοπτική 

µέσα από την οποία φιλτράρονται όλα τα συµβαίνοντα σε µια επιχειρηµατική 

µονάδα.  

Με βάση την επιστηµονική βιβλιογραφία, το λειτουργικό «παράδειγµα» 

χαρακτηρίζεται ως «θετικογενές» (positivist). Η επιχειρηµατική πραγµατικότητα 

θεωρείται ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο µπορεί να γίνει κατανοητό µόνο αν  

διαιρεθεί σε επιµέρους διακριτά και ευκολότερα κατανοητά τµήµατα (Burrell & 

Morgan, 1979).  Επίσης, η «ποσοτική» αυτή λογική κατευθύνεται στην αναζήτηση 

των συνδυασµών αιτίου και αποτελέσµατος προκειµένου να προβλεφθούν 

µελλοντικά πρότυπα συµπεριφορών (Zikmund, 1991). Στη βάση αυτών των 

θεωρήσεων, εξετάζονται τα δύο σηµαντικότερα στοιχεία του λειτουργικού 

«παραδείγµατος», τα οποία αποτελούν τους κοινούς τόπους έρευνας των 

επιστηµόνων που υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργική προσέγγιση στα συστήµατα 

διοίκησης γνώσης.  

Το πρώτο στοιχείο αφορά στη µελέτη των διανοητικών κεφαλαίων (intellectual 

capitals) µε κύριο εκφραστή του τον Stewart (1995; 1996a; 1996b; 1997a; 1997b; 

1997c; 1998). Σύµφωνα µε τη προσέγγιση των διανοητικών κεφαλαίων, η γνώση 

θεωρείται ως ένα «µέσο ανταλλαγής», το οποίο υποτίθεται ότι έχει ουσιαστική αξία, 

αποτυγχάνοντας όµως να επιβεβαιώσει τον πλούτο της ανθρώπινης δραστηριότητας 

στη δηµιουργία και διάχυσή της (McAdam & McCreedy, 1999a; 1999b). 

Το δεύτερο στοιχείο αφορά στη κατηγοριοποίηση της γνώσης (knowledge 

category models), µε κύριο ερευνητή τον Nonaka (1995; 1998; 2000). Τα µοντέλα 

κατηγοριοποίησης της γνώσης στοχεύουν στο να ερµηνεύουν τη γνώση µέσα από 

διαφορετικές, διακριτές µορφές, κάθε µια από τις οποίες µπορεί ή και πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό τρόπο. Οι Nonaka & Takeuchi (1995), θεµελιώνουν 

σε ένα συνεκτικό µοντέλο τις έννοιες της ρητής και άρρητης γνώσης, το οποίο και 

αποτελεί µέχρι σήµερα ένα πεδίο συνεχούς έρευνας. 
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Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επικέντρωση στους δύο παραπάνω 

ερευνητές, (Stewart και Nonaka), πραγµατοποιήθηκε διότι αυτοί είναι και οι 

επιστήµονες µε τη σηµαντικότερη προσφορά στις θεµατικές περιοχές των 

διανοητικών κεφαλαίων και της κατηγοριοποίησης της γνώσης αντίστοιχα, το έργο 

των οποίων αποτελεί σηµείο αναφοράς για όλους τους µεταγενέστερους ερευνητές. 

  

2.4.1  Τα διανοητικά κεφάλαια (Intellectual Capital) 

 

Ο όρος «διανοητικό κεφάλαιο» (intellectual capital) διατυπώθηκε αρχικά από τον 

Edvinsson (1997), ως µια απόπειρα να υπογραµµιστεί η αξία της γνώσης σαν ένας 

οργανωσιακός πόρος του ενεργητικού ( βλ. Roos & Roos, 1997).  Όπως απαντάται 

στη βιβλιογραφία, τα µοντέλα που πραγµατεύονται το όρο των «διανοητικών 

κεφαλαίων» διαφαίνεται να ακολουθούν µια αυστηρά επιστηµονική προσέγγιση τόσο 

της γνώσης, όσο και των συστηµάτων διαχείρισής της. Οι προσεγγίσεις αυτές 

θεωρούν τη γνώση ως ένα «µέσο ανταλλαγής», το οποίο υποτίθεται ότι έχει 

ουσιαστική (ή τουλάχιστον πραγµατική) αξία, αποτυγχάνοντας όµως να 

επιβεβαιώσουν τον πλούτο της ανθρώπινης δραστηριότητας στη δηµιουργία και 

διάχυσή της (McAdam & McCreedy, 1999a ; 1999b). Παρόλα αυτά, θα µπορούσε 

κανείς να αξιολογήσει θετικά αυτά τα µοντέλα σκέψης, από την άποψη ότι 

αναγνωρίζουν το σηµαντικό, αλλά µερικό ρόλο τον οποίο παίζουν οι οργανωσιακές 

δοµές στη διάχυση της γνώσης εντός των οργανισµών. Ένα παράδειγµα αυτών των 

προσεγγίσεων απαντάται στο σύγγραµµα των Davenport και Prusak (1998), οι οποίοι 

θεωρούν τη γνώση ως ένα κοινό αγαθό που όµως διακινείται και διαχειρίζεται από 

αυτούς που το κατέχουν (Davenport & Prusak,1998). 

Ο Stewart (1995; 1996a; 1996b; 1997a; 1997b; 1997c; 1998) επίσης, 

συµπεριέλαβε σε πολλά συγγράµµατά του, τα οποία ασχολούνται µε τη διοίκηση 

γνώσης, παραδείγµατα που διαπραγµατεύονται τα διανοητικά κεφάλαια. Ο ερευνητής 

εθεωρείτο αρκετά γνωστός στους επιχειρηµατικούς κύκλους ως ένας από τους 

συγγραφείς του «οικονοµικού περιεχοµένου» περιοδικού Fortune. Μέσα από αυτό το 

έντυπο έχει παρουσιάσει µια σειρά από δηµοσιεύσεις ερευνώντας το θέµα των 

διανοητικών κεφαλαίων (Stewart 1996a; 1996b; 1997a; 1997b; 1997c). Αυτές 

ακριβώς οι δηµοσιεύσεις έχουν οδηγήσει το Planning Forum των ΗΠΑ να τον 
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χαρακτηρίσει ως τον πρωτοπόρο υπερασπιστή της διοίκησης γνώσης στον 

επιχειρηµατικό τύπο (Ward & Holtham, 2000).  

Αναλυτικότερα, ο Stewart (1996) βλέπει και µελετά τη γνώση ενός οργανισµού 

στη βάση των πόρων. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τη φράση ότι η γνώση µπορεί να 

θεωρείται µη απτός πόρος, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δε µπορεί να θεωρηθεί και 

µετρήσιµη, περιγράφοντας ταυτόχρονα και µια µεθοδολογία προκειµένου να 

αποτιµηθούν τα γνωστικά κεφάλαια των επιχειρήσεων. Με τη λογική αυτή, η 

διοίκηση γνώσης θεωρείται ως µια µέθοδος εκµετάλλευσης της «γνώσης» ή των 

«διανοητικών κεφαλαίων» των εργαζοµένων, ή ως ένα µοντέλο το οποίο αποσκοπεί 

στην σύλληψη της ατοµικής γνώσης προκειµένου να φυλαχθεί και να χρησιµοποιηθεί 

ως πόρος εντός του οργανισµού σε µεταγενέστερες χρονικές περιόδους (Stewart, 

1997a; Miles & Miles  1998). 

Ο ίδιος συγγραφέας, (Stewart, 1998), επεκτείνει τις παλαιότερες θεωρήσεις του, 

περιγράφοντας χαρακτηριστικά τον «κρυµµένο χρυσό» εντός των οργανισµών. Ως 

«κρυµµένο χρυσό» ορίζει τους άυλους πόρους ή τα διανοητικά κεφάλαια των 

επιχειρήσεων, τα ταλέντα των εργαζοµένων, τη δυναµικότητα και δυνατότητα των 

πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά και το χαρακτήρα της σχέσης της επιχείρησης µε 

τους πελάτες της. Παράλληλα, ο ερευνητής στο σύγγραµµά του αυτό, προχωρά σε 

µια αρκετά προοδευτική θεώρηση των «θεµελιωδών ικανοτήτων» (core competences) 

των επιχειρήσεων, συνδέοντας τες µε το διανοητικό κεφάλαιο και τα συστήµατα 

διοίκησης γνώσης, τα οποία είναι προσανατολισµένα όχι στην πληροφορική 

τεχνολογία, αλλά στην προσέγγιση της διανοητικής λογικής, θεωρώντας όµως πάντα 

τη γνώση ως ένα µετρήσιµο στοιχείο του ενεργητικού. Εν κατακλείδι, ο Stewart 

πιστεύει ότι στην οικονοµία της γνώσης, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει 

να θεωρείται ότι κατευθύνονται σε εκείνες τις παραµέτρους, τις οποίες χαρακτηρίζει 

ως «κρυµµένο χρυσό» και όχι στους απτούς πόρους. Χαρακτηριστικά αναφέρει : 

 
«…η γνώση και η ευφυΐα µετατρέπονται σε έναν πόρο, όταν µια χρήσιµη 
«συνοµοταξία» προκύπτει από την ελεύθερη ροή της διανοητικής 
ικανότητας. Η µετατροπή αυτή ουσιαστικά προκύπτει µε την δοµηµένη 
σχηµατοποίηση πληροφοριών (λίστα email, βάσεις δεδοµένων, µια ατζέντα 
συνάντησης, µια περιγραφή διαδικασίας), µε τη σύλληψη γνώσης µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι επιτρεπτή η περιγραφή της, η διαµοίρασή της και η 
εκµετάλλευσή της και µε την ανάπτυξή της ώστε να επιτευχθεί κάτι το οποίο 
δεν θεωρούνταν εφικτό µέχρι εκείνη τη στιγµή, όπως ακριβώς µε τη λογική 
της συλλογής νοµισµάτων µέσα από τη λάσπη…» (Stewart, 1998, σελίδα 
67). 
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Στο ίδιο σύγγραµµα, ο συγγραφέας αναλύει περεταίρω την έννοια του διανοητικού 

κεφαλαίου, προσθέτοντας τρείς διαστάσεις: α) το ανθρώπινο (human capital), β) το 

δοµικό (structural capital) και γ) το πελατειακό κεφάλαιο (customer capital). Οι τρείς 

διαστάσεις αναλύονται παρακάτω: 

Η πρώτη διάσταση, σύµφωνα µε τον Stewart (1998), η έννοια του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, αναλύθηκε για πρώτη φορά από τον Adam Smith ήδη από το 1776 

(Smith, 1776). Ο Smith (1776), προχώρησε σε µια βαθιά ανάλυση του τι ακριβώς 

σηµαίνει για την επιχείρηση ο εργαζόµενος, δηµιουργώντας ουσιαστικά µε την 

προσέγγισή του αυτή τις βάσεις για την διαφοροποίηση της έως τότε θεώρησης, η 

οποία ήθελε τον εργαζόµενο στα πλαίσια µιας «τευλορικής» αντίληψης να υφίσταται 

ως ένας πλήρως εναλλάξιµος πόρος. Η προσέγγιση του Adam Smith θέτει τον 

εργαζόµενο στο κέντρο του ενδιαφέροντος, προσδίδοντάς του ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις παροτρύνονται να επενδύσουν 

στον εργαζόµενο, καθώς ο εργαζόµενος αναµένεται να αποφέρει στην επιχείρηση τα 

µέγιστα οφέλη, όπως ακριβώς ένας καλοδιατηρηµένος εξοπλισµός, όταν αποτελέσει 

δέκτη επενδυτικής ενέργειας µε τη µορφή της εκπαίδευσης, της καλλιέργειας των 

ταλέντων και της ανάπτυξης των ιδιαίτερων θετικών του χαρακτηριστικών              

(βλ. Stewart, 1998, σελ. 96). 

O Stewart (1998), ως «ανθρώπινο κεφάλαιο» ορίζει την κεφαλαιακή αξία των 

καινοτοµιών οι οποίες προέρχονται από τους εργαζοµένους. Οι καινοτοµίες αυτού 

του είδους ενδέχεται να αφορούν στις διαδικασίες νέων προϊόντων ή στις διαδικασίες 

βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων. Επίσης θεωρεί, δίνοντας ιδιαίτερη µάλιστα έµφαση, 

το ότι οι εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, ή οι εργασίες ρουτίνας 

δεν δηµιουργούν συνθήκες ανάπτυξης ή εκµετάλλευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Επιπλέον ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το «ανθρώπινο κεφάλαιο» επιβάλλεται να 

είναι εκµεταλλεύσιµο, ενώ οι οργανισµοί µε τη σειρά τους χρειάζεται να το 

εκµεταλλευτούν σε όσο µεγαλύτερο βαθµό αυτό είναι δυνατό. Στην ίδια λογική ο 

Itzkoff (2003), επαναδιαπραγµατεύεται πολλές από τις θεωρήσεις του Stewart (1998), 

παρουσιάζοντάς τες όµως µέσα από το πρίσµα µιας ενοποιηµένης θεώρησης, 

χρησιµοποιώντας παράλληλα, εργαλεία διοίκησης γνώσης όπως η σύγχρονη 

τεχνολογία. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι η ανθρώπινη φύση πρέπει να βρίσκεται στο 

κέντρο της οποιασδήποτε βελτιωτικής επέµβασης, αφήνοντας στην τεχνολογική 

υποδοµή το ρόλο του εργαλείου–µέσου. Οι Bondis & Chοο (2002), επίσης στο 
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σύγγραµµά τους, συνηγορούν στις θέσεις του Stewart (1998) και του Itzkoff (2003), 

µε τη διαφορά όµως ότι θέτουν ανοιχτά το θέµα της διοίκησης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου µέσα από ολοκληρωµένα συστήµατα διοίκησης γνώσης, τα οποία δρουν 

λαµβάνοντας υπόψη το όλον της οργάνωσης, µακριά από οποιαδήποτε 

αποσπασµατική αντιµετώπιση.  

Σχετικά µε τη δεύτερη διάσταση, το «δοµικό κεφάλαιο» (structural capital), ο 

Stewart το αναφέρει ως:  

«…η γνώση που δεν πηγαίνει στο σπίτι τη νύχτα…» (Stewart, 1998, σελ. 108).  
 
Ο Stewart βασίζει την ιδέα του αυτή στο σύγγραµµα των Edvinsson & Malone 

(1997), θεωρώντας ότι το δοµικό κεφάλαιο είναι περισσότερο σηµαντικό από το 

ανθρώπινο, σε ότι αφορά τη διοικητική πρακτική, καθώς αποτελεί ένα πεδίο 

ευκολότερης προώθησης δοµικών αλλαγών. Θεωρεί δηλαδή, ότι ο βαθµός δυσκολίας 

διοίκησης και µεταβολής των δοµικών χαρακτηριστικών µιας οργάνωσης είναι 

µικρότερος από οποιαδήποτε προώθηση αλλαγών η οποία σχετίζεται µε τη διοίκηση 

του ανθρωπίνου δυναµικού. Στην ουσία όµως οι δύο αυτές πτυχές του διανοητικού 

κεφαλαίου (ανθρώπινο και δοµικό κεφάλαιο) αλληλοεξαρτώνται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό, καθώς όπως αναφέρουν και οι Agndal  & Nilsson (2006), το δοµικό κεφάλαιο 

κινεί τους µηχανισµούς οι οποίοι «συναρµολογούν», «συσκευάζουν», «προωθούν» 

και «διανέµουν» τους διανοητικούς καρπούς του «ανθρώπινου κεφαλαίου».  

Στην ίδια λογική, ο Drucker (1994) αναφέρει ότι µόνο οι οργανισµοί µπορούν να 

παρέχουν τη βασική συνέχεια που οι εργάτες της γνώσης χρειάζονται προκειµένου να 

είναι αποτελεσµατικοί. Μόνο οι οργανισµοί είναι σε θέση να µετατρέψουν την 

εξειδικευµένη γνώση των εργατών γνώσης σε αποδοτικότητα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα δοµικών κεφαλαίων εµπεριέχουν έννοιες όπως νοµικά δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας, πατέντες, τεχνολογίες, εφευρέσεις, δεδοµένα, δηµοσιεύσεις, πρότυπα, 

ρυθµίσεις εξοπλισµού, στρατηγικές, κουλτούρα, δοµές και συστήµατα, οργανωσιακές 

ρουτίνες και διαδικασίες (Andriessen, 2004; Axelsson & Johanson, 1992; 

Blankenburg,  1996). Πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ωστόσο, ότι ο Stewart 

(1998), αναφέρεται στις παραπάνω έννοιες–οντότητες ως αντικειµενική υπόσταση 

και όχι ως µια βιβλιογραφική ή γραφειοκρατική διαδικασία. Για παράδειγµα, η 

κατοχή µιας πατέντας, σύµφωνα µε τον Stewart, θεωρείται σηµαντική και όχι η 

γραφειοκρατική εργασία κατοχύρωσης. Συγκεκριµένα στο σηµείο αυτό αναφέρει ότι 

πρόκειται για: 
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 «…πόρους οι οποίοι θεωρούνται συχνά περισσότερο πολύτιµοι και 
ακριβοί, από ότι η κωδικοποίησή τους…» (Stewart, 1998, σελ. 109). 

 

Ολοκληρώνοντας, αναφορικά µε την τρίτη διάσταση, το «πελατειακό κεφάλαιο», 

ο Stewart (1998) το ορίζει ως την κεφαλαιακή αξία των οργανωσιακών πελατών. 

Συγκεκριµένα, προτείνει ότι προκειµένου η κάθε επιχείρηση να αποκοµίσει τα 

µέγιστα των κερδών από τους πελάτες της θα πρέπει να υπερβεί εαυτόν, απαιτώντας 

περισσότερα από την απλή αναγνώριση ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι απλά 

γεγονότα. Θα πρέπει να εµπεδώσει ότι αποτελούν έναν ενεργό εταιρικό πόρο. 

Αναφέρει επίσης ότι απαιτείται η κατανόηση της δυναµικής αυτού του πόρου, ενώ 

διερωτάται το τι ακριβώς τον κάνει να αναπτύσσεται ή να απαξιώνεται; Τι τον κάνει 

περισσότερο ή λιγότερο πολύτιµο;. Σύµφωνα δε µε τους Davenport & Klahr (1998), 

το µέλλον ανάπτυξης αυτού του κεφαλαίου έγκειται στην αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των συστηµάτων διοίκησης πελατειακών σχέσεων (Customer 

Relationship Management) σε άρρηκτο συνδυασµό µε ολοκληρωµένα συστήµατα 

διοίκησης γνώσης. 

Συµπερασµατικά, τα µοντέλα διανοητικών κεφαλαίων που προαναφέρθηκαν, 

τυπικά προσδίδουν ισχυρή έµφαση στη «µετρησιµότητα», µε την κοινή έννοια της 

λέξης, διάσπαρτων γνωσιακών στοιχείων. ∆ηµιουργείται πάντως η αίσθηση, ότι αυτά 

ακριβώς τα γνωσιακά στοιχεία θα µπορούσαν να αναγνωριστούν και να ελεγχθούν, 

σαν να επρόκειτο να ήταν απτοί πόροι του ενεργητικού. Παρόλα αυτά όµως, όπως και 

οι McAdam & McCreedy (1999a), υπογραµµίζουν, η ολίσθηση αυτή θα µπορούσε να 

καταλήξει σε προσπάθειες συν-ταιριάσµατος αντικειµενικών µετρήσεων µε 

υποκειµενικά στοιχεία. Προκειµένου βέβαια να αναπτυχθεί η προσέγγιση του 

θέµατος από την πλευρά της διοίκησης γνώσης, οι υποστηρικτές της φιλοσοφίας των 

διανοητικών κεφαλαίων τείνουν να χρησιµοποιούν την έκφραση της 

«κωδικοποίησης», παρά της «µέτρησης» (Hansen, et al., 1999). Αυτή η προσέγγιση 

περιλαµβάνει την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών µέσω τεχνολογιών όπως 

οι βάσεις δεδοµένων, τα εταιρικά δίκτυα και οι µηχανές αναζήτησης. Η 

εξατοµικευµένη γνώση απαιτεί κατηγοριοποίηση και καταγραφή, έτσι ώστε να 

µετατραπεί σε ρητή µορφή (σύµφωνα µε τις έννοιες που έθεσαν οι Nonaka & 

Takeuchi το 1995), ώστε να είναι σε θέση οι επόµενες γενιές εργαζοµένων να τη 

χρησιµοποιήσουν. Περισσότερα παραδείγµατα  στη βάση αυτών των προσεγγίσεων 
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µπορεί κανείς να αναζητήσεις στις εργασίες των (Davenport, 1996; Davenport & 

Prusak, 1998; Leask et al, 1999). 

Στην επόµενη παράγραφο αναλύεται το δεύτερο στοιχείο του λειτουργικού 

«παραδείγµατος» το οποίο επικεντρώνεται στην µελέτη των προσεγγίσεων που 

κατηγοριοποιούν τη γνώση. 

 

2.4.2  Η κατηγοριοποίηση της γνώσης και η εξέλιξή της στα πλαίσια του 

λειτουργικού «παραδείγματος» 

 

Τα θεωρητικά µοντέλα κατηγοριοποίησης της γνώσης (knowledge category models) 

στοχεύουν στο να ερµηνεύουν τη γνώση µέσα από διαφορετικές, διακριτές µορφές, 

κάθε µια από τις οποίες µπορεί ή και πρέπει να διαχειριστεί µε διαφορετικό τρόπο. 

Το σηµαντικότερο σύγγραµµα στο χώρο της διοίκησης γνώσης και το πλέον 

αντιπροσωπευτικό των επιστηµονικών προσπαθειών για την κατηγοριοποίηση των 

µορφών της γνώσης είναι το βιβλίο «The Knowledge Creating Company» των 

Nonaka & Takeuchi (1995). Το σύγγραµµα αυτό, αποτελεί σηµείο αναφοράς και 

αναγνώρισης από µεγάλο τµήµα της παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας. Το 

συγκεκριµένο βιβλίο κατηγοριοποιεί  τη γνώση σε δύο µορφές: α) τη ρητή και β) την 

άρρητη και αποτελεί τη συνέχεια ενός άρθρου του Nonaka (1991) στο Harvard 

Business Review, το οποίο υπογράµµιζε το ρόλο της γνώσης και της καινοτοµίας στις 

Ιαπωνικές κατασκευαστικές βιοµηχανίες. Συγκεκριµένα, παρουσίασε στον 

επιστηµονικό κόσµο τον Ιαπωνικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης, µε ταυτόχρονη 

κριτική του δυτικού τρόπου αντιµετώπισης της εντός των οργανισµών. Ο Nonaka 

χαρακτηριστικά ανέφερε στο άρθρο του στο περιοδικό Harvard Business Review, τον 

προάγγελο του συγγράµµατός του «The Knowledge Creating Company» το 1995 :  

 
«…Βαθειά εµποτισµένος στις παραδόσεις της δυτικής διοικητικής 
πρακτικής, από τον Frederick Taylor ως τον Herbert Simon, ο ρόλος των 
οργανισµών ως επιχειρηµατικές οντότητες επικεντρώνεται στη λειτουργία 
ως µιας  «µηχανής» πληροφορικής επεξεργασίας. Σύµφωνα µε αυτήν την 
οπτική, η µόνη χρήσιµη γνώση είναι επίσηµη, τυπική και συστηµατική, όπως 
για παράδειγµα τα άκαµπτα ποσοτικοποιηµένα δεδοµένα, οι 
κωδικοποιηµένες διαδικασίες και οι διεθνείς αρχές – πρακτικές. Επιπλέον, 
τα εργαλεία-κλειδιά µέτρησης της αξίας της γνώσης είναι το ίδιο άκαµπτα 
και ποσοτικοποιηµένα, προσανατολισµένα στην αυξηµένη αποδοτικότητα, 
το χαµηλότερο κόστος, και το αυξηµένο όφελος από το επενδεδυµένο 
κεφάλαιο (ROI)…» (Nonaka, 1991, σελίδα 3). 



 
39 

 

 
Τέτοιου είδους προσεγγίσεις ήταν ήδη ευδιάκριτες στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούµενη παράγραφο της διδακτορικής διατριβής η οποία 

πραγµατεύεται τα µοντέλα διανοητικών κεφαλαίων στη διοίκηση γνώσης (3.1.1). Ο 

Nonaka (1991), στο άρθρο του ουσιαστικά φάνηκε να αναζητά µια προσέγγιση, 

σύµφωνα µε την οποία αναγνώριζε ότι η δηµιουργία της γνώσης δεν ήταν µόνο ένα 

θέµα «επεξεργασίας» αντικειµενικής πληροφορίας. Ο συγγραφέας υποστήριξε ότι η 

δηµιουργία γνώσης απαιτεί την παρακίνηση της άρρητης φύσης της και συχνά, την 

αφύπνιση των ισχυρά υποκειµενικών εµπεδωµένων γνώσεων των εργαζοµένων, όπως 

και των διαισθήσεων και συναισθήσεων τους, προκειµένου να επιτευχθεί η 

διαθεσιµότητά της (της γνώσης) σε ολόκληρο τον οργανισµό.  

Οι Nonaka & Takeuchi (1995), υποστήριξαν ότι το κλειδί για τη δηµιουργία 

οργανωσιακής γνώσης είναι η «κοινωνικοποίηση» (socialization) της ατοµικής 

γνώσης και η διαθεσιµότητά της σε ολόκληρο το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον. 

Προκειµένου δε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, παρουσίασαν ένα µοντέλο δηµιουργίας 

γνώσης, το οποίο βασίζεται στις δύο κατηγορίες γνώσης που προηγουµένως είχαν 

αναλυθεί από τον Polanyi ως «ρητή» και «άρρητη» µορφή ( βλ. Routhlege, 2000). Ο 

Polanyi πίστευε πως η «επιστηµονική» εκτίµηση - θεώρηση της γνώσης ως ένα 

πλήρως ρητό και επισηµοποιηµένο σύµπλεγµα δεδοµένων, δεν επέτρεπε επαρκώς την 

οµαλή ανάπτυξη και εξερεύνηση σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στην 

θεώρησή του για την άρρητη γνώση, πιστεύει ότι η γνώση εµπεριέχει µια αστείρευτη 

υποκειµενική διάσταση, ενώ λέει χαρακτηριστικά ότι «…γνωρίζουµε πολύ 

περισσότερα από αυτά που µπορούµε να πούµε…». Η γνώση αυτή πλέον καλείται ως 

«άρρητη», ενώ η γνώση η οποία µπορεί να «επικοινωνηθεί» και να µεταφερθεί, 

καλείται ως «ρητή» (βλ. Routhlege, 2000). Όταν η γνώση µετατρέπεται σε ρητή, 

µέσω της γλώσσας, τότε δύναται να διατεθεί για περεταίρω κρίση και στοχασµό.  

Ο Polanyi (1967), επίσης δίνει έµφαση στη λειτουργική άποψη περί γνώσης, 

θεωρώντας την ως ένα εργαλείο, µέσω του οποίου µπορούµε είτε να δράσουµε είτε 

να συλλέξουµε νέα γνώση ( βλ. Sveiby, 1996; 1997b).  Ο Sveiby υπογραµµίζει τρείς 

βασικές θέσεις στο σκεπτικό του Polanyi για τη γνώση:  

 
«…Οι πραγµατικές ανακαλύψεις δεν µπορούν να ερµηνευτούν από µια 
ακολουθία κανόνων και αλγορίθµων. Η γνώση είναι κοινή και σε µεγάλο 
βαθµό προσωπική (δηµιουργείται από ανθρώπους και για το λόγο αυτό 
εµπεριέχει συναισθήµατα και «πάθος»). Η γνώση η οποία ενυπάρχει στην 
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ρητή διάσταση είναι περισσότερο θεµελιώδης. Όλη η γνώση είναι είτε ρητή, 
είτε άρρητη… Στον κόσµο του Polanyi δεν υφίσταται η «αντικειµενική 
γνώση»…» (Sveiby, 1997b, σελ. 32).  

 

Η άρρητη γνώση είναι προσωπική, συνήθως ιδιαιτέρου περιεχοµένου και για το 

λόγο αυτό θεωρείται δύσκολη η τυποποίηση και «κοινωνικοποίησή» της. Η ρητή 

γνώση από την άλλη, ή διαφορετικά περιγραφόµενη από άλλους συγγραφείς, ως 

«κωδικοποιηµένη», (Stenmark, 2004) χαρακτηρίζεται ως µεταδιδόµενη, σε επίσηµη, 

συστηµατική γλώσσα (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

Οι Nokana και Takeuchi (1995), επεκτείνουν αυτές τις επιστηµολογικές 

διαστάσεις εισάγοντας την έννοια της «γνωσιακής µετατροπής» ως το κλειδί στην 

διάχυση της γνώσης. Η ρητή και άρρητη γνώση δεν αντιµετωπίζονται ως διακριτές 

οντότητες, αλλά ως οντότητες οι οποίες είναι αµοιβαία αλληλοσυµπληρούµενες. Η 

γνώση δηµιουργείται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση ανάµεσα στην ρητή 

και την άρρητη µορφή, αλληλεπίδραση την οποία οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν ως 

«γνωσιακή µετατροπή». Στο θεµελιακό τους σύγγραµµα το 1995, παρουσιάζουν 

επίσης ένα αριθµό µελετών περιπτώσεων, προσπαθώντας να αποδείξουν το πώς η 

γνώση προέρχεται από την καινοτοµία, αναφέροντας παράλληλα ότι οι εργαζόµενοι, 

στη βάση των θεµελιωδών κοινωνικών διαδικασιών, συµµετέχουν και αποδέχονται 

τις πρακτικές αυτές.  

Η πεποίθηση αυτή, εδραιώθηκε µε βάση µια θεωρία δηµιουργίας γνώσης και 

σκιαγραφήθηκε µέσα από τη «σπείρα δηµιουργίας γνώσης». Το µοντέλο αυτό των 

Nonaka & Takeuchi (1995), γνωστό πλέον µε την συντοµογραφική ονοµασία «SECI» 

ως τα αρχικά των λέξεων : Socialisation, Externalisation, Combination, 

Internalisation) θεωρεί ότι η γνώση δηµιουργείται µέσα από µια αλληλεπίδραση της 

άρρητης µε την ρητή µορφή της. Η αλληλεπίδραση αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα 

2.1. 

Η διαδικασία του µοντέλου SECI αποτέλεσε, αλλά και αποτελεί µέχρι σήµερα ένα 

έργο αναφοράς, το οποίο και χρησιµοποιείται ως πρότυπο σε διάφορες προσπάθειες 

διοίκησης γνώσης, παρά τις όποιες κριτικές έχει δεχθεί (McAdam & McCreedy, 

1999b; Boisot, 1998), κυρίως για την αδυναµία του να συµπεριλάβει όλες τις 

διαστάσεις της κοινωνικοπολιτιστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων.  

Ειδικότερα, κοινωνικοποίηση σύµφωνα µε τους Nonaka & Takeuchi (1995), είναι 

η διαδικασία µε την οποία η άρρητη γνώση µεταφέρεται σε άλλους. Αυτό 
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επιτυγχάνεται µέσα από την διάχυση της εµπειρίας,  όπως για παράδειγµα κατά τη 

διάρκεια µιας µαθητείας. Σύµφωνα επίσης µε τον Sanderson (2001), κατά τη διάρκεια 

µιας τέτοιας διαδικασίας λαµβάνει χώρα η διάχυση ποικίλων δεδοµένων και 

γνώσεων, µέρος των οποίων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πολύπλοκη µορφή. 

 
       

    Σχήµα 2.1 : Το µοντέλο SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

H άρρητη γνώση, θεµελιακά, βρίσκεται στο µυαλό των εργαζοµένων και 

µετατρέπεται σε ρητές θεωρήσεις και σκέψεις µέσα από τη διαδικασία της 

«κοινωνικοποίησης». Η εξωτερίκευση αυτή επιτυγχάνεται µέσα από δραστηριότητες 

όπως η δηµιουργία «µεταφορών», η παρουσίαση αναλογιών, οι θεωρήσεις, οι 

υποθέσεις και τα µοντέλα (Bergeron, 2003; Capozzi, 2007; Firestone et al., 2003; 

Kimiz, 2005; Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Η ρητή γνώση µπορεί στη συνέχεια να σχηµατοποιηθεί και να αναπτυχθεί σε 

περισσότερο συνεκτικές µορφές,  µέσα από αρχές συστηµατοποιηµένων διαδικασιών, 

οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα γνώσης (Skyrme, 

1999; Stephen et al., 2002; Tiwana, 1999). Οι Nonaka & Takeuchi (1995), αναφορικά 

µε τη σχηµατοποίηση αυτή υποστηρίζουν ότι αυτό επιτυγχάνεται όταν τα άτοµα των 

οργανισµών ανταλλάσουν και συνδυάζουν τη γνώση τους µέσα από διάφορους 
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διαύλους όπως τα κείµενα, οι συναντήσεις, οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα δίκτυα 

πληροφορικοποιηµένης επικοινωνίας. Επίσης, διάφοροι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα 

επίσηµα εταιρικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ή τα προγράµµατα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, επιταχύνουν το «συνδυαστικό» (Combination) στάδιο του µοντέλου 

SECI οδηγώντας σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα στο επόµενο στάδιο της 

εσωτερίκευσης (Barrett & O'Connell, 2001; Bergeron, 2003; Zack, 1999a). 

Η ρητή γνώση εν συνεχεία, ενοποιείται µε την άρρητη γνώση των ατόµων, µέσα 

από τη διαδικασία της εσωτερίκευσης. Ο µηχανισµός αυτός σχετίζεται µε 

δραστηριότητες του τύπου «µαθαίνω στην πράξη». Σύµφωνα µε τον Stover (2004), η 

«ντοκουµενταρισµένη» επιχειρηµατολογία, σχετικά µε τις δραστηριότητες που 

επιτελούνται στους χώρους εργασίας, αφού αναγνωστεί από τα άτοµα, στη συνέχεια 

µε µια εσωτερική διεργασία σκέψης και κρίσης, συνδυάζεται µε το άρρητο µέρος της 

γνώσης το οποίο κατέχεται εσωτερικά.  

Τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου των Nonaka & Takeuchi (1995) αποτελούν µια 

σπείρα δηµιουργίας της γνώσης, όπου η επαναληπτικότητα της διαδικασίας 

δηµιουργεί περεταίρω γνώση. Η σπείρα της γνώσης επεκτείνεται σε µια οντολογική 

διάσταση, στην οποία η δηµιουργία γνώσης λαµβάνει χώρα από το άτοµο, στην 

οµάδα και στη συνέχεια στον οργανισµό. Τη πεποίθηση των συγγραφέων αναφορικά 

µε τα πεδία διάχυσης της γνώσης (άτοµο-οµάδα-οργανισµός) συµµερίζονται επίσης 

και οι Davenport & Prusak, (1998) και ο Du Plessis, (2005).  

Η διαδικασία του µοντέλου SECI, σύµφωνα και µε τους συγγραφείς του, 

αναπτύχθηκε µέσα από την έρευνα σε ένα αριθµό Ιαπωνικών επιχειρήσεων, 

προκειµένου να εξηγηθεί η χρήση των «µεταφορών», της γλώσσας, των αναλογιών 

και της µοντελοποίησης, στην παρακίνηση των ατόµων ώστε να εξωτερικεύσουν και 

να µοιραστούν τη γνώση τους µε άλλους εργαζοµένους. Βέβαια, από την προσεκτική 

µελέτη του συγγράµµατος, διαφαίνεται σε µεγάλο βαθµό ότι το µοντέλο SECI δεν 

συζητήθηκε ως µια διαδικασία, αλλά ως µια «αντανάκλαση» επάνω στις διαδικασίες 

δηµιουργίας γνώσης. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στο µοντέλο, µόνο το στοιχείο 

του «συνδυασµού» (combination) εµπεριέχει εξαιρετικά περιορισµένα στοιχεία 

τεχνολογικής και πληροφοριακής υποδοµής, ως εργαλείο επίτευξης των στόχων.  

Ειδικότερα, όπως παρουσιάστηκε το σύγγραµµα το 1995, το βασικότερο εργαλείο 

στις διαδικασίες που αναφέρθηκαν είναι οι κοινωνικές πράξεις (social acts). Παρόλα 

αυτά, οι κύκλοι δηµιουργίας γνώσης, πιθανώς λανθασµένα, ερµηνεύτηκαν σε µεγάλο 
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βαθµό ως διαδικασίες κωδικοποίησης της γνώσης, µε κατεύθυνση από το µυαλό των 

ατόµων στις εταιρικές βάσεις δεδοµένων και δεξαµενές γνώσης (Choo, 2000; 

Skyrme, 1999; Zack, 1999b). ∆ηµιουργείται επίσης η αίσθηση, ότι η κοινωνική 

διάσταση του µοντέλου συχνά παραµελείται και υποκαθίσταται από ένα 

υποκειµενικά εξεζητηµένο µοντέλο δηµιουργίας γνώσης το οποίο βασίζεται 

αποκλειστικά και µόνο στις δύο κατηγορίες γνώσης, την ρητή και την άρρητη 

(Davenport & Prusak, 1998; Zack, 1999b). Αυτός είναι εξάλλου και ο κύριος λόγος 

για τον οποίο το µοντέλο δεν συγκαταλέγεται, µε βάση την βιβλιογραφική 

επισκόπηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στη µελέτη του διερµηνευτικού 

«παραδείγµατος» των συστηµάτων διοίκησης γνώσης.  

Παράλληλα, οι McAdam & McCreedy (1999b) υποστηρίζουν κριτικά ότι ίσως η 

µετάδοση γνώσης στους οργανισµούς να είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκη και 

πεπλεγµένη από ότι το µοντέλο SECI προτείνει. Τα µοντέλα αυτά, συχνά οδηγούν σε 

µηχανιστική προσέγγιση της κατηγοριοποίησης της γνώσης, ενώ αυτές οι ίδιες 

κατηγορίες γνώσης εµπεριέχουν µέσα τους «κοινωνικοποιηµένες» διαδικασίες 

µετατροπής, οι οποίες όµως αγνοούνται, χάνοντας µεγάλο µέρος της ουσία της 

δηµιουργίας νέων γνωστικών κεφαλαίων. 

Το έτος 2000, οι Nonaka, Toyama και Konno δηµοσίευσαν ένα άρθρο στο Long 

Range Planning (Nonaka, et al., 2000) το οποίο ουσιαστικά αφορούσε στην εξέλιξη 

του µοντέλου SECI. Το νέο προκύπτον µοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

«ενοποιηµένο µοντέλο δυναµικής δηµιουργίας γνώσης» αποτελείται από τρία 

στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η διαδικασία SECI, σύµφωνα µε τη θεώρηση που 

παρουσιάστηκε στο σύγγραµµα των Nonaka & Takeuchi (1995) και η οποία 

αναλύθηκε προηγουµένως. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο συντοµογραφικά 

τιτλοφορείται ως «ba», αναφέρεται στο περιβάλλον δηµιουργίας της γνώσης. Το 

τρίτο στοιχείο είναι οι γνωσιακοί πόροι, ή διαφορετικά ειπωµένα, οι γνωσιακές 

εισροές, εκροές και οι «διαµεσολαβητές» στις διαδικασίες δηµιουργίας γνώσης. Η 

δηµιουργία της γνώσης, ορίζεται ως µια «σπείρα» η οποία αναπτύσσεται µέσα από 

αυτά τα στοιχεία, απαιτώντας ταυτόχρονα διαλεκτική σκέψη. Ειδικότερα, οι Nonaka 

et al., (2000), υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία γνώσης είναι µια συνεχής αυτό-

υπερβατική διαδικασία, µέσα από την οποία κάποιος υπερβαίνει τα όρια του παλαιού 

του εαυτού, οδηγούµενος σε µια νέα κατάσταση, συλλέγοντας νέα στοιχεία από το 

περιβάλλον του, νέα αντίληψη περί τον κόσµο και νέα γνώση.  
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Αναλυτικότερα, ως προς το δεύτερο στοιχείο του περιβάλλοντος δηµιουργίας της 

γνώσης (ba), τα άτοµα επηρεάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο λαµβάνουν χώρα όλες οι αλληλεπιδράσεις. Το περιβάλλον αυτό, στην 

Ιαπωνική σηµαίνει «τόπος», προσφέρει ένα τέτοιο χώρο αλληλεπιδράσεων. Το 

περιβάλλον ως τόπος διαδραστικότητας, προσφέρει τη βάση για τα άτοµα στο να 

ερµηνεύσουν τις πληροφορίες και να δηµιουργήσουν νοήµατα. Στο σηµείο αυτό, 

µπορεί να υποθέσει κανείς ότι η θεώρηση αυτή βασίζεται στη φιλοσοφική 

προσέγγιση του Haidegger (1977), σύµφωνα µε την οποία ο «τόπος» αποτελείται από 

«πράγµατα» ανοίγοντας χώρους και νέες περιοχές δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, η θεώρηση του «ba» προτάθηκε αρχικά από τον Ιάπωνα φιλόσοφο Kitaro 

Nishida (1970), ενώ επεξεργάστηκε αργότερα από τον Shimizu (1995). Ο Nonaka 

υιοθετεί αυτό το θεώρηµα για τους της σκοπούς εξέλιξης του µοντέλου SECI, 

δηµοσιεύοντας το έτος 1998 το άρθρο του «The Concept of “ba” : Building 

foundation for Knowledge Creation» στο περιοδικό California Management Review 

(Nonaka & Konno, 1998).  Σύµφωνα µε την αρχική θεώρηση από τον Nishida (1970), 

το «ba» είναι ο τόπος ο οποίος εµπεριέχει τα «νοήµατα» (meanings). Συνεπώς, 

µπορεί µε τη λογική, αυτή να θεωρηθεί ως ένα χώρος κοινός, ο οποίος 

χρησιµοποιείται ως η βάση για τη δηµιουργία γνώσης. Εξελίσσοντας τη αρχική αυτή 

θεώρηση οι Nonaka & Konno (1998), προτείνουν την άποψη ότι το «ba» είναι ένας 

κοινός χώρος ανάδυσης σχέσεων. Ο χώρος αυτός ενδέχεται να είναι φυσικός (π.χ. το 

γραφείο ή οι διάφορες εταιρικές τοποθεσίες), φαινοµενικός (π.χ. τα emails ή οι 

τηλεδιασκέψεις), πνευµατικός (π.χ. οι κοινές εµπειρίες, ιδέες και ιδανικά) ή 

οποιοσδήποτε συνδυασµών αυτών. Το «ba» σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, παρέχει 

ένα υπόβαθρο αναβάθµισης της ατοµικής και συλλεκτικής γνώσης.  

Συνεχίζοντας, οι ίδιοι συγγραφείς θεωρούν ότι υφίστανται τέσσερις τύποι  του 

«ba» οι οποίοι ουσιαστικά αντιστοιχούν στα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου SECI : 

κοινωνικοποίηση, εξωτερίκευση, συνδυασµός, εσωτερίκευση. Οι τέσσερις τύποι  

«ba» αποτελούν το υπόβαθρο για την επιτυχή ολοκλήρωση των συγκεκριµένων 

βηµάτων στις διαδικασίες δηµιουργίας γνώσης, ενώ κάθε ένας από αυτούς 

υποστηρίζει µια συγκεκριµένη διαδικασία µετατροπής, επιταχύνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη διαδικασία δηµιουργίας γνώσης. Οι τέσσερις τύπου των «ba» είναι: α) το 

δηµιουργικό (Originating) «ba», το οποίο υποστηρίζει το στάδιο της 

κοινωνικοποίησης, β) το αλληλεπιδρών (Interactive) «ba», το οποίο υποστηρίζει το 
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στάδιο της εξωτερίκευσης, γ) το αυτοµατοποιηµένο (Cyber) «ba», το οποίο 

υποστηρίζει το στάδιο του συνδυασµού και δ) το ασκούµενο (Exercising) «ba», το 

οποίο υποστηρίζει το στάδιο της εσωτερίκευσης. 

Επίσης, οι Nonaka, et al., (2000), αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η γνώση 

δηµιουργείται µέσα από τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα άτοµα, ή ανάµεσα στα 

άτοµα και το περιβάλλον τους και όχι από την αυτόνοµη λειτουργία των 

εργαζοµένων. Το «ba» είναι το περιβάλλον το οποίο διαµοιράζεται, ως κοινό, 

ανάµεσα σε αυτούς που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Μέσα από αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις, αυτοί οι οποίοι συµµετέχουν στο «ba» και στο γενικότερο 

εξωτερικό περιβάλλον, εξελίσσονται µέσα από µια διαδικασία αυτοϋπέρβασης 

προκειµένου να δηµιουργήσουν γνώση. Οι συµµετέχοντες στο «ba» δεν είναι απλοί 

παρατηρητές. Αντιθέτως, είναι αφοσιωµένοι στο «ba» µέσα από την δράση και την 

αλληλεπίδραση (Nonaka, et al., 2000).  

Αυτή ακριβώς η θεώρησή τους τονίζει την ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στα 

άτοµα στη διαδικασία δηµιουργίας γνώσης. Επίσης πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το 

«ba» δεν είναι αναγκαίο να περιορίζεται από οργανωσιακές δοµές ή συστήµατα. Το 

κλειδί ουσιαστικά είναι οι αλληλεπιδράσεις. 

Τέλος, σχετικά µε το τρίτο στοιχείο του επικαιροποιηµένου µοντέλου των Nonaka, 

et al., (2000), δηλαδή το στοιχείο των γνωσιακών πόρων, οι τελευταίοι 

χαρακτηρίζονται ως οι ειδικοί εταιρικοί πόροι, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι, 

προκειµένου να επιτευχθεί η δηµιουργία αξίας από την επιχείρηση. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι συγγραφείς του συγκεκριµένου άρθρου, µε µια σαφή 

έµµεση αναφορά στο σύγγραµµα του Stewart (1998) για το διανοητικό κεφάλαιο, 

τονίζουν ρητά ότι : 

«…παρόλο που έχει προταθεί µια ακολουθία µέτρων, τα πληροφοριακά 
λογιστικά συστήµατα θεωρούνται ανεπαρκή για την σύλληψη της αξίας των 
γνωστικών πόρων, εξαιτίας της άρρητης φύσης της γνώσης…» (Nonaka, et 
al., 2000, σελ. 5).  

Εν συνεχεία, οι συγγραφείς αναφέρουν τέσσερις τύπου γνωσιακών πόρων: α) τους 

εµπειρικούς γνωσιακούς πόρους, (experiential knowledge assets) οι οποίοι 

αποτελούνται από κοινή άρρητη γνώση, β) τους θεωρητικογενείς γνωσιακούς πόρους 

(conceptual  knowledge assets), αποτελούµενοι από ρητή γνώση µε τη µορφή 

εικόνων, συµβόλων και γλώσσας, γ) τους συστηµικούς γνωσιακούς πόρους, 

αποτελούµενους από συστηµατοποιηµένη και «έτοιµη» ρητή γνώση όπως οι 
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προδιαγραφές, τα εγχειρίδια, η εργασιακή και τεχνική επιχειρηµατολογία, οι πατέντες 

και δ) τους «συνήθεις» γνωσιακούς πόρους, αποτελούµενους από τη ρητή γνώση, η 

οποία είναι ήδη εµπεδωµένη και ενσωµατωµένη στις ενέργειες και τις πρακτικές του 

οργανισµού.  

Αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του ολοκληρωµένου µοντέλου το οποίο 

προτείνουν οι Nonaka, et al., (2000), επισηµαίνεται ότι η οργάνωση, 

χρησιµοποιώντας του υπάρχοντες γνωσιακούς της πόρους, δηµιουργεί νέα γνώση, 

µέσα από το µοντέλο SECI, το οποίο λαµβάνει χώρα εντός του «ba». Η γνώση που 

δηµιουργείται εν συνεχεία, ενσωµατώνεται µέσα στους γνωσιακούς πόρους του 

οργανισµού και γίνεται η βάση για τη νέα σπείρα δηµιουργίας. Επίσης, οι Nonaka και 

Konno (1998), υποστηρίζουν ότι η διαδικασία δηµιουργίας γνώσης δεν µπορεί να 

διαχειριστεί µε την παραδοσιακή έννοια. Η διοίκηση των διαδικασιών αυτών µπορεί 

να είναι αποτελεσµατική µόνο µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, 

προκειµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες ενεργούς και δυναµικής δηµιουργίας 

γνώσης.  

Συνηγορώντας, ο Boisot (1998), αναφέρει προσθετικά ότι, οι γνωσιακοί πόροι 

ενδέχεται είτε να επιβραδύνουν, είτε να υποβοηθούν τη δηµιουργία γνώσης. Οι 

οργανισµοί υπόκεινται σε αδράνεια, ενώ είναι δύσκολο γι’ αυτούς να αποκλίνουν από 

την πορεία την οποία έχουν θέσει, µε βάση τις προηγούµενες εµπειρίες τους. Οι 

επιτυχηµένες προηγούµενες εµπειρίες οδηγούν σε υπερεκµετάλλευση της 

υπάρχουσας γνώσης, πράγµα που έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση διερεύνησης 

νέας γνώσης.  

Συµπερασµατικά, τα τρία συγγράµµατα που αναλύθηκαν παραπάνω (Nonaka & 

Takeuchi, 1995; Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al.,  2000) εκπονήθηκαν µε τη 

βασική συνδροµή του ιδίου συγγραφέα, µέσα σε µια περίοδο περίπου 10 ετών, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο σύγγραµµα (1995) ξεκίνησε να δηµιουργείται ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα συγγράµµατα αυτά αποτέλεσαν και 

αποτελούν ακόµη και σήµερα, βασικό µέσο επιρροής αναφορικά µε τις θεωρήσεις 

των συστηµάτων διοίκησης γνώσης. Από τη µελέτη τους γίνεται σαφές ότι 

βασίζονται στην κατηγοριοποίηση της γνώσης σε «ρητή» και «άρρητη», παρόλο που 

οι συγγραφείς τους τονίζουν τη σηµασία των κοινωνικών διεργασιών, οι οποίες 

συνδέονται µε τη διοίκηση γνώσης. Εντούτοις, εκτιµάται (Davenport & Prusak, 1998; 

McAdam & McCreedy, 1999b; Zack, 1999b) ότι βασική επιδίωξη των άρθρων είναι η 
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ερµηνεία της γνώσης στη βάση των διαδικασιών δηµιουργίας γνώσης, πράγµα το 

οποίο σε συνδυασµό µε την ένταση της ανάλυσης των διακριτοποιηµένων µορφών 

της (της γνώσης) θέτει στο περιθώριο τις κοινωνικές διεργασίες, οι οποίες λαµβάνουν 

χώρα και διαµορφώνουν το πλαίσιο για γνωστική προστιθέµενη αξία. ∆ηλαδή, ενόσω 

η διαδικασία του επικαιροποιηµένου µοντέλου SECI θεωρείται χρήσιµη στη 

γνωστοποίηση των αναγκών για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην εξέλιξη της 

γνώσης, δέχθηκε κριτικές κατά καιρούς για το ότι αποτυγχάνει να συλλάβει τη 

αληθινή πολυπλοκότητα, η οποία εµπεριέχεται στις διαδικασίες δηµιουργίας γνώσης. 

Επίσης, η εµφάνιση του όρου «ba» αλλά και της έννοιας των γνωσιακών πόρων στη 

µεταγενέστερη δηµοσίευσή τους (Nonaka et al.,  2000), δίνουν έµφαση στην ανάγκη 

θωράκισης των οργανωσιακών δοµών, µέσα στις οποίες λαµβάνουν χώρα οι 

διαδικασίες δηµιουργίας γνώσης. 

Επιπλέον, το µοντέλο που τελικώς προτείνουν οι συγγραφείς, θεωρητικά βασίζεται 

στη αντίληψη της κοινωνικής «αναδόµησης» των οργανισµών. Επειδή όµως τα 

εξαιρετικά ευδιάκριτα όρια διοίκησης των επιµέρους στοιχείων του µοντέλου SECI 

δεν είναι δυνατόν να συµπεριλάβουν τις πεπλεγµένες κοινωνικές διεργασίες σε όλη 

τους την έκταση, αλλά και εξαιτίας του ότι η εστίαση διαφαίνεται ότι επικεντρώνεται 

περισσότερο στις διεργασίες δηµιουργίας γνώσης παρά στις διεργασίες κοινωνικής 

δράσης και αλληλεπίδρασης, εικάζεται ότι η προσέγγιση SECI δεν δύναται να 

διαχειριστεί συνολικά το θέµα δηµιουργίας, εκµετάλλευσης και εξέλιξης της γνώσης 

εντός των οργανισµών. 

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της λειτουργικής προσέγγισης στη 

διοίκηση γνώσης, αναλύεται στις επόµενες παραγράφους το «διερµηνευτικό 

παράδειγµα» (interpretive paradigm). 

 

2.5  Το διερμηνευτικό «παράδειγμα» στη διοίκηση γνώσης  

 

Σε αντιδιαστολή µε την ανάλυση του λειτουργικού παραδείγµατος, το διερµηνευτικό 

«παράδειγµα» ακολουθεί µια εκ διαµέτρου αντίθετη λογική. Ειδικότερα, στο 

διερµηνευτικό «παράδειγµα» η έρευνα στη διοίκηση γνώσης είναι κατά βάση 

«διερευνητική» (exploratory) και περιγραφική (descriptive) εξ’ αρχής, έχοντας ως 

βασικό στόχο τη «µάθηση» (learning through case) µέσα από τη περίπτωση που 
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µελετάται (Sarantakos, 1993). Με βάση το σκεπτικό αυτό, η γνώση δεν 

αντιµετωπίζεται ως ένας πόρος του ενεργητικού, αλλά ως µια κοινωνικοπολιτιστική 

διεργασία, χωρίς πρότυπα (patterns) και «καθοριστικές» πολιτικές δράσης. Επίσης, ο 

«διερµηνευτικός» ερευνητής αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως µια κοινωνικοπολιτιστική 

δοµή, όπου δεν υφίσταται µία, αλλά πολλαπλές πραγµατικότητες (Schulz et al., 

1996).  

Το διερµηνευτικό «παράδειγµα» επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι η χρήση 

ποιοτικών στοιχείων και όχι ποσοτικών, είναι ο πληρέστερος τρόπος παρατήρησης 

των επιχειρηµατικών καταστάσεων. Επιπλέον, αναφορικά µε τη διοίκηση γνώσης 

υποστηρίζει τη χρήση µικρών δειγµάτων, τα οποία όµως µελετώνται διεξοδικά και σε 

βάθος, σε αντιδιαστολή µε την λογική των µεγάλων δειγµάτων µε εύρος του 

λειτουργικού παραδείγµατος. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι η χρήση 

της τεχνολογίας δεν είναι αυτοσκοπός, παρά ένα εργαλείο για την πληρέστερη µελέτη 

των επιχειρηµατικών καταστάσεων (Burrell & Morgan, 1979), ενώ η διερεύνηση των 

δεδοµένων προς µελέτη χαρακτηρίζεται ως «υποκειµενική» (Zikmund, 1991).  

Στη βάση αυτών των θεωρήσεων, µέσα από τη µελέτη της βιβλιογραφίας 

µελετώνται τα «πεδία των κοινωνικών διεργασιών», ως η βασική ερευνητική 

αντιπροσωπευτική περιοχή του διερµηνευτικού «παραδείγµατος». Επιπλέον, η µελέτη 

της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την  ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων της βασικής 

αυτής ερευνητικής περιοχής, οι οποίοι συµπληρώνουν το θεωρητικό πεδίο 

διερµηνευτικού παραδείγµατος. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τους πυλώνες επάνω 

στους οποίους στηρίζεται η µελέτη των «πεδίων των κοινωνικών διεργασιών». 

Ειδικότερα, αποτελούν µία σειρά διαδοχικών βηµάτων ξεκινώντας από τις βασικές 

έννοιες, και καταλήγοντας σε πολύπλοκες διανοητικές διεργασίες. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι η «αντιληπτικότητα» (sensemaking) η οποία αποτελεί την βασική 

έννοια των κοινωνικών διεργασιών και αφορά στον τρόπο κατανόησης-αντίληψης 

τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των πράξεων του ιδίου του ατόµου (αναδροµική 

αντίληψη). Ο δεύτερος παράγοντας είναι η «αναγκαία ποικιλία» γνωστός µε την 

Αγγλική ορολογία  ως «Requisite variety» και επικεντρώνεται στο µηχανισµό µε τον 

οποίο συρρικνώνεται η δοµή του εξωτερικού περιβάλλοντος από την ανθρώπινη 

σκέψη, προκειµένου να επιτευχθεί η ισορροπία στην µορφολογία αλλά και την 

ποικιλοµορφία των καθηµερινών δραστηριοτήτων (Espejo, 1993; Weick, 1993).  Ο 

τρίτος παράγοντας, ο «στοχασµός στη δράση» (reflection in action)  προχωρά ένα 
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στάδιο παραπέρα και µελετά τα στάδια επίγνωσης των ανθρώπινων πράξεων, 

υποστηρίζοντας τη λογική της «γνώσης σε δράση» (Eisner, 1998) σύµφωνα µε την 

οποία τα άτοµα αφού έχουν περάσει το στάδιο της αντιληπτικότητας και της 

συρρίκνωσης της περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας, προχωρούν σε δράσεις οι οποίες 

βασίζονται στην επίγνωση των πράξεών τους (Schön, 1982). Τέλος, ο τέταρτος 

παράγοντας αναφέρεται στις δοµηµένες µεθόδους επίλυσης των προβληµάτων, και 

ουσιαστικά αποτελεί την κορυφαία διανοητική διεργασία η οποία επικεντρώνεται στη 

δόµηση διανοητικών µοντέλων, µε τη βοήθεια και της πληροφορικής τεχνολογίας, 

προκειµένου να λαµβάνονται οι αποφάσεις στη βάση συγκεκριµένων προτύπων.  

Η ανάλυση των θεωρητικών πεδίων των κοινωνικών διεργασιών, όπως επίσης και 

η ανάλυση των τεσσάρων επιµέρους παραγόντων ακολουθεί στις επόµενες 

παραγράφους. 

 

2.5.1  Θεωρητικά πεδία κοινωνικών διεργασιών 

 

Τα θεωρητικά πεδία κοινωνικών διεργασιών (social processes theoretical 

frameworks) προτείνουν έναν ευρύτερο ορισµό της γνώσης, συνδέοντάς τη µε τις 

κοινωνικές διαδικασίες και τις διαδικασίες µάθησης των οργανισµών (McAdam & 

McCreedy, 1999a). Ουσιαστικά, τα πεδία αυτά δίνουν έµφαση στην κοινωνική φύση 

της γνωστικής δηµιουργίας, οδηγώντας σε θεωρήσεις για τη διοίκηση γνώσης που ο 

Hansen (1999), κατονοµάζει ως «εξατοµικευµένες» (personalized). ∆ηλαδή, δίδεται 

έµφαση στη δηµιουργία της γνώσης µέσα από τις κοινωνικές διεργασίες στους 

εργασιακούς χώρους, έχοντας ως οδηγό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του γνωστικού 

κεφαλαίου που παράγει κάθε άτοµο (εξατοµικευµένη-προσωποποιηµένη γνώση). 

Αναλυτικότερα, τα θεωρητικά πεδία κοινωνικών διεργασιών παρουσιάζουν πολλές 

οµοιότητες µε τα εκείνες τις απόψεις, οι οποίες έχουν σα στόχο την έρευνα τόσο της 

«µανθάνουσας επιχείρησης» όσο και της «οργανωσιακής µάθησης». Η µανθάνουσα 

επιχείρηση αποτελεί ένα πεδίο έρευνας από αρκετούς επιστήµονες, αναζητώντας τους 

µηχανισµούς µε τους οποίους µετατρέπονται οι επιχειρηµατικές µονάδες σε 

οργανισµούς που µαθαίνουν µέσα από τη λειτουργία τους. Η δεύτερη συγγενής 

ερευνητική περιοχή της οργανωσιακής µάθησης αφορά ουσιαστικά µια γενικότερη 

επιδίωξη των οργανισµών, οι οποίοι αναζητούν τους τρόπους να µαθαίνουν σε 

συνεχή βάση. Η διαφορά των δύο αυτών επιστηµονικών περιοχών έρευνας είναι 
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δυσδιάκριτη. Εντούτοις, η µανθάνουσα επιχείρηση αποτελεί αυτοσκοπό, ενώ η 

οργανωσιακή µάθηση µια λειτουργία ανάπτυξης της εταιρικής γνώσης στα πλαίσια 

των προγραµµάτων διοίκησης γνώσης (Drucker, 1993; Nonaka & Takeuchi, 1995) .  

Συνεχίζοντας, στη θεωρία των κοινωνικών διεργασιών, ένα τυπικό παράδειγµα 

ενός «κοινωνικά» διαµορφωµένου πεδίου δίδεται από τον Damarest (1997). Το πεδίο 

του Damarest δίνει έµφαση στην «κατασκευή» της γνώσης εντός των οργανισµών, 

αναφέροντας ότι η «κατασκευασθείσα» γνώση διασπείρεται µέσα στην επιχείρηση 

µέσα από διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Από τη στιγµή όπου η γνώση 

ενσωµατωθεί µέσα στην επιχείρηση, τότε διασπείρεται µέσα από κοινωνικές 

διεργασίες. (Damarest,1997; McAdam & McCreedy, 1999a; McAdam & McCreedy, 

1999b). 

Άλλοι επίσης συγγραφείς, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις ανθρώπινες και 

κοινωνικές πτυχές της διοίκησης γνώσης. Ο Choo (1998), αναφέρεται στην 

«επιχείρηση της γνώσης» (The knowledge Organization) προκειµένου να υποστηρίξει 

ότι η γνώση δεν είναι κάτι το «απτό», δεν είναι ένα αντικείµενο, το οποίο πρέπει να 

το κατακτήσουµε. Αντίθετα, πιστεύει ότι είναι µια διανοητική διεργασία η οποία δεν 

είναι δυνατόν να «κατακτηθεί», µε την ευρύτερη έννοια, αν δεν υπάρξει ένα ευνοϊκό 

κοινωνικά περιβάλλον. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι προσεγγίσεις των κοινωνικών διεργασιών συχνά 

επικεντρώνονται στην υποστήριξη των κοινωνικών δοµών και διαδικασιών, στις 

οποίες η γνώση διαµοιράζεται αλλά και δηµιουργείται. Για παράδειγµα, οι εργασίες 

των Wenger και Brown, αναγνωρίζουν την ύπαρξη των «κοινωνιών πρακτικής» 

(communities of practice) ως ένα δοµικό χαρακτηριστικό το οποίο υποβοηθά την 

µετάδοση και δηµιουργία γνώσης (Brown & Gray, 1995; Brown & Duguid, 1998; 

Brown & Duguid, 2000; Wenger, 1998; Wenger & Snyder,2000). Οι κοινωνίες 

πρακτικής, όπως αναφέρεται στα έργα τους, είναι οµάδες ατόµων, οι οποίες 

επιλεκτικά δηµιουργούν και διαµοιράζονται τη γνώση µέσα από κοινή λειτουργική 

πρακτική στην εργασιακή τους καθηµερινότητα. Ειδικότερα, επισηµαίνουν ότι ο όρος 

«πρακτική» δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση µεταξύ δράσης και δηµιουργίας 

γνώσης στις οµάδες αυτές. 

Μέσα ωστόσο από µια περισσότερο επιστηµολογική θεώρηση, οι «κοινωνίες 

πρακτικής» (communities of practice) διαφαίνεται να ενέχουν πολλές από τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του «ba», σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε στο 
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κεφάλαιο 3.1.2, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται πανοµοιότυπα, καθώς 

ουσιαστικά αφορούν ποικιλόµορφα κοινωνικά σχήµατα, τα οποία εξ’ ορισµού δεν 

µπορούν να θεωρηθούν ταυτόσηµα (Wenger & Snyder, 2000). Ειδικότερα, οι 

«κοινωνίες πρακτικής» είναι ζωντανά «µέρη», στα οποία τα µέλη τους µπορούν να 

καινοτοµήσουν. Αυτή η καινοτοµία γίνεται στη συνέχεια διαθέσιµη και στα επόµενα 

µέλη των κοινωνιών, προκειµένου να την ενστερνιστούν και να «µάθουν» από αυτή. 

Τα όρια των «κοινωνιών πρακτικής» περιορίζονται συχνά από τις εργασιακές 

ιδιαιτερότητες, την κουλτούρα, την ιστορία, ενώ για να υφίστανται απαιτούν την 

ύπαρξη ταυτότητας και σκοπού των οµάδων (Brown & Duguid, 1998). Αντίθετα, 

φαίνεται το «ba» αποτελεί  µια περισσότερο διάχυτη θεώρηση, η οποία και 

µεταβάλλεται διαρκώς. Σύµφωνα δε µε τους Nonaka, et al., (2000), το «ba» αφορά το 

«εδώ» και το «τώρα», µη επηρεαζόµενο από διαχρονικές και ιστορικές παραµέτρους, 

όπως οι κοινωνίες πρακτικής. Παρόλα αυτά, οι Prusak & Cohen (2001), αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι τόσο οι «κοινωνίες πρακτικής», όσο και το «ba», αποτελούν το 

κοινωνικό κεφάλαιο των οργανισµών, το οποίο στη συνέχεια το ορίζουν ως «… τις 

σχέσεις οι οποίες κάνουν τον οργανισµό να δουλέψει…». 

Πρέπει ωστόσο στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι  πέρα από τις «κοινωνίες 

πρακτικής», αλλά και τις κοινωνικοπολιτιστικές αλληλεπιδράσεις που εµπεριέχει η 

δοµή τους, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι τυχαίες, µη σχεδιασµένες και 

απροσδιόριστες χωρικά και χρονικά κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε δηµιουργία καινοτοµίας και γνώσης. Ειδικότερα, οι Ward & Holtham 

(2000)  παροτρύνουν τους οργανισµούς να υποδαυλίσουν τις συµπτωµατικές 

συναντήσεις  - συσκέψεις, αλλά και να διαµορφώσουν έτσι τις οργανωσιακές δοµές, 

ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες τυχαίων συνευρέσεων, οι οποίες ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε «παραγωγικές» κοινωνικές συναναστροφές. Παραδείγµατα επίσης 

αναφορικά µε την δηµιουργία συνθηκών τυχαίων συνευρέσεων για την παραγωγή 

γνώσης παρουσιάζονται και στο βιβλίο των Nonaka & Takeuchi (1995). Τα 

παραδείγµατα αυτά, µέσα από τη διερεύνηση των µελετών περίπτωσης προτείνουν 

οργανωσιακές δοµές οι οποίες «εξαναγκάζουν» το προσωπικό σε ακούσιες τακτικές 

συνευρέσεις. Οι δοµές αυτές εστιάζονται στη δηµιουργία χώρων συζήτησης, 

επικοινωνίας, εστίασης και χαλάρωσης, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

«εξαναγκασµένης» επικοινωνίας. 
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Επίσης, η κοινωνική προσέγγιση που ακολουθεί το διερµηνευτικό «παράδειγµα» 

αναφορικά µε τη γνώση, δίδει έµφαση στη σχέση µεταξύ ενέργειας (δράσης), 

κατανόησης και επικοινωνίας, σχέση η οποία χρησιµοποιείται ως κλειδί για τη 

δηµιουργία και την διασπορά της γνώσης. Αυτού του είδους τα ερευνητικά πεδία τα 

οποία παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, βασίζονται σε θεµελιακές εργασίες των 

Argyris & Scön (Argyris, 1991; Argyris, 1995; Argyris & Scön, 1996; Scön, 1982).  

Από τη µελέτη των εργασιών αυτών των συγγραφέων, οι οποίες παρεµπιπτόντως 

θεωρούνται από κάποιους ότι κινούνται στην περιφέρεια των γενικότερων ζητηµάτων 

διοίκησης γνώσης (Eisner, 1998; Νewman, 1999), γίνονται βαθύτερα κατανοητά 

αρκετά ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε τη διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων µε 

βάση το διερµηνευτικό «παράδειγµα». Οι εργασίες οι οποίες ενστερνίζονται τις 

θεωρήσεις των Argyris & Scön βασίζονται σε µια συνεκτική θεωρία και σχετίζονται 

µε τις διοικητικές πρακτικές της διοίκησης γνώσης. Το συµπέρασµα αυτό είναι το 

αποτέλεσµα µελέτης θεµατικών περιοχών/πυλώνων του διερµηνευτικού 

παραδείγµατος, που όµως, όπως αναφέρθηκε, αποτελούν και πεδία έρευνας και 

άλλων επιστηµονικών περιοχών όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η κοινωνική 

ψυχολογία.  

Οι θεµατικές περιοχές αυτές, αποτελούν τις διαστάσεις των «θεωρητικών πεδίων 

κοινωνικών διεργασιών» που αναπτύχθηκαν σε αυτήν την παράγραφο και είναι α) η 

«αντιληπτηκότητα» (sensemaking), η οποία πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο τα 

άτοµα αντιλαµβάνονται το οργανωσιακό περιβάλλον, έχοντας ως θεµελιακό ερευνητή 

τον Weick (1993; 1995; 1996), β) η «αναγκαία ποικιλία» (requisite variety) η οποία 

µελετά τη δράση των ατόµων εντός των οργανισµών υπό το πρίσµα της 

ποικιλοµορφίας των εργασιών που εκτελούν, έχοντας ως βασικό ερευνητή τον Espejo 

(1993; 2003). γ) o «στοχασµός στη δράση» (reflection in action), µια θεµατική 

περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως κλειδί στην εξέλιξη της γνώσης και δ) οι 

«µέθοδοι δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων», οι οποίες αναγνωρίζονται ως 

συνειδητές διανοητικές προσεγγίσεις, προκειµένου να οδηγηθούµε σε 

αποτελεσµατικές µεθόδους επίλυσης προβληµατικών διοικητικών καταστάσεων. Οι 

τέσσερις αυτές διαστάσεις αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 
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2.5.1.1   Η «Αντιληπτικότητα» (Sensemaking) 

 

Ο όρος της «αντιληπτικότητας» µέσα από τη βιβλιογραφία ουσιαστικά 

επικεντρώνεται στην κατανόηση άγνωστων και αφηρηµένων προσεγγίσεων, των 

οποίων η µη κατανόηση δυσχεραίνει το έργο ρητής καταγραφής και ανάλυσης της 

συγκεκριµένης θεµατικής περιοχής. Σύµφωνα µε τον Weick, (1995;1996) η 

αντιληπτικότητα πραγµατεύεται το κατά πόσο τα άτοµα δοµούν αυτό που δοµούν, 

γιατί, και µε ποιες συνέπειες. Σε αντίθεση ωστόσο µε το µοντέλου του Simon (1945), 

για τους οργανισµούς, όπου επικρατούσε η άποψη ότι οι τελευταίοι λειτουργούν ως 

µηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών, οι υπερασπιστές της αντιληπτικότητας την 

προσδιορίζουν ως τη βάση της λογικής και φιλόδοξης φύσης της ανθρώπινης 

ικανότητας στην επίλυση προβληµάτων και στη λήψη αποφάσεων (Brickner & 

Lipshitz, 2004). Ο Dervin (1983) επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι οργανισµοί 

καθορίζονται ως ένα σύστηµα αντίληψης, το οποίο αναδροµικά αντιλαµβάνεται αυτό 

που ήδη έχει συµβεί. Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Weick (1993), διατείνεται ότι  η 

βασική ιδέα της αντιληπτικότητας είναι ότι η πραγµατικότητα είναι ένα συνεχιζόµενο 

επίτευγµα το οποίο πηγάζει από την προσπάθεια µας να δηµιουργήσουµε τάξη και να 

πραγµατοποιήσουµε  αναδροµική αίσθηση αυτού που έχει ήδη συµβεί . Επισηµαίνει 

ακόµη, ότι η αντιληπτικότητα βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να δράσουν 

λογικά, βασιζόµενοι στις δικές τους αντιλήψεις αλλά και των άλλων. 

Ο Weick (1995), επίσης, µέσα από το σύγγραµµά του «Sensemaking in 

Organizations» αντιµετωπίζει, συµπερασµατικά, την αντιληπτικότητα ως µια 

διαδικασία η οποία περιλαµβάνει επτά κύρια χαρακτηριστικά.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα βασίζεται 

στη δόµηση της ταυτότητας. Η δηµιουργία και δόµηση της ταυτότητας, για 

λογαριασµό του ατόµου το οποίο είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται, αποτελεί το κλειδί 

για την διαδικασία της «αντιληπτικότητας». Προκειµένου να γίνει αντιληπτή µια 

κατάσταση, το άτοµο πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να «αντιληφθεί» τον ίδιο του 

τον εαυτό.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αναδροµική. Εξ ορισµού ο Weick 

αναφέρει ότι είµαστε σε θέση να αντιληφθούµε µόνο ότι έχει ήδη συµβεί. Η οπτική 

µας για την πραγµατικότητα είναι αναδροµική και ιστορική.  

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα περιέχεται στο αισθητό 

περιβάλλον. Εντός των οργανισµών, τα άτοµα συχνά αναπαράγουν µέρος του 
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περιβάλλοντος το οποίο αντιµετωπίζουν. Από τη στιγµή όπου δηµιουργηθεί ένα 

τέτοιο «υπο-περιβάλλον», τότε αυτό περιορίζει και οριοθετεί τις δράσεις των ατόµων. 

Το περιβάλλον δεν είναι ξεχωριστή οντότητα, αλλά κάτι του οποίου µέρος αποτελεί 

και το κάθε άτοµο.  

Συµπερασµατικά, η θεώρηση αυτή του Weick διαφαίνεται να παρουσιάζει αρκετά 

κοινά σηµεία µε την θεώρηση του Nonaka για το «ba», µε τη διαφορά ότι ο 

τελευταίος αντιµετώπιζε το άτοµο ως ενεργό µέρος ενός περιβάλλοντος, έχοντας 

πρόσβαση αλλά και δυνατότητα επέµβασης σε όλο τον διατιθέµενο χώρο. Ο Weick 

από την άλλη, θεωρεί ότι τα άτοµα είναι σε θέση να αντιληφθούν µόνο ένα µέρος του 

περιβάλλοντός τους, σύµφωνα και µε το οποίο δρουν και αντιδρούν µε τους άλλους. 

Συνεπώς, η διαφορετικότητα στην αντίληψη µέρους του περιβάλλοντος καθορίζει τη 

διαφορετικότητα δράσης και αλληλεπίδρασης µε τους άλλους.  

Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα είναι κοινωνική. 

Υποστηρίζει δε ο Weick (1995) ότι η συµπεριφορά των ατόµων εξαρτάται από τη 

συµπεριφορά των άλλων, είτε αυτοί είναι παρόντες είτε όχι. Οι ατοµικές αποφάσεις 

λαµβάνονται συνήθως στη βάση των αντιδράσεων τις οποίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν, καθώς τα άτοµα δείχνουν να ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση των 

ενεργειών τους από το άµεσο περιβάλλον, το οποίο και εµπλέκεται στις συνέπειες 

των ενεργειών τους. 

Το πέµπτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα είναι συνεχής. Ειδικότερα, 

ούτε ξεκινά, αλλά ούτε και τελειώνει ποτέ. Οι άνθρωποι συνεχώς βρίσκονται εν µέσω 

κάποιας διαδικασίας αντίληψης. Τα άτοµα, ενδεχοµένως αναδροµικά, να αποκόπτουν 

τµήµατα αυτής της ροής και να τα µετατρέπουν σε ενέργειες, αλλά σπάνια θα 

αντιµετωπίσουν µια κατάσταση, κατά την οποία, εντελώς συνειδητά, θα λάβουν χώρα 

παρατηρήσεις, θα διαµορφωθούν υποθέσεις και τελικά θα επιλεχθεί µια λογική 

πορεία ενεργειών (Winograd & Flores, 1986). Οµοίως οι Snowden & Kurtz (2003) 

υπογραµµίζουν ότι η αντιληπτικότητα εµφανίζεται σε µια συνεχόµενη ροή, χωρίς να 

είναι δυνατόν από το άτοµο να διαχωρίσει τα στάδια επίγνωσης. Εξάλλου, η 

κατηγοριοποίηση των οποιονδήποτε σταδίων της αντιληπτικότητας δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά αντικειµενικές διανοητικές µέθοδοι κατανόησης µιας υποκειµενικής 

πραγµατικότητας. 

Το έκτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα είναι επικεντρωµένη σε 

αποσπασµατικά πρότυπα. Προκειµένου να γίνει αντιληπτή µια κατάσταση, τα άτοµα 
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αναζητούν κάποια πρότυπα, πάνω στα οποία θα δοµήσουν την αντίληψη τους. Τα 

πρότυπα αυτά δεν είναι απαραιτήτως πλήρη ή συµπαγή τµήµατα πληροφοριών, αλλά 

χρησιµοποιούνται πολλές φορές ως µέσο αναζήτησης άλλων προτύπων προκειµένου 

να αναβαθµιστεί η διαδικασία της αντιληπτικότητας. 

Το όγδοο και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ότι η αντιληπτικότητα είναι 

κατευθυνόµενη από αληθοφάνεια, παρά από ακρίβεια. Προκειµένου να γίνει 

αντιληπτή µια κατάσταση, τα άτοµα χρειάζονται αληθοφανείς πληροφορίες, σε 

ικανοποιητική ποσότητα, ώστε  να ολοκληρώσουν τη διανοητική τους εργασία. 

Οι παραπάνω θεωρήσεις των βασικών βηµάτων στις διαδικασίες της 

αντιληπτικότητας αποτελούν ένα θεµελιακό και βασικό εργαλείο βαθύτερης 

κατανόησης των διανοητικών διεργασιών, αναφορικά µε τη µάθηση και κατ’ 

επέκταση τη γνώση. Ουσιαστικά, υπερτονίζουν την ανάγκη δηµιουργίας 

περιβάλλοντος για δηµιουργία και ανταλλαγή γνώσης. Σύµφωνα µε τον Weick 

(1995), τα άτοµα των οργανισµών, ως πρώτο στάδιο δηµιουργούν την οργανωσιακή 

τους ταυτότητα. Στη συνέχεια εκφράζουν τη γνώση τους µε βάση τον προσωπικό, 

παρελθόντα τύπο έκφρασης και κρίσης, ενώ προχωρούν ταυτόχρονα σε αλλαγή του 

άµεσου περιβάλλοντος του οποίου είναι µέρη, µε την λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

τον τρόπο διάχυσης της γνώσης που διαθέτουν. Ακριβώς αυτού του είδους η διάχυση 

γνώσης θεωρείται ότι αποτελεί µέρος µια κοινωνιολογικής διαδικασίας, όπου τα 

άτοµα τα οποία εµπλέκονται είναι σε θέση να αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

άλλοι πρόκειται να «αντιδράσουν» στην µετάδοση της γνώσης (Dervin, 1983).  

Σηµαντικότερα, θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές προσεγγίσεις της διοίκησης 

γνώσης φαίνεται να αποτυγχάνουν να εκτιµήσουν σωστά αυτού του είδους την 

πολυπλοκότητα των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγµα, οι στρατηγικές 

κωδικοποίησης  (Hansen,  1999) δίνουν έµφαση στην αποθήκευση συγκεκριµένων 

και εξειδικευµένων πληροφοριών, ενώ από την άλλη πλευρά οι ήδη προαναφερθείσες 

θεωρήσεις της «αντιληπτικότητας» ακολουθούν µια εντελώς διαφορετική πορεία, 

δίνοντας έµφαση στην κοινωνιολογική προσέγγιση της κατανόησης, µέσω της 

χρησιµοποίησης «αληθοφανών» γεγονότων και καταστάσεων. 

Οι προσεγγίσεις της διοίκησης γνώσης µε βάση την κωδικοποίηση δεν δίνουν 

έµφαση στο ότι µικρός όγκος πληροφοριών, µέσα σε «δεξαµενές» γνώσης, είναι σε 

θέση να δεσµευθεί από τα άτοµα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες 

νοητικές ακολουθίες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποφάσεις βασιζόµενες σε µη 
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διαµορφωµένες, πρώιµες εκτιµήσεις πολύπλοκων καταστάσεων. Οι προσεγγίσεις µε 

βάση την κωδικοποίηση θεωρούν ότι οι ρητά διαµορφωµένες αναλυτικές διαδικασίες 

και οι µέθοδοι λήψης αποφάσεων, χρησιµοποιώντας όλες ή τις περισσότερες 

διαθέσιµες πληροφορίες, είναι τρόποι αντιµετώπισης των ζητηµάτων διοίκησης 

διανοητικών κεφαλαίων (Snowden& Kurtz, 2003). Με άλλα λόγια, µέσω της µελέτης 

της αντιληπτικότητας γίνεται περισσότερο εµφανής η διαφορετική αντιµετώπιση των 

καταστάσεων µέσα από το πρίσµα των δύο «παραδειγµάτων» (λειτουργικό και 

διερµηνευτικό).  

Επιπρόσθετα, αναδεικνύοντας περισσότερο αυτήν την αντίθεση, οι Winograd και 

Flores (1986), διατείνονται ότι οι στρατηγικές κωδικοποίησης απαιτούν υποδοµές, οι 

οποίες πολλές φορές επιβάλλονται έξωθεν, ως συµπλήρωµα της ήδη υπάρχουσας 

υποδοµής. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα κωδικοποιηµένα τεκµήρια συχνά 

«διασπώνται» µεταξύ διαφόρων εταιρικών δοµών και διεργασιών όπως τα projects, οι 

πολιτικές και οι ιεραρχίες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το αν αυτές οι τεχνητές δοµές 

αποτελούν έναν αποτελεσµατικό τρόπο «καταλογοποίησης» τέτοιων πληροφοριών. 

 Από την άλλη πλευρά, η θεώρηση της «αντιληπτικότητας» δίνει έµφαση στις 

διαδικασίες, µέσω των οποίων τα άτοµα µπορούν να οδηγηθούν στην κατανόηση µιας 

µη οικίας κατάστασης, εξετάζοντας ταυτόχρονα το πώς αυτά τα άτοµα ενδέχεται να 

αντιδράσουν επάνω στην κατανόηση αυτή, αλλά και το πώς θα εφαρµόσουν τη 

γνώση ώστε να ληφθεί µια απόφαση και να υπάρξει η απαραίτητη δράση (δράση ως 

αποτέλεσµα της γνώσης και της κρίσης).  

 

2.5.1.2  Η αναγκαία ποικιλία (Requisite Variety) 

 

Για την δηµιουργία αποτελεσµατικών συστηµάτων διοίκησης γνώσης είναι 

απαραίτητη η επινόηση εκείνων των οργανωσιακών µορφών, ώστε να επιτρέπεται η 

δηµιουργία ικανοτήτων αλλά και αποκρίσεων των ατόµων των οργανισµών σε 

εξωτερικά ερεθίσµατα (Nonaka & Takeuchi, 1995). Σύµφωνα επίσης µε τον Ashby 

(1956), η ποικιλοµορφία του εσωτερικού οργανωσιακού περιβάλλον θα πρέπει να 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την πολυπλοκότητα και ποικιλία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός, προκειµένου να 

αντιµετωπίζονται µε αρτιότητα ζητήµατα βίαιων αλλαγών.  
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Ο νόµος της αναγκαίας ποικιλίας αναπτύχθηκε από τον Ashby (1956), σύµφωνα 

µε τον οποίο «µόνο η ποικιλία είναι σε θέση να απορροφήσει την ποικιλία». Η ποικιλία 

είναι το µέτρο της πολυπλοκότητας και εκφράζεται ως ο αριθµός των δυνατών 

καταστάσεων ενός συστήµατος. Ο νόµος της αναγκαίας ποικιλίας συνεπάγεται ότι, 

προκειµένου το σύστηµα Α να µπορεί να ελέγξει το σύστηµα Β, θα πρέπει να έχει την 

ίδια ή µεγαλύτερη ποικιλία από το Β. 

Σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν εµφανιστεί ένα σύστηµα, είναι αυτόνοµο και 

διέπεται από τις ίδιες γενικές αρχές. Η αυτονοµία ορίζεται ως η ελευθερία ενός 

ενσωµατωµένου υποσυστήµατος να δρα µε δική του πρωτοβουλία, αλλά µόνο εντός 

ενός πλαισίου δράσης που έχει οριστεί από το στόχο του συνολικού συστήµατος  

(Beer, 1985). Βασιζόµενος σε αυτές τις παρατηρήσεις για τα έµβια συστήµατα ο Beer 

(1979) ανέπτυξε το θεώρηµα του επαναληπτικού συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο 

σε µια επαναληπτική οργανωσιακή δοµή, κάθε βιώσιµο σύστηµα περιέχει ένα άλλο 

και το ίδιο περιέχεται σε ένα νέο βιώσιµο σύστηµα. Ακριβώς αυτή η 

επαναληπτικότητα είναι εκείνη που απορροφά την πολυπλοκότητα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και προάγει την πολυπλοκότητα του ιδίου του οργανισµού (Espejo & 

Gill, 2003). 

Σε άρθρο του αναφορικά µε την «αναγκαία ποικιλία» ο Espejo (1993), υποστηρίζει 

ότι προκειµένου κάποιος να ολοκληρώσει µια εργασία ή µια αποστολή, πρέπει να 

είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πολυπλοκότητες τις οποίες αντιµετωπίζει. Η 

ικανότητα των ατόµων να εφαρµόσουν βελτιωµένες προσεγγίσεις στις εργασίες τους 

εξαρτάται από µια ισορροπία ανάµεσα στους παράγοντες εξασθένισης της 

περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας και τους παράγοντες ενίσχυσης της διοικητικής 

πολυπλοκότητας (task closure effect) (Ashby, 1958; Espejo, 1993). O Espejo θεωρεί 

ότι στις σηµερινές επιχειρήσεις λαµβάνει χώρα µια εξαιρετικά µεγάλη ενίσχυση των 

διοικητικών πρακτικών και ταυτόχρονα πολύ µια µικρή εξασθένιση της 

περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι στο σχεδιασµό 

των σηµερινών πληροφοριακών συστηµάτων δαπανάται ιδιαίτερη προσοχή στις 

πληροφοριακές απαιτήσεις των ατόµων, ενώ ταυτόχρονα δίδεται µικρή έµφαση στις 

δοµές στις οποίες παρέχεται αυτή η πληροφόρηση. Η αποτελεσµατικότητα ενός 

πληροφοριακού συστήµατος και ταυτόχρονα η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος 

διοίκησης γνώσης έγκειται στη ροή των πληροφοριών που διακινεί και όχι στις 
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πληροφορίες τις ίδιες. Με άλλα λόγια, η «διαδικασία» µεταφορά-ροής πληροφοριών 

και δεδοµένων υπερτερεί της κατοχής των πόρων.  

Ο στόχος επίσης ενός τέτοιου συστήµατος πρέπει να είναι η δηµιουργίας µιας 

µορφής οργανωσιακής αλλαγής, η οποία όµως θα είναι η ίδια το αποτέλεσµα ενός 

κλειστού δικτύου «πολλαπλών προσαρµογών» που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των 

εργαζοµένων. Συνεχίζοντας, ο Espejo (1993) επισηµαίνει ότι η αλλαγή καθορίζεται 

από την εσωτερική συνοχή του συστήµατος και όχι από τις πληροφορίες για 

εξωτερικά γεγονότα. Η αλλαγή ενδέχεται να επηρεάζεται από τις πληροφορίες, αλλά 

όχι να καθορίζεται από αυτές. Σε µεγάλο βαθµό, δεν είναι τόσο το περιεχόµενο της 

πληροφορίας το οποίο καθορίζει την ανταπόκριση των ατόµων, αλλά η δοµή της 

οργάνωσης στην οποία η πληροφορία ενσωµατώνεται. Σύµφωνα επίσης µε τους 

Nonaka & Takeuchi (1995), η πληροφορία είναι απαραίτητο να συνδυάζεται 

διαφορετικά, ευέλικτα και σύντοµα, µε ίση πρόσβαση σε όλες τις ενδιαφερόµενες 

πλευρές.  

Ο Beer (1979), επίσης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι προκειµένου ένας 

οργανισµός να είναι βιώσιµος ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει την 

πολυπλοκότητα και τις αλλαγές του περιβάλλοντος, χρειάζεται πέντε βασικές 

δράσεις. α) τη λειτουργία, β) το συντονισµό, γ) τον έλεγχο, δ) τη νοηµοσύνη, και ε) την 

πολιτική. Αυτές οι δράσεις συνιστούν τους δύο απαραίτητους µηχανισµούς 

βιωσιµότητας που είναι α) η συνοχή, η οποία περιλαµβάνει τη λειτουργία, το 

συντονισµό και τον έλεγχο, και β) η προσαρµογή, η οποία περιλαµβάνει τη νοηµοσύνη 

και την πολιτική. 

Συµπερασµατικά, για την ανάπτυξη των βασικών αρχών ενός συστήµατος 

διοίκησης γνώσης θα πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία ανάµεσα στις επιδράσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. πληροφορία), τη δοµή στην οποία αυτές οι 

επιδράσεις «αποδυναµώνονται», και την «ενίσχυση» των ατοµικών ενεργειών, 

προκειµένου να εκκινηθεί η διαδικασία της αλλαγής. Κατά συνέπεια, οι ενέργειες των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης θα πρέπει να επικεντρώνονται τόσο πάνω στην 

ανθρώπινη αντίδραση, όσο και στην παροχή της πληροφορίας. ∆ηλαδή, µια απλή 

κωδικοποίηση της ατοµικής γνώσης ενδεχοµένως να αποδεικνύεται 

αναποτελεσµατική. Επιπλέον, µέσα σε ένα πολύπλοκα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, 

ενδέχεται η πληροφορία αλλά και η ατοµική γνώση να καταστούν σύντοµα 

ανεπίκαιρες, οπότε να απαιτείται η καλλιέργεια «ατοµικών προκλήσεων», µε 
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ταυτόχρονη υποστήριξη των εργαζοµένων στο να «αντιδράσουν» πάνω στη γνώση 

τους, αµφισβητώντας ταυτόχρονα πολλές φορές την καταλληλότητά της για την 

αντιµετώπιση νέων καταστάσεων. 

 

2.5.1.3  Στοχασμός στη δράση (Reflection in Action) 

 

Για την αντίληψη του τι ακριβώς περιλαµβάνει ο στοχασµός στη δράση είναι 

απαραίτητη η µελέτη της βιβλιογραφίας µέσα από το πρίσµα τόσο της 

αντιληπτικότητας, όσο και της απαραίτητης ποικιλίας που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω.  

Ο Schön (1982), µελέτησε τις επαγγελµατικές πρακτικές, αλλά και τις εφαρµογές 

του «στοχασµού στη δράση» σε διάφορα επαγγέλµατα. Στη µελέτη του επισηµαίνει ότι 

η επαγγελµατική πρακτική κυριαρχείται από µια «επιστηµολογία του τεχνικού 

ορθολογισµού». Αυτό ουσιαστικά αποτελεί µια θεώρηση, σύµφωνα µε την οποία η 

γνώση υφίσταται αντικειµενικά, ενώ ο ρόλος του επαγγελµατία είναι να επιλύει τα 

προκύπτοντα προβλήµατα µε την εφαρµογή απόλυτων γνωστικών επιστηµονικών 

τεχνικών. Αυτή η ορθολογιστική προσέγγιση οδηγεί σε έναν διαχωρισµό ανάµεσα 

στην έρευνα (τη δηµιουργία της γνώσης) και την πρακτική (την εφαρµογή της 

γνώσης). Ο Schön (1982), θεωρεί ότι αυτές οι θετικά κείµενες προσεγγίσεις είναι 

πολύτιµες από τη στιγµή όπου υφίσταται ο ακριβής καθορισµός ενός «προβλήµατος». 

Βέβαια, στην πρακτική καθηµερινότητα, σπάνια εµφανίζονται «ορθά» και 

«δοµηµένα» προβλήµατα. Αντίθετα, ο καθορισµός των προβληµάτων λαµβάνει χώρα 

µέσα από πεπλεγµένες και χαοτικές προβληµατικές καταστάσεις.  

Επιπλέον, οι οργανισµοί δεν έρχονται συνήθως αντιµέτωποι µε προβλήµατα του 

τύπου «κακώς διαχειριζόµενη γνώση», στα οποία και δεν υπάρχουν προφανείς 

λύσεις. Οι επιχειρήσεις συνήθως έχουν να αντιµετωπίσουν µια ποικιλία από 

πολύπλοκες καταστάσεις, κάτι το οποίο ο Ackoff (1974), χαρακτηρίζει ως ένα 

σύστηµα εξωτερικών επιδράσεων, οι οποίες παράγουν δυσαρέσκεια, ή όπως συχνά 

αναφέρει ως «ακαταστασία». Τα προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε τέτοιες 

«ακαταστασίες» χαρακτηρίστηκαν ως «απολύτως ανεπιθύµητα» από τον Rittel 

(1971), υποστηρίζοντας παράλληλα το ότι σε τέτοιου είδους ιδιαίτερα δύσκολες 

καταστάσεις δεν προσφέρονται πλήρεις λύσεις, παρά µόνο αναζητούνται βελτιωτικές 

παρεµβάσεις. 
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Παρουσιάζοντας µια αµιγώς τεχνοκρατική λογική, στην οποία η γνώση ήδη 

υφίσταται και απλώς εφαρµόζεται σε µια δεδοµένη κατάσταση, οι Argyris & Schön 

(1996), προτείνουν µια θεώρηση της «γνώσης σε δράση» σύµφωνα µε την οποία η 

διαδικασία της δράσης αποκαλύπτει ένα είδος επίγνωσης το οποίο δεν προέρχεται 

από µια προηγούµενη διανοητική διεργασία, πράγµα το οποίο ευθέως οδηγεί σε 

παράλληλους συνειρµούς µε τις θεωρήσεις του Polanyi (1967) για την άρρητη γνώση. 

Ο Schön αναφέρει επίσης ότι το «γιγνώσκειν» χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω 

ιδιότητες: 

«…α)υπάρχουν ενέργειες, «αναγνωρίσεις», και κρίσεις, τις οποίες 
γνωρίζουµε το πώς θα τις εκφράσουµε αυθόρµητα. Επίσης, δεν είναι 
απαραίτητο να τις στοχαστούµε πριν από ή κατά τη διάρκεια κατά την οποία 
λαµβάνουν χώρα. β)Συχνά δεν έχουµε επίγνωση του ότι έχουµε µάθει 
κάποια πράγµατα. Απλώς βλέπουµε τους εαυτούς µας να τα εφαρµόζουν. 
γ)Σε ορισµένες περιπτώσεις τα άτοµα είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται 
αυτά που έχουν ήδη µάθει. Αυτό το οποίο έχει κατανοηθεί και 
«αποθηκευτεί» ως µανθάνον, βρίσκεται εσωτερικοποιηµένο τόσο στα 
αισθήµατα, όσο και στο δραστικό µέρος των πράξεών µας. Σε άλλες 
περιπτώσεις όµως, ενδέχεται να µην αντιλαµβανόµαστε αυτά τα οποία 
γνωρίζουµε. Παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση, συνήθως είµαστε σε θέση να 
περιγράψουµε τη γνώση την οποία αποκαλύπτουν οι πράξεις µας…» 
(Schön, 1982, σελ. 54). 

Αυτού του είδους η «γνώση σε δράση» εφαρµόζεται σε περιπτώσεις «οικείων» 

καταστάσεων. Εντούτοις όµως, σε νέες καταστάσεις λαµβάνει χώρα η «ανάλυση», 

σύµφωνα µε τους Winograd & Flores (1986). Τα άτοµα δηλαδή, εξαναγκάζονται να 

αναλογιστούν και να κρίνουν το τι ακριβώς κάνουν. Επιβάλλεται να αναλογιστούν τη 

νέα κατάσταση αλλά και την καταλληλότητα της γνώσης τους επάνω σ’ αυτή. Αυτό 

ουσιαστικά αποτελεί το βασικό νόηµα του «στοχασµού στη δράση», την κατανόηση 

και αξιολόγηση δηλαδή, του τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι. Επιπρόσθετα, κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης µιας πράξης, οι άνθρωποι ενδέχεται να την αξιολογήσουν και να 

αντιδράσουν σκεπτόµενοι αυτήν. Τέτοιο παράδειγµα αξιολόγησης-κρίσης στη δράση 

είναι και η διαδικασία κατά την οποία ένας µουσικός της Jazz ενδέχεται πιθανότατα 

να ακολουθήσει καθώς αυτοσχεδιάζει. Ο Eisner (1998), χαρακτηριστικά υποστηρίζει 

ότι ο µουσικός σκέφτεται το τι ακριβώς κάνει και στη διαδικασία ετούτη εξελίσσει 

τον τρόπο µε τον οποίο το κάνει. Μέσα από την διαδικασία σκέψης-κρίσης-δράσης, ή 

διαφορετικά τη διαδικασία στοχασµού στη δράση, σύµφωνα µε τον Eraut (1994), το 

άτοµο είναι σε θέση να αναδύει γνώσεις και να ασκεί κριτική στην άρρητη γνωσιακή 

του υπόσταση, η οποία έχει αναπτυχθεί γύρω από τις επαναλαµβανόµενες εµπειρίες 
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µιας εξειδικευµένης πρακτικής, αλλά και να δίνει νέο νόηµα στις καταστάσεις 

αβεβαιότητας ή µοναδικότητας για τις οποίες µπορεί να εκχωρεί το δικαίωµα στον 

εαυτό του να αντιµετωπίζει.  

Επιπρόσθετα, οι εργαζόµενοι όταν αντιµετωπίζουν µεταβλητές και ιδιαίτερες 

καταστάσεις, ενδέχεται να αισθάνονται άβολα κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν 

είναι σε θέση να εκφράσουν το τι γνωρίζουν, να καθορίσουν το πώς πρέπει να 

εκτελέσουν τις ενέργειές τους, αλλά επίσης και εξαιτίας της αδυναµίας τους να 

αξιολογήσουν την ποιότητα ή και την αµεσότητα των πράξεών τους (Schön, 1982). 

Αυτή ακριβώς η διανοητική ακολουθία θα απαιτήσει από το άτοµο να επανεκτιµήσει 

την κατάσταση και να αναζητήσει διαφορετικούς τρόπους προκειµένου να θέσει το 

πρόβληµα «υπό έλεγχο».  

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφορικά µε την οικονοµία η οποία είναι 

προσανατολισµένη στη γνώση υπογραµµίστηκε η ιδιαίτερη φύση των ραγδαίων 

αλλαγών που συντελούνται στην οργάνωση που προσανατολίζεται στη γνώση. Η 

µελέτη του Schön (1982), προχωρά ένα βήµα παραπέρα, υποδεικνύοντας για τις 

επιχειρήσεις αυτές µια αλλαγή στην κατεύθυνση της νοοτροπίας των εργαζοµένων 

αλλά και των διοικούντων, σύµφωνα µε την οποία καθίσταται αναγκαία η «κριτική 

σκέψη» (critical thinking) και «αντίδραση στη δράση» από τους εργαζοµένους, σε 

αντίθεση µε τις κοινές πρακτικές εκπαίδευσης είτε πρακτικά είτε θεωρητικά, κατά τις 

οποίες ο υπάλληλος είναι ένας απλός δέκτης και διαχειριστής πληροφοριών ή 

µεθόδων. Αναπτύσσει δηλαδή µια διάσταση της ηγεσίας ως προέκταση στη λογική 

της στείρας διαχείρισης, η οποία και κυριαρχεί στη σηµερινή πρακτική των 

συστηµάτων διοίκησης διανοητικών κεφαλαίων.   

Επίσης, οι Mitroff & Linstone (1993),  συνηγορούν υπέρ µιας παρόµοιας 

«ανακλαστικής – διαδραστικής» προσέγγισης. Θεωρούν ότι η διανοητική ικανότητα 

των συστηµάτων από τη µια, µε την ταυτόχρονη διανοητική εκτίµηση των κάθε 

είδους διενέξεων και πολλαπλών πραγµατικοτήτων από την άλλη, είναι στοιχεία τα 

οποία µπορούν να παρέχουν ένα ασφαλέστερο υπόβαθρο για τη λήψη αποφάσεων. Η 

προσέγγισή τους αυτή έχει σαν στόχο τον συγκερασµό της τεχνολογικής υποδοµής µε 

την ανθρώπινη διανοητική διεργασία, προκειµένου να λαµβάνονται αποφάσεις ως 

αποτέλεσµα ολοκληρωµένων διαδικασιών συνεκτίµησης περισσότερων δεδοµένων. 

 Μια αντίστοιχη άποψη εκφράζεται και από τον Senge (1990), ο οποίος προτείνει 

την ανάπτυξη µιας διανοητικής ικανότητας των συστηµάτων, πέρα από την 
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τετριµµένη διαδικασία µάθησης και επικοινωνίας εντός των οµάδων εργασίας, µε 

στόχο την ανάπτυξη των ευνοϊκών συνθηκών για οργανωσιακή µάθηση. Προσπαθεί 

συνεπώς να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσµα µε τις προηγούµενες προσεγγίσεις, µε τη 

διαφορά όµως ότι θέτει την αναγκαιότητα ευφυέστερης ανάπτυξης των τεχνολογικά 

προσανατολισµένων συστηµάτων, µε ταυτόχρονη όµως υποβάθµιση του ανθρώπινου 

παράγοντα.  

Συµπερασµατικά, ο στοχασµός στη δράση είναι µια πολύπλοκη διανοητική 

λειτουργία, η οποία όµως λαµβάνει χώρα ακούσια και έχει τη βάση της στην 

βελτίωση των ενεργειών του «δράστη» µε γνώµονα τις προηγούµενες εµπεδωµένες 

ενέργειες.  Ο ρόλος συνεπώς του στοχασµού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς 

αποτελεί το επόµενο στάδιο µετά την αντίληψη της περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας 

και οδηγεί σε κορυφαία διανοητικά πρότυπα για την επίλυση των προβληµάτων. 

 

2.5.1.4  Μέθοδοι δομημένης επίλυσης προβλημάτων 

 

Οι µέθοδοι δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων είναι ουσιαστικά οµάδες δοµηµένων 

λογικών σκεπτικών διαδικασιών, διαµορφωµένες ως διαρθρωµένα µοντέλα, οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και διοίκησης της γνώσης επάνω σε εξειδικευµένα 

και δυσεπίλυτα προβλήµατα (Rosenhead & Mingers, 2001). Πρόκειται δηλαδή για 

συνειδητές νοητικές διεργασίες, σε αντίθεση µε αυτά που συζητήθηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται πάνω σε µια ποικιλία 

θεωρητικών πεδίων. Για παράδειγµα η µεθοδολογία Soft Systems (SSM-Soft Systems 

Methodology) (Checkland, 1981; Checkland & Scholes, 1990) βασίζεται στη θεωρία 

των συστηµάτων. Η ανάλυση και εξέλιξη των στρατηγικών επιλογών (SODA – 

Strategic Options Development and Analysis) (Eden & Ackermann, 1998) βασίζεται 

στη θεωρία της προσωπικής δηµιουργίας, µέσω της κοινωνικής ψυχολογίας (Kelly, 

1995). Η θεωρία του δράµατος (Drama Theory), (Howard &  Bennett  1993) αποτελεί 

µια ριζοσπαστική προέκταση της παραδοσιακής θεωρίας παιγνίων (Game Theory), 

ενώ η «στρατηγική επιλογή» (Strategic Choice), (Friend & Hickling, 1997) και η 

«ισχυρή ανάλυση» (Robustness Analysis), (Rosenhead, 2001) διακρίνονται για τις 

ελάχιστα σαφείς βάσεις τους, καθώς η πρώτη αποτελεί την προσπάθεια 

κωδικοποίησης επικουρικών – µη κύριων πρακτικών επίλυσης προβληµατικών 
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διοικητικών καταστάσεων, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται ως η εφαρµογή 

µαθηµατικής µοντελοποίησης σε µη αριθµητικά δεδοµένα.  

Αυτό το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω 

µεθόδων, συνοψίζεται σε µια κεντροποιηµένη περιγραφή των προβληµατικών 

διοικητικών καταστάσεων, η οποία βασίζεται τόσο στην αντιληπτική ικανότητα του 

φορέα του προβλήµατος, όσο και στις διαδραστικές διαδικασίες µεταξύ των 

εµπλεκοµένων. Εξάλλου, βασικός αντικειµενικός στόχος όλων των µεθόδων είναι η 

αναβάθµιση της γνωσιακής βάσης που σχετίζεται µε τα προβλήµατα, ώστε να 

λειτουργήσει ως δεσµευτικός µηχανισµός για τις µελλοντικές παρεµβατικές ενέργειες 

αντιµετώπισης των «µη επιθυµητών» συµβάντων.  

Σύµφωνα µε τους Checkland (1981),  Checkland και Scholes (1990), Eden & 

Ackermann (1998), Friend και Hickling (1997), Kelly (1995),  οι µέθοδοι SODA, 

SSM, και Strategic Choice αποτελούν τους συνηθέστερους τρόπους αντιµετώπισης 

προβληµατικών καταστάσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις.  

Πιο συγκεκριµένα, η διανοητική διαδικασία των στρατηγικών επιλογών (SODA – 

Strategic Options Development and Analysis) ασχολείται µε την ανάπτυξη γνώσης 

σχετικά µε αντιληπτές αλυσίδες αιτίων, αλλά και µε την κατανόηση της γνώσης µέσω 

διαλόγου, αναφορικά µε διαφορετικά αντιλαµβανόµενες (από τους εµπλεκόµενους 

στο πρόβληµα)  αλυσίδες αιτιών και αποτελέσµατος. Μια βασική θεωρία, η οποία 

παρουσιάζεται από τον Kelly (1955), αναφέρεται στο ότι οι εκάστοτε επιζητούµενες 

έννοιες, σχετιζόµενες µε προβληµατικές καταστάσεις, καθορίζονται στη βάση των εκ 

διαµέτρου αντίθετων θέσεων. Συνεπώς, µια σηµαντική τοποθεσία στην οποία 

εµπεριέχεται γνώση, εντοπίζεται στο σηµείο όπου υφίστανται οι έννοιες των εκ 

διαµέτρου αντίθετων θέσεων.  

Η µεθοδολογία SSM (Soft System Methodology) στοχεύει στην περιγραφή 

«ολογραµµικών» διανοητικών µοντέλων συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων τα οποία 

δεν έχουν αληθινή  υπόσταση. Η γνώση δηµιουργείται από τη διαπραγµάτευση και 

συζήτηση αυτών των ολογραµµικών διανοητικών συστηµάτων, µέσα από τη 

µοντελοποίηση των διαφόρων συνεπειών, υιοθετώντας συγκεκριµένες ερµηνείες των 

προβληµατικών καταστάσεων.  

Η στρατηγική επιλογή (Strategic Choice) είναι µια βοηθητική εργαστηριακή 

µεθοδολογία, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη θεωρήσεων, κατηγοριοποιηµένων 

ως αποφάσεις, αβεβαιότητες και συγκρίσεις, µέσα από τη σύσκεψη και συζήτηση. Η 
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στρατηγική επιλογή προσπαθεί µε «πλειοψηφική» διαδικασία να προσάψει έννοιες 

και νοήµατα σε αυτές τις θεωρήσεις, µέσα από την κατά το δυνατόν 

οµογενοποιηµένη «τιτλοποίηση». Οι θεωρήσεις που χαρακτηρίζονται ως χρήσιµες 

ξεχωρίζουν λόγω της κατοχής ιδιαίτερης γνώσης. Επίσης, οι αβεβαιότητες, σύµφωνα 

µε τον Parker (1995), και ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αναγνωρίζονται ως αβεβαιότητες 

σχετιζόµενες µε αξίες, αντιπροσωπεύουν εν µέρει συνήθως νοηµατικές αµφιβολίες. Η 

προσέγγιση της στρατηγικής επιλογής σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

παρακινηθούν οι συµµετέχοντες στις συζητήσεις προς την κατεύθυνση της 

διερεύνησης των αιτιών, και έτσι να ελαττωθούν αυτές οι αβεβαιότητες ή αµφιβολίες. 

Εκ κατακλείδι, η φύση των µεθόδων δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων, όπως 

αναφέρθηκε, είναι συνειδητή. Εποµένως, αυτού του είδους οι νοητικές διεργασίες 

µπορούν να καλλιεργηθούν και να εξελιχθούν µε ελεγχόµενες διαδικασίες. Αυτή η 

ιδιότητα, καθιστά τις µεθόδους δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων ένα από τα πιο 

ισχυρά εργαλεία στη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, αφήνοντας ένα εκτενές 

πεδίο για µελλοντικές έρευνες. 

2.6  Λειτουργίες και εφαρμογές της διοίκησης γνώσης 
 

Πέρα από τη µελέτη του διερµηνευτικού «παραδείγµατος», στο σηµείο αυτό του 

κεφαλαίου τρία όπως ήδη αναφέρθηκε, αναλύονται τέσσερις ερευνητικές περιοχές, οι 

οποίες αποτελούν υποστηρικτικές λειτουργίες και εφαρµογές της διοίκησης γνώσης. 

Αυτές είναι α) η οργανωσιακή επικοινωνία, β) τα συστήµατα εντοπισµού και 

χαρτογράφησης της γνώσης, γ) η σχέση διαχείρισης γνώσης και καινοτοµίας και δ) τα 

δι-οργανωσιακά πρότυπα συνεργασίας.  

Οι λειτουργίες και εφαρµογές αυτές δεν αποτελούν τµήµα ενός από τα δύο 

«παραδείγµατα» (λειτουργικό ή διερµηνευτικό), µε την ευρύτερη έννοια που 

αναφέρθηκε παραπάνω, παρά υποστηρικτικές διαδικασίες, οι οποίες στηρίζουν, αλλά 

και στηρίζονται στη διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων χρησιµοποιώντας στοιχεία 

και από τα δύο προαναφερθέντα «παραδείγµατα». Η παρουσίαση των λειτουργιών 

αυτών εξελίσσεται µε τη µορφή µιας βηµατικής προσέγγισης, ξεκινώντας από τον 

βασικό καταλύτη διοίκησης της οργανωσιακής γνώσης ο οποίος είναι η οργανωσιακή 

επικοινωνία, και καταλήγοντας στα δι-οργανωσιακά πρότυπα συνεργασίας που 
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αφορούν στην ανταλλαγή και συνδιαµόρφωση της γνώσης σε επίπεδο συνεργασίας 

οργανώσεων. 

 

2.6.1  Οργανωσιακή επικοινωνία 

 

Η οργανωσιακή επικοινωνία, µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, καταδεικνύεται ως το 

βασικότερο µέσο για την «επικοινώνηση» της γνώσης (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Επιπλέον, τόσο το «λειτουργικό» όσο και το «διερµηνευτικό» παράδειγµα (paradigm) 

στη διοίκησης γνώσης υπογραµµίζουν τη σηµασία της επικοινωνίας, µέσα από 

διάφορες µορφές, ως το κλειδί για τη δηµιουργία και διάχυση γνώσης (Schulze, 

1998). Ειδικότερη έµφαση στην επικοινωνία, ως µια κοινωνική διεργασία, 

προσδίδεται  σε όλα σχεδόν τα µοντέλα κοινωνικών διεργασιών.  

Ιδιαίτερα στο εσωτερικό των οργανισµών, η γλώσσα και ο διάλογος (τόσο µέσω 

της λεκτικής επικοινωνίας όσο και µέσω κειµένων και emails) αποτελούν τις κύριες 

µεθόδους ανταλλαγής µηνυµάτων και γενικότερων ερεθισµάτων (Riva & Galimberti,  

1998). Σύµφωνα δε µε τον Webber (1984), οι διάλογοι είναι οι τρόποι µε τους 

οποίους οι εργάτες της γνώσης ανακαλύπτουν το τι ακριβώς ξέρουν, το µοιράζονται 

µε τους συναδέλφους τους και µε βάση αυτή τη διαδικασία δηµιουργούν νέα γνώση. 

Στο ίδιο πνεύµα, ο διάλογος ως βασικό εργαλείο της επικοινωνίας έχει χαρακτηριστεί 

από τον Goleman (1985), ως η βαθµονόµηση των προσωπικών µας διανοητικών 

µοντέλων σε σύγκριση µε τα διανοητικά µοντέλα των άλλων γύρω µας. Συνεπώς, 

είναι εξαιρετικά πιθανό να αναδύεται η γνώση µέσα από τους «οργανωσιακούς 

διαλόγους» και ενδεχοµένως βασικό στόχο της διοίκησης γνώσης να αποτελεί η 

παρακίνηση και ο εµπλουτισµός τέτοιων διαλόγων, είτε µέσω εταιρικών εσωτερικών 

διεργασιών, είτε µέσω κατάλληλων οργανωσιακών δοµών.  

 Ειδικότερα, τόσο οι οργανωσιακές δοµές, όσο και οι οργανωσιακές διεργασίες θα 

µπορούσαν να διαµορφωθούν κατάλληλα, ώστε επιτυγχάνεται συχνότερα η 

δηµιουργία οργανωσιακών διαλόγων σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους. Ωστόσο, ο 

Deetz (1992), αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η γνώση δεν “επικοινωνείται”. Η γνώση 

είναι ένα κρίσιµο κοινωνικό προϊόν το οποίο δηµιουργείται µέσα από την 

επικοινωνία. Παρόλα αυτά όµως που αναφέρθηκαν, έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν υπάρχει σηµαντικά πλούσια βιβλιογραφία, η οποία να παρουσιάζει την άρρηκτη 

σχέση µεταξύ της διοίκησης γνώσης και της επικοινωνίας (More, 1998).  
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Η οργανωσιακή επικοινωνία λαµβάνει χώρα εντός των κοινωνικών δοµών, είτε 

αυτές επιβάλλονται από τον οργανισµό (οµάδες εργασίας, ιεραρχία, κοινός χώρος 

εργασίας, εκπαιδεύσεις, brainstorming groups, κ.α.), είτε αναδύονται αυτοφυώς, όπως 

ακριβώς συµβαίνει και µε τις «κοινωνίες πρακτικής» (communities of practice) 

(Wenger, 1998). Οι κοινωνικές αυτές δοµές ενδέχεται να επηρεάζουν σηµαντικά τη 

διάχυση και τη δηµιουργία οργανωσιακής γνώσης, στα πλαίσια ενός συστήµατος 

διοίκησης διανοητικών κεφαλαίων. 

Επίσης, µια µορφή οργανωσιακού διαλόγου  η οποία απαντάται συχνά στις 

«κοινωνίες πρακτικής» είναι η αφήγηση ιστοριών. Ο Gabriel (2000), υποστηρίζει 

χαρακτηριστικά ότι οι ιστορίες εµποτίζουν τα γεγονότα µε νοήµατα, µέσα από µια 

διαδικασία «µαγικής πλοκής» και αυτοσχεδιασµού. Οι «ιστορίες» διαχρονικά 

αντιµετωπίζονται ως µέθοδοι µε τις οποίες τα άτοµα παρουσιάζουν τα γεγονότα και 

τις εµπειρίες τους, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους εκδοχές και πιστεύω για το τι 

ακριβώς έγινε, αγνοώντας πολλές φορές, είτε ηθεληµένα είτε ακούσια, το τι έγινε 

πραγµατικά.  

Σε άλλο σηµείο του συγγράµµατος του ο Gabriel (2000), αναφέρει ότι τα άτοµα 

µέσω της αφηγηµατικής τους ιδιαιτερότητας, αλλά και πλοκής, δηµιουργούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι εύκολα ενθυµούµενοι από τους άλλους. 

Επίσης, οι ιδιαιτεροποιηµένες µορφές αφήγησης, µέσα από το προσωπικό φίλτρο των 

ατόµων, επιτρέπουν την διάχυση των νοηµάτων µέσα από την επικοινωνία 

(Davenport & Prusak, 1998). Η αφήγηση ιστοριών εντός των οργανισµών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως «συσκευή διάχυσης γνώσης» η οποία µπορεί να µεταλαµπαδεύσει 

εµπειρίες, αισθήµατα και συναισθήµατα «φορτωµένα» µε παράλληλη γνώση 

(Snowden, 2000).  

Παρόλα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη στιγµή όπου το άτοµο ξεκινά τη 

διαδικασία της εξιστόρησης, ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο των µεταδιδόµενων 

νοηµάτων, µε αποτέλεσµα η αρχική ιδέα να υποστεί αλλοιώσεις. Ακολούθως, η 

διαδοχική εξιστόρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε διαδοχικές και πολλαπλές 

παραλλαγές του αρχικού νοήµατος (Perret & Borges,  2004). Ωστόσο, ο Holloway 

(1979), αναφέρει ότι το µέγεθος της αλλοίωσης των αρχικών νοηµάτων µειώνεται µε 

την σηµασία την οποία προσδίδει το άτοµο κατά την εξιστόρηση. ∆ηλαδή 

«σηµαντικά», κατά υποκειµενικό τρόπο, θέµατα τυγχάνουν µικρότερης 

«παραποίησης» κατά τη διαδοχική εξιστόρηση.  



 
67 

 

Συµπερασµατικά, η επικοινωνία αποτελεί µια πολυσύνθετη διαδραστική 

διεργασία, η έκβαση της οποία καθορίζεται από τους συµµετέχοντες «δράστες» 

(Deetz, 1992). Ένα βασικό επίσης εργαλείο, το οποίο αποκαλύπτει διάφορες πτυχές 

στην επικοινωνιακή διαδραστικότητα και βρίσκει εφαρµογή στις οργανώσεις είναι το 

«παράθυρο του JOHARI» (σχήµα 2.2). Το παράθυρο Johari αποτελεί ένα από τα πιο 

χρήσιµα µοντέλα για την περιγραφή της διαδικασίας της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης 

και προτάθηκε ακριβώς για να τονίσει ότι µερικά στοιχεία του εαυτού µας, µας είναι 

γνωστά και µερικά µας είναι άγνωστα, όπως επίσης και ότι µερικά στοιχεία του 

εαυτού µας είναι γνωστά και άλλα άγνωστα στους άλλους ανθρώπους. Τα στοιχεία 

αυτά αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της 

οργανωσιακής επικοινωνίας. 

 
          Σχήµα 2.2 : Το παράθυρο JOHARI  

 

Ειδικότερα, οι δύο βασικές ιδέες που προκύπτουν από τη µελέτη του παραθύρου 

Johari είναι ότι α) τα άτοµα µπορούν να χτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ τους 

αποκαλύπτοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους και β) µπορεί κάποιος να µάθει για 

τον εαυτό του και να επιλύσει προσωπικά θέµατα µε τη βοήθεια της 

ανατροφοδότησης από άλλους.  

Εν τέλει, η σηµασία της επικοινωνίας στη σηµερινή οργάνωση µε προσανατολισµό 

στη γνώση, είναι καταλυτική για την επιτυχία των συστηµάτων διοίκησης γνώσης. 

Επίσης, η επικοινωνία είναι το «µέσο» µέσα από το οποίο διακινείται η γνώσης και 

δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Στο σηµείο αυτό, οι Nonaka & Takeuchi (1995), 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η αποτελεσµατική λειτουργία του µοντέλου SECI 
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(βλ. κεφ 2.1.2) χωρίς να υφίσταται αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των 

εργαζοµένων. Παρόλα αυτά, η επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων, στη βάση του 

διερµηνευτικού παραδείγµατος, κάθε άλλο παρά «απλοϊκή» µπορεί να θεωρηθεί. 

Το κλειδί συνεπώς για µια επιτυχηµένη οργανωσιακή πολιτική στο ζήτηµα της 

επικοινωνίας έγκειται στην διεύρυνση της «ανοικτής περιοχής» (σχήµα 2.2) εις βάρος 

της «τυφλής περιοχής». Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργούµε συνθήκες 

αναβαθµισµένης «εαυτογνωσίας», πράγµα το οποίο όπως υποστηρίζουν οι 

∆ηµητρόπουλος (1998) και Μαλικιώση (1999), επηρεάζει θετικά την διάθεση για 

αµφίδροµη εποικοδοµητική επικοινωνία. 

 

2.6.2  Συστήματα εντοπισμού και χαρτογράφησης της γνώσης 

 

Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων διοίκησης γνώσης απαιτεί την 

«οικοδόµηση» κατανόησης του περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχει η γνώση αλλά και 

του χώρου επιρροής και αλληλεπίδρασης, εντός του οποίου χρησιµοποιείται η γνώση 

(Eden, 1992). Επίσης, η «πολιτική» διάσταση της γνώσης και η σύνδεσή της µε την 

ανθρώπινη δραστηριότητα απαιτεί µια µεθοδολογία εντοπισµού και χαρτογράφησης 

των περιοχών που ενδέχεται να περιέχουν χρήσιµα διανοητικά κεφάλαια, τις οποίες 

θα είναι σε θέση ο εκάστοτε οργανισµός να εκµεταλλευτεί και αναπτύξει στο µέλλον 

(Evans & Dansereau, 1991).  

Αναλυτικότερα, ο Blackler (1995) στην λογική της επιστηµολογικής εστίασης στα 

συστήµατα και τις διαδικασίες χαρτογράφησης της γνώσης εντός των οργανισµών 

αναφέρει ότι η γνώση αναλύεται σαν µια ενεργή διαδικασία, η οποία είναι 

διαµεσολαβητική, προσωρινή, πραγµατικιστική και αµφισβητήσιµη, ενώ επισηµαίνει 

ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στα συστήµατα µέσω των οποίων οι 

άνθρωποι επιτυγχάνουν και εντοπίζουν τη γνώση τους αλλά και στις διαδικασίες 

µέσω των οποίων η νέα γνώση ενδέχεται να δηµιουργηθεί σε συγκεκριµένες 

«τοποθεσίες». 

Επίσης, οι Van der Pijl & Van Bovel (1999), υπογραµµίζουν µια αρχή (principal) 

για τη δηµιουργία απογραφών των «αποθεµάτων της γνώσης» εντός των οργανισµών 

(χαρτογράφηση της γνώσης). Οι συγγραφείς καταδεικνύουν τέσσερις τρισδιάστατες 

µορφές γνώσης, α) την ανθρώπινη γνώση, β) την καταγεγραµµένη γνώση, γ) την 

αυτοµατοποιηµένη γνώση και δ) την µηχανιστική γνώση. Η πρώτη διάσταση που τις 
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χαρακτηρίζει αναφέρεται στην οργανωσιακή γνώση, η δεύτερη στην υποστηρικτική 

γνώση και η τρίτη στην επιχειρησιακή γνώση. Οι διαστάσεις αυτές χρησιµοποιούνται 

για την διάρθρωση ενός µοντέλου «νοικοκυριού γνώσης» (knowledge household), το 

οποίο παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε την πολυµορφική οργάνωση της 

γνώσης που αναλύθηκε από τον Hedlund (1994). Το µοντέλο των John Van der Pijl & 

Walter Van Bovel (1999) επεκτείνεται στα στοιχεία της «σπειροειδούς» θεωρίας των 

Nonaka & Takeuchi (1995), προβάλλοντας µια βάση για την βαθύτερη χαρτογραφική 

κατανόηση της γνώσης τόσο ως λειτουργία, όσο και ως µέρος ενός ευρύτερου 

περιβάλλοντος.  

∆ιαχρονικά, οι µεθοδολογίες χαρτογράφησης της γνώσης αναπτύχθηκαν µέσα στο 

πεδίο της γνωστικής µηχανικής (knowledge engineering). Η γνωστική µηχανική 

αποτελεί ένα «παρακλάδι» ερευνητικής τεχνητής ευφυΐας (artificial intelligence), η 

οποία πραγµατεύεται διάφορες µεθόδους προκειµένου να µεταφερθεί 

αποτελεσµατικά η γνώση από τους ειδικούς µέσα στα υπολογιστικά συστήµατα. 

Είναι µε άλλα λόγια µια εξελιγµένη επιστηµονική περιοχή κατευθυνόµενη προς την 

δηµιουργία ρητών βάσεων δεδοµένων από άρρητες πληροφορίες, χρησιµοποιώντας 

όµως εξειδικευµένους µεσάζοντες για τη διεκπεραίωση (Applehans et al.,  1999). 

Επίσης, οι Shadbolt & Milton (1999) αναλύοντας τα ευφυή συστήµατα προτείνουν 

ότι οι µέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται στην εξέλιξη των ευφυών 

συστηµάτων, δηλαδή οι διαδικασίες εντοπισµού, αποτίµησης, παρακολούθηση και 

σχεδιασµός εκµετάλλευσης της γνώσης, ενδέχεται να είναι περισσότερο χρήσιµα στη 

διοίκηση γνώσης από τα ίδια τα ευφυή συστήµατα. Επίσης υπογραµµίζουν ότι οι 

αρχές της γνωστική µηχανικής που εφαρµόζονται στα συστήµατα γνωστικής 

χαρτογράφησης και οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη διοίκηση 

γνώσης είναι: α) η αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών µορφών γνώσης, β) η 

αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών ειδών ειδικών αλλά και εξειδικεύσεων, γ) η 

αναγνώριση το ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης της γνώσης, δ) η 

αναγνώριση ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χρήσης της γνώσης και ε) η χρήση 

δοµηµένων µεθόδων. Οι αρχές αυτές προέρχονται εµφανώς από το λειτουργικό 

παράδειγµα της διοίκησης γνώσης, λαµβάνοντας υπόψη το ότι η οργανωσιακή γνώση 

θεωρείται στις παραπάνω περιπτώσεις ως ένας οργανωσιακός πόρος, ο οποίος 

δύναται να µετρηθεί, να καταλογοποιηθεί και να αποθηκευτεί. 
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Συµπερασµατικά, η χαρτογράφηση της γνώσης αποτελεί µια θεµελιώδη 

οργανωσιακή γνωσιοκεντρική εφαρµογή καθώς είναι σε θέση να παρέχει, µέσα στα 

πλαίσια ενός συστήµατος διοίκησης γνώσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τις 

τοποθεσίες ύπαρξης γνώσης, τα «αποθέµατα» γνώσης, αλλά και τα πιθανά µέρη όπου 

πιθανώς να εντοπιστεί κρυµµένο διανοητικό κεφάλαιο το οποίο θα αποφέρει οφέλη 

από την εκµετάλλευσή του. 

 

2.6.3   Διοίκηση γνώσης και καινοτομία 

 

Η καινοτοµία ορίζεται ως η χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή και παροχή 

νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυµούν (Pérez-Bustamente, 

1999). Αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν, ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής 

ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως επίσης και στην διοικητική δοµή ενός 

οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές). 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη φύση της, µια καινοτόµα δράση µπορεί να είναι 

ριζοσπαστική, ή σταδιακή, ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας 

επιχείρησης (Gawer &  Cusumano, 2002). 

Όπως υποστηρίζουν οι Nonaka & Takeuchi, (1995) και ο Chesbrough, (2003), ο 

σηµαντικός ρόλος της καινοτοµίας στην νέα οικονοµία βασιζόµενη στην γνώση, είναι 

αδιαµφισβήτητος. Η δε καινοτοµία, αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ανάπτυξη 

τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για κάθε επιχείρηση και τείνει να αποτελέσει µια 

κύρια προτεραιότητα σε όλες τις εθνικές πολιτικές. Επίσης, η επιτυχία της 

βιοµηχανικής και επιστηµονικής έρευνας εξαρτάται εδώ και δεκαετίες  από νέες 

ανακαλύψεις και καινοτοµικές επεµβάσεις, ενώ οι πιο «σφιχτοί» προϋπολογισµοί και 

η ανάπτυξη του ανταγωνισµού έχουν αλλάξει τα δεδοµένα αναφορικά µε το βήµα 

καινοτοµικής ανάπτυξη σήµερα.  

Κατά συνέπεια, ο σύγχρονος βιοµηχανικός ανταγωνισµός αλλά και οι αυξηµένες 

απαιτήσεις των καταναλωτών επιβάλλουν την καινοτοµικότητα, ως αποτέλεσµα της 

«ευρηµατικής» διοίκησης γνώσης (inventive knowledge management), σαν τη 

µοναδική διέξοδο για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η 

βιβλιογραφία η οποία ερευνά βιοµηχανικές επιχειρήσεις προσανατολισµένες προς 

διαρκή καινοτοµική δράση κατατείνει σε αυτό το συµπέρασµα (π.χ. Borghoff & 

Pareschi, 1998; Corso & Pavesi, 2000; Fisher, 2000; Rogers, 1998).  
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Επιπρόσθετα, οι Corso & Pavesi (2000), θεωρούν ότι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα είναι δυνατό να αποκτηθεί µε βάση τη διαρκή καινοτοµία στις 

τελευταίες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, ιδιαίτερα στις κατασκευαστικές – 

παραγωγικές βιοµηχανίες, τις βιοµηχανίες συντήρησης και υπηρεσιών. Σύµφωνα µε 

το σκεπτικό τους, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης των νέων 

προϊόντων ως µέρη της ευρείας δηµιουργίας οργανωσιακής γνώσης, πράγµα το οποίο 

θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα σαφών και δοµηµένων γνωσιακών διεργασιών, σε 

αντιδιαστολή µε την άκαµπτη λογική του ότι τα νέα προϊόντα αποτελούν διακριτά 

επιτεύγµατα µεµονωµένων οργανωσιακών πόρων. 

Γενικότερα τώρα, από την αναπτυξιακή προσέγγιση του θέµατος της 

καινοτοµίας, οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα και η παρατήρηση του κατά 

κεφαλήν εισοδήµατος ανά εθνική οικονοµία µπορεί κατά µια έννοια να αποδίδεται 

στα πολλά επίπεδα της καινοτόµων δράσεων και ανάπτυξης (Frøslev et al.,  2003). 

Επιπλέον, οι λόγοι συνεισφοράς της καινοτοµίας στην ανάπτυξη είναι υψίστης 

σηµασίας, καθώς γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν δυο καίρια ερωτήµατα: α) ποιοι 

είναι οι λόγοι για τους οποίους οι οικονοµίες που αναπτύσσονται σε καινοτόµες 

περιοχές απολαµβάνουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε άλλες και β) ποια είναι η 

αιτία συγκέντρωσης της καινοτόµου παραγωγής σε ελάχιστες περιοχές µιας χώρας, 

ενώ η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση είναι διεσπαρµένες (Markku, et al., 

2003). 

Συνεχίζοντας, ένα βασικό περίγραµµα των αρχών της ανάπτυξης καινοτοµίας 

υποστηρίζει η Leonard, (1995). Η συγγραφέας αναφέρει ότι οι βασικές ικανότητες 

των επιχειρήσεων (core capabilities), οι οποίες ενδέχεται να ενυπάρχουν σε 

διαφορετικές µορφές, αποτελούν συχνά ανασταλτικά στερεότυπα όταν γίνονται 

αντικείµενο υπερβολικής εκµετάλλευσης, ή όταν το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

µεταβάλλεται. Επισηµαίνει δε ότι οι βασικές ικανότητες (core competencies) είναι το 

αποτέλεσµα της ύπαρξης αξιόλογης γνωσιακής βάσης και επαρκούς γνωσιακής ροής 

εντός των οργανισµών. Η συγγραφέας επίσης υπεραµύνεται της 

αποτελεσµατικότητας οργανωσιακών καινοτοµικών διαδικασιών, οι οποίες 

συµβάλλουν στη δηµιουργία γνώσης, όπως οι ολοκληρωµένες διαδικασίες επίλυσης 

προβληµάτων προσανατολισµένες σε διαφορετικά γνωστικά και λειτουργικά πλαίσια, 

οι νέες µέθοδοι και «εργαλειο-διαδικασίες» (tool-processes), οι πειραµατισµοί και η 

εισαγωγή «know-how». 
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Ανεξάρτητα πάντως από το πεδίο εφαρµογής, η καινοτοµία διαφαίνεται να είναι 

µια διαδικασία εντάσεως γνώσης (knowledge-intensive process) (Johnson-Laird, 

1992). Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται κατάλληλο σύστηµα διοίκησης γνώσης 

προκειµένου να υποστηριχθεί επαρκώς η καινοτοµική διαδικασία. Προκειµένου να 

συµβεί αυτό, ερευνητές έχουν προτείνει ως βάση δράσης ένα µοντέλο κύκλου ζωής 

γνώσης (Knowledge Lifecycle Model) (Paukert et al., 2003; Paukert et al., 2006) το 

οποίο δύναται να χρησιµοποιηθεί ως µέσο εξωτερίκευσης και  εφαρµογής της 

διαδικασίας καινοτοµίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την πάγια αρχή των 

συστηµάτων διοίκησης διανοητικών κεφαλαίων, σύµφωνα µε την οποία η γνώση 

θεωρείται περισσότερο χρήσιµη όταν δεν βρίσκεται απλά στο µυαλό των ατόµων, 

αλλά εξωτερικεύεται στο άµεσο περιβάλλον τους (Alavi & Leidner, 1999). Αυτή 

ακριβώς η διαδικασία εξωτερίκευσης, σύµφωνα µε τους  Borghoff & Pareshi (1998), 

και Spiegler (2000), είναι ίσως η σηµαντικότερη διανοητική διεργασία προκειµένου 

να δηµιουργηθεί νέα γνώση, αλλά και να εκκινηθεί η διαδικασία της καινοτοµίας. 

Επιπλέον, οι καινοτοµίες συνδέονται άρρηκτα µε τις µεθόδους επίλυσης 

προβληµάτων (Nonaka & Takeuchi, 1995), πράγµα το οποίο ενδέχεται να προκαλεί 

διαφοροποιήσεις στα τελικά αποτελέσµατα (αποτέλεσµα της καινοτοµικότητας), µε 

την έννοια του ότι διαφορετική έκβαση έχουν προσπάθειες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικής καινοτοµικότητας λύσεις.  Αντίστοιχη µελέτη του 

Shulyak (1977), η οποία επικεντρώνεται στην θεωρία της καινοτοµικής λύσης 

προβληµάτων (Theory of Inventive Problem Solving) υπογραµµίζει πέντε 

προοδευτικά κλιµακωτές βαθµίδες καινοτοµίας, ανάλογα µε την εξελικτική και 

καινοτοµική αλλαγή την οποία προσφέρουν οι λύσεις των προβληµάτων.  

Στη βάση αυτών των θεωρήσεων οι Paukert,  et al., (2006), παρουσίασαν τον 

κύκλο ζωής καινοτοµικής γνώσης (Innovation Knowledge Lifecycle) (Σχήµα 2.3). Ο 

κύκλος αυτός αποτελεί την εξέλιξη του κύκλου ζωής γνώσης ο οποίος 

παρουσιάστηκε το 2003 από τους Paukert, et al., (2003) και του µοντέλου 

καινοτοµικής διαδικασίας (Innovation Process Model) του Pérez-Bustamente (1999). 

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο κύκλους, οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο πρώτος 

αφορά στην καινοτοµική διαδικασία, ως µέσο επίλυσης προβληµάτων, ή 

προβληµατικών καταστάσεων γενικότερα, ενώ ο δεύτερος αφορά στη δηµιουργία 

γνώσης µέσω της εφαρµογής σχετικών µη-εσωτερικοποιηµένων γνώσεων και 

αξιολόγησης των διαφόρων προκυπτουσών εµπειριών. Στη συνέχεια, οι εµπειρίες 
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αυτές διαµοιράζονται και υφίστανται τη διαδικασία εσωτερικοποίησης, προάγοντας 

µε τον τρόπο αυτό την οργανωσιακή γνώση.  

Ωστόσο, η διαδικασία του δευτέρου κύκλου παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε 

το µοντέλο SECI των Nonaka & Takeuchi (1995), µε την διαφορά όµως ότι δεν 

υφίσταται ο διαχωρισµός µεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης, και συνεπώς ούτε 

παρατηρούνται οι θεµελιώδεις διαχωριστικές τάσεις µετασχηµατισµών. Παρόλα 

αυτά, το αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι το ίδιο. Άλλωστε, η κατεύθυνση του κύκλου 

ζωής καινοτοµικής γνώσης εντοπίζεται αποκλειστικά στην επίλυση προβληµάτων 

µέσω της διοίκησης γνώσης και την εφαρµογή της στην καινοτοµική επίλυση 

ανεπιθύµητων καταστάσεων.  

 
Σχήµα 2.3 : Ο κύκλος ζωής καινοτοµικής γνώσης  (Paukert et al 2006) 

 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί το ότι ο κύκλος ζωής καινοτοµικής γνώσης 

ενδέχεται να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην περίπτωση εφαρµογής του 

µοντέλου επικοινωνιακής και γνωσιακής υποκίνησης (ΕΓΥ). Η ανάγκη δηµιουργίας 

καινοτοµικών λύσεων, µέσα από την εφαρµογή εσωτερικοποιηµένης γνώσης είναι 

επιτακτική, ιδιαίτερα σε έναν τεχνικό τοµέα (π.χ. ΟΣΕ Α.Ε., ∆ΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε, ή 
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∆ΕΚΟ γενικότερα) µε µεγάλη εξειδίκευση, αλλά ταυτόχρονα µε ευρύ πεδίο 

εφαρµογής. Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για την ποικιλοµορφία των 

περιπτώσεων οι οποίες αντιµετωπίζονται καθηµερινά, ενώ η ετοιµότητα του 

προσωπικού πρέπει να βρίσκεται στα µέγιστα δυνατά επίπεδα.  

Ιδιαίτερα δε αναφορικά µε τον κύκλο ζωής της γνώσης, ένα σηµαντικό σηµείο 

αποτελεί η προσπάθεια µεταλαµπάδευσης γνώσης µεταξύ νέου και παλαιού 

προσωπικού (Paukert,  et al., 2006),. Στη βάση αυτής της πραγµατικότητας, ενδέχεται 

να τροποποιηθεί ο κύκλος των προβληµάτων, καθώς για την αντιµετώπισή τους 

επενεργεί τόσο η εσωτερικοποιηµένη γνώση του παλαιού προσωπικού, όσο και η µη 

εµπεδωµένη, µη εσωτερικοποιηµένη γνώση των νέων εργαζοµένων, οι οποίοι όµως 

από την άλλη, παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερο δείκτη εκπαίδευσης και συνεπώς 

ανώτερους ποιοτικά γνωσιακούς πόρους (στάδιο 1 στον κύκλο γνώσης). 

 

2.6.4  Η διοίκηση γνώσης και τα δι-οργανωσιακά πρότυπα συνεργασίας 

 

Σε µια σχετικά πρόσφατη δηµοσίευσή οι Ciborra & Andreu  (2001), συζητούν την 

ειδική αλληλεξάρτηση ανάµεσα στη γνώση και το οργανωσιακό περιβάλλον. Μεταξύ 

άλλων, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ενόσω τα συστήµατα διοίκησης γνώσης 

µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία στους περισσότερους οργανισµούς, ενδέχεται 

να αποδειχθούν άκαµπτα, χαρακτηριζόµενα από µια υπέρµετρη στερεοτυπία, κλειστά 

και ασύµβατα στο να διασχίσουν τα δια-οργανωσιακά όρια.  

Επίσης οι Ciborra και Andreu συζητούν τις προκύπτουσες διαφορές ανάµεσα σε 

τρία βασικά οργανωσιακά πρότυπα: α) την αυτόνοµη επιχείρηση, β) τις συµµαχίες 

µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων, γ) τις διαδικτυακές διαδικασίες και διακανονισµούς 

διαφόρων επιχειρήσεων, όπου η γνώση δεν είναι κτήµα κάποιου συγκεκριµένου 

κατόχου, παρά ανήκει στους εκάστοτε σχηµατισµούς από κοινού. Στη λογική ετούτη, 

η οποία προσανατολίζεται στην  διεπιχειρησιακή µάθηση, οι συγγραφείς 

υπογραµµίζουν το ότι µια βάση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ενδέχεται να 

προέρχεται από την εγκαθίδρυση διεπιχειρησιακών συνδέσµων, οι οποίοι 

δηµιουργούν νέα πρότυπα και ρουτίνες γνώσης, οδηγώντας µε τη σειρά τους στην 

ανάπτυξη νέων θεµελιωδών ικανοτήτων (Ciborra & Andreu, 2001). 

Επίσης, ο Drucker (1993), µερικά χρόνια πριν, είχε εκφράσει την παρόµοια 

πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρούν σε διεπιχειρησιακούς 
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συνασπισµούς ή συνεργασίες, προκειµένου είτε να εξασφαλίσουν πόρους, είτε να 

αναπτύξουν νέα καινοτοµική γνώση µε βάση εταιρικές στρατηγικές συνεργασίας. Η 

«συνύπαρξη» αυτή, σύµφωνα µε τον Drucker προϋποθέτει τόσο δοµικές όσο και 

βαθύτερα πολιτισµικές οργανωσιακές αλλαγές, κάτι όµως το οποίο ενδέχεται να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία των επιχειρηµατικών σχηµάτων.  

Η πεποίθηση αυτή βέβαια του Drucker (1993), εµπεριέχει και µια άλλη συνιστώσα 

η οποία προσανατολίζεται στην εκχώρηση εκείνων των οργανωσιακών πόρων από τις 

επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν αποτελούν µέρος κάποιας θεµελιώδους ικανότητας, µε 

ταυτόχρονη εκµετάλλευση των πόρων αυτών ακόµη και από ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις. Ανέφερε δε συγκεκριµένα ότι «…αν µια επιχειρηµατική µονάδα του 

οργανισµού σου δεν αποτελεί βασική σου προτεραιότητα, σκέψου ότι ενδέχεται να 

αποτελεί βασική επιδίωξη κάποιου ανταγωνιστή σου…».  

Σχολιάζοντας αυτήν ακριβώς τη λογική, οι Ciborra & Andreu (2001) προσθέτουν 

χαρακτηριστικά ότι δεν είναι µόνο θέµα συµβατότητας ή µεταφερσιµότητας, αλλά 

είναι θέµα του πόσο συµβατά οι διαδικασίες, οι ρουτίνες, οι δυνατότητες, οι οποίες 

προέρχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις και διαφορετικά περιβάλλοντα είναι σε 

θέση να συνδυαστούν και να επανασυντονιστούν κατάλληλα. Οι συγγραφείς 

περιγράφουν ένα µοντέλο «µαθησιακής κλίµακας» (learning scale), το οποίο δύναται 

να χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση των γνωστικών διαδικασιών. Το µοντέλο 

αυτό ουσιαστικά αναγνωρίζει κοινά σηµεία και διαφορές τόσο στην κατεχόµενη 

γνώση όσο και στην διαδικασία µάθησης των οργανισµών, προτείνοντας παράλληλα 

τρόπους προσέγγισης και ευρύτερης συνεργασίας. 

Συνεχίζοντας σε ένα άλλο συγγενές πεδίο, τα ευέλικτα πρωτόκολλα διαδραστικής 

επικοινωνίας, ή γνωστά ως «οριακά αντικείµενα» (Boundary Objects), εντός των 

δικτύων των οργανισµών, όπως επί παραδείγµατι είναι τα πρότυπα, ή τα κοινά 

συστήµατα και εφαρµογές, τα οποία µπορούν εύκολα να θεωρηθούν ανταλλάξιµα 

από τα άτοµα, ενδέχεται σύµφωνα µε τους Star & Ruhleder (1996), να αποτελέσουν 

µια ευέλικτη και αποτελεσµατική γνωσιακή υποδοµή µε στόχο τις δι-οργανωσιακές 

συνεργασίες. Ωστόσο, ο Steinmueller (1996), σε σχετικό άρθρο του, θεωρεί ότι τα 

πρωτόκολλα αυτά είναι σε θέση να αποτελέσουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο 

ανταλλαγής και επαναδιαπραγµάτευσης της γνώσης από πολλαπλές πηγές, µόνο στην 

περίπτωση όπου το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται ως αµοιβαίο 

(Steinmueller, 1996 από Ciborra & Andreu, 2001). 
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Μια άλλη µελέτη η οποία πραγµατεύεται τη διοίκηση γνώσης µεταξύ 

διαφορετικών οργανισµών στην κατηγορία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

παρουσιάστηκε από τους Levy & Loebbecke (2001). Στη µελέτη αυτή 

υπογραµµίζεται η ιδέα του «συν-αγωνισµού», της παράλληλης «συλλειτουργίας» και 

του ανταγωνισµού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εργασίας συνοψίζεται στη 

σύλληψη της χρησιµοποίησης της θεωρίας παιγνίων, ως ένα πλαίσιο για την ανάλυση 

της διάχυσης της «δια-οργανωσιακής» γνώσης, όπου η γνώση κερδίζεται µέσα από τη 

συνεργαστική συλλειτουργία και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ένταση του 

ανταγωνισµού. 

Στον ίδιο προσανατολισµό, οι Ding & Peters (2000) συµβάλλουν στο 

επιστηµονικό αυτό πεδίο θεωρώντας ότι προκειµένου να υπάρξει επιτυχηµένη 

καινοτοµία, είναι αναγκαία η δι-επιχειρησιακή συνεργασία. Επισηµαίνουν δε, ότι 

προκειµένου να επιτευχθεί καινοτοµική συµπεριφορά µέσα από περιπτώσεις όπου 

αντιµετωπίζονται διαφορετικές πρακτικές διοίκησης γνώσης διαφορετικών 

οργανισµών, απαιτείται η εγκαθίδρυση διαµορφωτικών – συνεργατικών δικτύων, τα 

οποία ενδυναµώνουν την απρόσκοπτη και ασυνεχή, µε την θετική έννοια του όρου, 

καινοτοµία. Η θεώρηση αυτή εµπεριέχει πολλά κοινά µε τις διαχρονικές θεωρήσεις 

του Drucker σε πλήθος δηµοσιεύσεων του, µε τη διαφορά όµως ότι οι Ding & Peters 

(2000) δεν µένουν µόνο σε γενικότερες παροτρύνσεις, αλλά εµβαθύνουν σε 

επιχειρησιακά τεχνάσµατα, τα οποία προσδίδουν µια διαχειριστική διάσταση στην 

αντιµετώπιση δι-επιχειρησιακών συνεργασιών.  

Επίσης, ένας αριθµός µελετητών έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τον κατασκευαστικό 

– παραγωγικό κλάδο, αναφέροντας σε γενικές γραµµές ότι είναι αναγκαία η εισαγωγή 

διαφόρων µορφών της πρακτικής διοίκησης γνώσης, προκειµένου να βελτιωθούν οι 

συνθήκες για συνεταιριστικές – συνεργατικές δράσεις, µε στόχο την επίτευξη 

γνωστικής προστιθέµενης αξίας. (Bremsen & Marshall, 2000; Cushman, 2001; Egbu 

& Botterill, 2001).  

Εκτός των παραπάνω θεωρήσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στη δηµιουργία 

γνώσης µέσα από συνεργατικές διαδικασίες, στη βιβλιογραφία εµφανίζονται και 

υπερβατικές θεωρίες βασιζόµενες στο πρότυπο των Nonaka & Takeuchi, το 

επονοµαζόµενο SECI. Ένας εκ των ερευνητών αυτών, ο Hedlund (1994), αναφέρει 

ότι η δοµή – διάρθρωση της οργάνωσης έχει ισχυρό αντίκτυπο στην επιτυχία των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης. Ισχυρίζεται δε, ότι το σπειροειδές µοντέλο των 
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Nonaka και Takeuchi είναι βασισµένο πάνω στην εναλλασσόµενη αλληλεπίδραση 

µεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης σε τέσσερα (4) επίπεδα: α) το ατοµικό, β) το 

οµαδικό, γ) το οργανωσιακό, και δ) το δι-οργανωσιακό (Inter-organizational level). 

Προχωρώντας παραπέρα, παραδέχεται το ότι το µοντέλο SECI αποτελεί µια βάση 

έναρξης, προτείνοντας όµως παράλληλα τη λεγόµενη «πολυµορφική οργάνωση», 

στην οποία η γνώση υφίσταται ως ένας σύνδεσµος ή µια αλληλουχία, παρά ως µια 

αυστηρή ιεραρχική κατηγοριοποίηση. Επισηµαίνει δε, ότι οι οργανώσεις αυτού του 

είδους, χαρακτηρίζονται από τις προσωρινές συνεργατικές συναθροίσεις ατόµων, από 

τη σηµαντικότητα του προσωπικού σε τοπικό επίπεδο, από τη λανθάνουσα 

επικοινωνία, από τον καταλυτικό και αρχιτεκτονικό ρόλο της ανώτατης διοίκησης 

αλλά και από τις στρατηγικές ιεραρχικές δοµές (Hedlund, 1994).  

Συµπερασµατικά πάντως, οι θεωρήσεις του Hedlund (1994) αποτελούν µια 

αξιοπρόσεκτη προσπάθεια, καθώς παρουσιάζουν ψήγµατα µιας περισσότερο 

µετριοπαθούς λογικής, η οποία κλίνει προς την απόρριψη της διαδικής θεώρησης των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης, δηλαδή της µονοσήµαντης αντίληψης περί 

υποκειµενικών (διερµηνευτική προσέγγιση) και αντικειµενικών (λειτουργική 

προσέγγιση)  θεωριών. 

Στο επόµενο κεφάλαιο πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν 

εµφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία, αναλύεται η σχέση µεταξύ συστηµάτων 

διοίκησης γνώσης και στρατηγικής. Η στρατηγική εξ΄ ορισµού εµπεριέχει την 

διαδικασία της υλοποίησης. Επιπλέον, ο στρατηγικός σχεδιασµός αναπτύσσεται στη 

διάσταση του χρόνου. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά καθιστούν τη µελέτη των 

στρατηγικών συστηµάτων διοίκησης γνώσης ένα διευρυµένο πεδίο έρευνας το οποίο 

βασίζεται µεν στις θεωρητικές αρχές της διοίκησης γνώσης, αλλά ταυτόχρονα 

αναδύει νέες ερευνητικές προκλήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
Στρατηγικές διοίκησης γνώσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο, η βιβλιογραφική έρευνα επικεντρώνεται στην µελέτη της 

διοίκησης της γνώσης µέσα από το πρίσµα της στρατηγικής. Ειδικότερα, η µελέτη της 

βιβλιογραφίας εστιάζει στη στρατηγική της διοίκησης γνώσης και επιπλέον στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή των στρατηγικών πολιτικών γνώσης. 

Στο κεφάλαιο αυτό, µετά την εισαγωγή για το τι τελικά είναι η στρατηγική στη 

διοίκηση της γνώσης, κατ΄ αναλογία µε τη µελέτη των επιστηµολογικών 

παραδειγµάτων στη θεωρία της γνώσης (functional & interpretive paradigm), 

παρουσιάζονται οι διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις στη στρατηγική 

διοίκησης γνώσης. Επίσης, αναλύεται ένας αριθµός από θεµελιακά µοντέλα που 

εστιάζουν στη στρατηγική διοίκηση της γνώσης και αποτελούν σηµείο αναφοράς από 

µεγάλη µερίδα ερευνητών.  

Πρέπει ιδιαίτερα να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της βιβλιογραφικής µελέτης της 

διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών, εκ των οποίων 

ο Zack (1999a; 1999b) χαρακτηρίζεται ως θεµελιακός επιστήµονας.  

Στο τελευταίο µέρος του τρίτου κεφαλαίου και µε βάση το πλαίσιο σχεδιασµού της 

διδακτορικής διατριβής, λαµβάνει χώρα η διερεύνηση της σχέσης στρατηγικής 

διοίκησης γνώσης και οργανωσιακής δέσµευσης και της σχέσης ικανοποίησης από 

την εργασία και παραγωγικότητας, έχοντας ως απώτερο στόχο την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Επίσης, γίνεται µια αναφορά στις στρατηγικές 

βιοµηχανικής εκπαίδευσης και τις σηµαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες στην 

περιοχή αυτή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον πρόλογο και στους σκοπούς της 

διδακτορικής διατριβής (κεφάλαιο ένα), µια βασική επιδίωξη της τελευταίας αποτελεί 

η διερεύνηση της επίδρασης ενός µοντέλου διοίκησης γνώσης στην παραγωγικότητα 

των εργαζοµένων, αλλά και στην ικανοποίηση από την εργασία, µέσω της 

κατάλληλης εκπαίδευσης και της βελτίωσης της οργανωσιακής τους δέσµευσης. 

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιµη η βιβλιογραφική µελέτη των παραπάνω συγκεκριµένων 

επιστηµονικών περιοχών, προκειµένου να υποστηριχθεί επαρκώς ο ερευνητικός 

σκοπός της διδακτορικής διατριβής.  
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3.1  Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης 
 

Πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξετάστηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, η πληρέστερη µελέτη της επιστηµονικής περιοχής της διοίκησης γνώσης 

απαιτεί την διερεύνηση της βιβλιογραφίας αναφορικά µε τις χρησιµοποιούµενες 

στρατηγικές ως προς τη διοίκηση της γνώσης.  

Ο Zack (1999a;1999b) αναγνωρίζει τρείς ερευνητικές περιοχές στη στρατηγική 

της διοίκησης γνώσης: α) την περιοχή που διερευνά το ποια γνώση θεωρείται 

µοναδική και χρήσιµη, β) την περιοχή που διερευνά το πώς οι γνωσιακοί αυτοί πόροι 

ενδέχεται να υποστηρίξουν τη θέση της επιχείρησης και των προϊόντων στις αγορές 

και γ) την περιοχή που διερευνά την αλληλεπίδραση µεταξύ των στρατηγικών δοµών 

διοίκησης γνώσης και της φύσης των διαδικασιών. 

Αναλυτικότερα, η πρώτη περιοχή διερευνά το ποια γνώση θεωρείται ως 

µοναδική αλλά και αξιοποιήσιµη. Μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν τη σηµασία των 

διανοητικών κεφαλαίων (intellectual capitals) στις προσπάθειες απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Edvinsson & Malone, 1997; Kitts et al., 2001; 

Sveiby, 1997b), αλλά και στο πεδίο των «µη απτών» πόρων (Hall, 1992), επιχειρούν 

να επιλύσουν αυτό το θέµα. Ειδικότερα, οι µελέτες αυτές επικεντρώνονται στις 

µεθόδους εντοπισµού, αποτίµησης και εξέλιξης όλων εκείνων των οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών τα οποία σχετίζονται µε επιχειρησιακούς πόρους οι οποίοι δεν 

έχουν υλική υπόσταση, όπως για παράδειγµα οι γνώση, οι πατέντες, η φήµη, η 

κουλτούρα και οι οργανωσιακές πολιτικές.  

Ουσιαστικά, στην πρώτη αυτή περιοχή η γνώση δεν είναι κάτι αφηρηµένο, αλλά 

αποκτά πραγµατική υπόσταση και µελετάται ως ένας πόρος του ενεργητικού. 

Σηµαντικότερα, οι Edvinsson & Malone (1997) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις 

οργανωσιακές δοµές προκειµένου να είναι εύκολος ο εντοπισµός της γνώσης. 

Παράλληλα, ο Hall, (1992) υποστηρίζει ότι το κλειδί για την ανάπτυξη της 

οργανωσιακής γνώσης είναι η αναγνώριση εκείνων των πόρων που την κατέχουν, 

στοχεύοντας στη δηµιουργία µηχανισµών για την εκµετάλλευσή τους. Επίσης, οι 

Kitts et al., (2001) µελετούν τα χαρακτηριστικά των διανοητικών κεφαλαίων κάτω 

από ένα τεχνοκρατικό πρίσµα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η γνώση και µπορεί 

ναι πρέπει να µετράται µέσα από κατάλληλα πληροφοριακά συστήµατα. Στην ίδια 

λογική, ο Sveiby, (1997b) αναφέρει ότι η µέτρηση της γνώσης και γενικότερα των 
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διανοητικών κεφαλαίων των οργανισµών είναι σε θέση να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

µοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Η δεύτερη επιστηµονική περιοχή διερευνά το πώς  οι γνωσιακοί αυτοί πόροι και 

δυνατότητες ενδέχεται να υποστηρίξουν τη θέση της επιχείρησης και των προϊόντων 

της στις αγορές. Αυτή η διερεύνηση ουσιαστικά παραπέµπει στις µελέτες της θεωρίας 

«βάσει πόρων» (Resource Based Theory) (Collins & Montgomery, 1995; Prahalad & 

Hamel, 1990). Η θεωρία «βάσει πόρων» υποστηρίζει µεταξύ άλλων, ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να τοποθετούνται σε στρατηγική θέση βάσει των πόρων και των 

δυνατοτήτων τους και όχι βάσει των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από 

τις δυνατότητες αυτές (Wernerfelt, 1995). Οι πόροι και οι δυνατότητες, ιδιαίτερα οι 

οργανωτικές δεξιότητες και πρακτικές που «µαθαίνονται» µε την πάροδο του χρόνου, 

µπορεί να είναι µοναδικές για κάθε εταιρεία και να αντιγράφονται δύσκολα από 

άλλες επιχειρήσεις (Collins & Montgomery, 1995).  Συνεπώς, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα βάσει των πόρων και των δυνατοτήτων αυτών είναι δυνητικά πολύ πιο 

βιώσιµο από εκείνο που βασίζεται στα προϊόντα και στην τοποθέτηση εντός της 

αγοράς. Τα προϊόντα και οι αγορές ενδέχεται να «έρχονται και να φεύγουν», αλλά οι 

δυνατότητες της εταιρείας διαρκούν περισσότερο και ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες 

βασίζονται στη γνώση (Prahalad & Hamel, 1990). Η δηµιουργία στρατηγικής που 

βασίζεται στους µοναδικούς πόρους και δυνατότητες παρέχει στη στρατηγική µια 

προοπτική που είναι µακροπρόθεσµη σε σύγκριση µε την παραδοσιακή προσέγγιση, 

αλλά και πιο επιθετική, στο σύγχρονο αβέβαιο και δυναµικό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον (Grant, 1991). 

Τέλος, η τρίτη επιστηµονική περιοχή, η οποία και θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως η µεγαλύτερη πρόκληση, επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της 

δοµής (structure) των στρατηγικών διοίκησης γνώσης και τη φύση των διαδικασιών 

της στρατηγικής που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός µοναδικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Η σχέση αυτή ενδεχοµένως µπορεί να είναι καθοριστικής σηµασίας 

για την επιχειρηµατική απόδοση, καθώς καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον 

οποίο η γνώση η οποία ενυπάρχει στην επιχείρηση, θα µπορέσει να αποβεί 

εκµεταλλεύσιµη και αποτελεσµατική. Επιπλέον, καθορίζει τον βαθµό δηµιουργίας 

νέας γνώσης, µέσα από την συνεργατικότητα των ατόµων (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Είναι εποµένως κρίσιµο να αναγνωριστεί ποιες είναι εκείνες οι 
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επιχειρηµατικές διαδικασίες γνώσης, οι οποίες αποτελούν µοναδικές και χρήσιµες 

ικανότητες για την αποτελεσµατική διοίκηση γνώσης.  

Εντούτοις, σύµφωνα µε τους Soliman & Spooner (2000),  η εφαρµογή 

συγκεκριµένων διαδικασιών που σχετίζονται µε τη διοίκηση γνώσης σε ένα 

επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται  εξαιρετικά κοστοβόρο. 

Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες γνώσης ενδεχοµένως θα πρέπει να καθοδηγούνται, 

στον κατάλληλο βαθµό, από κατάλληλες στρατηγικές γνώσης. Ο Zack (1999a; 

1999b) επισηµαίνει σ’ αυτό το σηµείο χαρακτηριστικά ότι οι στρατηγικές διοίκησης 

γνώσης τις οποίες εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις έχουν σηµαντική επίδραση στις 

διαδικασίες της γνώσης. 

Γενικά, οι προηγούµενες προσεγγίσεις των Soliman & Spooner (2000) και Zack, 

(1999a; 1999b), αλλά και η εργασία των Holsapple & Singh (2001), εµφανίζουν 

κάποιες δυσκολίες αναφορικά µε τη διασαφήνιση της σχέσης µεταξύ της φύσης των 

διαδικασιών γνώσης και της δοµής της στρατηγικής διοίκησης της γνώσης. Επίσης, οι 

περισσότερες µελέτες δε λαµβάνουν υπόψη τους τη δυναµικότητα της φύσης των 

στρατηγικών διοίκησης γνώσης στο σύγχρονο πολύπλοκο περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, δε δίνεται αντιληπτό ένα µεγάλο µέρος των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της 

φύσης των διαδικασιών της γνώσης και της δοµής της στρατηγικής διοίκησης γνώσης 

(Hansen,  1999; Jordan & Jones, 1997). Σύµφωνα δε µε τους Wiig, et al., (1997), 

εξαιτίας του γεγονότος ότι η φύση της γνώσης µεταβάλλεται ανάλογα µε τις 

διαδικασίες γνώσης, τον τόπο και τον χρόνο, οι στρατηγικές διοίκησης γνώσης πρέπει 

να ανταποκρίνονται ανάλογα σ’ αυτό το ενδεχόµενο.  

Συνολικά, οι τρείς επιστηµονικές περιοχές στη στρατηγική διοίκηση γνώσης, µε 

τους κύριους ερευνητές τους σύµφωνα µε τον Zack (1999b), παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.1. 

Ωστόσο, παρότι οι συζητήσεις και οι θεωρητικά προσανατολισµένες µελέτες στις 

στρατηγικές γνώσης είναι σηµαντικές σε αριθµό, εντούτοις, οι εµπειρικές έρευνες 

είναι σχετικά λίγες. Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται µέσα από τη µελέτη της 

βιβλιογραφίας, από όπου διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων, περιορίζεται στην περιγραφή–πρόταση διαφόρων µοντέλων 

στρατηγικής διοίκησης γνώσης, χωρίς να παρουσιάζεται ανάλογος αριθµός 

εµπειρικών µελετών (Zack, 1999b).  Αυτό συνεπώς, καθιστά αναγκαία, στα πλαίσια 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής, την εφαρµογή και την µελέτη ενός 
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«εφαρµόσιµου» συστήµατος στρατηγικής διοίκησης γνώσης σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον, πράγµα το οποίο ενδέχεται να προσφέρει χρήσιµα εµπειρικά 

συµπεράσµατα, συνεισφέροντας στην κάλυψη αυτού του κενού. 

 

Πίνακας 3.1 : Οι επιστηµονικές περιοχές έρευνας στη στρατηγική διοίκηση γνώσης σύµφωνα µε τον Zack 
(1999b). 

 

Επιστηµονική περιοχή στις 
στρατηγικές διοίκησης γνώσης 

Ερευνητές 

Ποια γνώση θεωρείται ως µοναδική αλλά 
και χρήσιµη ; 

Edvinsson & Malone (1997) ; 
Kitts, Edvinsson, & Beding (2001); 

Sveiby, (1997) ;Hall (1992) 

Πώς  οι γνωσιακοί αυτοί πόροι και 
δυνατότητες ενδέχεται να υποστηρίξουν τη 
θέση της επιχείρησης και των προϊόντων 
της στις αγορές  

Collins & Montgomery (1995) ;  
Prahalad & Hamel (1990) ; 

Grant (1991) ; 
Wernerfelt, B. (1995) 

∆ιερεύνηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
των δοµών στρατηγικής διοίκησης γνώσης 
και της φύσης των διαδικασιών της 
στρατηγικής 

Zack (1999a) ; 
Zack (1999b) ; 

Holsapple & Singh (2001) ; 
Soliman & Spooner (2000) ; 

Wiig, de Hoog & van der Spek (1997) 
 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρούµε πως σηµαντικοί 

ερευνητές τονίζουν ότι µια από τις πιο συνήθεις αλλά και πιο σηµαντικές αποφάσεις 

που θα πρέπει να ληφθούν στη διαµόρφωση της στρατηγικής διοίκησης γνώσης ενός 

οργανισµού είναι ο γενικότερος προσανατολισµός της στρατηγικής και όχι ο 

διαχωρισµός των ερευνητικών περιοχών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Hansen, 

1999; Zack, 1999b). Προτείνεται συνεπώς µια κατηγοριοποίηση περισσότερο 

θεµελιώδης, η οποία θα είναι σε θέση να συµπεριλάβει όλες τις εµφανιζόµενες 

ερευνητικές τάσεις.  

Σηµαντικότερα, µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι στρατηγικές διοίκησης 

γνώσης ακολουθώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις που περιγράφηκαν σε 

προηγούµενα κεφάλαια, διαχωρίζονται βάσει δύο κύριων διαστάσεων που βοηθούν 

στην κατανόηση της ταυτότητάς τους. Τη λειτουργική (functional) και τη 

διερµηνευτική (interpretive) διάσταση. Παρόλα αυτά, οι ορισµοί στη µελέτη των 

στρατηγικών γνώσης διαφέρουν. Η πρώτη στρατηγική αναφέρεται ως συστηµική 

στρατηγική και η δεύτερη ως ανθρωποκεντρική.  

Στην συστηµική στρατηγική, ο προσανατολισµός και η εστίαση, όσον αφορά τη 

διοίκηση γνώσης, εντοπίζονται στο σύστηµα, κατ’ αντιστοιχία µε το λειτουργικό 
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«παράδειγµα» (functional paradigm). Η εν λόγω στρατηγική δίνει έµφαση στην 

ικανότητα υποστήριξης, δηµιουργίας, αποθήκευσης, διάχυσης και χρήσης της ρητά 

τεκµηριωµένης γνώσης ενός οργανισµού. Η στρατηγική µε βάση αυτήν τη διάσταση, 

επικεντρώνεται στην κωδικοποίηση και την αποθήκευση της γνώσης. Έτσι, 

υποστηρίζεται ότι η γνώση µπορεί να κωδικοποιηθεί µέσω τεχνολογιών 

πληροφορικής (Davenport, 1998), µέσω κωδικοποίησης (Lee & Kim, 2001), µέσω 

της χρήσης εξελιγµένων ευφυών συστηµάτων (intelligent systems) (Liebowitz & 

Wilcox, 1997; Swan,  2000). Η κωδικοποιηµένη γνώση είναι πιο πιθανό να 

επαναχρησιµοποιηθεί. Σε αυτήν την προσέγγιση δίνεται έµφαση στη χρήση απολύτως 

προκαθορισµένων κανόνων σχετικά µε το τι πρέπει να γίνει κάτω από όλες τις 

πιθανές συνθήκες και περιπτώσεις (Bohn, 1994). 

Στην ανθρωποκεντρική στρατηγική ο προσανατολισµός της, όσον αφορά τη 

διοίκηση γνώσης, εντοπίζεται στον άνθρωπο, σε αντιστοιχία µε το διερµηνευτικό 

παράδειγµα (interpretive paradigm). Η εν λόγω στρατηγική δίνει έµφαση στη διάχυση 

γνώσης µέσω διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (interpersonal interaction). Βασικά 

στοιχεία της είναι ο διάλογος σε όλο το φάσµα του κοινωνικού δικτύου του 

οργανισµού (οµάδες ειδικών, οµάδες έργου, κλπ), ο οποίος συµβάλλει στη διάχυση 

γνώσης µέσω διαπροσωπικών επαφών (Zack, 1999b). Επίσης, η ανθρωποκεντρική 

στρατηγική στοχεύει στην απόκτηση εσωτερικής και ευκαιριακής γνώσης 

(opportunistic knowledge) µέσω της διαπροσωπικής επαφής (Hansen,  1999) καθώς 

και στην ανεπίσηµη διαµοίρασή της (Jordan & Jones, 1997). Η γνώση δε, µπορεί να 

αποκτηθεί µε διάφορους τρόπους από έµπειρα και ικανά άτοµα όπως για παράδειγµα 

µέσω ανεπίσηµων συναντήσεων, διαπροσωπικών επαφών στα πλαίσια της 

εργασιακής συνεργασίας και µέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Ο πίνακας 3.2 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της συστηµικής και της 

ανθρωποκεντρικής στρατηγικής, σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Επίσης, στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι µέσα από τη µελέτη της 

βιβλιογραφίας και συγκριτικά µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν σε 

προηγούµενα κεφάλαια, φαίνεται να καθίσταται περισσότερο αναγκαία µια λογική η 

οποία θα κινείται ενδιάµεσα στις δύο ακραίες «σχολές» έρευνας (Λειτουργική-

Συστηµική/∆ιερµηνευτική-Ανθρωποκεντρική). Αυτό πιθανώς να οφείλεται στη φύση 

της στρατηγικής. Η στρατηγική ως εκ φύσεως προσανατολίζεται στην επίτευξη των 

στόχων µέσα από την πράξη. Εποµένως, εκτιµάται ότι είναι σε θέση να διεισδύσει 
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αποτελεσµατικότερα στην κατανόηση της αξίας ενός πολλαπλού παραδείγµατος 

(multiple paradigm), το οποίο συµπεριλαµβάνει στοιχεία και από τα δύο δυαδικά 

αντίθετα παραδείγµατα (λειτουργικό-functional / διερµηνευτικό-interpretive) 

(McAdam & McCreedy, 1999a; Zack, 1999b). 

 
Πίνακας 3.2 : Χαρακτηριστικά συστηµικής και ανθρωποκεντρικής στρατηγικής διοίκησης γνώσης σε 

συνάρτηση µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις 

Στρατηγικές 
Προσεγγίσεις 

Χαρακτηριστικά  

Λειτουργική Συστηµική 

-∆ίδεται έµφαση στην κωδικοποιηµένη γνώση 
στις διεργασίες διοίκησης γνώσης. (Bohn, 
1994)  
-Επικέντρωση στην κωδικοποίηση και 
αποθήκευση της γνώσης µέσω της 
πληροφορικής τεχνολογίας (Singh & Zollo, 
1998) 
-Απόπειρες για την «επίσηµη» διάχυση της 
γνώσης (Choi & Lee, 2002) 

∆ιερµηνευτική Ανθρωποκεντρική 

-∆ίδεται έµφαση στο διάλογο µέσα από 
κοινωνικά δίκτυα και επαφές πρόσωπο µε 
πρόσωπο (Swan,2000) 
-Επικέντρωση στην απόκτηση της γνώσης 
µέσα από εξειδικευµένο και έµπειρο 
προσωπικό (Hansen et al., 1999) 
-Απόπειρες για την «ανεπίσηµη» διάχυση της 
γνώσης (Zack, 1999b) 

 

Στην επόµενη παράγραφο ακολουθεί η ανάλυση των δύο βασικών 

προσανατολισµών της στρατηγικής διοίκησης γνώσης, του συστηµικού και του 

ανθρωποκεντρικού, µε την παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών τους 

µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά ο πίνακας µε 

τους κυριότερους ερευνητές ανά προσανατολισµό, επιδιώκοντας µια πληρέστερη 

προσέγγιση του θέµατος.  

 

 3.1.1  Τα  χαρακτηριστικά  των  διαφορετικών προσεγγίσεων στις στρατηγικές 

διοίκησης γνώσης 

 

Όπως έχει προαναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο (4.1), τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των στρατηγικών διοίκησης γνώσης επηρεάζονται, από το λειτουργικό 

(functionalist) και το διερµηνευτικό (interpretive) παράδειγµα.  
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Ειδικότερα, η συστηµική προοπτική χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δίνει 

έµφαση στην κωδικοποιηµένη γνώση, αλλά και στις χρησιµοποιούµενες διαδικασίες 

διοίκησης γνώσης (Bohn, 1994). Επίσης, εστιάζει στην κωδικοποίηση και 

αποθήκευση της γνώσης µέσω τεχνολογιών πληροφορικής ενώ, σύµφωνα µε τους 

Singh & Zollo (1998), «επενδύει» στην προσπάθεια για επίσηµη διάχυση γνώσης, 

αγνοώντας σε µεγάλο βαθµό τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων. 

Αποτελεί µε άλλα λόγια µια «διαχειριστική», λειτουργικού τύπου προσέγγιση, η 

οποία βασίζεται στην τεχνολογική υποδοµή, χρησιµοποιώντας την ως αυτοσκοπό σε 

πολλές περιπτώσεις. 

Σε αντιδιαστολή µε την συστηµική προσέγγιση, η ανθρωποκεντρική συνιστώσα 

της στρατηγικής δίνει έµφαση στο διάλογο µέσω κοινωνικών δικτύων και 

διαπροσωπικών επαφών, εστιάζει στην απόκτηση γνώσης µέσω έµπειρων και ικανών 

ατόµων και κατευθύνει τις προσπάθειες των στελεχών προς την αποτελεσµατικότερη 

διάχυσης της γνώσης µε ανεπίσηµο τρόπο (Hansen  1999). 

∆ιάφορες έρευνες µελετούν τα πλαίσια εφαρµογής αλλά και παρουσίασης της 

συστηµικής και της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη διοίκηση γνώσης. Οι εν 

λόγω µελέτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε που εστιάζουν την 

προσοχή τους. Η πρώτη κατηγορία µελετών ακολουθεί την «εστιασµένη» προσέγγιση 

(focused view), σύµφωνα µε την οποία ο βαθµός της συστηµικής προσέγγισης είναι 

χαµηλός, ενώ αντίθετα ο βαθµός της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης υψηλός.  H 

δεύτερη κατηγορία µελετών ακολουθεί την «ισορροπηµένη» προσέγγιση (balanced 

view), σύµφωνα µε την οποία τόσο ο βαθµός της συστηµικής, όσο και ο βαθµός της 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης κινούνται σε µεσαία επίπεδα. ∆ηλαδή δεν δίδεται 

ιδιαίτερο βάρος ή προτίµηση σε κάποια συγκεκριµένη στρατηγική. H τρίτη 

κατηγορία µελετών ακολουθεί τη δυναµική προσέγγιση (dynamic view), σύµφωνα µε 

την οποία δίδεται ιδιαίτερο βάρος στη συστηµική προσέγγιση, µε αντίστοιχα χαµηλό 

βαθµό της ανθρωποκεντρικής προοπτικής.  

Το σχήµα 3.1 (Choi & Lee 2002) παρουσιάζει τις τρεις αυτές οπτικές (Bierly & 

Chakrabarti, 1996; Bohn, 1994; Hansen, et al.,  1999; Jordan & Jones, 1997; Singh & 

Zollo, 1998; Swan, et al.,  2000;  Zack, 1999b).  Αναλυτικότερα, ο συστηµικός 

άξονας αντιστοιχεί στο βαθµό κωδικοποίησης και αποθήκευσης της οργανωσιακής 

γνώσης, δηλαδή στο βαθµό που υπάρχει πρόσβαση και χρήση της ρητής γνώσης, 

σύµφωνα µε την ορολογία των Nonaka &Takeuchi (1995). Αντίστοιχα, ο 



 

ανθρωποκεντρικός άξονας αντιστοιχεί στο βαθµό απόκτησης και

άρρητης κυρίως γνώσης µέσω της διαπροσωπικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Σηµαντικότερα, η συσχέτιση του βαθµού της συστηµικής προσέγγισης πρόσβαση

και χρήση της ρητής γνώσης µε το βαθµό της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της

στρατηγικής (απόκτηση και

διαφορετικούς τύπους-κατηγορίες στρατηγικών πολιτικών

ακολουθήσει µια επιχείρηση Στη βάση αυτή οι

χαρακτηρίζονται ως δυναµικές εστιασµένες ή ισορροπηµένες

 

Σχήµα 3.1 : Τρεις οπτικές των σ

Ειδικότερα, αναφορικά µε τη µελέτη των επιµέρους προσεγγίσεων

οπτική υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές τους µε

τα πραγµατικά χαρακτηριστικά της γνώσης τους Ο

αναφέρει ότι τα διευθυντικά στελέχη µαζί µε τους ειδικούς

να προσαρµόζουν τις στρατηγικές

µεγάλο φάσµα στοιχείων και χαρακτηριστικών του εργασιακού τους περιβάλλοντος

Το φάσµα αυτό, ξεκινά από τα χαρακτηριστικά τη

καταλήγει σε µια απόλυτα επιχειρηµατική διαδικασία

δεδοµένων, πληροφοριών

Zollo, 1998). Οι Singh & 

επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές γνώσης στη φύση

χαρακτηριστικά των υλοποιούµενων εργασιών
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ανθρωποκεντρικός άξονας αντιστοιχεί στο βαθµό απόκτησης και 

άρρητης κυρίως γνώσης µέσω της διαπροσωπικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης

υσχέτιση του βαθµού της συστηµικής προσέγγισης πρόσβαση

και χρήση της ρητής γνώσης) µε το βαθµό της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της

στρατηγικής απόκτηση και διάχυση της άρρητης γνώσης) προσδιορίζουν

κατηγορίες στρατηγικών πολιτικών που δύναται να

ακολουθήσει µια επιχείρηση. Στη βάση αυτή, οι ακολουθούµενες

χαρακτηρίζονται ως δυναµικές, εστιασµένες ή ισορροπηµένες.  

στρατηγικών διοίκησης γνώσης (Choi & Lee, 2002) 
 

κότερα αναφορικά µε τη µελέτη των επιµέρους προσεγγίσεων

οπτική υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές τους µε

τα πραγµατικά χαρακτηριστικά της γνώσης τους. Ο Bohn (1994), για παράδειγµα

ικά στελέχη µαζί µε τους ειδικούς διοίκησης γνώσης πρέπει

να προσαρµόζουν τις στρατηγικές διοίκησης γνώσης που χρησιµοποιούν σε ένα

µεγάλο φάσµα στοιχείων και χαρακτηριστικών του εργασιακού τους περιβάλλοντος

Το φάσµα αυτό ξεκινά από τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης τεχνογνωσίας και

µια απόλυτα επιχειρηµατική διαδικασία, όπως η κωδικοποίηση

δεδοµένων πληροφοριών (Bloodgood & Salisbury, 2001; Bohn, 1994; Singh & 

& Zollo (1998), επίσης αναφέρουν χαρακτηριστικά

επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές γνώσης στη φύση

χαρακτηριστικά των υλοποιούµενων εργασιών (nature of work tasks). 

 

ανθρωποκεντρικός άξονας αντιστοιχεί στο βαθµό απόκτησης και διάχυσης της 

άρρητης κυρίως γνώσης µέσω της διαπροσωπικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

υσχέτιση του βαθµού της συστηµικής προσέγγισης (πρόσβαση 

και χρήση της ρητής γνώσης µε το βαθµό της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της 

της άρρητης γνώσης) προσδιορίζουν 

που δύναται να 

ακολουθούµενες στρατηγικές, 

 

κότερα αναφορικά µε τη µελέτη των επιµέρους προσεγγίσεων,  η δυναµική 

οπτική υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές τους µε 

για παράδειγµα, 

ς γνώσης πρέπει 

ς γνώσης που χρησιµοποιούν σε ένα 

µεγάλο φάσµα στοιχείων και χαρακτηριστικών του εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

ς ανθρώπινης τεχνογνωσίας και 

όπως η κωδικοποίηση 

1994; Singh & 

χαρακτηριστικά ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραµµίζουν τις στρατηγικές γνώσης στη φύση µε τα 
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Συνεχίζοντας, η εστιασµένη οπτική υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

εστιάζουν σε µία µόνο στρατηγική. Ειδικότερα, ορισµένες σηµαντικές µελέτες 

προτείνουν ότι οι οργανώσεις πρέπει να εφαρµόζουν κυρίως µία µόνον εκ των δύο 

στρατηγικών, προσκολληµένες στην δυαδική λογική, η οποία επιβάλλει µονοµερείς 

προσεγγίσεις. Ο Swan (2000), υποστηρίζει ότι η ανθρωποκεντρική είναι πιο 

αποτελεσµατική από την συστηµική στρατηγική, ενώ στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει 

και ο Hansen et al., (1999), υιοθετώντας παράλληλα της λογική της «εσκεµµένης» 

ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων µέσα από κατάλληλες 

οργανωσιακές δοµές. Ωστόσο, η εστιασµένη  στρατηγική, σύµφωνα µε κάποιες 

κριτικές, ενδέχεται να εστιάζει υπερβολικά στο ανθρωποκεντρικό στοιχείο αφήνοντας 

ένα κενό σε ότι έχει να κάνει µε το συστηµικό χαρακτήρα των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (Jordan & Jones, 1997; Zack, 1999b). Οι Hansen et al., (1999),   

υποστηρίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδιώκουν τη µία εκ των δύο 

στρατηγικών ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιµοποιούν τη δεύτερη για να στηρίξουν 

την πρώτη, ενώ ο Swan (2000), υποστηρίζει ότι η ανθρωποκεντρική είναι πιο 

αποτελεσµατική από την συστηµική στρατηγική. 

Ακολούθως, η ισορροπηµένη προοπτική, η οποία αντιστοιχεί σε µια µετριοπαθή 

θεωρητική προσέγγιση της διοίκησης γνώσης, υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να 

πετυχαίνουν µια ισορροπία µεταξύ των συστηµικών και ανθρωποκεντρικών 

στρατηγικών. Οι Bierly & Chakrabarti (1996),  σε έρευνα τους, διαπίστωσαν ότι 

επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν και διαµοιράζονται γνώση συνδυάζοντας τη 

συστηµική και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στρατηγικής διοίκησης γνώσης, 

τείνουν να είναι πιο κερδοφόρες. Οι Jordan & Jones (1997) επίσης, δίδουν έµφαση 

στην ανάγκη ισορροπίας µεταξύ στρατηγικών που στηρίζονται στην άρρητη γνώση 

και στρατηγικών που στηρίζονται στη ρητή γνώση για την ανάπτυξη καινοτοµικής 

γνώσης. Ο Zack (1999b) αναφέρει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που ακολουθούν µία 

επιθετική στρατηγική, η οποία συνδυάζει την συστηµική µε την ανθρωποκεντρική 

στρατηγική, τείνουν να είναι πιο επιτυχείς από τις επιχειρήσεις που ακολουθούν µία 

λιγότερο επιθετική στρατηγική. 

Συνολικά, η ισορροπηµένη και η δυναµική οπτική επιµένουν ότι οι εταιρίες πρέπει 

να χρησιµοποιούν και τις δύο. Η εστιασµένη και η ισορροπηµένη προοπτική γενικά 

δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τη δυναµική φύση της γνώσης. Παρόλο που η γνώση 

περιγράφεται ως µια αεικίνητη διαδικασία η οποία είναι εγγενώς απροσδιόριστη και 
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συνεχώς µεταβαλλόµενη, οι δύο αυτές οπτικές απόψεις είναι στατικές (Blackler, 

1995). Η δυναµική οπτική υποστηρίζει ότι η επιλογές που γίνονται στα πλαίσιά της 

µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της γνώσης και του 

οργανισµού. Στον πίνακα 3.3 συνοψίζονται οι βασικές στρατηγικές διοίκησης 

γνώσης, µε κάποιους εκ των ερευνητών τους. 

 

Πίνακας 3.3 : Οι βασικές στρατηγικές στη διοίκηση γνώσης 

 

Στρατηγικές 
Προσεγγίσεις 

Κύριοι Ερευνητές Χαρακτηριστικά  

Εστιασµένη 
Swan  (2000) ; 

Hansen  (1999) 

Κοινωνικοποίηση, προσωπική αντίληψη, 

συνεργατικότητα, ανεπίσηµη διασπορά 

γνώσης 

Ισορροπηµένη 

Bierly & Chakrabarti (1996) ; 

Jordan & Jones (1997) ; 

Zack (1999a) ; Zack (1999b) 

∆ιερευνητική λογική, έλλειψη 

οµαδικότητας, καινοτοµική δράση, 

«άρρητη» βοηθητική δράση, «ρητή» 

βοηθητική δράση, συντηρητισµός 

∆υναµική 
Bohn (1994) ; Singh & Zollo (1998) ; 

Choi & Lee (2002) 

Απόλυτη εξειδίκευση, απόλυτη 

διαδικαστική ακολουθία, κωδικοποίηση, 

συστηµατική λογική, τεχνοκρατική 

αντίληψη και δράση, προσανατολισµός 

στην τεχνολογία. 

 

Συνεπώς, µε βάση την παραπάνω ανάλυση, συµπεραίνεται ότι η στρατηγική, η 

οποία θα ακολουθηθεί από τον εκάστοτε οργανισµό ενδεχοµένως να επιβάλλεται από 

τις επικρατούσες συνθήκες. ∆ηλαδή, ίσως για παράδειγµα σε µια ανάλογη λογική του 

διλλήµατος του «διευθυντικού πλέγµατος» από την επιστήµη της διοικητικής, 

δίλληµα το οποίο αφορά στη στρατηγική επιλογή για εστίαση είτε στον άνθρωπο, είτε 

στην εργασία, η στρατηγική επιλογή της ακολουθούµενης πορείας στη διοίκηση 

γνώσης ενδέχεται να καθορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

οργανισµό. Για παράδειγµα, οργανισµοί, οι οποίοι λειτουργούν στη βάση 

τεχνοκρατικών λογικών, µε ταυτόχρονη αυξηµένη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, 

είναι πιθανότερο να αντιληφθούν τη διοίκηση γνώσης ως ένα τεχνοκρατικό σύστηµα 

διοίκησης. Από την άλλη, όπως συµβαίνει και µε τη µελέτη περίπτωσης που εξετάζει 

η διδακτορική διατριβή, οργανισµοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «εντάσεως 
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εργασίας», µε µειωµένο παρεµβατικό ρόλο της τεχνολογικής υποδοµής, ενδέχεται να 

κατευθυνθούν σε µια περισσότερο «ανθρωποκεντρική-διερµηνευτική» προσέγγιση 

της διοίκησης γνώσης. 

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η καθηµερινή πρακτική δείχνει ότι τόσο η 

ανθρωποκεντρική, όσο και η συστηµική στρατηγική δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη δύο 

απαρέγκλιτα απόλυτες δυνατότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι καθηµερινές 

καταστάσεις οδηγούν στη λήψη τέτοιων αποφάσεων, ώστε να είναι τελικά 

αναγκασµένος κανείς να κινείται σε ολόκληρη την νοητή ευθεία που συνδέει τις δύο 

ακραίες θεωρήσεις (συστηµική & ανθρωποκεντρική). Ακόµη, ενδέχεται ούτε η 

ισορροπηµένη προσέγγιση να επιλύει τα καθηµερινά διοικητικής φύσης προβλήµατα. 

Με άλλα λόγια, η πράξη ή αλλιώς, η εφαρµογή της στρατηγικής αναδεικνύει την 

ανάγκη κατανόησης των επιχειρηµατικών συµπεριφορών και φαινοµένων µέσα από 

ένα «φάσµα» στις στρατηγικές διοίκησης της γνώσης, ανάλογα µε την περίπτωση που 

παρουσιάζεται την κάθε φορά. Το «φάσµα» στις στρατηγικές αντιµετώπισης των 

καταστάσεων ενδεχοµένως να επιβάλει στις διοικήσεις να κινούνται σε όλα τα 

δυνατά σηµεία µεταξύ των δύο ακραίων διοικητικών πρακτικών, µεταξύ δηλαδή της 

συστηµικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της στρατηγικής διοίκησης γνώσης. 

Τέλος, µετά την ανάλυση των ερευνητικών περιοχών στη διοίκηση γνώσης, 

σύµφωνα µε τον Zack (κεφάλαιο 3.1), αλλά και την παρουσίαση των στρατηγικών 

επιλογών στη διοίκηση γνώσης στα πρότυπα της ανάλυσης των θεωρητικών πλαισίων 

που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο (λειτουργικό-συστηµικό και διερµηνευτικό-

ανθρωποκεντρικό παράδειγµα), δηµιουργείται η ανάγκη διερεύνησης της 

βιβλιογραφίας για τη µελέτη των θεµελιακών εκείνων στρατηγικών µοντέλων, τα 

οποία έχουν αφήσει ουσιαστικά το σηµάδι τους στην επιστηµονική περιοχή της 

διοίκησης γνώσης. Η µελέτη αυτών των εφαρµοσµένων µοντέλων ενδέχεται να 

προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες στους επίδοξους µελλοντικούς ερευνητές, καθώς 

περιλαµβάνει πραγµατικές πληροφορίες από την εφαρµογή ορισµένων στρατηγικών 

στις επιχειρήσεις. 

 

3.1.2   Θεμελιακά  εφαρμοσμένα  μοντέλα  και στρατηγικές γνώσης 

 

Mε βάση τη βιβλιογραφία των εφαρµοσµένων στρατηγικών γνώσης προκύπτει ότι η 

βασική διαφορά µεταξύ των στρατηγικών έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι δίνουν 
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έµφαση σε διαφορετικές παραµέτρους της διοίκησης γνώσης. ∆ηλαδή, ορισµένες 

στρατηγικές εστιάζουν στη γνώση και το περιεχόµενό της, άλλες στις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες-τοµείς, ενώ άλλες στα τελικά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

ανάλυση έξι βασικών θεµελιακών µοντέλων στρατηγικής διοίκησης γνώσης, τα οποία 

αποτελούν σηµείο αναφοράς από πολλούς ερευνητές.  

Ειδικότερα, ως το πρώτο και θεµελιακό παράδειγµα µιας πολύ-εφαρµοσµένης 

στρατηγικής διοίκησης της γνώσης είναι η «Μήτρα Γνώσης», η επονοµαζόµενη  ως 

µοντέλο SECI, των Nonaka & Takeuchi (1995).  Παρόλο που η θεωρητική αυτή 

προσέγγιση αναλύθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 2.4.2, ως ένα θεωρητικό πλαίσιο του 

λειτουργικού παραδείγµατος, εντούτοις, κρίνεται σκόπιµη µια εκ νέου συνοπτική 

παρουσίαση της στρατηγικής αυτή τη φορά προσέγγισης, καθώς αποτελεί τη βάση 

και άλλων εφαρµοσµένων µοντέλων από σύγχρονους ερευνητές.   

Η µήτρα αυτή, ως εµπειρική/πρακτική στρατηγική και όχι ως θεωρητική 

προσέγγιση, ταξινοµεί τη γνώση είτε ως ρητή και άρρητη, και είτε ως ατοµική και 

συλλογική. Οι Nonaka & Takeuchi (1995) προτείνουν συγκεκριµένες γνωστικές 

διαδικασίες, οι οποίες µετατρέπουν τη γνώση από τη µια µορφή στην άλλη. Η πρώτη 

διαδικασία που προτείνεται είναι η «κοινωνικοποίηση» δηλαδή η µετατροπή γνώσης 

από άρρητη σε άρρητη, οπότε ένα άτοµο αποκτά άρρητη γνώση άµεσα από άλλους 

µέσω κοινών εµπειριών, παρακολούθησης, µίµησης, κ.ο.κ. Η δεύτερη διαδικασία 

είναι η «εξωτερίκευση», δηλαδή η µετατροπή γνώσης από άρρητη σε ρητή, µέσω 

εκφοράς άρρητης γνώσης σε ρητές έννοιες. Η τρίτη διαδικασία είναι ο 

«συνδυασµός», δηλαδή η µετατροπή της γνώσης από ρητή σε ρητή, µέσω 

συστηµατοποίησης εννοιών από διαφορετικά σύνολα ρητής γνώσης. Η τέταρτη 

διαδικασία είναι η «εσωτερίκευση», δηλαδή η µετατροπή της γνώσης από ρητή σε 

άρρητη, µέσω διαδικασίας «µάθησης µέσω πράξης» και απόδοσης και τεκµηρίωσης 

εµπειρίας. Οι συγγραφείς επίσης αναπαριστούν τη διαδικασία «δηµιουργίας 

οργανωτικής γνώσης» ως έλικα, (Σχήµα 2.1), όπου η γνώση «µεγεθύνεται» µέσω των 

τεσσάρων αυτών σταδίων µετατροπής της. Θεωρείται επίσης, πως η γνώση 

«αποκρυσταλλώνεται» εντός του οργανισµού στα ανώτερα επίπεδα, καθώς κινείται 

από το άτοµο µέσω της οµάδας σε οργανωσιακά και ακόµα και δι-οργανωσιακά 

επίπεδα. Εντούτοις όµως, το στρατηγικό αυτό µοντέλο δέχθηκε κατά καιρούς αρκετές 

κριτικές κυρίως λόγω του γεγονότος ότι εστιάζει στις διαδικασίες και όχι στην ουσία 
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της µετατροπής γνώσης µέσα από τις κοινωνικές διεργασίες (McAdam & McCreedy, 

1999a).  

Το δεύτερο παράδειγµα µιας  άλλης γνωστής και ευρέως εφαρµοσµένης στρατηγικής 

προσέγγισης της διοίκησης γνώσης είναι το µοντέλο του Boisot (1998;1995). Ο 

συγγραφέας, σε δύο συγγράµµατά του προτείνει ένα πρότυπο ανάπτυξης πόρων 

γνώσης, το οποίο σε γενικές γραµµές εµφανίζει αρκετές οµοιότητες µε το στρατηγικό 

µοντέλο των Nonaka & Takeuchi (1995). Σύµφωνα µε τη λογική του, οι πόροι 

γνώσης µπορούν να εντοπιστούν εντός ενός τρισδιάστατου διαστήµατος («∆ιάστηµα 

πληροφοριών» ή «∆ιάστηµα-Π») που ορίζεται από τρεις άξονες:                                 

α) γνώση «µη-κωδικοποιηµένη»-«κωδικοποιηµένη», β) «συγκεκριµένη»- 

«αφηρηµένη» και γ) «µη-διάχυτη»-«διάχυτη». Προτείνει δε στη συνέχεια, έναν 

«Κύκλο Κοινωνικής Μάθησης» (ΚΚΜ) ο οποίος χρησιµοποιεί το ∆ιάστηµα-Π για να 

προτυποποιήσει τη δυναµική ροή της γνώσης µέσω µιας αλληλουχίας που 

περιλαµβάνει έξι στάδια  (Σχήµα 3.2):  

1.Ανίχνευση: ενόραση µέσω γενικά διαθέσιµων (διάχυτων) στοιχείων,  

2.Κωδικοποίηση – Λύση Προβληµάτων: τα προβλήµατα λύνονται δίνοντας σχήµα 

και συνοχή στις ενοράσεις αυτές (η γνώση «κωδικοποιείται»),  

3.Αφαίρεση: οι νέες, κωδικοποιηµένες ενοράσεις γενικεύονται σε µεγάλο εύρος 

περιστάσεων (η γνώση γίνεται πιο «αφηρηµένη»),  

4.∆ιάχυση: οι νέες ενοράσεις µοιράζονται µε τον πληθυσµό-στόχο σε 

κωδικοποιηµένη, αφηρηµένη µορφή (η γνώση «διαχέεται»),  

5.Απορρόφηση: οι νέες, κωδικοποιηµένες ενοράσεις εφαρµόζονται σε εύρος 

περιστάσεων, παράγοντας νέες εµπειρίες µάθησης (η γνώση απορροφάται, 

παράγει επίκτητη συµπεριφορά κατόπιν εκµάθησης και γίνεται «µη-

κωδικοποιηµένη» ή «άρρητη»),  

6.Πάκτωση: η αφηρηµένη γνώση ενσωµατώνεται σε συγκεκριµένες πρακτικές, π.χ. 

σε τεχνήµατα, κανόνες ή συµπεριφορές (η γνώση γίνεται «συγκεκριµένη») 

Συµπερασµατικά, το µοντέλο του ο Βoisot αναπτύσσει µια ενδιαφέρουσα 

εφαρµογή των «νόµων της θερµοδυναµικής». Η θερµοδυναµική αυτή αναλογία 

υποδεικνύει τη δυσδιάκριτη και δυναµική φύση της γνώσης. ∆ιαφαίνεται δε, πως 

πρόκειται για έναν κύκλο, όπου τα στοιχεία διηθούνται για να παράγουν ουσιαστικές 

πληροφορίες, οι οποίες µετατρέπονται σε αφηρηµένες έννοιες και κωδικοποιούνται, 

ώστε να παραγάγουν χρήσιµη γνώση. Καθώς η γνώση αυτή εφαρµόζεται σε διάφορες 



 

περιστάσεις, παράγει νέες εµπειρίες σε µη

στοιχεία για έναν νέο κύκλο δηµιουργίας γνώσης

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε από πολλές επιχειρήσεις στις αρχές της

προηγούµενης δεκαετίας, σε παράλληλη πορεία όµως µε το µοντέ

Takeuchi (SECI) αποσκοπώντας να αποτυπώσει τους τρόπους µε τους οποίους

υφίσταται η δηµιουργία και µεταφορά γνώσης εντός των οργανισµώ

φανερή η χρήση εννοιών που παραπέµπουν στα ζητήµατα της αντιληπτικότητας της

απαραίτητης ποικιλίας, του στοχασµού στη δράση δηλαδή τους πυλώνες στους

οποίους στηρίζεται το διερµηνευτικό παράδειγµα κεφάλαιο

το µοντέλο του Boisot, φαίνεται να αποδέχεται σε µεγάλο βαθµό την διερµηνευτική

προσέγγιση της διοίκησης γν

το µοντέλο των Nonaka 

µετασχηµατίζεται η γνώση στα άτοµα Παρόλα αυτά όµως δεν µελετά διεξοδικά τον

τρόπο µε τον οποίο µετασχηµατίζεται η γνώση τόσο σ

οργανωσιακό επίπεδο. 

Σχήµα 3.2: ∆ιάστηµα-Π του Boisot

 

Συνεχίζοντας, ως τρίτο παράδειγµα ενός

στρατηγικού µοντέλου διοίκησης γνώσης είναι αυτό

οποίο είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας του γνωστού ερευνητή της διοίκησης

γνώσης, Karl Wiig και του

APQC (American Productivity and Q

αναδυόµενες στρατηγικές
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ιστάσεις παράγει νέες εµπειρίες σε µη-κωδικοποιηµένη µορφή, η οποία παράγει

στοιχεία για έναν νέο κύκλο δηµιουργίας γνώσης. 

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε από πολλές επιχειρήσεις στις αρχές της

προηγούµενης δεκαετίας, σε παράλληλη πορεία όµως µε το µοντέλο των

αποσκοπώντας να αποτυπώσει τους τρόπους µε τους οποίους

υφίσταται η δηµιουργία και µεταφορά γνώσης εντός των οργανισµών. 

φανερή η χρήση εννοιών που παραπέµπουν στα ζητήµατα της αντιληπτικότητας της

ητης ποικιλίας, του στοχασµού στη δράση, δηλαδή, τους πυλώνες στους

οποίους στηρίζεται το διερµηνευτικό παράδειγµα (κεφάλαιο 2.5.1). Συµπερασµατικά

, φαίνεται να αποδέχεται σε µεγάλο βαθµό την διερµηνευτική

ς γνώσης και ίσως να καταφέρνει πληρέστερα σε σχέση µε

 & Takeuchi (1995) να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο

µετασχηµατίζεται η γνώση στα άτοµα. Παρόλα αυτά όµως, δεν µελετά διεξοδικά τον

τρόπο µε τον οποίο µετασχηµατίζεται η γνώση, τόσο σε οµαδικό όσο και σε

Π του Boisot (1995) 

ως τρίτο παράδειγµα ενός σχετικά διάσηµου 

διοίκησης γνώσης είναι αυτό των O’Dell, et 

οποίο είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας του γνωστού ερευνητή της διοίκησης

του Αµερικανικού κέντρου ποιότητας και παραγωγικότητας

APQC (American Productivity and Quality Center). Οι συγγραφείς αναγνώρισ

αναδυόµενες στρατηγικές διοίκησης γνώσης σε µια εκτενή

 

η οποία παράγει 

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε από πολλές επιχειρήσεις στις αρχές της 

λο των Nonaka και 

αποσκοπώντας να αποτυπώσει τους τρόπους µε τους οποίους 

. Επίσης, γίνεται 

φανερή η χρήση εννοιών που παραπέµπουν στα ζητήµατα της αντιληπτικότητας, της 

ητης ποικιλίας του στοχασµού στη δράση δηλαδή τους πυλώνες στους 

Συµπερασµατικά, 

φαίνεται να αποδέχεται σε µεγάλο βαθµό την διερµηνευτική 

ώσης και ίσως να καταφέρνει πληρέστερα σε σχέση µε 

να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο 

µετασχηµατίζεται η γνώση στα άτοµα Παρόλα αυτά όµως δεν µελετά διεξοδικά τον 

ε οµαδικό, όσο και σε 

 

σχετικά διάσηµου εφαρµοσµένου 

 al., (1999), το 

οποίο είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας του γνωστού ερευνητή της διοίκησης 

αραγωγικότητας, 

αναγνώρισαν έξι 

εκτενή µελέτη 
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οργανισµών/φορέων που θεωρούνταν πρωτοπόροι στον τοµέα τους. Οι στρατηγικές 

αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές φύσεις και δυνάµεις των συµµετεχόντων 

οργανισµών:  

1.Στρατηγική γνώσης ως επιχειρηµατική στρατηγική. Σύµφωνα µε αυτή τη 

στρατηγική θεώρηση, λαµβάνει χώρα µια πολιτική εστίασης στη διοίκηση γνώσης, 

η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση, όπου η γνώση συχνά θεωρείται το 

προϊόν. Η λογική αυτή στρέφεται στη θεωρία των οργανώσεων της γνώσης, στις 

οποίες η παραγωγή και χρήση γνωστικών κεφαλαίων αντιµετωπίζεται περισσότερο 

ως αυτοσκοπός, παρά ως ένα µέσο ανάπτυξης των επιχειρηµατικών στόχων (βλ. 

επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση, κεφάλαιο 2.1.3).  

2.Στρατηγική διοίκησης διανοητικών πόρων. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει σε 

υφιστάµενους πόρους, εντός του οργανισµού, οι οποίοι έχουν δυνατότητες 

περαιτέρω εκµετάλλευσης ή βελτίωσης. Λαµβάνει χώρα δηλαδή µια αξιολόγηση 

των διανοητικών κεφαλαίων, από την οποία διαχωρίζονται τα υποσχόµενα 

καλύτερες µελλοντικές ευκαιρίες, και συνεπώς υψηλότερες οργανωσιακές 

επιδόσεις.  

3.Στρατηγική ατοµικής ευθύνης πόρων γνώσης. Η συγκεκριµένη στρατηγική 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον κάθε εργαζόµενο στο να αναπτύξει τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις του, καθώς και να µοιραστεί τη γνώση του µε τους υπόλοιπους 

εργαζοµένους. Είναι συνεπώς µια στρατηγική, η οποία στοχεύει στην 

«εξωτερίκευση» της άρρητης γνώσης, στη βάση της ορολογίας του µοντέλου SECI 

των Nonaka  & Takeuchi (1995). 

4.Στρατηγική δηµιουργίας γνώσης. Η στρατηγική αυτή δίνει έµφαση στην 

καινοτοµία και τη δηµιουργία νέας γνώσης µέσω της έρευνας & ανάπτυξης, ενώ 

υιοθετείται από ηγετικές επιχειρήσεις της αγοράς, οι οποίες διαµορφώνουν τη 

µελλοντική κατεύθυνση του τοµέα τους. 

5.Στρατηγική µεταφοράς γνώσης. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη 

µεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, µε στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργικής ποιότητας και αποδοτικότητας. Η αποτελεσµατική µεταφορά 

τεχνογνωσίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, για αποδοτικότερες διεπιχειρησιακές 

συνεργασίες, όπως επίσης και στην περίπτωση των πολυεθνικών οργανισµών 

(Drucker, 1993).  
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6.Στρατηγική γνώσης που εστιάζει στους πελάτες. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην 

κατανόηση των πελατών και των αναγκών τους, προσφέροντάς τους ακριβώς αυτό 

που επιθυµούν. 

 
Το τέταρτο παράδειγµα που παρουσιάζεται στα πλαίσια της βιβλιογραφικής 

διερεύνησης των εφαρµοσµένων στρατηγικών µοντέλων διοίκησης γνώσης είναι 

αυτό των Day & Wendler (1998), της McKinsey & Co, οι οποίοι αναγνωρίζουν πέντε 

στρατηγικές γνώσης, ως τις πλέον χρησιµοποιούµενες από µεγάλες επιχειρήσεις: 

1.Ανάπτυξη και µεταφορά βέλτιστων πρακτικών. Παρόµοια µε την προαναφερθείσα 

«Στρατηγική Μεταφοράς Γνώσης» που αναγνώρισαν οι O’Dell, et al., (1999), η 

στρατηγική αυτή εστιάζει στην αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών εντός ενός 

οργανισµού/φορέα και τη διάδοσή τους σε εκτενές δίκτυο τοποθεσιών. 

2.∆ηµιουργία νέου οικονοµικού τοµέα από ενσωµατωµένη γνώση. Η προσέγγιση 

αυτή αναγνωρίζει ότι ένας οργανισµός είναι δυνατόν να έχει γνώση την οποία 

µπορεί να εκµεταλλευτεί µε νέους τρόπους. Συγκεκριµένα, έχει συσσωρευµένη 

γνώση σχετικά µε τους πελάτες του, που αποκαλύπτει ένα κενό για ένα νέο 

ενδεχοµένως προϊόν στην αγορά. 

3.∆ιαµόρφωση της εταιρικής στρατηγικής γύρω από τη γνώση. Η στρατηγική αυτή 

αναγνωρίστηκε από τις εµπειρίες της Monsanto, ενός Αµερικανικού οργανισµού 

που δραστηριοποιείται στην αγροτική εκµετάλλευση, που περιελάµβανε δύο πολύ 

διαφορετικές επιχειρηµατικές οµάδες: έναν όµιλο χηµικών και έναν όµιλο βιο-

επιστηµών. Ο όµιλος χηµικών εστίαζε στις βέλτιστες πρακτικές, ενώ ο όµιλος βιο-

επιστηµών αποτελούσε επιχείρηση µε βάση την καινοτοµία. Η στρατηγικές 

γνώσης των δύο αυτών οµίλων θεωρούνταν τόσο διαφορετικές που η Monsanto 

αποφάσισε να πουλήσει των όµιλο χηµικών και να εστιάσει στην επιχείρηση βιο-

επιστηµών. Αυτό συνεπώς αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγµα των τάσεων που 

προκαλούνται µεταξύ δυο πολύ διαφορετικών στρατηγικών διοίκησης γνώσης. 

4.Ενίσχυση και εµπορευµατοποίηση της καινοτοµίας. Στο ίδιο µήκος κύµατος µε 

την προ-αναλυθείσα «Στρατηγική ∆ηµιουργίας Γνώσης» που αναγνώρισαν οι 

O’Dell, et al., (1999), η στρατηγική αυτή εστιάζει στην εδραίωση ανταγωνιστικής 

θέσης µε την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτοµίας και τη µείωση χρόνου για 

είσοδο στην αγορά.  

5.∆ηµιουργία προτύπου µε την απελευθέρωση της «αποκλειστικής» γνώσης. Το 

αναφερόµενο παράδειγµα είναι η επιχείρηση Netscape, η οποία αντέδρασε στην 
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απότοµη πτώση του µεριδίου αγοράς της στην αγορά των προγραµµάτων 

περιήγησης διαδικτύου (Internet browser), καθιστώντας τον πηγαίο κώδικά της 

δηµοσίως διαθέσιµο δωρεάν. Η στρατηγική αυτή αποτελεί παράδειγµα 

«Στρατηγικής ∆ιοίκησης ∆ιανοητικών Πόρων», όπως αναγνώρισαν οι O’Dell, et 

al., (1999). Στην περίπτωση αυτή, η Netscape θεώρησε ότι µπορούσε να 

εκµεταλλευτεί τον πόρο-κλειδί της (τον πηγαίο της κώδικα) «δωρίζοντάς» τον. Σε 

ανταπόδοση, ήλπιζε να καθιερώσει το πρόγραµµα πλοήγησής της ως ευρείας 

χρήσης πρότυπο (το οποίο αυξάνεται µέσω της προσαρµογής του σε νέους 

εξειδικευµένους τοµείς) και να κερδίσει έµµεσα, εξασφαλίζοντας το µερίδιό της σε 

ένα συµπληρωµατικό προϊόν, δηλαδή το λογισµικό διακοµιστών.  

 
Στη συνέχεια, το πέµπτο παράδειγµα στις εφαρµοσµένες στρατηγικές γνώσης 

επικεντρώνεται σε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες εστιάζουν στα τελικά 

αποτελέσµατα. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται το µοντέλο των Treacy & Wiersma 

(1997), οι οποίοι πρότειναν τρεις «τοµείς αξιών» ως τρόπο επικέντρωσης των 

δραστηριοτήτων ενός οργανισµού (Σχήµα 3.3). Στο µοντέλο αυτό, οι επιτυχηµένοι 

οργανισµοί συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε έναν συγκεκριµένο τοµέα όπου 

διαπρέπουν, αντί να προσπαθούν να προσφέρουν τα πάντα στους πάντες, µε 

αποτέλεσµα να µην διαπρέπουν πουθενά.  

Οι τρεις τοµείς αξιών σύµφωνα µε τους συγγραφείς είναι: α) η δηµιουργία 

προσωπικής σχέσης µε πελάτες, β) η ηγετική θέση προϊόντων, και γ) η λειτουργική 

αριστεία. Επιπρόσθετα, στο κέντρο όλων των διαδικασιών βρίσκεται κατέχοντας 

σηµαίνουσα θέση η οικονοµική διαχείριση–διοίκηση, η οποία πλαισιώνεται από τους 

βασικούς τοµείς επικέντρωσης των δραστηριοτήτων. Οι τοµείς αξιών των 

συγγραφέων υπογραµµίζουν ότι η «αξία» καθορίζεται ως συµβιβασµός µεταξύ της 

άνεσης, της ποιότητας και της τιµής. Η εγγενής ένταση µεταξύ των τριών αυτών 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος αναγκάζει µια επιχείρηση να εστιάσει µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να διαπρέψει σε έναν µόνο από αυτούς. Ωστόσο, υπάρχουν µερικοί 

οργανισµοί/φορείς που κατάφεραν να τεθούν επικεφαλής σε δύο τοµείς, αλλά αυτό 

επιτεύχθηκε εστιάζοντας πρώτα στον έναν τοµέα και στη συνέχεια στο δεύτερο.  

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, υπάρχουν τρία πρωταρχικά 

στοιχεία σε κάθε ανταγωνιστική επιχείρηση: η ίδια η επιχείρηση, τα προϊόντα της και 

οι πελάτες της. Το καθένα από αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύει το σηµείο 

επικέντρωσης κάθε τοµέα αξιών. Η επικέντρωση γίνεται στους πελάτες, τις ανάγκες 



 

και επιθυµίες τους, όταν ο στόχος είναι η

στόχος είναι η «εξαιρετική

διαδικασίες παράδοσής 

Ειδικότερα, ορισµένοι επίσης

τους (για να αυξήσουν την ικανοποίηση και διατήρηση των πελα

καλύτερης κατανόησης των αναγκών και προτιµήσεών τους Άλλοι

σύµφωνα µε τους Treacy

(αναπτύσσοντας συνεχώς νέες ιδέες τις οποίες προσφέρουν άµεσα στην αγορά Η

τρίτη οµάδα οργανισµών 

και στις εσωτερικές τους διαδικασίες

διαφορετικών µονάδων, µείωση κόστους και βελτίωση αποδοτικότητας

 

 

Σχήµα 3.3: Οι  τοµείς αξιών κατά

 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της µελέτης µερικών σηµαντικών εφαρµοσµένων

µοντέλων στη στρατηγική της

προτείνει ο Zack (1999a; 1999

οργανισµό να κάνει µια σαφή διασύνδεση µεταξύ της ανταγωνιστικής του

κατάστασης και µιας στρατηγικής

µοντέλου αυτού αποσκοπεί στο

96 

όταν ο στόχος είναι η «γνώση πελατών», στα προϊόν

ξαιρετική ποιότητα προϊόντων» και στην ίδια των οργάνωση και τις

διαδικασίες παράδοσής της, όταν ο στόχος είναι η «λειτουργική

επίσης οργανισµοί εστιάζουν στη σχέση τους µε τους πελάτες

τους για να αυξήσουν την ικανοποίηση και διατήρηση των πελα

καλύτερης κατανόησης των αναγκών και προτιµήσεών τους). Άλλοι πάλι

Treacy & Wiersma (1997), εστιάζουν στα προϊόντα τους

αναπτύσσοντας συνεχώς νέες ιδέες τις οποίες προσφέρουν άµεσα στην αγορά Η

µών εστιάζει κυρίως ανακλαστικά, στην κάθε επιχείρηση αλλά

τις εσωτερικές τους διαδικασίες (διάχυση βέλτιστων πρακτικών µεταξύ

διαφορετικών µονάδων, µείωση κόστους και βελτίωση αποδοτικότητας

 

τοµείς αξιών κατά Treacy & Wiersma (1997) 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της µελέτης µερικών σηµαντικών εφαρµοσµένων

µοντέλων στη στρατηγική της διοίκησης γνώσης αναφέρουµε την προσέγγιση που

; 1999b), ο οποίος παρουσιάζει ένα πλαίσιο που βοηθά τον

οργανισµό να κάνει µια σαφή διασύνδεση µεταξύ της ανταγωνιστικής του

κατάστασης και µιας στρατηγικής διοίκησης γνώσης. Η ανάπτυξη και εφαρµογή του

µοντέλου αυτού αποσκοπεί στο να βοηθηθεί η επιχείρηση να διατηρήσει ή να

 

προϊόντα, όταν ο 

ων και στην ίδια των οργάνωση και τις 

ειτουργική αριστεία». 

οργανισµοί εστιάζουν στη σχέση τους µε τους πελάτες 

τους για να αυξήσουν την ικανοποίηση και διατήρηση των πελατών µέσω της 

πάλι οργανισµοί 

εστιάζουν στα προϊόντα τους 

αναπτύσσοντας συνεχώς νέες ιδέες τις οποίες προσφέρουν άµεσα στην αγορά). Η 

ε επιχείρηση, αλλά 

βέλτιστων πρακτικών µεταξύ 

διαφορετικών µονάδων µείωση κόστους και βελτίωση αποδοτικότητας). 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της µελέτης µερικών σηµαντικών εφαρµοσµένων 

ς γνώσης αναφέρουµε την προσέγγιση που 

ένα πλαίσιο που βοηθά τον 

οργανισµό να κάνει µια σαφή διασύνδεση µεταξύ της ανταγωνιστικής του 

Η ανάπτυξη και εφαρµογή του 

να διατηρήσει ή να 



 
97 

 

(επαν)εδραιώσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. Καθίσταται βέβαια σαφές ότι 

ενώ ο κάθε οργανισµός πρέπει να βρει τη δική του µοναδική διασύνδεση µεταξύ της 

γνώσης και της στρατηγικής, κάθε ανταγωνιστική γνώση µπορεί να κωδικοποιηθεί 

βάσει µιας κλίµακας καινοτοµίας που αναλογεί στον υπόλοιπο οικονοµικό τοµέα ως 

α) βασική/στοιχειώδης, β) προχωρηµένη και γ) καινοτόµος. Ειδικότερα, η 

βασική/στοιχειώδης γνώση αποτελεί το βασικό επίπεδο γνώσης που χρειάζονται όλα 

τα µέλη ενός τοµέα. Αναλυτικότερα, δεν αντιπροσωπεύει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, παρά αποτελεί τη γνώση, η οποία απαιτείται ώστε να µπορεί απλά και 

µόνο να λειτουργήσει µια επιχείρηση στον τοµέα αυτό. Η προχωρηµένη γνώση δίνει 

στον οργανισµό το ανταγωνιστικό προβάδισµα. Αποτελεί συγκεκριµένη γνώση, η 

οποία διαφοροποιεί έναν οργανισµό από τους ανταγωνιστές του, καθώς είτε γνωρίζει 

περισσότερα από τους ανταγωνιστές του, είτε εφαρµόζει διαφορετικά την 

εµπεδωµένη γνώση. Τέλος, η καινοτόµος γνώση είναι αυτή που θέτει µια εταιρεία 

επικεφαλής της αγοράς. Επιτρέπει σε έναν οργανισµό/φορέα να αλλάξει τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργεί ένας κλάδος και αντιπροσωπεύει έναν σηµαντικό παράγοντα 

που τον διαφοροποιεί από άλλους οργανισµούς.  

Ως γενικό συµπέρασµα, έχοντας εξακριβωθεί η ανταγωνιστική θέση γνώσης του 

οργανισµού, η προσέγγιση του Zack (1999b), προσανατολίζεται στη χρήση ανάλυσης 

SWOT, ώστε να αναγνωριστούν τα στρατηγικά κενά στη γνώση ενός οργανισµού. 

Αυτό επιτρέπει στον οργανισµό να αναγνωρίσει την τοποθεσία στην οποία εµπεριέχει 

γνώση, γνώση την οποία και µπορεί να εκµεταλλευτεί, ενώ παράλληλα λαµβάνει 

χώρα η συνειδητοποίηση του τι οφείλεται γνωστικά να αναπτυχθεί, προκειµένου να 

διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστική του θέση. Αυτό επιτυγχάνεται 

αναλύοντας τη θέση γνώσης του οργανισµού ως προς δύο διαστάσεις: α) Εξερεύνηση 

σε σχέση µε την εκµετάλλευση, η οποία αναφέρεται στο βαθµό στον οποίον ο 

οργανισµός πρέπει να αυξήσει τη γνώση του σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, σε σχέση 

µε την ευκαιρία που µπορεί να έχει για να εκµεταλλευτεί υφιστάµενους πόρους 

γνώσης ,τους οποίους όµως δεν εκµεταλλεύεται επαρκώς και β) εσωτερική γνώση σε 

σχέση µε την εξωτερική γνώση, η οποία αναφέρεται στο ζήτηµα του αν η γνώση 

βρίσκεται κυρίως εντός ή εκτός του οργανισµού. Σύµφωνα µε τις δύο διαστάσεις, 

ορισµένοι οργανισµοί εστιάζουν περισσότερο στο εξωτερικό τους περιβάλλον, 

βασιζόµενοι σε µελέτες, πανεπιστήµια, συµβούλους, πελάτες, κλπ. Άλλοι οργανισµοί 

εστιάζουν περισσότερο στο εσωτερικό τους περιβάλλον, συσσωρεύοντας µοναδική 
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γνώση και εµπειρίες, τις οποίες δύσκολα αντιγράφουν οι ανταγωνιστές. 

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές διαστάσεις, ο Ζack δηλώνει πως οι οργανισµοί που 

εκµεταλλεύονται περισσότερο την εσωτερική τους γνώση, έχουν «συντηρητική» 

στρατηγική διοίκησης γνώσης, ενώ εκείνοι που είναι πιο καινοτόµοι (εξερευνώντας 

την εξωτερική γνώση) έχουν πιο «επιθετική» στρατηγική διοίκησης γνώσης. Ωστόσο, 

υπογραµµίζει πως µια στρατηγική διοίκησης γνώσης δεν µπορεί να διαµορφωθεί 

χωρίς να αναφέρεται και στους ανταγωνιστές. Συνεπώς, ορισµένοι τοµείς (όπου η 

γνώση αλλάζει ταχύτατα) τείνουν να χαρακτηρίζονται από πιο επιθετικούς 

οργανισµούς (όπως είναι ο κλάδος της πληροφορικής), ενώ άλλοι τοµείς είναι, 

γενικά, πιο συντηρητικοί. 

 

3.2    Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στρατηγική διοίκηση 

γνώσης 
 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αποτελεί το διακριτικό γνώρισµα µεταξύ των 

επιτυχηµένων και των λιγότερο επιτυχηµένων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τον Porter 

(1985), η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος περιλαµβάνει τους παράγοντες 

που δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διαφοροποιήσει το προϊόν ή την 

υπηρεσία που προσφέρει από τους ανταγωνιστές της προκειµένου να αυξήσει το 

µερίδιο της αγοράς της.  

Επιπρόσθετα, ο Porter (1980), αναγνωρίζει δύο βασικές στρατηγικές για την 

απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος: α) τη στρατηγική κόστους και β) τη 

στρατηγική της διαφοροποίησης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική κόστους, η επιχείρηση 

πρέπει να παράγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της µε το χαµηλότερο κόστος σε 

σύγκριση µε τις ίδιες επιχειρήσεις στον κλάδο της. Επίσης, σύµφωνα µε τη 

στρατηγική της διαφοροποίησης,  πρέπει τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της επιχείρησης 

να είναι από µια άποψη -σηµαντική για τον αγοραστή- µοναδικά, ώστε να είναι 

υπερτιµηµένα. 

Με βάση τα παραπάνω, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θεωρείται 

κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας των επιχειρήσεων. Στο παρόν µέρος του κεφαλαίου 

διερευνάται η βιβλιογραφία αναφορικά µε τη σχέση της στρατηγικής διοίκησης 
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γνώσης µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µέσα από τις θεωρίας των πόρων-

ικανοτήτων των οργανισµών (resource-based view of the firm). 

Ακόµη, διερευνάται βιβλιογραφικά η σχέση µεταξύ της στρατηγικής διοίκησης 

γνώσης και της παραγωγικότητας, αλλά και η σχέση µεταξύ της παραγωγικότητας και 

ικανοποίησης από την εργασία. Η παραγωγικότητα (Haughey, 2000; Kahn, 1960) και 

η ικανοποίηση από την εργασία (Locke, 1969; Lynch 1993) έχουν αποτελέσει κατά 

καιρούς αντικείµενο µελέτης από σηµαντικούς ερευνητές. Βασική επιδίωξη όλων των 

ερευνητών είναι αφενός µεν η βελτίωσή τους, αλλά και αφετέρου η διερεύνηση της 

σχέσης τους. Ειδικότερα, ο Drucker (1993;1994) υποστηρίζει ότι η παραγωγικότητα 

αποτελεί βασικό παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την απόκτηση µοναδικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µέσω της βελτίωσης του κόστους παραγωγής. 

Συνεπώς, στη λογική αυτή, κρίνεται σκόπιµη η µελέτη της βιβλιογραφίας στην 

επιστηµονική αυτή περιοχή, καθώς σχετίζεται άµεσα τόσο µε τους σκοπούς όσο και 

µε τους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο 

εξετάζεται η σχέση µεταξύ παραγωγικότητας και ηλικίας εργαζοµένων, σχέση η 

οποία πιθανότατα οριοθετεί την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου «επικοινωνιακής 

και γνωσιακής υποκίνησης». 

 

3.2.1  Η θεωρία των πόρων, των πόρων που βασίζονται στη γνώση και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

Στο τοπίο του 21ου αιώνα οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµοστούν σε νέες µορφές 

ανταγωνισµού, να υιοθετούν νέες στρατηγικές και να αναζητούν νέες πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Μια προσέγγιση για την κατανόηση της δυναµικής 

του ανταγωνισµού είναι η θεωρία των πόρων-ικανοτήτων της επιχείρησης (resource-

based view of the firm). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η εξήγηση στο γιατί κάποιες 

επιχειρήσεις αποτυγχάνουν και άλλες όχι, έγκειται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(όπως οι πόροι και οι ικανότητες), τα οποία συνθέτουν µία σταθερή βάση για το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή της στρατηγικής (Grant, 1991). Οι πόροι µιας 

επιχείρησης ορίζονται ως αυτό το «ρητό» και «άρρητο» κεφάλαιο, οι δυνατότητες, οι 

διαδικασίες, τα χαρακτηριστικά, οι πληροφορίες και η γνώση, που ανήκουν σ’ αυτήν 

και της επιτρέπουν να αναπτύξει και να εφαρµόσει στρατηγικές που οδηγούν σε 
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βελτίωση της ικανότητας και της αποτελεσµατικότητάς της (Barney, 1991; Teece, 

1998). 

Οι πόροι µιας επιχείρησης µπορούν να είναι υλικοί (χρηµατοοικονοµικοί, φυσικοί, 

ανθρώπινοι) και άυλοι ( πόροι καινοτοµίας, φήµη, πελατεία). Η ύπαρξη όµως των 

πόρων αυτών, από µόνη της δεν αρκεί για να χαρίσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Πρέπει οι πόροι αυτοί να συνδυάζονται για να δηµιουργούν ικανότητες 

(capabilities). Κατά συνέπεια, οι ικανότητες µιας επιχείρησης προκύπτουν από το 

σωστό συνδυασµό και την ολοκλήρωση µιας οµάδας πόρων και χωρίζονται σε 

οριακές ικανότητες (thresold competences/capabilities) και θεµελιώδεις-µοναδικές 

ικανότητες (core competencies). Οι οριακές ικανότητες είναι ικανότητες τις οποίες 

είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές, είτε µπορούν εύκολα να τις µιµηθούν 

(Παπαδάκης, 2007). 

Αντιθέτως, οι θεµελιώδεις/µοναδικές ικανότητες είναι ικανότητες που δε 

διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν µπορούν εύκολα να τις µιµηθούν. Τέτοιες 

ικανότητες µπορεί να είναι η επιχειρησιακή κουλτούρα και το κλίµα εργασίας που ως 

«κοινωνικά προϊόντα» δεν µπορούν να αποτελέσουν εύκολα αντικείµενο αντιγραφής. 

Είναι ικανότητες που οδηγούν στη δηµιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών µε 

χαρακτηριστικά που εκτιµώνται ιδιαίτερα από τους πελάτες, ή που δύσκολα µπορούν 

να γίνουν κατανοητές και να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Οι Teece et al. 

(1997) τις ορίζουν ως τη δυνατότητα της επιχείρησης να «χτίσει», να ενσωµατώσει 

και να αναδιαµορφώσει ικανότητες για να ανταπεξέλθει σε ραγδαία εναλλασσόµενα 

περιβάλλοντα. Οι ικανότητες αυτές µπορούν να της δώσουν διατηρήσιµο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (sustainable competitive advantage) (σχήµα 3.4) και να 

την οδηγήσουν σε στρατηγική ανταγωνιστικότητα, καθώς αποτελούν τη βάση για τη 

διαµόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης και πρωταρχική πηγή κερδοφορίας 

(Παπαδάκης, 2007).  

Σύµφωνα επίσης µε τον Porter (1985), τα διατηρήσιµα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα στην παγκόσµια οικονοµία βρίσκονται ολοένα και περισσότερο σε 

«τοπικούς» (local) παράγοντες, όπως για παράδειγµα η γνώση, οι σχέσεις και η 

παρακίνηση, στοιχεία τα οποία οι ανταγωνιστές δεν µπορούν εύκολα να επιτύχουν. 

Οι άυλοι πόροι είναι πιο πιθανό να ενεργοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

από ότι οι υλικοί πόροι (Hitt et al.,2001; Halawi et al., 2006). Συνεπώς, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, ως άυλος πόρος της επιχείρησης στον οποίο εµπεριέχονται οι θεµελιώδεις 
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ικανότητες της επιχείρησης, όπως είναι η γνώση, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ακόµη, σύµφωνα µε τη θεωρία των 

πόρων-ικανοτήτων της επιχείρησης, οι προσπάθειες στρατηγικής αλλαγής 

επικεντρώνονται στην κτήση και χρήση των πόρων, όπως είναι η εµπειρία της 

διοίκησης ή οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού (Penrose, 1959; Wernerfelt, 

1984; Barney, 1991). 

 
Σχήµα 3.4: Πόροι, ικανότητες και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Παπαδάκης, 2007) 

 
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους Barney, (1986; 1991) και Bloodgood & Salisbury, 

(2001), τέσσερα χαρακτηριστικά πρέπει να υφίστανται για να γίνει ένας πόρος η βάση 

για ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: α) ο πόρος πρέπει να είναι 

πολύτιµος, β) να προσδίδει αξία στην κατάσταση για την οποία πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί,  γ) πρέπει να είναι σπάνιος, δηλαδή να µην µπορούν οι ανταγωνιστές 

να τον µιµηθούν-αντιγράψουν εύκολα και τέλος, δ) πρέπει να µην µπορεί να 

αντικατασταθεί µε στρατηγικά ισότιµα υποκατάστατα.  

Συνεχίζοντας, ο όρος «πόροι που βασίζονται στη γνώση (knowledge-based 

resources)» (knowledge-based theory (Ichijo & Nonaka, 2007)) αναφέρεται σε όλες 

τις διανοητικές ικανότητες και τη γνώση που κατέχουν οι εργαζόµενοι, καθώς και 

στην ικανότητά τους να µαθαίνουν και να αποκτούν περισσότερη γνώση. Οι 

άνθρωποι µπορούν να αναπτύξουν αυτές τις θεµελιώδεις ικανότητες µέσα από την 

εµπειρία και την εκπαίδευση. Συνεπώς, οι πόροι που βασίζονται στη γνώση 

εµπεριέχουν αυτά που οι εργαζόµενοι έχουν κάνει κτήµα τους, καθώς και τη 

δυνατότητα να υιοθετήσουν νέες πληροφορίες (Jackson et al., 2003). Σε δυναµικά, 

εναλλασσόµενα και ασταθή περιβάλλοντα οι πόροι που βασίζονται στη γνώση 
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φαίνεται να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης 

(Miller & Shamsie, 1996). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να δηµιουργεί µε δυναµικό 

και συνεχή τρόπο πληροφορίες και γνώση- και όχι απλώς να τις επεξεργάζεται µε 

αποδοτικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να παραµένουν 

παθητικοί θεατές, αλλά πρέπει να µετατραπούν σε ενεργούς συντελεστές στη 

δηµιουργία καινοτοµιών, και άρα στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 

(Σχήµα 3.5).  

 

 
Σχήµα 3.5: Από τη γνώση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

 

Εποµένως, πρόκληση για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι όχι µόνο να αναπτύξει και 

να διευρύνει τη γνώση των στελεχών της, αλλά και να έχει µηχανισµούς και 

διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη µετατροπή της ατοµικής γνώσης σε συλλογικό 

γνωστικό ενεργητικό. Αυτό το γνωστικό ενεργητικό της επιχείρησης αποτελεί και το 

µόνο διατηρήσιµο συγκριτικό της πλεονέκτηµα. 

Εντούτοις, η αξία της επιχειρηµατικής γνώσης φθίνει µε το χρόνο, αχρηστεύεται 

και ξεπερνιέται. Η γνώση που πιθανώς ήταν ωφέλιµη σε µια επιχείρηση πριν από 

µερικά χρόνια, µπορεί να είναι άχρηστη στη σηµερινή εποχή. Συνεπώς, µια ακόµη 

πρόκληση για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι να αναπτύξει συστηµατικούς και 

µεθοδικούς µηχανισµούς διοίκησης και ανάπτυξης της γνώσης, να εκµεταλλευτεί τις 

δυνατότητες και να περιορίσει τις ελλείψεις του γνωστικού ενεργητικού της, να 

καλλιεργήσει και να διευκολύνει τη διάχυση της υπάρχουσας γνώσης και, κυρίως, τη 

δηµιουργία νέας γνώσης (Nonaka & Takeuchi,1995). Σύµφωνα επίσης µε τους 

Prahalad & Hamel (1990), σε µια εποχή όπου µοναδική βεβαιότητα αποτελεί η 

αβεβαιότητα, η µόνη βέβαιη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι η γνώση της 

επιχείρησης (Zack, 1999b; Snyman & Kruger, 2004) και οι σχετικές µε αυτή 

θεµελιώδεις ικανότητες. 
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3.2.2 Η οντολογία της παραγωγικότητας  και η στρατηγική διοίκηση γνώσης 
 

Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών απαιτεί την µετατροπή των διαθέσιµων πόρων 

σε αγαθά και υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο αποτελεσµατική είναι 

αυτή η µετατροπή, τόσο περισσότερο µπορεί ένα σύστηµα να χαρακτηριστεί ως 

«παραγωγικό», ενώ ταυτόχρονα, µε την αναβάθµιση της παραγωγικότητας αυξάνεται 

και η «αξία» των αγαθών και υπηρεσιών (Sutermeister, 1969). Αυτή ακριβώς εδώ η 

λογική καταδεικνύει την αξία της διερεύνησης του όρου της παραγωγικότητας και 

την σηµασία της σύνδεσής της µε τη στρατηγική διοίκηση γνώσης στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Ένας ορισµός της παραγωγικότητας σύµφωνα µε το διεθνές γραφείο εργασίας  

(International Labor Office, ILO, 2005, σελ. 5) αναφέρεται στο πλήθος των 

παραγόµενων µονάδων, ανηγµένο στο πλήθος των µονάδων εισροής στο χώρο 

παραγωγής. Αναφέρεται επίσης ότι:  

«…η παραγωγικότητα αυξάνεται όταν πραγµατοποιείται αύξηση της 

εξερχόµενης της παραγωγικής διαδικασίας ροής, ή όταν η ίδια 

εξερχόµενη ροή πραγµατοποιείται µε λιγότερους εισρεόµενους 

πόρους…» (ILO, 2005, p. 5). 

Εντούτοις, η παραγωγικότητα εκφράζεται αρκετές φορές και σε 

χρηµατοοικονοµική βάση.  Για παράδειγµα οι Huselid (1995), και Huselid & Becker 

(1996), επισηµαίνουν ότι  αν η τιµή, η οποία λαµβάνεται ως αντίτιµο για κάποιο 

αγαθό, αυξηθεί  χωρίς καµία  παράλληλη αύξηση στο κόστος των εισροών, τότε το 

γεγονός αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως έµµεση αύξηση της παραγωγικότητας.  

Γενικά πάντως, η παραγωγικότητα µπορεί να µετρηθεί είτε στη βάση όλων των 

παραγωγικών συνεργαζόµενων παραγόντων (συνολική παραγωγικότητα παραγόντων 

–total factor productivity), είτε στη βάση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

εργασία (labor productivity). Στην τελευταία δε περίπτωση, η εργασιακή 

παραγωγικότητα ορίζεται ως η εκροή ανά µονάδα εργασιακής εισροής, λαµβάνοντας 

ως βασικό στοιχείο µέτρησης είτε τον αριθµό των εργαζοµένων, είτε  τον αριθµό των 

ωρών εργασίας (ILO, 2005).  

Πέρα όµως από τους παραπάνω όρους, οι οποίοι κινούνται σε µια καθοριστικά 

λειτουργική λογική, ο Lynch (1993), υπογραµµίζει ότι η βελτίωση της 

παραγωγικότητας ενδεχοµένως να έχει τη βάση της σε άλλους παράγοντες, όπως 

είναι οι δείκτες εργασιακής απασχόλησης, οι δείκτες της ανεργίας, οι δείκτες 



 
104 

 

εκτίµησης των µέσων µισθών, η εργασιακή σταθερότητα, η ικανοποίηση από την 

εργασία, αλλά και η δυνατότητα παροχής εργασιακών υπηρεσιών τόσο ανάµεσα σε 

διαφορετικά καθήκοντα, όσο και ανάµεσα σε διαφορετικά επιχειρηµατικά σχήµατα. 

Επίσης, ο Haughey (2000), υποστηρίζει ότι η επιχειρηµατική παραγωγικότητα, 

πέρα από την δυνατότητα παραγωγής ανά εργαζόµενο, µπορεί να µετρηθεί στη βάση 

των όρων του µεγέθους της αγοράς, αλλά και των όρων της εξαγωγικής απόδοσης. 

Συνεχίζοντας, υπογραµµίζει ότι τα οφέλη στις κοινωνίες από την βέλτιστη ατοµική, 

αλλά και επιχειρηµατική παραγωγικότητα, αντικατοπτρίζονται στην αυξηµένη 

ανταγωνιστικότητα, αλλά και στον µειωµένο δείκτη ανεργίας ιδιαίτερα στους τοµείς, 

οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθµούς παραγωγικότητας. Προς τούτο το 

συµπέρασµα συναινούν και οι εκτιµήσεις του παγκοσµίου γραφείου εργασίας (ILO, 

2005). 

Ωστόσο, από µία περισσότερο σκωπτική πλευρά, η αύξηση της παραγωγικότητας 

µπορεί να γίνει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγµα η χρήση 

νέων σύγχρονων πόρων παραγωγής, οι οργανωσιακές αλλαγές και οι νέες 

ανεπτυγµένες δεξιότητες του προσωπικού (Haughey, 2000; Sutermeister, 1969). 

Επιπρόσθετα, ο Conti (2005), υπογραµµίζει ότι η παραγωγικότητα καθορίζεται από 

διάφορους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όπως για 

παράδειγµα η υγεία, η εκπαίδευση, η ενδοεπιχειρησιακή εξάσκηση σε νέες µεθόδους 

εργασιών, όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, όπως οι συνθήκες ασφάλειας και 

υγιεινής και η γενικότερη διοικητική πρακτική. Εντούτοις, σε εθνικό επίπεδο, η 

παραγωγικότητα επηρεάζεται από τα εθνικά µακροοικονοµικά µεγέθη, από τις 

συνθήκες του ανταγωνισµού, από τις στρατηγικές οικονοµικής ανάπτυξης, από τις 

πολιτικές διατήρησης ενός σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και από τις 

κρατικές επενδύσεις στις υποδοµές και την εκπαίδευση (ILO, 2005). 

Συµπερασµατικά, η παραγωγικότητα αποτελεί έναν στρατηγικής σηµασίας 

παράγοντα ανάπτυξης, ενώ διαφαίνεται η τεράστια σηµασία της, τόσο σε επίπεδο 

επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. Για να γίνει κατανοητή η 

σηµασία αυτή της θεώρησης, θα πρέπει απλώς να αναρωτηθούµε το ποιες είναι οι 

επιπτώσεις από τη µείωση της παραγωγικότητας σε µια επιχείρηση. Επιπλέον, στη 

βάση αυτής της λογικής, οι κύριοι λόγοι µέτρησης της παραγωγικότητας εντοπίζονται 

α) στην ανάγκη σύνδεσης της παραγωγικότητας µε τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης, δηλαδή την αλυσίδα «ποιότητα – κόστος - ικανοποίηση πελάτη -
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αποδοτικότητα - οικονοµικά κέρδη» (Conti 2005), β) στην ανάγκη διάγνωσης και 

εντοπισµού λαθών σε σχέση µε την χρήση των παραγωγικών πόρων, όπως π.χ. 

ανθρώπινο δυναµικό, µηχανές, υλικά, ενέργεια (Almeida & Carneiro 2006), γ) στους 

λόγους σύνδεσης της αµοιβής µε την παραγωγικότητα και δ) στους λόγους 

εφαρµογής προγραµµάτων δράσης µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας 

(Sutermeister, 1969). 

Τέλος, µε βάση την υφιστάµενη βιβλιογραφία, οι τρόποι αύξησης της 

παραγωγικότητας εντοπίζονται είτε στην αύξηση των εκροών, δηλαδή του όγκου 

παραγωγής διατηρώντας τις εισροές στα ίδια επίπεδα, είτε στην αύξηση των εκροών 

σε υψηλότερο επίπεδο από την αύξηση των εισροών (Black & Lynch, 2001). Για 

παράδειγµα, έστω ότι έχουµε 35% αύξηση όγκου παραγωγής µε αύξηση 27% της 

ανάλωσης κάποιων πόρων, ή έστω ότι εµφανίζεται µείωση των εισροών για την ίδια 

ποσότητα παραγωγής, ή αύξηση των εκροών µε ταυτόχρονη µείωση των εισροών. 

Πέρα όµως από τις µονεταριστικές και λειτουργικές προσεγγίσεις, η αύξηση της 

παραγωγικότητας επιτυγχάνεται και µέσα από δοµηµένα προγράµµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, αλλά και προγράµµατα βελτίωσης της οργανωσιακής δέσµευσης των 

εργαζοµένων (Bartel, 1994).  

Αναφορικά τώρα µε τη σχέση της παραγωγικότητας µε την στρατηγική διοίκηση 

γνώσης η διεθνής βιβλιογραφία έχει να επιδείξει εξαιρετικά λίγες εµπειρικές µελέτες, 

εξ’ όσων είναι γνωστό. Παρόλα αυτά, ένας εκ των θεµελιακών ερευνητών της σχέσης 

παραγωγικότητας και διοίκησης γνώσης θεωρείται ο Drucker (1993; 1994; 1999 in 

Cortada & Woods, 2000). Ο συγγραφέας το 1999, µετά µια εκτενή αναφορά στην 

τεϋλορική αντίληψη περί εργασίας και καταγραφής των καθηκόντων στις 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της 

παραγωγικότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσα από συστήµατα διοίκησης γνώσης τα 

οποία έχουν ως στόχο τη συνεχή αυτοβελτίωση των εργαζοµένων. Υποστηρίζει δε ότι 

οι επιχειρηµατίες µε τη σειρά τους, προκειµένου να βοηθήσουν τους εργαζόµενους να 

αποδώσουν καλύτερα θα πρέπει: α) να βοηθήσουν να βελτιωθεί η υπευθυνότητα των 

εργαζοµένων, αλλά και οργανωσιακή τους δέσµευση, β) να παρέχουν εργασιακά 

καθήκοντα ελκυστικά και ενδιαφέροντα, γ) να εξασφαλίζουν το ότι θα υφίστανται 

συνθήκες συνεχούς καινοτοµίας στις θέσεις εργασίας και δ) να διασφαλίζουν 

συνθήκες συνεχούς µάθησης και εξέλιξης σε όλα τα στάδια των εργασιών που 

εκτελούνται. Οι εργαζόµενοι µε τη σειρά τους, θα πρέπει να αναζητούν τόσο την 
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εκπαίδευση, όσο και το ενδιαφέρον τους στην εργασία. Συµπερασµατικά, καταλήγει 

ο Drucker (1999 in Cortada & Woods, 2000) ότι η στρατηγική διοίκηση γνώσης 

επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Μια άλλη σηµαντική µελέτη των Kremp & Meresse (2003 in OECD 2003) 

διερευνά την επίδραση των συστηµάτων διοίκησης γνώσης στην παραγωγικότητα 

των εργαζοµένων και ιδιαίτερα στον τοµέα της Γαλλικής παραγωγικής βιοµηχανίας. 

Στο συµπέρασµά τους, επιβεβαιώνοντας τις θεωρήσεις του Drucker (1999 in Cortada 

& Woods, 2000)  καταλήγουν ότι η υιοθέτηση στρατηγικών συστηµάτων διοίκησης 

από τις βιοµηχανίες επιδρά στατιστικά σηµαντικά στην παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων και εποµένως και στην οικονοµική ανάπτυξη των οργανισµών. Στη 

µελέτη τους εξέτασαν και οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων που µετείχαν στην 

έρευνα, διαπιστώνοντας σηµαντική βελτίωση στον δείκτη ROI (return on 

investment). 

Τέλος, η µελέτη του Roell (2004) αναφορικά µε τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των «εργατών της γνώσης», δηλαδή τους εργαζόµενους που 

βασίζονται στις γνώσεις τους για την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων, 

καταλήγει σε αντίστοιχα αποτελέσµατα, µε τη διαφορά όµως ότι ακολουθεί 

χαρακτηριστικά τη λογική του λειτουργικού «παραδείγµατος» προτείνοντας εργαλεία 

διοίκησης γνώσης τα οποία είναι βασισµένα σε web-based λογισµικό.  

Συµπερασµατικά, στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ως συνέχεια 

στις παραπάνω θεωρήσεις, διερευνάται η επίδραση του µοντέλου «επικοινωνιακής 

και γνωσιακής υποκίνησης» στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

 

 

3.2.3 Η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και ικανοποίησης από την εργασία 

 

Η ικανοποίηση από την εργασία και η παραγωγικότητα εικάζεται πως συνδέονται µε 

έναν αρκετά ισχυρό δεσµό. Συγκεκριµένα εικάζεται ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται 

όταν ο εργαζόµενος είναι ικανοποιηµένος. Ορισµένες µελέτες υποστηρίζουν ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι αναγκαία για την ευηµερία της επιχείρησης και 

ότι δεν είναι κοστοβόρα (Locke, 1969). Στον αντίποδα, άλλες µελέτες υποστηρίζουν 

ότι η ικανοποίηση του εργαζοµένου είναι περιττή πολυτέλεια  (Kahn, 1960). 
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Γενικότερα όµως, λόγω του ότι η ικανοποίηση του εργαζοµένου είναι µη 

κοστοβόρα καθώς δεν απαιτεί άµεσες δαπάνες, αποτελεί βασικό µέληµα των 

επιχειρήσεων η επιδίωξή της. Στη βάση αυτής της λογικής, είναι γενικότερα 

απαραίτητη η διατύπωση προτάσεων ορισµένων τρόπων ικανοποίησης του 

εργαζοµένου από τον εργοδότη, καθώς η έκφραση «Είναι τα µικρά πράγµατα που µια 

επιχείρηση κάνει για να µεταδώσει το µήνυµα ότι οι άνθρωποί  είναι σηµαντικοί και οι 

ιδέες και η ανάδρασή τους είναι πολύτιµες. Επενδύστε στους ανθρώπους  – θα 

επενδύσουν και αυτοί µε τη σειρά τους σε σας.» αποτελεί βασική προτεραιότητα 

πολλών επιχειρήσεων ανά τον κόσµο (Hantrais, 2000).  

Επίσης, στις νέες συνθήκες της αγοράς που αναπτύχθηκαν µέσα στο κλίµα του 

έντονου διεθνούς ανταγωνισµού, πολλές επιχειρήσεις, προκειµένου να επιβιώσουν, 

καταφεύγουν στη λύση της µείωσης του λειτουργικού τους κόστους (έξοδα 

προσωπικού).  Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά οι κοινωνίες 

γίνονται δέκτες ανακοινώσεων από επιχειρήσεις, αναφορικά µε απολύσεις 

προσωπικού, περικοπές προνοµίων, ελαχιστοποίηση ωρών εργασίας καθώς και 

άλλων σχετικών «ρυθµίσεων», οι οποίες υπόσχονται σηµαντική µείωση του κόστους 

και αύξηση των καθαρών κερδών για τους µετόχους τους. Παρόλα αυτά όµως, κανείς 

λόγος δεν γίνεται για το αντίκτυπο αυτών των νέων «ρυθµίσεων» στην ικανοποίηση 

και παραγωγικότητα των εργαζοµένων, που κατ’ επέκταση οδηγεί στην ίδια την 

µακροπρόθεσµη κερδοφορία των οργανισµών αυτών (Παρούτης, 2005). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον Kovach (1977), η ικανοποίηση ορίζεται ως µια 

θετική συναισθηµατική κατάσταση που δηµιουργείται από προσωπικές εµπειρίες που 

σχετίζονται µε την ίδια την εργασία. Στατιστικά δε, οι σηµαντικότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζοµένων είναι οι εξής : 1. Ευκαιρία, 2. 

Στρες, 3. Ηγεσία, 4. Πρότυπα εργασίας, 5. ∆ίκαιες αµοιβές, 6. Επαρκής εξουσία 

(Kahn, 1960). 

Αναλυτικότερα, ο Kahn (1960) υποστηρίζει ότι, αναφορικά µε την ευκαιρία, οι 

εργαζόµενοι είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι όταν έχουν προκλητικές ευκαιρίες 

στη δουλειά. Αυτό περιλαµβάνει ευκαιρίες να συµµετέχουν σε ενδιαφέροντα έργα, 

εργασίες µε έναν ικανοποιητικό βαθµό πρόκλησης και ευκαιρίες για αυξηµένη 

υπευθυνότητα. Αυτό δεν είναι απλώς «ευκαιρία προαγωγής». Καθώς οι επιχειρήσεις 

έχουν γίνει οριζόντιες, οι προαγωγές µπορεί να είναι σπάνιες. Τα άτοµα έχουν βρει 

προκλήσεις µέσα από projects, οµάδες ηγεσίας, ειδικές αποστολές ως επίσης και 
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προαγωγές.  Συνεχίζοντας, υπογραµµίζει ότι όταν το αρνητικό στρες είναι διαρκώς 

υψηλό, η ικανοποίηση εργασίας είναι χαµηλή, κάτι στο οποίο συντείνουν και οι 

θεωρήσεις των Spector (1997), και Williams & Anderson (1991). Η εργασία είναι 

έντονη εάν αυτή αναµειγνύεται µε την προσωπική ζωή του εργαζόµενου ή είναι µια 

διαρκής πηγή ανησυχιών και προβληµάτων.   

Επίσης, ο Kahn (1960) αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι όταν οι µάνατζέρ τους είναι καλοί ηγέτες. Αυτό περιλαµβάνει 

παρακινούµενους εργαζόµενους να κάνουν µια αποδοτική δουλειά, που αγωνίζονται 

για υπεροχή ή απλώς για ανάληψη δράσης.  

Αναφορικά τώρα µε τα πρότυπα εργασίας, µελέτη του Wright State University 

(Wright State University, 2007) θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι όταν ολόκληρη η οµάδα εργασίας τους παίρνει έπαινο για την 

ποιότητα της εργασίας της. Επίσης, στον τοµέα των αµοιβών, ο Zeitz (1990), σε 

συµφωνία µε τον Kahn (1960), αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι αισθάνονται περισσότερο 

ικανοποιηµένοι όταν νιώθουν ότι ανταµείβονται δίκαια για τη δουλειά που κάνουν. 

Τέλος, σε ότι αφορά την επαρκή εξουσία, ο Kahn (1960) υποστηρίζει ότι οι 

εργαζόµενοι είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι όταν έχουν επαρκή ελευθερία και 

εξουσία για να κάνουν τη δουλειά τους.  

Ωστόσο, η παραγωγικότητα από την άλλη πλευρά, όπως ήδη αναλύθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο, ορίζεται ως η αποτελεσµατική χρήση των πόρων και των 

µέσων παραγωγής, ώστε να λαµβάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αγαθών και 

η ανώτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών µε το χαµηλότερο κόστος (Anderson,  2001). 

Σύµφωνα  επίσης µε τον Sutermeister (1969), η παραγωγικότητα της επιχείρησης 

εξαρτάται από το επίπεδο της τεχνολογίας και την αποδοτικότητα των εργαζοµένων. 

Οι Georgopoulos et al., (1957), αναφέρουν δε χαρακτηριστικά ότι «…αν ο 

εργαζόµενος θεωρεί την υψηλή (ή χαµηλή) παραγωγικότητα ως µέσο για την επίτευξη 

ενός ή περισσότερων προσωπικών του στόχων…, θα έχει την τάση να έχει υψηλή (ή 

χαµηλή) παραγωγικότητα…» κινούµενοι σε µια λογική κινήτρων και απόδοσης. 

Συµπερασµατικά, αν και ήδη από τη δεκαετία του 1930 διατυπώθηκε η υπόθεση 

πως η ικανοποίηση από την εργασία οδηγεί σε υψηλότερα κίνητρα και εποµένως σε 

αυξηµένη παραγωγικότητα (Mayo, 1933;1945), χωρίς όµως κάτι τέτοιο να 

αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς οι σχετικές µελέτες δεν έδειξαν µια ξεκάθαρη 

θετική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και της παραγωγικότητας, 
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εντούτοις, οι ερευνητικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση πέτυχαν να 

εγείρουν ένα τεράστιο επιστηµονικό ενδιαφέρον για την ικανοποίηση από την 

εργασία. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει χιλιάδες µελέτες γύρω από αυτό το 

θέµα. Πρόσφατα, το ενδιαφέρον για την ικανοποίηση από την εργασία συνδέθηκε 

άµεσα µε την αυξανόµενη ανησυχία για την ποιότητα ζωής σε διάφορες χώρες. Η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι ένα µέτρο για την ποιότητα της ζωής στις 

επιχειρήσεις και αξίζει κανείς να την κατανοήσει και να την αυξήσει έστω και αν η 

σύνδεσή της µε την παραγωγικότητα αποτελεί ένα σηµείο διαµάχης των ερευνητών 

στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στην επόµενη παράγραφο επιχειρείται η διερεύνηση της 

βιβλιογραφίας αναφορικά µε την συσχέτιση της ικανοποίησης από την εργασία µε 

την οικονοµική απόδοση, και κατ’ επέκταση µε την παραγωγικότητα. 

 

 

3.2.4 Η σχέση μεταξύ ηλικίας εργαζομένων και παραγωγικότητας 

 

Ο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων παγκοσµίως αυξάνεται τις τελευταίες 

δεκαετίες, µε συνέπεια την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων µέσης και 

υψηλότερης ηλικίας σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής ζωής  

(Fullerton, 1995; Johnston & Packer, 1987). Συνεπώς, είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε 

το εάν η εργασιακή απόδοση-παραγωγικότητα είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη σε 

σύγκριση µε τους νεότερους εργαζοµένους.  

Οι περισσότερες εµπειρικές µελέτες στο θέµα αυτό καταλήγουν στο συµπέρασµα 

ότι, παρόλο που υφίστανται σηµαντικές διαφορές στη µεθοδολογία και τον τρόπο 

έρευνας, φαινοµενικά δεν υφίσταται κάποια συγκεκριµένη σχέση µεταξύ ηλικίας και 

επαγγελµατικής απόδοσης (παραγωγικότητα) (McEvoy & Cascio, 1989; Rhodes, 

1983; Salthouse & Maurer, 1996; Warr, 1994).  

 Το συµπέρασµα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς είναι γνωστό από 

εµπειρικά κυρίως στοιχεία της καθηµερινότητας, ότι µε την πάροδο της ηλικίας 

παρατηρείται µια κάµψη των διανοητικών και σωµατικών ικανοτήτων των 

ανθρώπων. Συνεπώς, καθίσταται παράδοξο το γεγονός της µη πτώσης της απόδοση 

των εργαζοµένων µε την αύξηση της ηλικίας. 

Ωστόσο, στη βάση αυτού του παραδόξου, είναι σκόπιµο να τεθούν τα δύο εξής 

ερωτήµατα σχετικά µε τη σχέση παραγωγικότητας και ηλικίας. Πρώτον, τίθεται το 
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ερώτηµα για το αν υπάρχει διαφοροποίηση στην παραγωγικότητα µεταξύ νέων και 

παλαιών υπαλλήλων την ίδια χρονική στιγµή, αλλά και στην ίδια ακριβώς εργασία. Η 

ερώτηση αυτή θα µπορούσε να απαντηθεί µέσα από µελέτες οι οποίες θα εξετάζουν 

την αποδοτικότητα εργαζοµένων διαφορετικών ηλικιών σε διάφορες εργασίες και 

διάφορους βαθµούς πολυπλοκότητας των καθηκόντων (cross-sectional research). 

∆εύτερον, τίθεται το ερώτηµα για το αν οι εργαζόµενοι οι οποίοι είναι για 

παράδειγµα σήµερα 25 ετών, θα µπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα, ή χειρότερα 

µετά την πάροδο 30 ετών. Το ερώτηµα αυτό ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

απαντηθεί, καθώς θα απαιτούσε την διενέργεια µελετών σε πολύ µεγάλη χρονική 

κλίµακα και µε αµφιβόλου αξίας, εξαιτίας του χρόνου, αποτελέσµατα.  

Για το λόγο αυτό, σύµφωνα και µε τον Warr (1994), οι µελέτες οι οποίες 

διενεργούνται κατά κόρον σήµερα δεν περιέχουν το χαρακτηριστικό της µεγάλης 

χρονικής διάρκειας και περιορίζονται σε δια-τµηµατικές έρευνες (cross-sectional 

research), οι οποίες όµως µελετούν µόνο συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων, χωρίς 

να εξετάζουν σε βάθος τη φύση και τη διαφορετικότητα των καθηκόντων. 

Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά κοστοβόρα η µελέτη σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

(long-run research), ενώ οι εργαζόµενοι συχνά αλλάζουν εργασία αλλά και συνήθειες 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους, πράγµα που δυσχεραίνει την έρευνα σε βάθος 

χρόνου. Συνεπώς, µε βάση τη σηµερινή βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν επαρκείς 

αποδείξεις ότι η παραγωγικότητα µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αύξηση της 

ηλικίας.  

Φτάνοντας στο συµπέρασµα αυτό, αλλά και µε βάση τη µελέτη της βιβλιογραφίας, 

γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη κάποιων βασικών λόγων, εξαιτίας των οποίων δεν 

παρατηρείται διαφορά στην παραγωγικότητα µεταξύ νέων και µεσηλίκων 

εργαζοµένων (McEvoy & Cascio, 1989; Rhodes, 1983; Salthouse & Maurer, 1996; 

Warr, 1994) : α) ο πρώτος λόγος έγκειται στο γεγονός επειδή ακριβώς η 

παραγωγικότητα είναι σηµαντική, άνθρωποι οι οποίοι δεν αποδίδουν τα 

αναµενόµενα, αναγκάζονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αποχωρήσουν ή να 

αλλάξουν εργασία. Έτσι, δεν είναι δυνατή η διαπίστωση ότι οι µεγαλύτεροι 

εργαζόµενοι αποδίδουν λιγότερο. β) ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν παρατηρείται 

διαφορά της παραγωγικότητας µεταξύ νέων και παλαιών εργαζοµένων σχετίζεται µε 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει ταύτιση καθηκόντων και βαθµού δυσκολίας των 

εργασιών. Συνεπώς οποιαδήποτε σύγκριση είναι άτοπη. γ) ο τρίτος λόγος σχετίζεται 
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µε το γεγονός ότι πολλές φορές οι αξιολογήσεις παραγωγικότητας, ιδιαίτερα σε µη 

βιοµηχανικά περιβάλλοντα, εµπίπτουν στην κρίση των προϊσταµένων, η οποία 

ενδέχεται να µην είναι αντικειµενική. δ) ο τέταρτος λόγος πιθανώς να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η σχέση αυτή ενδεχοµένως να είναι πολυδιάστατη. ∆ηλαδή, ενδέχεται σε 

πολλές περιπτώσεις, η αποδοτικότητα να εξαρτάται από άλλους παράγοντες 

πρωτίστως, όπως η εκπαίδευση, η συµπεριφορά, και τα προσόντα των εργαζοµένων 

και δευτερευόντως από την ηλικία. Εποµένως, µια µονοδιάστατη διερεύνηση µε βάση 

την ηλικία των εργαζοµένων ενδέχεται να µην αποδίδει την ακριβή εικόνα. ε) ο 

πέµπτος και ίσως σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει πλήρως 

αντιληπτή η σχέση µεταξύ παραγωγικότητας και ηλικίας σχετίζεται µε την εµπειρία. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους (Schmidt et al., 1986), η εργασιακή εµπειρία οδηγεί σε 

περισσότερη «εργασιακή γνώση». Είναι εξάλλου αυτονόητο το γεγονός της 

απόκτησης περισσότερης γνώσης µέσα από την ενασχόληση µε το αντικείµενο 

εργασίας για πολλά συνεχή έτη (Nonaka & Takeuchi, 1995). Η έρευνα επίσης έχει 

δείξει (Schmidt et al., 1986) ότι η εργασιακή γνώση επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά 

την αποδοτικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς, µεγαλύτερη εµπειρία πιθανώς οδηγεί 

σε απόκτηση περισσότερης γνώσης, πράγµα που µε τη σειρά του οδηγεί σε 

υψηλότερη απόδοση. Έτσι, οποιαδήποτε κάµψη των διανοητικών ή σωµατικών 

ιδιοτήτων, ενδέχεται να υπερκαλύπτεται από την κατοχή περισσότερης εργασιακής 

γνώσης, οποία συνοδεύεται από υψηλότερη παραγωγικότητα. Συµπερασµατικά, αν 

αυτό πράγµατι συµβαίνει (Schmidt et al., 1986), τότε είναι εξαιρετικά δύσκολη η 

αντίληψη µιας σχέσης παραγωγικότητας και ηλικίας µε βάση τις παρούσες 

ερευνητικές προσπάθειες έως σήµερα. 

Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις, η παρούσα διδακτορική διατριβή, µέσα από τη 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της επίδρασης του µοντέλου 

«επικοινωνιακής και γνωσιακής υποκίνησης» στις οµάδες των εργαζοµένων, επιχειρεί 

να διερευνήσει µεταξύ άλλων και τη σχέση παραγωγικότητας και ηλικίας, 

λαµβανοµένου υπόψη όµως ότι η µελέτη περίπτωσης στην οποία εφαρµόζεται το 

µοντέλο ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει 

διαφορετική νοοτροπία των εργαζοµένων σχετικά µε την εργασιακή ασφάλεια, αλλά 

και οι αποχωρήσεις είναι σπάνιες (αποχωρήσεις µόνο για συνταξιοδότηση). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
Υβριδικό μοντέλο και στρατηγική διοίκηση γνώσης 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

ενώ εξάγονται βασικά συµπεράσµατα από τις έως τώρα θεωρητικές και στρατηγικές 

προσεγγίσεις στην επιστηµονική περιοχή της διοίκησης γνώσης.  

Σηµαντικότερα, προτείνεται ένα υβριδικό «παράδειγµα» στη διοίκηση γνώσης, ως 

µια συνδυαστική πρόταση, προσφέροντας µια συνέργεια µεταξύ του λειτουργικού και 

του διερµηνευτικού «παραδείγµατος». Η υβριδική αυτή προσέγγιση εκφράζει σε 

µεγάλο βαθµό την λογική που διέπει την παρούσα διδακτορική διατριβή και αποτελεί 

τη βασική αρχή, στην οποία δοµείται το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης», στη συνέχεια της διδακτορικής διατριβής.  

Τέλος, στο κεφάλαιο αναλύεται o σχεδιασµός του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» (CKM) και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα–

υποθέσεις, τα οποία βασίζονται τόσο στην κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας, όσο 

και στις βασικές αρχές της υβριδικής θεωρίας. 

 

 

4.1   Γενική κριτική της βιβλιογραφίας  
 

Μέσα από τη µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό το γεγονός 

ότι η επιλογή µιας «έκδηλης» διοικητικής προσέγγισης αναφορικά µε τη διοίκηση 

των διανοητικών κεφαλαίων εξαρτάται από το εάν κάποιος αντιλαµβάνεται τη γνώση 

ως µια ακολουθία αληθινών, αντικειµενικά προσδιορισµένων γεγονότων, ή ως ένα 

προϊόν των κοινωνικών διεργασιών.  

Ειδικότερα, οι Alavi & Leidner (2001), Earl (2001), McAdam & McCreedy 

(1999), Schultze (1998) συµφωνούν στο ότι στην επιστηµονική περιοχή της διοίκηση 

γνώσης έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν 

επιτρέπουν µια περισσότερο ξεκάθαρη διασαφήνιση του όρου της διοίκησης 

γνωστικών κεφαλαίων. Η Schultze (1998), επίσης, όπως ήδη παρουσιάστηκε, 

πρότεινε την ερµηνεία των θεωριών διοίκησης γνώσης ανάλογα µε το εάν 

αντιµετωπίζεται η οντολογία της γνώσης υποκειµενικά ή αντικειµενικά, βασιζόµενη 

στην κατηγοριοποίηση των Burnell & Morgan (1979), οι οποίοι ανέλυσαν για πρώτη 
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φορά το λειτουργικό και το διερµηνευτικό «παράδειγµα» (functional or interpretive 

paradigm).  

Συγκεκριµένα, η αντικειµενική - λειτουργική προσέγγιση αντιλαµβάνεται τη 

γνώση ως ένα «αντικείµενο» το οποίο υφίσταται a priori και αναµένει να 

«ανακαλυφθεί» (Hedlund, 1994). Αυτό ουσιαστικά προϋποθέτει την χρήση της 

τεχνολογίας για την κωδικοποίηση και διανοµή των αντικειµένων της γνώσης 

(Hansen  1999). Αντίθετα, η υποκειµενική-διερµηνευτική προσέγγιση, θεωρεί ότι η 

γνώση υφίσταται απροσδιόριστα και είναι συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη εµπειρία 

και τις κοινωνικές διεργασίες του «γιγνώσκειν» (Brown & Duguid, 1998; Tenkasi & 

Boland, 1996). Το διερµηνευτικό παράδειγµα υποστηρίζει επίσης ότι η τεχνολογία 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη των κοινωνικών διαδικασιών µέσα από 

προσωποποιηµένες δράσεις (Hansen et al., 1999). Επιπρόσθετα, µια εξ’ αρχής 

«δέσµευση» αναφορικά µε την προσέγγιση της διοίκησης της γνώσης, από την 

πλευρά του ερευνητή ή του διαχειριστή, σύµφωνα µε τους Hansen et al., (1999), 

καθορίζει τη «…γεύση της ακολουθούµενης προσέγγισης…». ∆ηλαδή καθορίζει το εάν 

θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις διεργασίες κωδικοποίησης της γνώσης ή στις 

προσωποποιηµένες πρακτικές γέννησης και καλλιέργειας γνωστικών κεφαλαίων µέσα 

από τα «κοινωνικοπολιτιστικά» φίλτρα.  

Ενώ όµως οι προσεγγίσεις και θεωρίες διοίκησης της γνώσης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω ενδέχεται να γίνονται αντιληπτές ως αµοιβαία αποκλειόµενες αλλά και 

χαρακτηρισµένες από µια έντονη δυαδικότητα, τουλάχιστον µέσα από ένα 

επιστηµολογικό φίλτρο, (µοντέλο λειτουργικού/διερµηνευτικού παραδείγµατος 

Burnell & Morgan, 1979 και Schultze, 1998) εντούτοις στην πράξη, στοιχεία και από 

τις δύο προσεγγίσεις διακρίνονται σε µερικές απόπειρες διοίκησης γνωστικών 

κεφαλαίων (στοιχεία συστηµικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης απαντώνται σε 

κάποια σύγχρονα µοντέλα στρατηγικής διοίκησης της γνώσης). Ουσιαστικά, αυτό 

που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιµέρους 

στοιχείου δράσης του µοντέλου διοίκησης γνώσης που επιλέγεται, ο τρόπος 

εισαγωγής των µεθοδολογιών, αλλά και η εφαρµογή τους.  

Ειδικότερα, πέρα από τα διλλήµατα της δυαδικότητας που προαναφέρθηκαν, 

παρόλο που ενδέχεται να επιλέξουµε µια αρχική προσέγγιση διοίκησης της γνώσης 

(λειτουργική ή διερµηνευτική), η τελική προσέγγιση θα αποκτήσει «χρώµα» µέσα 

από την διαβαθµισµένη χρήση µεθόδων της αντίθετης «λογικής». Συµπερασµατικά, 
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αυτό ακριβώς είναι το ερέθισµα για µια περισσότερο ουσιαστική αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων της γνώσης, οδηγώντας ταυτόχρονα στην εκτίµηση ότι µια συνδυασµένη 

– συνθετική προσέγγιση της διοίκησης γνώσης θα είναι ενδεχοµένως περισσότερο 

αποτελεσµατική. 

Αναφορικά τώρα µε την επιστηµολογική διάσταση των προσεγγίσεων διοίκησης 

γνώσης (λειτουργική και διερµηνευτική) θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η 

διερµηνευτική προσέγγιση είναι σχετικά περισσότερο πολύπλοκη στην εφαρµογή και 

µοντελοποίηση της, ιδιαίτερα µέσα από τη χρήση της σύγχρονης πληροφορικής 

τεχνολογίας. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στην πολυπλοκότητα των κοινωνικών 

διεργασιών, οι οποίες µόνο σε µια στατιστική βάση δύνανται να υποστούν την όποια 

κατηγοριοποίηση. Η τεχνολογία λειτουργεί επικουρικά και µόνο ως βοηθητικό µέσο 

επίτευξης των στόχων. 

Επίσης, υιοθετώντας µια τέτοιου είδους «διερµηνευτική» προσέγγιση, µεταφέρεται 

το ενδιαφέρον από την υποστήριξη, χαρτογράφηση, αποθήκευση και διασπορά ενός 

αντικειµένου, το οποίο καλείται «γνώση», στην υποστήριξη και την υποκίνηση όλων 

των ωφέλιµων δυνατών δράσεων, οι οποίες προέρχονται από τα άτοµα, ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής της γνώσης τους.  

Επιπρόσθετα, στο διερµηνευτικό «παράδειγµα», η τεχνολογική δράση 

µετατοπίζεται από µια άποψη του ότι η τεχνολογική υποδοµή µπορεί να υποβοηθήσει 

στη «διοίκηση γνώσης», στην άποψη του ότι οι τεχνολογίες διοίκησης γνώσης 

ενδέχεται να βελτιώσουν τις ποικίλες και πολύπλοκες ατοµικές δραστηριότητες µε τις 

οποίες εκφράζονται οι εργαζόµενοι. Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση και διοίκηση 

της γνώσης αφήνεται στα χέρια των ατόµων, τους εκφραστές, κατόχους και 

δηµιουργούς της γνώσης. Σηµαντικότερα, αναφορικά µε την τεχνολογική υποδοµή, η 

παραπάνω φιλοσοφική θεώρηση δεν σηµατοδοτεί κατ’ ανάγκη και διαφορετικές 

µεθοδολογίες. Αυτό το οποίο ορίζει ως σηµαντικό είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

γίνονται αντιληπτές και εφαρµόζονται οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν.  

Ωστόσο, ενδέχεται οποιαδήποτε προσπάθεια κατηγοριοποίησης, σύµφωνα µε το 

δυαδικό πρότυπο που αναφέρθηκε, να υποκρύπτει έναν σαφή κίνδυνο 

παρακινδυνευµένων συµβιβασµών, ο οποίος πιθανόν να προέρχεται από την φύση 

της ανθρώπινης σκέψης, στην προσπάθειά της να εξοµαλύνει τις πολυπλοκότητες του 

περιβάλλοντος, έχοντας ως στόχο να καταστήσει αντικειµενικά κατανοητές κάποιες 

υποκειµενικές καταστάσεις. Στη λογική αυτή ακριβώς οι Esprejo (1993) και Ashby 
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(1958), σηµείωσαν ότι η ικανότητα των ατόµων να εφαρµόσουν βελτιωµένες 

προσεγγίσεις στις «εργασίες» τους (και κατ’ επέκταση στη σκέψη τους) εξαρτάται 

από µια ισορροπία ανάµεσα στους παράγοντες εξασθένισης της περιβαλλοντικής 

ποικιλοµορφίας και τους παράγοντες ενίσχυσης της διοικητικής πολυπλοκότητας 

(π.χ. task closure effect).  

Συµπερασµατικά, µε βάση όλες τις παραπάνω θεωρήσεις, µια περισσότερο 

σκωπτική µελέτη της βιβλιογραφίας αναγνωρίζει ενδεχοµένως ότι οι υπάρχουσες 

προσεγγίσεις στη διοίκηση γνώσης, όντας χαρακτηριζόµενες από µια µονοµερή 

εστίαση στη λογική του δυαδικού διαχωρισµού (λειτουργικό ή διερµηνευτικό 

παράδειγµα),  δεν δύνανται να περιγράψουν επαρκώς το σύνολο των περιπτώσεων 

που εµφανίζονται στην πραγµατικότητα, πράγµα το οποίο οδηγεί στην απαίτηση µιας 

περισσότερο ευρείας αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. Αυτή ακριβώς η απαίτηση 

καταδεικνύει την ύπαρξη ενός ερευνητικού και βιβλιογραφικού κενού, η ύπαρξη του 

οποίου αναλύεται παρακάτω. 

 

4.2 Το ερευνητικό «κενό» στο χώρο της διοίκησης γνώσης και 

η ανάδυση του υβριδικού «παραδείγματος»  
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έρευνα των συστηµάτων διοίκησης γνώσης, όπως 

τουλάχιστον εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίστηκε, από µια έντονη 

προσήλωση είτε στην λειτουργική, είτε στην διερµηνευτική προσέγγιση (λειτουργικό 

και διερµηνευτικό παράδειγµα). Η ισχυρή αυτή δυαδικότητα έχει αποτελέσει κατά 

καιρούς εφαλτήριο διαµάχης ανάµεσα στις δύο επιστηµονικές σχολές, οδηγώντας 

πολλές φορές σε ακραία αντιµετώπιση των αντίπαλων ιδεολογικών προσεγγίσεων. 

Επιπλέον, η προσήλωση των επιστηµόνων στη µια ή την άλλη πλευρά οδήγησε 

διαχρονικά σε µη ολοκληρωµένες µελέτες, χρησιµοποιώντας µονοµερώς στοιχεία είτε 

από την διερµηνευτική είτε την λειτουργική προσέγγιση. Αυτή ακριβώς η 

αντιµετώπιση οδήγησε κάποιους επιστήµονες να εντοπίσουν ένα βιβλιογραφικό και 

ερευνητικό «κενό», καθώς καµία προσέγγιση δεν ήταν δυνατόν να καλύψει τα 

ζητήµατα διοίκησης γνώσης ολοκληρωµένα (Argyris & Schön, 1996; Davenport & 

Prusak, 1998; McAdam & McCreedy, 1999a; 1999b; Schultze, 1998).  
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Συνεπώς, στη βάση αυτού του ερευνητικού «κενού», ενδέχεται να αποδειχθεί 

αποτελεσµατικότερη µία υβριδική ή διαφορετικά ειπωµένη, µια συνδυασµένη 

προσέγγιση, αναφορικά µε τη γνώση και τη διοίκησή της. Η υβριδική αυτή λογική 

µας «αποµακρύνει» εξίσου από τα θεωρητικά και στρατηγικά διλλήµατα που 

προαναφέρθηκαν, (λειτουργικό-συστηµικό και διεµηνευτικό-ανθρωποκεντρικό 

µοντέλο), προτείνοντας το ότι τόσο η υποκειµενική (interpretive), όσο και η 

αντικειµενική λήψη αποφάσεων (functional) οδηγούν ενδεχοµένως σε µια ακραία, µη 

ρεαλιστική δυαδικότητα.  

Επιπρόσθετα, «ψήγµατα» αυτής της υβριδικής λογικής διαφαίνονται σε κάποιους 

νεώτερους ερευνητές (Nicolaidis, 1992; 1997; Venters, 2002). Εντούτοις, 

τουλάχιστον µέχρι στιγµής, και µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν θα 

µπορούσε κανείς να µιλήσει για µια ξεκάθαρη και σαφή διαφοροποίηση από τα ήδη 

διαλεγόµενα, παρά για επιµέρους θεωρήσεις και σκέψεις. Επιπλέον, οι γενικόλογες 

αυτές θεωρήσεις, δεν είναι ικανές να χαρακτηριστούν ως µια νέα διακριτή τάση στη 

διοίκηση γνώσης, ούτε ως ένα ξεκάθαρο πεδίο µελέτης και αναφοράς από ικανό 

αριθµό ερευνητών.  

Η υβριδική αυτή λογική, η οποία υιοθετείται στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

ως κύριος τρόπος αντιµετώπισης της γνώσης πέρα από το δυαδικό µοντέλο, 

θεµελιώνεται στο ότι τόσο η υποκειµενικότητα, όσο και η αντικειµενικότητα στην 

αντιµετώπιση της διοίκησης γνώσης αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται µέσα 

από µια αµοιβαία σχέση, ενώ δεν αντιµετωπίζονται ως δυαδικές αντιθέσεις, αλλά ως 

µια συνέργεια σκέψεων και αλληλεπιδράσεων. Στις θεωρήσεις τους τόσο η Schultze 

(2000), όσο και οι Berger & Luckman (1966), παρουσίασαν στοιχεία αυτής της 

λογικής, αναφέροντας ότι η αντιµετώπιση της διοίκησης γνώσης είτε «λειτουργικά», 

είτε «διερµηνευτικά» πιθανώς να µην είναι ρεαλιστική, ενώ πρότειναν αυτές οι δύο 

προσεγγίσεις να αντιµετωπιστούν ως µια ενοποιηµένη ολότητα, βασιζόµενη στη 

συνέχεια της σκεπτικής κρίσης και της σχετικότητας των θέσεων εντός της 

διαθεµατικής κοινωνικής συνείδησης.  

Γενικότερα, στη βάση αυτής της θεώρησης, θα είµαστε ενδεχοµένως σε θέση να 

«αποδεχθούµε» το ότι η κοινωνία, ως φορέας των πρακτικών διεργασιών της 

διοίκησης γνώσης, αποτελεί ταυτόχρονα µια υποκειµενική αλλά και µια 

αντικειµενική πραγµατικότητα.  
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Η κοινωνική πραγµατικότητα ωστόσο, θα µπορούσε να καταστεί κατανοητή στη 

βάση µιας αέναης διαλεκτικής διαδικασίας, διαµορφούµενη από άτοµα τα οποία 

εξωτερικεύουν την παρουσία τους µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και ταυτόχρονα 

εσωτερικοποιούν τον κοινωνικό περίγυρο ως µια αντικειµενική πραγµατικότητα. 

Αυτό ακριβώς είναι κάτι στο οποίο συνηγορούν και οι πεποιθήσεις τόσο των Berger 

& Luckman (1966), αναφέροντας ότι η παρουσία σε µια κοινωνία, ουσιαστικά 

σηµαίνει συµµετοχή στη διαλεκτική διαδικασία εξωτερίκευσης και 

εσωτερικοποίησης, όσο και η προσέγγιση του Weick (1995), σύµφωνα µε τον οποίο 

τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον κόσµο τους αλληλεπιδρώντας µαζί του.  

Συνεχίζοντας, στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται µια κατηγοριοποίηση των 

ερευνητών αναφορικά µε την κύρια προσέγγιση που επιλέγουν στη διοίκηση γνώσης. 

Στον πίνακα συµπεριλαµβάνονται επίσης οι µελετητές που ενστερνίζονται µια 

ενδιάµεση προσέγγιση, όχι τόσο ως µια συνεκτική θεωρία, όσο ως µια διαφαινόµενη 

τάση αντιµετώπισης των ζητηµάτων της διοίκησης γνώσης, ιδιαίτερα µέσα από την 

καθηµερινή πρακτική. 

 

Πίνακας 4.1: Οµαδοποίηση των θεωρητικών προσεγγίσεων στη διοίκηση γνώσης 

Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις Σηµαντικές ερευνητικές εργασίες 

Λειτουργική 

Θεωρία διανοητικών κεφαλαίων (intellectual capital) : Agndal  & Nilsson (2006); 
Andriessen (2004); Axelsson & Johanson (1992); Blankenburg  (1996); Bohn (1994); 
Bondis & Chοο (2002); Davenport & Klahr (1998); Edvinsson (1997); Edvinsson & Malone 
(1997); Hedlund (1994);  Itzkoff (2003); Miles & Miles  (1998); Roos & Roos, (1997); Sing 
& Zollo (1998), Stewart (1996a); (1996b); (1997a); (1997b); (1997c). 
Θεωρίες κατηγοριοποίησης της γνώσης (Knowledge category theories): Blackler (1995); 
Boisot (1998); Burrell & Morgan, (1979),Davenport, (1996); Davenport & Prusak, (1998); 
Leask et al, (1999); Nonaka & Takeuchi, (1995), Nonaka, et al., (2000); Nonaka & Konno, 
(1998); Stenmark, (2004); Tiwana (1999) 

Υβριδική 
Αποσπασµατικές θεωρήσεις που εµπεριέχουν στοιχεία της υβριδικής θεωρίας: Argyris 
(1991); Argyris et al., (1985); Davenport & Prusak (1998) ; Earl 2001; Nicolaidis, 1992; 
1997; Roberts (1993);Tsoukas 1996 ; Weick &; Venters (2002) 

∆ιερµηνευτκή 

Θεωρητικά πεδία κοινωνικών διεργασιών: Argyris, (1991); Argyris, (1995); Argyris & 
Scön, (1996); Choo (1998); Damarest (1997); McAdam & McCreedy (1999); Scön (1982); 
Sveiby (1997);  Ward & Holtham (2000);  
Θεωρία των κοινωνιών πρακτικής: Brown & Gray (1995); Brown & Duguid (1998); 
(2000); Prusak & Kohen (2001); Wenger (1998); Wenger & Snyder (2000) 
Θεωρία της αντιληπτικότητας: Dervin (1983); Snowden & Kurtz (2003); Weick, 
(1995);(1996) 
Θεωρία της αναγκαίας ποικιλίας: Ashby (1956); Beer (1979); Beer (1985); Espejo (1993), 
Espejo & Gill (2003)  
Θεωρία του στοχασµού στη δράση: Ackoff (1974), Argyris & Schön (1996); Mitroff &  
Linstone (1993) 
Μέθοδοι δοµηµένης επίλυσης προβληµάτων Checkland (1981),  Checkland & Scholes 
(1990), Eden & Ackermann (1998), Friend & Hickling (1997), Kelly (1995); Rosenhead & 
Mingers (2001) 
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Επίσης, µε βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση, στους σύγχρονους µελετητές, οι 

οποίοι υιοθετούν στοιχεία του υβριδικού µοντέλου ανήκει και ο Tsoukas (1996), ο 

οποίος ισχυρίζεται ότι η γνώση, από τη λογική µιας µετριοπαθούς προσέγγισης, είναι 

ουσιαστικά δυναµική, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά το ότι η εταιρική γνώση είναι 

συνεχόµενα επαναδιαπραγµατευόµενη και επανασχηµατοποιήσιµη µέσα από τις 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα εντός των οργανισµών. Η θεώρηση αυτή θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να επεκταθεί περεταίρω στην πεποίθηση των Weick & 

Roberts (1993), αναφορικά µε το ότι η γνώση θα πρέπει να θεωρείται ως αναδυόµενη. 

Οι συγκεκριµένοι συγγραφείς αναφέρουν δε χαρακτηριστικά ότι η γνώση δεν 

κατέχεται από ένα µόνο φορέα, δεν είναι ατοµική, αλλά εν µέρει προέρχεται από 

πηγές εκτός των οργανισµών (διαρρέουσα την κοινωνία γνώση), ενώ δεν µπορεί σε 

καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως «πλήρης». Η γνώση συνεχώς εξελίσσεται και 

αναπροσαρµόζεται στα πλαίσια της κοινωνίας στην οποία υπάρχει, όχι σαν ένα απτό 

αγαθό, αλλά ως ένα άυλο, απροσδιόριστο στοιχείο το οποίο «διαρρέει» τις κοινωνικές 

οµάδες των ανθρώπων. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι µηχανισµοί µε τους οποίους η 

γνώση καλλιεργείται και δηµιουργείται δεν είναι πλήρως κατανοητοί και συνεπώς δεν 

είναι δυνατή η αντίληψη όλων των παραγόντων που υποβοηθούν την ανάπτυξη της 

ατοµικής, της κοινωνικής, αλλά και οργανωσιακής γνώσης.   

Συµπερασµατικά, παρόλες τις εκ διαµέτρου διαφορετικές απόψεις αναφορικά µε 

την προσέγγιση των συστηµάτων διοίκησης γνώσης, στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία παρατηρήθηκαν µεµονωµένες προσπάθειες αντίληψης των ζητηµάτων 

διοίκησης γνωστικών κεφαλαίων  µέσα από ένα συνολικότερο σκεπτικό, όπου δεν 

παραµελείται ούτε το τεχνοκρατικό κεφάλαιο, αλλά ούτε και οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Αυτό το γεγονός ουσιαστικά εκτιµάται πως αναδύθηκε εξαιτίας των καθηµερινών 

αναγκών, καθώς διαπιστώθηκε ότι µέσα από την πράξη ούτε το λειτουργικό, αλλά 

ούτε και το διερµηνευτικό παράδειγµα ήταν αρκετά για να περιγράψουν την 

πολυπλοκότητα των διεργασιών στη δηµιουργία της γνώσης. Επίσης, συµπεραίνεται 

ότι το πεδίο το οποίο αποτέλεσε το σηµείο έναρξης αυτών των αέναων 

αµφισβητήσεων (διερµηνευτική ή λειτουργική προσέγγιση) είναι ο βιοµηχανικός 

κλάδος, εντός του οποίο συντελούνται καθηµερινά οι περισσότεροι µετασχηµατισµοί 

και διεργασίες γνώσης (Nonaka & Takeuchi, 1995). Συνεπώς, η µελέτη της υβριδικής 

θεωρίας στα πλαίσια της βιοµηχανίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη στιγµή 

µάλιστα που η µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.) όπου εφαρµόζεται το υβριδικό 
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µοντέλο «επικοινωνιακής και γνωσιακής υποκίνησης» δραστηριοποιείται στο χώρο 

αυτό. 

 

4.2.1 Το υβριδικό «παράδειγμα» στο βιομηχανικό κλάδο και η εφαρμογή του στη 

μελέτη περίπτωσης της διατριβής 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υβριδική προσέγγιση (multiple paradigm) της 

διοίκησης της γνώσης στο βιοµηχανικό περιβάλλον. Ειδικότερα, αναλύεται ο ρόλος 

της τεχνολογίας και η σχέση της µε τη γνώση και ο ρόλος των «φυσικών» 

αντικειµένων που κατασκευάζουν οι βιοµηχανικές µονάδες (φυσική υπόσταση των 

αντικειµένων παραγωγής), αλλά και ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους µε τους 

εργαζοµένους. Επίσης αναλύεται η έννοια του διπλού βρόγχου (Argyris, 1991; 1995 

και Argyris et al., 1985) και η εφαρµογή του στη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.). 

Η τεχνολογία στις βιοµηχανικές κυρίως επιχειρήσεις, παρόλο που χρησιµοποιείται 

έντονα, αποτελεί ένα παράγοντα ανάδυσης γνωστικών κεφαλαίων, ο οποίος δρα 

χρονικά και χωρικά µε τη µορφή ενός «οριακού αντικειµένου» (boundary object), 

ενώ προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, κάτι στο οποίο 

αναφέρθηκαν και οι Star & Griesemer (1989). Η σύλληψη αυτή της τεχνολογίας ως 

παράγοντα επίδρασης µέσα από χρονικά και χωρικά όρια, ενδεχοµένως να 

ανταποκρίνεται σχετικά ικανοποιητικά σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον το οποίο 

επικεντρώνεται στην εκτέλεση συγκεκριµένων βιοµηχανικών έργων, σε 

συγκεκριµένο τόπο και συγκεκριµένο χρόνο (ο βιοµηχανικός χώρος παραγωγής και ο 

βιοµηχανικός προγραµµατισµένος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών). Ωστόσο, στις 

περιπτώσεις εκτέλεσης συγκεκριµένων έργων σε συγκεκριµένο χώρο πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι επιµέρους περιορισµοί και ιδιαιτερότητες, αναφορικά µε τη φύση 

του κάθε έργου, το οποίο ενδέχεται να απαιτεί ιδιαίτερη διοικητική πρακτική, 

µεταβαλλόµενο χρονικό προγραµµατισµό και ειδικές τεχνολογικές απαιτήσεις. Ο 

Tsoukas (1996), αναφέρει χαρακτηριστικά επάνω σε αυτό το σκεπτικό ότι η 

κατασκευαστική και παραγωγική βιοµηχανία θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύνθετη, 

καθώς βασίζεται σε πολυεπίπεδες δραστηριότητες, ενώ το τελικό αποτέλεσµα 

καθορίζεται από το σωστό συγκερασµό της τεχνολογικής υποδοµής, της 

τεχνολογικής χρήσης, αλλά και των ικανοτήτων και γνώσεων του προσωπικού.  
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Επίσης, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι η  υβριδική λογική στη διοίκηση 

γνώσης, ενδεχοµένως να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στον τρόπο λειτουργίας των 

βιοµηχανικών–κατασκευαστικών εργοταξίων, υπό την έννοια ότι οι εργαζόµενοι 

«εξωτερικεύουν» την υπόστασή τους εντός της κοινωνίας µέσω της παραγωγικής 

δραστηριότητας για την κατασκευή «φυσικών» αντικειµένων (το φυσικό αποτέλεσµα 

της εργασίας), ενώ ταυτόχρονα «εσωτερικοποιούν» τις αλληλεπιδράσεις µε αυτού 

του είδους τη φυσική «καταστατικότητα» αλλά και τις κοινωνικές διεργασίες οι 

οποίες συνδέονται µε αυτή. 

Η παραπάνω λογική λειτουργεί ως προέκταση της θεωρίας του Weick (1995), 

όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 2.5.1.1. Έτσι, θα µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε 

τη κατασκευαστική βιοµηχανική παραγωγή ως εµπλεκόµενη µε τη φυσική υπόσταση 

των κατασκευασθέντων αντικειµένων. Επιπλέον, το αποτέλεσµα µιας τυπικής 

βιοµηχανικής παραγωγικής διαδικασίας, η οποία επικεντρώνεται στην «παραγωγή» 

προϊόντων µε τη µορφή έργων, όπως π.χ. τα χωροθετικά συστήµατα παραγωγής 

ογκωδών αντικειµένων και ιδιαίτερα αεροσκαφών, σιδηροδροµικών οχηµάτων κ.λ.π., 

παραµένουν µε τη συγκεκριµένη µορφή για αρκετά µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

αντικατοπτρίζοντας σε κάποιο βαθµό τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ εργαζοµένων και 

φυσικών αντικειµένων. Βέβαια, αυτό ενδέχεται να λαµβάνει χώρα εντός ορισµένων 

ορίων καθώς οι αλληλεπιδράσεις αυτές περιορίζονται από την προτυποποίηση των 

εργασιών, τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και γενικότερα το βαθµό ανοχής της 

παρεµβατικότητας του εργατικού δυναµικού στο τελικό αντικείµενο της κατασκευής.  

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε επίσης να υποθέσουµε ότι η φυσική υπόσταση των 

αντικειµένων της βιοµηχανικής και παραγωγικής διαδικασίας ενδέχεται να επηρεάζει 

την πρακτική της εργασίας µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπου (ψυχολογικά, 

αισθητικά, συναισθηµατικά). Ταυτόχρονα, οι εργαζόµενοι, οι οποίοι εµπλέκονται 

στην παραγωγή των αντικειµένων, σύµφωνα µε τον Tsoukas (1996), επικεντρώνονται 

στην φυσική υπόσταση των παραχθέντων, προσπαθώντας να εντοπίσουν περιοχές για 

συζήτηση και περεταίρω διερεύνηση, µε διευρυµένη τάση αναζήτησης νοηµάτων για 

τη φύση της εργασίας τους. 

Εξειδικεύοντας περισσότερο, σε µερικές περιπτώσεις που σχετίζονται µε την 

κατασκευή–επισκευή σύνθετου εξοπλισµού, όπως π.χ. η αποκατάσταση βλαβών 

σιδηροδροµικών συρµών από εκτροχίαση, ή η επισκευή κατασκευαστικού 

εξοπλισµού σε χώρους εργοταξίων οικοδοµικής, ο τόπος στον οποίο λαµβάνουν χώρα 
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οι εργασίες βρίσκεται εκτός των γραφείων προγραµµατισµού και διοίκησης, εκτός 

δηλαδή της επιχειρησιακής οντότητας. Αυτό εποµένως απαιτεί  την παράλληλη 

συνεργασία και συνύπαρξη προσωπικού (είτε φαινοµενικά, είτε φυσικά), συχνά από 

διαφορετικούς οργανισµούς, ή ετερογενείς οµάδες,  σε συγκεκριµένο χώρο εργασίας. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι φυσικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής των 

εργασιών λειτουργούν ως «οριακό αντικείµενο» (boundary object) επηρεάζοντας 

θεµελιακά τη συνύπαρξη, συνεργασία και επικέντρωση στο στόχο µεταξύ των 

διαφόρων συνεργαζοµένων κοινωνικών οµάδων εργαζοµένων (Star & Griesemer 

1989; Wenger 2000).  

Ένα επίσης µέρος της βιβλιογραφίας στον βιοµηχανικό κλάδο, ως προέκταση της 

υβριδικής προσέγγισης, ασχολείται µε τη σχετικότητα της φυσικής υπόστασης των 

αντικειµένων µε την εργασία για την παραγωγή γνώσης. Με το ζήτηµα αυτό 

ασχολήθηκαν τόσο οι Davenport & Prusak (1998), όσο και οι Ward & Holtham 

(2000), όπου αµφότεροι υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία γνώσης επηρεάζεται 

σηµαντικά από την αλληλεπίδραση των αντικειµένων της εργασίας µε το άτοµο το 

οποίο εκτελεί την εργασία. Με άλλα λόγια, τα αντικείµενα τα οποία παράγονται στα 

βιοµηχανικά περιβάλλοντα επιδρούν στον εργαζόµενο, προκειµένου αυτός να 

συνεχίσει να παράγει γνώση. Σ’ αυτή τη λογική, η πρωτότυπη βιβλιογραφία για τις 

«κοινωνίες πρακτικής» σε οµάδες εργαζοµένων που ασχολούνται µε την επισκευή 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων, δίνει έµφαση στη «φυσική συνειδητοποίηση» (Physical 

Realization) της προσανατολισµένης στη γνώση εργασίας (Orr, 1996; Wenger, 1998).   

Τελικά, όπως πιθανώς διαφαίνεται, οι θεωρήσεις αυτές ανήκουν στον ευρύτερο 

χώρο όπου η φυσική υπόσταση είτε της εργασίας, είτε των αντικειµένων που 

κατασκευάζονται ή επισκευάζονται, αλληλεπιδρά µε διάφορους τρόπους στην 

ανάπτυξη, εξέλιξη και διανοµή της γνώσης µεταξύ ετερογενών οµάδων εργαζοµένων. 

Παρά ταύτα, στις περιπτώσεις όπου η τεχνολογία προσεγγίζεται ως βασικός 

παράγοντας στις θεωρήσεις διοίκησης γνώσης, η έννοια της συνύπαρξης των 

φυσικών αντικειµένων της παραγωγής, των οργανωσιακών πόρων, στο συγκεκριµένο 

χώρο εργασίας, εν µέσω διαφόρων αλληλεπιδράσεων, ενδεχοµένως να αποδεικνύεται 

προβληµατική. Αυτό, σύµφωνα µε κάποιους µελετητές (Introna & Whitney,  1997), 

οφείλεται στο ότι η τεχνολογία, παρόλο που θεωρείται βασικό εργαλείο για την 

εργασιακή διεκπεραίωση, εντούτοις θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι χρησιµοποιείται 

για να καλύψει τη µειωµένη συνεκτικότητα του κοινού «διαµοιρασµένου 
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περιβάλλοντος» (shared context), µεταξύ των διαφόρων φυσικών και µή πόρων, και 

της φυσικής υπόστασης του αντικειµένου παραγωγής. Συνεπώς, ενδέχεται κάποιες 

φορές η τεχνολογία στη βιοµηχανία να λειτουργεί «αποσπαστικά», αναλαµβάνοντας 

τον κύριο ρόλο και αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τόσο την συνεκτικότητα των 

εργασιακών οµάδων, όσο και τη σηµαντικότητα των αλληλεπιδραστικών διεργασιών 

µεταξύ πόρων και αντικειµένων παραγωγής (Davenport & Prusak, 1998; Introna & 

Whitney,  1997).  

Ένα άλλο επίσης ζήτηµα το οποίο διαφαίνεται να σχετίζεται εν µέρει µε την 

υβριδική προσέγγιση στο βιοµηχανικό χώρο έχει τη βάση του στο µοντέλο µάθησης 

του διπλού βρόγχου του Argyris (1991; 1995) και Argyris, et al., (1985). Σύµφωνα µε 

το µοντέλο αυτό, τα άτοµα όχι µόνο αµφισβητούν τις πρακτικές που υιοθετούν για 

την ολοκλήρωση των εργασιών τους, αλλά είναι σε θέση να µαθαίνουν από την 

πρόκληση των διανοητικών «χαρτών» αναφορικά µε το πώς πρέπει να αντιδράσουν 

όταν έρχονται αντιµέτωπα µε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Ειδικότερα, οι 

διανοητικοί «χάρτες» αποτελούν προτυποποιηµένους διανοητικούς αλγόριθµούς, οι 

οποίοι καθορίζουν τον τρόπο αντίδρασης των ατόµων σε διάφορες περιστάσεις 

(Edvinsson & Malone, 1997). Συνεπώς, διαφαίνεται µια πιθανή ισχυρή σχέση 

ανάµεσα στην διαδικασία «επαναδιαπραγµάτευσης» της γνώσης κατά τη µετάδοσή 

της, µε την αντίληψη του µοντέλου του Argyris (1991; 1995). Αυτού του είδους η 

«επαναδιαπραγµάτευση» αποτελεί µια εφαρµογή της θεώρησης του διπλού βρόγχου 

από την οποία πιθανώς αναδηµιουργείται νέα γνώση.  

Ωστόσο, εικάζεται πως λίγοι µόνο άνθρωποι είναι σε θέση να αντιληφθούν τον 

τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουν οι «διανοητικοί χάρτες» την εργασιακή συµπεριφορά 

τους. Οι περισσότεροι, πιθανώς να θεωρούν ότι ενεργούν µε βάση τις θεωρίες τις 

οποίες ενστερνίζονται σε τακτούς χρόνους (Argyris 1991;1995 και Argyris, et al., 

1985). Στη βάση όµως της υβριδικής προσέγγισης, γεννάται η αντίληψη ότι η 

διοίκηση γνώσης πιθανώς να επιβάλλει την πρόκληση του ατοµικού σκεπτικισµού, 

του ατοµικού σχεδιασµού, αλλά και της ανασκόπησης της επαγγελµατικής δράσης, 

σύµφωνα µε την προσέγγιση του «στοχασµού στη δράση», όπως αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 2.5.1.3. Συνεπώς, µέσα από µια τέτοια διαδικασία «διπλού βρόγχου», 

εικάζεται ότι οι προϋπάρχουσες αξίες, σχεδιασµοί, πρακτικές και επιχειρησιακοί 

κανόνες τίθενται υπό κριτική αµφισβήτηση.  
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Ειδικότερα και αναφορικά µε τη µελέτη περίπτωσης που εξετάζει η διδακτορική 

διατριβή, η αµφισβήτηση αυτού του είδους λαµβάνει χώρα µέσα από την επικοινωνία 

αλλά και τη διαλεκτική επίλυση των εργασιακών δυσκολιών, δίνοντας βάση 

πρωτίστως στην κοινωνική διάσταση της µεταλαµπάδευσης της γνώσης, και 

δευτερευόντως στην τεχνολογική υποδοµή, η οποία χρησιµοποιείται ως εργαλείο 

επίτευξης των στόχων και όχι ως αυτοσκοπός. ∆ηλαδή, η διοίκηση γνώσης πιθανώς 

να υφίσταται ως µια δυναµική διεργασία για την ανάπτυξη και αναζήτηση νέων 

εργασιακών πρακτικών, µέσα από τον διαδραστικό «στοχασµό στη δράση» αλλά και 

µέσα από την αµοιβαία αναθεωρητική µαθησιακή διαδικασία. Η δηµιουργία γνώσης 

συνεπώς δεν είναι, στην περίπτωση που µελετάται (ΟΣΕ Α.Ε), µια προσπάθεια απλής 

κωδικοποίησης και διάχυσης πληροφοριών, αλλά ούτε µια αλληλουχία διεργασιών 

που καθορίζονται στη βάση των προσωπικών αναζητήσεων των εργαζοµένων, παρά 

µια δυναµική οργανωσιακή συνεργατική ακολουθία, στοχεύοντας στην 

αλληλεπίδραση, αλλά και στην πειθώ άλλων, κάτι στο οποίο κατατείνει µια 

αντίστοιχη θεώρηση των Venters, (2002) και Venters, et al (2002). Οι συγγραφείς 

αυτοί δηλαδή, διατυπώνουν µε σαφήνεια τη βασική αρχή στην οποία στηρίζεται το 

υβριδικό «παράδειγµα», αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία των διαπροσωπικών 

σχέσεων στη δηµιουργία, διάχυση και ανάπτυξη της γνώσης εντός των οργανισµών. 

Επίσης, υπό µια στρατηγική προοπτική, ειδικότερα και για τη µελέτη περίπτωσης, 

απαιτείται ένα σύστηµα διοίκησης γνώσης το οποίο θα αποτελεί το εργαλείο, µέσω 

του οποίου τα άτοµα θα υποβοηθούνται να καινοτοµήσουν και να εφεύρουν νέες 

διατηρήσιµες µεθόδους, για την αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών τους.  

Ωστόσο, η έννοια της διατηρησιµότητας στην προκειµένη περίπτωση της 

παρούσας µελέτης εµφανίζεται µε µια δυική µορφή. Σε πρώτη φάση, ο προφανής και 

αντικειµενική επιδίωξη ενός συστήµατος διοίκησης γνώσης είναι η διατηρησιµότητα 

της γνώσης εντός του οργανισµού, µέσω της µεταλαµπάδευσης κρίσιµων 

πληροφοριών σε νέο προσωπικό. Η υποκειµενική όµως επιδίωξη, σε δεύτερη φάση, 

συνδέεται υποσυνείδητα µε τη διατηρησιµότητα των παραχθέντων αντικειµένων, και 

του πως αυτή επιδρά τόσο στην εργασιακή ευσυνειδησία, όσο και στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων οµάδων εργασίας.  
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4.2.2   Η ανάλυση του μοντέλου  του υβριδικού «παραδείγματος».  

 

Η βάση στην οποία οικοδοµείται το προτεινόµενο µοντέλο του υβριδικού 

«παραδείγµατος» που υποστηρίζεται από την παρούσα διδακτορική διατριβή είναι το 

µοντέλο δηµιουργίας γνώσης SECI των Nonaka & Takeuchi (1995). Το µοντέλο 

αυτό, παρόλο που µε βάση την βιβλιογραφική µελέτη αναλύθηκε στα πλαίσια του 

λειτουργικού «παραδείγµατος», εκτιµάται ότι επειδή ακριβώς βασίζεται στο 

µετασχηµατισµό της ρητής σε άρρητη γνώση και επειδή λαµβάνει υπόψη του το ρόλο 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην δηµιουργία και ανταλλαγή της γνώσης, 

αποτελεί το βέλτιστο υπόβαθρό για την οικοδόµηση του υβριδικού µοντέλου. 

Ειδικότερα, τρία είναι τα βασικά σηµεία του υβριδικού «παραδείγµατος», όπως 

προτείνεται στην παρούσα διατριβή, τα οποία αποτελούν µια νέα προσθήκη στη 

λογική του µοντέλου SECI και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.  

Το πρώτο σηµείο εντοπίζεται στην δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος 

επικοινωνίας-επαφής (contact), µεταξύ των εργαζοµένων, αποσκοπώντας στην 

µετάδοση γνώσης από το έµπειρο (tacit-oriented) στο νέο προσωπικό (explicit-

oriented), δύο ετερογενείς οµάδες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

Το δεύτερο σηµείο εντοπίζεται στο ρόλο της βιοµηχανικής εκπαίδευσης, ή 

γενικότερα της κατάρτισης τόσο στη διατηρησιµότητα των γνωστικών κεφαλαίων 

στους οργανισµούς, όσο και στην εν γένει ανάπτυξη του προσωπικού.  

Το τρίτο στοιχείο, έχει να κάνει µε την «αποθεµατοποίηση» της γνώσης, ή 

διαφορετικά τις διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στη δηµιουργία βάσεων γνώσης 

για µελλοντικές χρήσεις. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 

περιλαµβάνοντας µεθόδους και πρακτικές τόσο του διερµηνευτικού, όσο και του 

λειτουργικού «παραδείγµατος». Επίσης, απαιτείται τόσο η συνδροµή των παλαιών 

εργαζοµένων για την µετατροπή της άρρητης γνώσης τους σε ρητές µορφές 

αξιοποιήσιµων στοιχείων, όσο και της σύγχρονης τεχνολογία για τη δηµιουργία των 

απαραίτητων προτύπων κωδικοποίησης. Συνεπώς, µε βάση τους στόχους και 

επιδιώξεις της παρούσας διατριβής, ένα θεωρητικό πλαίσιο της υβριδικής 

προσέγγισης θα πρέπει να περικλείει και τα τρία αυτά στοιχεία. 

Επίσης, κατ’ αντιστοιχία µε το µοντέλο SECI και τις θεωρήσεις περί του 

περιβάλλοντος «ba», το οποίο προσφέρει το υπόβαθρο για την επιτυχή ολοκλήρωση 

των συγκεκριµένων βηµάτων στις διαδικασίες δηµιουργίας γνώσης και εντός του 

οποίου συντελούνται όλες οι «µετατροπές» γνώσης, στο σκεπτικό της υβριδικής 
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θεωρίας πρέπει να εισαχθούν και δύο νέες µορφές «ba». ∆ηλαδή, στους τέσσερις 

τύπους «ba» των Nonaka & Konno (1998), α) το δηµιουργικό (Originating) «ba», β) 

το αλληλεπιδρών (Interactive) «ba», γ) το αυτοµατοποιηµένο (Cyber) «ba» και δ) το 

ασκούµενο (Exercising) «ba» πρέπει να προστεθεί ε) το «επικοινωνιακό ba», το οποίο 

αποτελεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη επικοινωνίας-επαφής µεταξύ των 

εργαζοµένων και στ) το «αποθεµατικό ba», το οποίο αποτελεί την «περιβαλλοντική» 

βάση στην οποία χτίζεται το σύστηµα αποθήκευσης-αποθεµατοποίησης της γνώσης 

για τις µελλοντικές γενιές εργαζοµένων. Στο σχήµα 4.1 απεικονίζονται σχηµατικά τα 

έξι στάδια του µοντέλου της υβριδικού «παραδείγµατος», το οποίο υποστηρίζει η 

παρούσα διδακτορική διατριβή. Ωστόσο, παρόλο που το θεωρητικό πλαίσιο του 

υβριδικού «παραδείγµατος» αποτελεί εκ πρώτης όψεως µια επαύξηση στο 

παραδοσιακό µοντέλο SECΙ των Nonaka & Takeuchi (1995), οι διαφορές είναι 

βαθύτερες. 

 

 

 

Σχήµα 4.1: Το προτεινόµενο µοντέλο της υβριδικής θεωρίας 
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Ειδικότερα, το µοντέλο SECI επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις διαδικασίες και 

λιγότερο στην ανάλυση των σχέσεων για την δηµιουργία νέας γνώσης. Αντίθετα, το 

µοντέλο της υβριδικής θεωρίας δίνει µεγάλη βαρύτητα στην δηµιουργία 

περιβάλλοντος κατάλληλου για επικοινωνιακή επαφή των στελεχών των 

επιχειρήσεων, ενώ θεωρεί ότι η κινητήρια δύναµη για όλους τους µετασχηµατισµούς 

γνώσης είναι οι σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων. Εντούτοις, σύµφωνα µε τους Riva 

& Galimberti (1998), και Παναγιωτοπούλου (1997), οι σχέσεις µεταξύ των 

εργαζοµένων δεν είναι δυνατόν να υφίστανται, ή και να αναπτυχθούν χωρίς την 

ύπαρξη της «βασικής» επικοινωνίας. Αυτή ακριβώς τη «σπίθα» της επικοινωνίας 

µεταξύ των εργαζοµένων θεωρεί η υβριδική θεωρία στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, ως την απαρχή λειτουργίας της. Χωρίς τη «σπίθα» αυτή, δεν είναι δυνατή 

η δηµιουργία της σπείρας γνώσης. Η σηµασία δε της σπίθας επικοινωνίας είναι 

ευκολότερα αντιληπτή στην περίπτωση που εξετάζει η διδακτορική διατριβή, καθώς 

αναφέρεται στην επικοινωνιακή επαφή µεταξύ ετερογενών οµάδων εργαζοµένων 

(παλαιό και νέο προσωπικό). Με άλλα λόγια, το µοντέλο της υβριδικής θεωρίας δίνει 

βαρύτητα στην ανάπτυξη του «επικοινωνιακού ba» το οποίο θα ωθήσει µε τη σειρά 

του την ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών.  

Επιπρόσθετα, αναφορικά µε την ανάλυση το µοντέλου του υβριδικού 

«παραδείγµατος», το «επικοινωνιακό ba» αποτελεί το πρώτο στάδιο (στάδιο 1 στο 

σχήµα 4.1), το σηµείο εκκίνησης δηλαδή της σπείρας γνώσης, κατ’ αναλογία µε την 

ορολογία των Nonaka & Takeuchi (1995). Ωστόσο, η σπείρα γνώσης και οι 

µετασχηµατισµοί που την ακολουθούν, αποτελούν µια αέναη διαδικασία. 

Μετά την δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επικοινωνίας µεταξύ των 

εργαζοµένων, στο δεύτερο στάδιο του µοντέλου, το οποίο λαµβάνει χώρα στο 

«αλληλεπιδρών ba», ακολουθεί η διαδικασία της εξωτερίκευσης, κατά την οποία το 

προσωπικό εξωτερικεύει µορφές άρρητης γνώσης, δηµιουργώντας ρητά σύνολα 

δοµηµένων πληροφοριών. Αυτό το στάδιο στο θεωρητικό µοντέλο της υβριδικής 

θεώρησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση όπου τα συστήµατα διοίκησης 

γνώσης αποσκοπούν στην µεταλαµπάδευση γνώσης µεταξύ παλαιών και νέων 

εργαζοµένων. 

Συνεχίζοντας, στο τρίτο στάδιο, το οποίο λαµβάνει χώρα στο «αυτοµατοποιηµένο 

ba», το µοντέλο του υβριδικού «παραδείγµατος» ενσωµατώνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο στάδιο του «συνδυασµού» (combination), σε αντίθεση µε το µοντέλο 
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SECI το οποίο δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης, παρά την 

ενσωµατώνει στις διαδικασίες µετατροπής γνώσης. Επιπλέον στο στάδιο αυτό, η 

εκπαιδευτική διαδικασία διαχωρίζεται σε δύο βασικά υπο-στάδια. Το υπο-στάδιο της 

παθητικής εκπαίδευσης και το υπο-στάδιο της δυναµικής εκπαίδευσης µέσα από την 

πράξη. Στο τέλος, το συνδυαστικό στάδιο ολοκληρώνεται από το πρώτο µέρος της 

διαδικασίας «διπλού βρόγχου» σύµφωνα µε το σκεπτικό του Argyris (1991; 1995). 

Ουσιαστικά δηλαδή, το πρώτο µέρος της διαδικασίας του διπλού βρόγχου είναι η 

διαδικασία της συνειδητοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου η άρρητη 

γνώση µετατρέπεται σε ένα άλλο είδος άρρητης γνώσης µέσα από την 

προσωποποιηµένη κωδικοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Έτσι, τα τρία 

υπο-στάδια που περιγράφηκαν, δηλαδή το υπο-στάδιο της παθητικής εκπαίδευσης, το 

υπο-στάδιο της δυναµικής εκπαίδευσης µέσα από την πράξη και το υπο-στάδιο της 

συνειδητοποίησης (πρώτο βήµα του «διπλού βρόγχου») αποτελούν τη συνολική 

διαδικασία του «συνδυασµού», η οποία λαµβάνει χώρα στο «αυτοµατοποιηµένο ba».  

Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχει ένας αριθµός 

επιστηµόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις των διαφορετικών 

προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι ποικίλες, ανάλογα µε το βαθµό 

στον οποίο τα προγράµµατα αυτά αναβαθµίζουν την οργανωσιακή δέσµευση των 

εργαζοµένων (Balfour & Weschler, 1996; Meyer & Allen, 1997; Miner, 2005; Porter 

et al., 1974; Sutermeister, 1969). Επιστηµολογικά, η οργανωσιακή δέσµευση των 

εργαζοµένων αναφέρεται γενικά στον ψυχολογικό δεσµό του εργαζοµένου µε την 

επιχείρηση στην οποία εργάζεται (Balfour & Weschler, 1996). Επίσης, η 

οργανωσιακή δέσµευση, µέσα από την επιστηµονική βιβλιογραφία, φαίνεται να 

εξαρτάται από πολλούς άλλους κρίσιµους παράγοντες, όπως για παράδειγµα η 

ικανοποίηση από την εργασία και η οργανωσιακή ταυτότητα, ή αλλιώς ειπωµένη, η  

αίσθηση της ενότητας των οργανισµών (Giffords, 2009; Mottaz, 1987; Porter, & 

Smith, 1970; Porter &Smith, 1970). Συµπερασµατικά, υπάρχουν µορφές εκπαίδευσης 

οι οποίες βελτιώνουν σηµαντικά το αίσθηµα της οργανωσιακής δέσµευσης των 

εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα οι εκπαιδεύσεις εκτός του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος (εκπαίδευση σε χώρους µακριά από την επιχείρηση), ή εκπαίδευση η 

οποία προσδίδει νόηµα στην εργασία των ατόµων και εξασφαλίζει µια µακρόπνοη 

προοπτική στους οργανισµούς (Meyer & Allen, 1997; Bartel, 1994; Lynch, 1994). 
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Το τέταρτο στάδιο, λαµβάνει χώρα στο «ασκούµενο ba», το οποίο αποτελεί 

κρίσιµο καταλυτικό παράγοντα για την αποτελεσµατική διαδικασία της 

εσωτερίκευσης. Στο στάδιο αυτό, λαµβάνει χώρα η εσωτερίκευση, όπου η ρητή 

γνώση µετατρέπεται σε άρρητη, µέσα από την προσωπική ενασχόληση µε το 

αντικείµενο της εργασίας, δηµιουργώντας προσωπικά πρότυπα και ακολουθίες 

σκέψης, βασισµένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία είναι γνωστά ως 

«διανοητικοί χάρτες» (Argyris, 1991). Ειδικότερα, το «ba» αυτής της µορφής πρέπει 

να εστιάζεται στην παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού και γενικότερα υποδοµών, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η διαδικασία της εσωτερίκευσης, 

παρέχοντας στον εργαζόµενο όλα εκείνα τα µέσα προκειµένου να πειραµατιστεί και 

να καταλήξει στις βέλτιστες προσωπικές µεθόδους εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης, 

στο στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα το δεύτερο µέρος της διαδικασίας τους «διπλού 

βρόγχου», κατά το οποίο ο εργαζόµενος µετά την πρώτη εµπειρία του συνδυαστικού 

σταδίου, ουσιαστικά «επαναδιαπραγµατεύεται» την ρητή γνώση που προσέλαβε 

µέσω της εκπαίδευσης και την µετατρέπει σε άρρητες γνωσιακές δοµές, αλλά µέσα 

από το φίλτρο του πειραµατισµού και της προσωπικής ενασχόλησης µε την εργασία. 

Ταυτόχρονα, οι εργαζόµενοι προκαλούν και αµφισβητούν τους «διανοητικούς 

χάρτες» τους οποίους είχαν διαµορφώσει στα προηγούµενα στάδια και µε τον τρόπο 

αυτό δηµιουργούν µια αποκρυσταλλωµένη, προσωρινή όµως γνώση, η οποία θα τεθεί 

πάλι υπό αµφισβήτηση στον επόµενο κύκλο κ.ο.κ. 

Στο πέµπτο στάδιο του µοντέλου λαµβάνει χώρα η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης, κατά την οποία οι εργαζόµενοι µε βάση κατάλληλες 

οργανωσιακές δοµές κοινωνικοποιούν την άρρητη γνώση τους µετατρέποντας την σε 

άρρητης µορφής δεδοµένα, τα οποία προσλαµβάνονται από τους άλλους 

εργαζόµενους µέσα από προγράµµατα µαθητείας αλλά και εργασιακής 

συναναστροφής. Το στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα στο «δηµιουργικό ba», το οποίο 

στοχεύει στην ευκολότερη µετάδοση αυτού του είδους πληροφοριών. Στη βάση αυτή, 

οι «εκθέσεις γνώσης» αποτελούν µια δοκιµασµένη και επιτυχηµένη µέθοδο ανάδειξης 

των προσωπικών επιτευγµάτων στα οργανωσιακά πλαίσια (Gray, 2001). 

Τέλος, στο έκτο στάδιο του µοντέλου, λαµβάνει χώρα η αποθεµατοποίηση της 

γνώσης, κατά την οποία είτε το παλαιό προσωπικό των οργανισµών µετατρέπει την 

άρρητη γνώση του σε ρητές κωδικοποιηµένες πληροφοριακές βάσεις, είτε οι 

οργανισµοί προσλαµβάνουν εξωτερική γνώση σε ρητή µορφή και την µετατρέπουν 
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σε ρητές βάσεις γνώσης, επεξεργασµένες µέσα από το οργανωσιακό φίλτρο 

(πρόσληψη γνώσης από προµηθευτές, πελάτες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια). 

Ενίοτε όµως, µπορούν να συµβούν και τα δύο παραπάνω ενδεχόµενα. Το τελευταίο 

αυτό στάδιο λαµβάνει χώρα µέσα στο «αποθεµατικό ba» το οποίο στην προκειµένη 

περίπτωση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό στοιχεία από το «λειτουργικό παράδειγµα» 

εξαιτίας του αναβαθµισµένου ρόλου της τεχνολογικής υποδοµής και της 

κωδικοποίησης.  

Ολοκληρώνοντας, σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνονται αντιληπτές 

οι διαφορές του προτεινόµενου υβριδικού µοντέλου µε το µοντέλο των Nonaka & 

Takeuchi (1995).  Ωστόσο όµως, οποιαδήποτε κριτική στο θεµελιακό αυτό µοντέλο 

πρέπει να λάβει υπόψη της τις συνθήκες υπό τις οποίες δηµιουργήθηκε. Ειδικότερα, ο 

Nonaka προσπάθησε να παρουσιάσει τις εξελίξεις των Ιαπωνικών επιχειρήσεων στη 

διοίκηση γνώσης. Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούσαν και αποτελούν παγκόσµιους 

οικονοµικούς κολοσσούς, για τους οποίους τόσο οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, όσο 

και η επικοινωνία ήταν και είναι «αυτονόητα δεδοµένα» στο δρόµο για την 

επιχειρηµατική αριστεία. Συνεπώς, στο µοντέλο SECI, η επικοινωνία µεταξύ των 

εργαζοµένων δρα ως µια αυτονόητα υφιστάµενη «αλυσίδα», η οποία κινεί το µοντέλο 

για την παραγωγή γνώσης, σε αναλογία µε την κίνηση που προκαλεί η «αλυσίδα του 

ποδηλάτου» (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ωστόσο, το αίτιο που προκαλεί την κίνηση 

αυτής της αλυσίδας στο µοντέλο SECI δεν διευκρινίζεται. Κατ’ αναλογία, στο 

µοντέλο της υβριδικής θεωρίας (προτεινόµενο µοντέλο), η επικοινωνία λειτουργεί και 

πάλι ως µια αλυσίδα η οποία θέτει σε κίνηση το µηχανισµό δηµιουργίας γνώσης, µε 

τη διαφορά ότι η επαφή µεταξύ των εργαζοµένων δε θεωρείται αυτονόητη, αλλά 

πρέπει να εδραιωθεί µε προσπάθεια, διότι διαφορετικά δεν θα υφίσταται η δηµιουργία 

γνώσης. Παρόλα αυτά, το αίτιο που δηµιουργεί την κίνηση της αλυσίδας στο µοντέλο 

της υβριδικής προσέγγισης, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή, είναι 

σχετικά καθορισµένο και αφορά την ανάγκη µετάδοσης γνώσης µεταξύ ετερογενών 

οµάδων εργαζοµένων. Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης, ωθείται η δηµιουργία 

κλίµατος κοινωνικής ανεπίσηµης επαφής µεταξύ των εργαζοµένων.  

Συµπερασµατικά, στην περίπτωση της εξαιρετικά ευµετάβλητης Ελληνικής 

πραγµατικότητας, τα στοιχεία της επικοινωνίας και της ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης δεν θεωρούνται a priori υφιστάµενα και οι επιχειρήσεις πρέπει να 

δώσουν µάχες για την εδραίωσή τους. Επιπρόσθετα, ακόµη και σε άλλες χώρες όπου 
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η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί συνειδητά ένα σηµαντικό παράγοντα 

εξέλιξης της επαγγελµατικής εξέλιξης των εργαζοµένων, εκτιµάται ότι η 

ενσωµάτωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε ένα υβριδικό µοντέλο διοίκησης 

γνώσης θα τις καταστήσει αναπόσπαστο µέρος µιας µακρόπνοης στρατηγικής 

επιλογής η οποία θα αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάπτυξη των γνωστικών 

κεφαλαίων των οργανισµών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενσωµατώθηκε στο µοντέλο της υβριδικής 

προσέγγισης. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του µοντέλου 

παίζουν οι οργανωσιακοί πόροι, οι οργανωσιακές δοµές και τελικά οι σχέσεις µεταξύ 

των εργαζοµένων, οι οποίες αποτελούν και τον κινητήριο παράγοντα της υβριδικής 

σπείρας γνώσης. Οι τρείς αυτοί αλληλοεξαρτώµενοι παράγοντες στα πλαίσια µιας 

υβριδικής προσέγγισης θα πρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, το οποίο 

συµβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της δηµιουργίας γνώσης (Nonaka et al., 2000).  

Συµπερασµατικά, µε βάση την ανάλυση της υβριδικής προσέγγισης, όπως 

υποστηρίζεται στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, σχεδιάζεται το 

µοντέλο της «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». 

 

4.3  Ο σχεδιασμός του μοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» 

 

Ο σχεδιασµός του προτεινόµενου από τη διδακτορική διατριβή µοντέλου διοίκησης 

γνώσης, το επονοµαζόµενο ως «Επικοινωνιακός και Γνωσιακός Υποκινητής», 

εκτιµάται ότι θα πρέπει να αποτελεί την µοντελοποιηµένη έκφραση των βασικών 

αρχών του υβριδικού «παραδείγµατος».   

Η βασική µορφή του µοντέλου, η οποία προέκυψε κυρίως στη βάση του 

βιβλιογραφικού και ερευνητικού «κενού» (κεφάλαιο 4.2) σύµφωνα και µε την διεθνή 

ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία, επικεντρώνεται στο σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός 

απλού εκτελεστικά µοντέλου, το οποίο ενδεχοµένως να είναι σε θέση να επιφέρει 

τόσο ικανοποιητική µεταβολή της παραγωγικότητας, όσο και  βελτίωση στην 

αποτελεσµατικότητα διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων των οργανισµών. Ωστόσο, 

το µοντέλο ενδείκνυται ιδιαίτερα για επιχειρήσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν 
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προβλήµατα έντονου γνωσιακού «κενού» ανάµεσα σε παλαιό και 

νεοπροσλαµβανόµενο  προσωπικό. 

Επίσης, ο σχεδιασµός του µοντέλου στοχεύει ευλόγως και στην διερεύνηση των 

ερευνητικών ερωτηµάτων – υποθέσεων, που οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, 

η τελική διαµόρφωση του µοντέλου «ΕΓΥ», εξειδικεύτηκε εν µέρει και στην µελέτη 

περίπτωσης του ΟΣΕ Α.Ε. (η εξειδίκευση αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.1.2), 

µιας επιχείρησης µε συσσωρευµένα προβλήµατα, η οποία καθυστέρησε να προσλάβει 

το απαραίτητο προσωπικό, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εργασιακή και 

οργανωσιακή συνέχεια. Εντούτοις, ο βασικός κορµός του µοντέλου θεωρείται ότι 

παραµένει σε όλες τις περιπτώσεις αµετάβλητος. Αυτό όπως που ενδεχοµένως πρέπει 

να µεταβάλλεται είναι οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες στα επιµέρους στάδια του 

µοντέλου, οι οποίες και θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ανάγκες της περίπτωσης 

που διερευνάται κάθε φορά. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε το σκεπτικό σχεδιασµού του µοντέλου, η διεθνής 

βιβλιογραφία παρέχει µια σηµαντική πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Συγκεκριµένα,  

οι  Liebowitz & Megbolugbe (2003) περιγράφουν µερικά παραδείγµατα µεθόδων 

διοίκησης γνώσης τα οποία χρησιµοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις, αναλύοντας 

παράλληλα τόσο τη δυσκολία εφαρµογής τους, όσο και τη συνθετότητα χρήσης. Στον 

πίνακα 4.2 παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες από αυτές τις µεθόδους. 

Σηµαντικότερα παραδείγµατα µεθόδων θεωρούνται οι συναντήσεις για ανταλλαγή 

άρρητης γνώσης, η εφαρµογή τεχνικών αναζήτησης γνώσης µέσα από κείµενα και 

δεδοµένα (knowledge mining and Data mining), και η κωδικοποίηση της γνώσης και 

της πληροφορίας σε δεξαµενές γνώσης (Nonana & Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 

2000). 

Ο Gray (2001) αναφέρει επίσης κάποιες διαδεδοµένες πρακτικές διοίκησης 

γνώσης οι οποίες έχουν τη βάση τους στις επιτυχηµένες εφαρµογές αντίστοιχων 

συστηµάτων από το βιοµηχανικό χώρο. Η πρώτη πρακτική σχετίζεται µε την τυπική 

εκπαίδευση (formal training), κάτι το οποίο υποστηρίζει ένθερµα η θεωρία της 

υβριδικής προσέγγισης στη διοίκηση γνώσης, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Σύµφωνα 

µε τον Gray (2001), τα στελέχη παρακολουθούν οργανωµένα µαθήµατα όπου τους 

παρέχεται υποστηρικτικό υλικό για την εκπαίδευσή τους σε ένα συγκεκριµένο θέµα. 

Το υλικό παρουσιάζεται συνήθως από ειδικούς στο συγκεκριµένο θέµα και µπορεί να 

είναι ή να µην είναι εργαζόµενοι της επιχείρησης. Υπάρχουν περιπτώσεις που η 
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παρουσίαση του υλικού γίνεται µέσω υπολογιστή ή µέσω προβολής video χωρίς την 

παρουσία κάποιου ειδικού. Η τυπική εκπαίδευση µπορεί να περιλαµβάνει και 

αξιολόγηση της ποιότητας της παρουσίασης µε εκτίµηση του ποσοστού των γνώσεων 

που κατανοήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών και 

διπλωµάτων επιτυχούς παρακολούθησης για τους συµµετέχοντες.  

Η δεύτερη επιτυχηµένη πρακτική διοίκησης γνώσης είναι οι «εκθέσεις γνώσης» 

(knowledge fairs), στοιχείο επίσης το οποίο περιλαµβάνεται στην υβριδική θεωρία, 

καθώς αποτελεί µια βασική µέθοδο κοινωνικοποίησης της γνώσης. Οι «εκθέσεις» 

γνώσης είναι µια µορφή εσωτερικών εµπορικών εκθέσεων που πραγµατοποιούνται 

από τους εργαζόµενους για τους εργαζόµενους. Σε ένα σχετικά χαλαρό κλίµα οι 

εργαζόµενοι στήνουν «περίπτερα» όπου «εκθέτουν» τα επιτυχηµένα αποτελέσµατά 

τους και µοιράζονται βέλτιστες πρακτικές. Ο Boddy et al., (2004), εκτιµά επίσης ότι 

οι εκθέσεις γνώσης βοηθούν στην αυθόρµητη ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των 

εργαζοµένων οι οποίοι δεν θα είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επικοινωνία σε στην 

καθηµερινή τους εργασία. Επίσης, υποστηρίζει ότι γνώσης φέρνουν τους 

εργαζόµενους πιο κοντά, χωρίς να καθορίζεται ποιος θα πρέπει να µιλήσει µε ποιόν, 

δίνοντας στους εργαζόµενους τη δυνατότητα να περιπλανηθούν, να σχηµατίσουν 

«πηγαδάκια» και να µιλήσουν.  

Η τρίτη επιτυχηµένη πρακτική διοίκησης γνώσης που έχει υιοθετηθεί από πολλές 

επιχειρήσεις υποστηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και αναφέρεται στην 

«αποθεµατοποίηση» της γνώσης. Οι Stair & Reynolds (2007), θεωρούν ότι οι 

«δεξαµενές γνώσης» (knowledge repositories) αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης µε στρατηγικό προσανατολισµό. Οι δεξαµενές 

γνώσης είναι δοµηµένες συλλογές από έγγραφα που συχνά είναι γραµµένα από 

ειδικούς της ίδιας της επιχείρησης. Ο σκοπός τους είναι η διοχέτευση της γνώσης και 

εµπειρίας του συγγραφέα σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Τα έγγραφα των δεξαµενών 

γνώσης συχνά κατηγοριοποιούνται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων µε βάση το 

τµήµα της επιχείρησης, αν αφορούν συγκεκριµένο έργο ή µε βάση κάποιο άλλο θέµα 

και καταχωρούνται αλφαβητικά για να είναι εύκολη η αναζήτησή τους από τους 

εργαζόµενους.  

Εστιάζοντας επίσης στην επικοινωνιακή συνιστώσα της διάχυσης γνώσης, o Gray 

(2001), αναφέρει άλλες δύο χαρακτηριστικές µεθόδους προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συνεπώς, η τέταρτη επιτυχηµένη πρακτική διοίκησης γνώσης βασίζεται στη 
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δηµιουργία των «κοινωνιών πρακτικής» (communities of practice).  Οι κοινωνίες 

πρακτικής προκύπτουν φυσικά τόσο µέσα στον οργανισµό όσο και ανάµεσα σε 

διαφορετικούς οργανισµούς. Οι εργαζόµενοι που είναι ειδικοί σε κοινά θέµατα, που 

ασχολούνται µε µια κοινή διαδικασία, ή που ενδιαφέρονται να λύσουν παρόµοιου 

τύπου προβλήµατα αυθόρµητα ενώνονται για να ανταλλάξουν ιδέες. Οι οµάδες 

ενδιαφέροντος δίνουν την ευκαιρία για την συζήτηση προβληµάτων, νέων γεγονότων 

και συνεχιζόµενων θεµάτων.  

 

Πίνακας 4.2 : Παραδείγµατα µεθόδων διαχ. γνώσης (Liebowitz & Megbolugbe, 2003) 
 

Λύσεις διοίκησης γνώσης Συνθετότητα χρήσης ∆υσκολία ανάπτυξης 
Συχνές συναντήσεις για ανταλλαγή 

άρρητης γνώσης (π.χ. γεύµατα, σεµινάρια, 
συνεδριάσεις). 

Χαµηλή - προσπάθεια για 
µεγιστοποίηση ανταλλαγής άρρητης 

γνώσης 
Χαµηλή 

Εξέλιξη του δικτύου του οργανισµού 
(intranet): chat rooms, διαδικτυακοί 
πίνακες ανακοινώσεων, οµάδες 

ενδιαφέροντος, τεχνολογικά club κτλ. 

Χαµηλή - προσπάθεια για 
µεγιστοποίηση ανταλλαγής άρρητης 
γνώσης σε εικονικό περιβάλλον 

Χαµηλή 

∆ιαδικτυακή πύλη στην ιστοσελίδα του 
οργανισµού που παρέχει εντοπισµό 

επιχειρηµατικής γνώσης. 
Χαµηλή Χαµηλή µε µέτρια 

Κωδικοποίηση γνώσης και πληροφορίας 
σε «δεξαµενές» γνώσης, βέλτιστες 

πρακτικές,  βάσεις δεδοµένων µε εµπειρία 
που αποκτήθηκε. 

Χαµηλή µε µέτρια Μέτρια 

Εντοπισµός γνώσης και διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων µε έµπειρα συστήµατα, 
έξυπνα συστήµατα, τεχνολογίες video 

streaming κ.τλ. 

Χαµηλή µε µέτρια Μέτρια µε υψηλή 

Εφαρµογή τεχνικών αναζήτησης γνώσης 
µέσα από κείµενα και δεδοµένα (data and 

text mining). 
Μέτρια Υψηλή 

Χρήση έξυπνων συστηµάτων για χτίσιµο 
προφίλ χρηστών και προώθηση της 
κατάλληλης πληροφορίας και γνώσης 

στον κατάλληλο χρήστη. 

Μέτρια Μέτρια µε υψηλή 

 

 

Τέλος, η πέµπτη επιτυχηµένη πρακτική διοίκησης γνώσης σύµφωνα µε τον Gray 

(2001), αναφέρεται στις αίθουσες συνοµιλίας (talk rooms). Οι αίθουσες συνοµιλίας 

είναι χώροι συνεστίασης όπου τα στελέχη της επιχείρησης αναµένεται να 

επισκεφτούν για 20 περίπου λεπτά σαν ένα φυσιολογικό µέρος της καθηµερινής 
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εργασίας τους. Σ’ αυτούς τους χώρους δεν πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις και δεν 

υπάρχουν οργανωµένες συζητήσεις. Η προσδοκία ότι τα στελέχη θα πάνε σ’ αυτές τις 

αίθουσες και θα συζητήσουν για την τρέχουσα εργασία τους µε όποιον βρουν, και 

αυτές οι αυθόρµητες συζητήσεις θα επιτρέψουν την ανταλλαγή γνώσης και τελικά 

την δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση. 

Οι Davenport & Prusak (1998), επίσης παρουσιάζουν αντίστοιχες πρακτικές, 

στοχεύοντας στο σχεδιασµό και εφαρµογή  συστηµάτων διοίκησης γνώσης τόσο για 

εταιρίες «εξοικειωµένες» µε τον όρο και τις απαιτήσεις της γνώσης, όσο και για 

επιχειρήσεις των οποίων η επαφή µε διοίκηση γνωστικών κεφαλαίων περιορίζεται 

στην τυχαία ανάγνωση κάποιων άρθρων εφηµερίδων ή περιοδικών από ανώτατα 

στελέχη τα οποία επιτελούν διοικητικά καθήκοντα.    

Συνεπώς, µε βάση τις αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά κυρίως µε 

βάση τα χαρακτηριστικά του υβριδικού «παραδείγµατος» στη διοίκηση γνώσης, το 

οποίο υποστηρίζει η παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε το µοντέλο 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». Ειδικότερα, το µοντέλο που 

παρουσιάζεται αποτελεί την πρακτική απεικόνιση των βασικών αρχών της υβριδικής 

προσέγγισης στη διοίκηση γνώσης (σχήµα 4.1). Συνεπώς, απαρτίζεται από 6 

διαδοχικά στάδια. Τα στάδια αυτά είναι: 

1. ∆ηµιουργία chat rooms-talk rooms για γενικότερες οµάδες ενδιαφέροντος. Το 

πρώτο αυτό στάδιο του µοντέλου έχει ως αντικειµενικό στόχο την δηµιουργία 

καναλιών επικοινωνίας µεταξύ παλαιών και νέων εργαζοµένων. Ειδικότερα, 

επιχειρείται ο «εξαναγκασµός» ανθρώπων, µε διαφορετικά ή και ίδια ενδιαφέροντα, 

να µιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις ή απλώς να επικοινωνήσουν µαθαίνοντας ο 

ένας τον άλλο. 

2. Συχνές συναντήσεις για ανταλλαγή άρρητης γνώσης. Το δεύτερο στάδιο του 

µοντέλου έχει ως αντικειµενικό στόχο την ανταλλαγή άρρητης γνώσης µεταξύ των 

εργαζοµένων µε κατεύθυνση ροής γνώσης από το παλαιό προς το νέο προσωπικό. 

3. Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια. Το τρίτο στάδιο του µοντέλου έχει ως 

πρωτεύοντα αντικειµενικό στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων κυρίως των νέων 

υπαλλήλων, αλλά και δευτερευόντως την διεύρυνση των γνώσεων των παλαιών, οι 

οποίοι όµως καλούνταν να παίξουν το ρόλο του εισηγητή σε κάποιο ποσοστό των 

συναντήσεων. Στις υπόλοιπες συναντήσεις το ρόλο του εισηγητή καλούνταν να 

παίξουν στελέχη των διοικήσεων των οργανισµών, εξειδικευµένα στο κάθε 
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αντικείµενο.  Ωστόσο, ένας από τους «κρυφούς» στόχους του συγκεκριµένου σταδίου 

του µοντέλου είναι και η αναβάθµιση της οργανωσιακής δέσµευσης των 

εργαζοµένων, καθώς, όπως υποστηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι σε θέση να αναβαθµίσουν την 

οργανωσιακή τους δέσµευση (Balfour & Weschler, 1996; Meyer & Allen, 1997; 

Porter et al., 1974; Sutermeister, 1969).  Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι 

συναντήσεις στο τρίτο στάδιο πρέπει να έχουν έναν αυστηρό και τυπικό χαρακτήρα 

σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα στάδια.  

4. Σεµινάρια σε χώρους εκτός της επιχείρησης. Το τέταρτο στάδιο του µοντέλου 

έχει ως αντικειµενικό στόχο αφενός την ανάπτυξη των γνώσεων επάνω σε νέα 

ζητήµατα και νέες ερευνητικές περιοχές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εµπεδωθούν 

στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, και αφετέρου την ενδυνάµωση της οργανωσιακής 

δέσµευσης, η οποία πραγµατοποιείται µε την εκπαίδευση του προσωπικού µακριά 

από την έδρα του, θέµα το οποίο έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά στην αφοσίωση 

των εργαζοµένων στην επιχείρηση (Giffords, 2009; Meyer & Allen, 1997; Robbins, 

2004; Shore & Wayne, 1993). 

5. ∆ηµιουργία εκθέσεων γνώσης (knowledge fairs). Το πέµπτο στάδιο του 

µοντέλου έχει ως αντικειµενικό στόχο την παρουσίαση των επιτευγµάτων και 

ανταλλαγή εξειδικευµένων γνώσεων µεταξύ των τµηµάτων των οργανισµών, όχι 

τόσο για την ουσία των συγκεκριµένων θεµάτων τα οποία παρουσιάζονται και 

εντίθενται, όσο για τον τρόπο µε τον οποία τα εκάστοτε τµήµατα φτάνουν στο να 

χαρακτηρίσουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές επιδόσεις ως επιτεύγµατα, τα οποία 

θεωρείται σκόπιµο ότι πρέπει να εκτεθούν. ∆ηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο η γνώση 

αποκτάται ή δηµιουργείται, καλλιεργείται, επεκτείνεται και τελικώς οριστικοποιείται 

σε ένα απτό επίτευγµα, αποτελεί µια βασική ακολουθία επιτυχηµένων 

επιχειρηµατικών γνωστικών διαδικασιών και εκτιµάται ότι απαιτείται να εκτεθεί στις 

«εκθέσεις γνώσης». Συµπερασµατικά, οι εκθέσεις γνώσεις αποτέλεσαν τυπικές 

«εκθετικές» προσπάθειες των επιµέρους οµάδων ώστε να παρουσιάσουν στους 

υπολοίπους συναδέλφους τους διάφορα επιτεύγµατα, ως αποτέλεσµα συνεργασίας 

και ζύµωσης των πληροφοριών και των γνώσεων οι οποίες διακινούνταν στην 

εκάστοτε οµάδα µέσα σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, πρέπει να 

διασαφηνιστεί ότι  οι συναντήσεις σ’ αυτό το στάδιο του µοντέλου έχουν έναν 

«χαλαρό» χαρακτήρα σε σχέση µε τα προηγούµενα στάδια. 
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6. Προετοιµασία, διάρθρωση και δηµιουργία δεξαµενών γνώσης (knowledge 

repositories). Το έκτο στάδιο του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

υποκίνησης» έχει ως αντικειµενικό στόχο την προετοιµασία, διάρθρωση και 

δηµιουργία δεξαµενών γνώσεων. Όπως ήδη αναφέρθηκε από τον Gray (2001), οι 

δεξαµενές γνώσης είναι δοµηµένες συλλογές από έγγραφα που συχνά είναι γραµµένα 

από ειδικούς της ίδιας της επιχείρησης. Ο σκοπός τους είναι η διοχέτευση της γνώσης 

και εµπειρίας του συγγραφέα σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Τα έγγραφα των δεξαµενών 

γνώσης συχνά κατηγοριοποιούνται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων µε βάση το 

τµήµα της επιχείρησης, αν αφορούν συγκεκριµένο έργο ή µε βάση κάποιο άλλο θέµα 

και καταχωρούνται αλφαβητικά για να είναι εύκολη η αναζήτησή τους από τους 

εργαζόµενους (Gray, 2001). Για το σκοπό αυτό απαιτούνταν η συνεργασία στελεχών 

αλλά και τεχνιτών σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να δηµιουργηθούν βασικά 

εγχειρίδια τα οποία θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για µελλοντικές γενιές 

εργαζοµένων. Είναι ωστόσο αυτονόητο ότι σκοπός του σταδίου αυτού δεν είναι η 

κατασκευή απλών εγχειριδίων, παρά η δηµιουργία εκείνων των αρχείων τα οποία θα 

περιέχουν τις πληροφορίες εκείνες που  µέχρι σήµερα δεν ήταν δυνατόν να 

αξιολογήσει και να ιχνηλατήσει κανείς, καθώς «…βρισκόταν µόνο στο µυαλό των 

παλαιών κυρίως στελεχών, ως αποτέλεσµα εµπειρίας και ώριµης γνώσης…» 

(Kransdorff, 1998, σελ, 79). Με άλλα λόγια, βασική επιδίωξη αποτελεί η ενθάρρυνση 

των παλαιών εργαζοµένων να καταγράψουν «…τα «µυστικά» εκτέλεσης των 

διαφόρων εργασιών, τις ιδιαιτερότητες τους, τους εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης των  

επιθυµητών αποτελεσµάτων και τις προσωπικές «ανακαλύψεις» τους µέσα από την 

εµπειρία τόσων χρόνων…» (Senge, 1990, σελ.98). Η άρρητη λοιπόν πλευρά της 

γνώσης, συµπληρωµένη από το «ρητό» και ρεαλιστικό τρόπο περιγραφής τον οποίο 

χρησιµοποιεί το στελεχιακό δυναµικό της επιχείρησης, προκειµένου να «ερµηνεύσει» 

τα απόλυτα µηχανιστικά εγχειρίδια των κατασκευαστών του εκάστοτε υλικού, 

αποτελούν την ιδανική συνταγή για την δηµιουργία «γνωσιακών» εγχειριδίων, τα 

οποία θα µπορούσαν στο µέλλον να χρησιµοποιηθούν ως βασικοί παράγοντες 

διατήρησης και µετάδοσης γνώσης, συµβάλλοντας στην δηµιουργία οργανωσιακής 

µνήµης  (Aune 1967; Polanyi 1967).   

Συµπερασµατικά, τα δύο πρώτα στάδια του µοντέλου ακολουθούν το 

διερµηνευτικό παράδειγµα στα συστήµατα διοίκησης γνώσης, έχοντας ως 

πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων, 
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αλλά και τη δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανταλλαγή άρρητης γνώσης. Πιο 

συγκεκριµένα, τα δύο πρώτα στάδια ακολουθούν το διερµηνευτικό παράδειγµα σε 

πορεία παράλληλη µε τις «κοινωνίες πρακτικής», όπως υποστηρίχθηκαν από τον 

Gray, (2001). 

Ακολούθως, τα στάδια τρία και τέσσερα στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

οργανωσιακής δέσµευσης των εργαζοµένων, µέσα από δοµηµένα προγράµµατα 

παθητικής και δυναµικής εκπαίδευσης-κατάρτισης, όπως υποστηρίζει η υβριδική 

θεωρία. Ειδικότερα, τα στάδια τρία και τέσσερα χαρακτηρίζονται ως υβριδικά, 

περιλαµβάνοντας στοιχεία τόσο από το λειτουργικό, όσο και από το διερµηνευτικό 

«παράδειγµα». Συγκεκριµένα, η παθητική εκπαίδευση περιλαµβάνει στοιχεία 

«λειτουργικά», όπως η κωδικοποίηση της πληροφορίας, η οργάνωση της γνώσης σε 

βάσεις δεδοµένων και δοµηµένων σκέψεων σε έντυπα µέσα, αλλά ταυτόχρονα 

περιλαµβάνει και στοιχεία διερµηνευτικά, όπως για παράδειγµα η έννοια της 

«αντιληπτικότητας» αναφορικά µε την κατανόηση της διδασκαλίας και η έννοια της 

«απαραίτητης ποικιλίας» αναφορικά µε την διανοητική κωδικοποίηση και 

επεξεργασία των πληροφοριών που προσλαµβάνονται από το µαθητευόµενο.   

Αντίστοιχα, στην ίδια λογική το στάδιο της δυναµικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει 

στοιχεία και από τα δύο «παραδείγµατα» (λειτουργικό-διερµηνευτικό), µε τη διαφορά 

ότι στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται η έννοια της οργανωσιακής δέσµευσης, 

λειτουργώντας καταλυτικά στη βελτίωση της αντίληψης της σηµαντικότητας του 

εργαζοµένου για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. 

Τέλος, τα στάδια πέντε και έξι, προσεγγίζοντας το  λειτουργικό «παράδειγµα» 

στα συστήµατα διοίκησης γνώσης, µε την παράλληλη χρήση της υψηλής 

πληροφοριακής τεχνολογίας, στοχεύουν στην ανάπτυξη ρητών (σύµφωνα µε την 

θεώρηση των Nonaka & Takeuchi, 1995) βάσεων δεδοµένων, οι οποίες θα 

βρίσκονται στη διάθεση των υπαλλήλων, αλλά µε την παράλληλη εκµαίευση άρρητης 

γνώσης από το παλαιό προσωπικό των οργανισµών. Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία 

που συλλέγονται, δηµιουργούνται οι βάσεις-δεξαµενές γνώσης, µέσα από τα 

οργανωσιακά φίλτρα, αλλά και τις κατάλληλες για την κάθε περίπτωσης µεθόδους 

κωδικοποίησης και καταγραφής των πληροφοριών, όπως για παράδειγµα 

συναντήσεις για αναζήτηση πληροφοριών, συνεντεύξεις, τεστ καταγραφής µεθόδων 

εργασιών και βιντεοσκοπήσεις εκτέλεσης διαφόρων εργασιών. 



 
138 

 

4.4  Ερευνητικά ερωτήματα – υποθέσεις 
 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, την παρουσίαση των 

βασικών χαρακτηριστικών της υβριδικής θεωρίας, όπως υποστηρίζεται στα πλαίσια 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής, αλλά και του σχεδιασµού του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης», δηµιουργούνται ορισµένα ερευνητικά 

ερωτήµατα-υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές, την ορθότητα των οποίων διερευνά η 

παρούσα διδακτορική διατριβή, αναλύονται ακολούθως. 

 

Υπόθεση 1.  

Βασικό και πρωτεύον στοιχείο της υβριδικής προσέγγισης αποτελεί η ελεύθερη 

και δηµιουργική επικοινωνία µεταξύ των οργανωσιακών πόρων, κάτι το οποίο 

θεωρούν εξαιρετικά σηµαντικό ερευνητές όπως οι Argyris, (1991),  Nonaka & 

Takeuchi, (1995), και Venters, (2002). Στη βάση αυτή, σύµφωνα και το µοντέλο της 

υβριδικής θεωρίας που αναλύθηκε, η πρώτη υπόθεση αφορά αυτό ακριβώς το 

ζήτηµα.  

Υπόθεση 1: Η ανάπτυξη κλίµατος ανεπίσηµης επικοινωνίας µεταξύ των 

εργαζοµένων βελτιώνει την παραγωγικότητα τους. 

Πράγµατι, αυτό το οποίο αποτελεί και το εναρκτήριο στάδιο της υβριδικής 

προσέγγισης στη διοίκηση της γνώσης (σχήµα 4.1), είναι η εδραίωση µιας 

ανεπίσηµης κυρίως επικοινωνίας-επαφής µεταξύ των εργαζοµένων. Η επιδίωξη αυτή 

βασίζεται στο γεγονός ότι ένας από τους αντικειµενικούς στόχους της διδακτορικής 

διατριβής είναι η µεταλαµπάδευση γνώσης από το παλαιό, στο νεοπροσλαµβανόµενο 

προσωπικό. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εδραίωση της επικοινωνίας-επαφής µεταξύ 

οµάδων ανθρώπων, µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η 

εκπαίδευση, η κουλτούρα. Κατά κανόνα δε, οι οµάδες εργαζοµένων µε τόσο 

διαφορετικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν µηδενική, ή ελάχιστη επικοινωνία, µε 

αποτέλεσµα την δυσχέρεια των εργασιών στους χώρους εργασίας (Deetz, 1992).  

Ειδικότερα, µε βάση τη βιβλιογραφία, η ανεπίσηµη επικοινωνία συντελείται 

ανάµεσα σε άτοµα που βρίσκονται µέσα στην επιχείρηση, των οποίων οι σχέσεις 

είναι ανεξάρτητες από την εξουσία και την δουλειά τους (Riva & Galimberti,  1998). 

Επιπλέον, αυτού του είδους η επικοινωνία είναι αποτέλεσµα της επιθυµίας που έχουν 

τα άτοµα για κοινωνική επαφή και µετάδοση πληροφοριών, ιδιαίτερα εκείνων που 
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πιστεύουν ότι δεν κατέχουν οι συνάδελφοί τους (Evans, 1991). Ωστόσο, παρόλο που 

οι επαφές αυτές ακολουθούν κανάλια ανεξάρτητα από την επίσηµη δοµή της 

επιχείρησης, δηµιουργούν ένα καινούργιο και εξίσου σηµαντικό δίκτυο µέσα στην 

επιχείρηση (Argyris, 1991). Τα κανάλια αυτά συχνά αναφέρονται ως «κλήµατα», για 

το λόγο του ότι εξαπλώνονται στην επιχείρηση χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την δοµή 

ή τα κανάλια της επιχείρησης (More, 1998). Επίσης, αυτά τα ανεπίσηµα δίκτυα 

επικοινωνίας µπορεί να είναι µόνιµα ή προσωρινά µέσα στην επιχείρηση. Συνεπώς, 

ένας σηµαντικός ενδοεπιχειρησιακός στόχος κάθε οργανισµού θα πρέπει να αποτελεί 

η δηµιουργία βασικών καναλιών επικοινωνίας, µέσα από απλά πρότυπα αλλά και 

ανεπίσηµες διεπαφές (Perret,  2004), ξεπερνώντας τα υφιστάµενα εµπόδια, όπως είναι 

η διαφορά ηλικίας, εκπαίδευσης, επιδιώξεων και κουλτούρας. 

Επίσης, ο διάλογος ως βασικό εργαλείο της ανεπίσηµης επικοινωνίας, έχει 

χαρακτηριστεί από τον Goleman (1985), ως η βαθµονόµηση των προσωπικών µας 

διανοητικών µοντέλων σε σύγκριση µε τα διανοητικά µοντέλα των άλλων γύρω µας. 

Εποµένως, βασική επιδίωξη των οργανισµών, στα πλαίσια της υβριδικής 

προσέγγισης, είναι η ανάπτυξη διαλόγων µεταξύ των εργαζοµένων, όχι απαραιτήτως 

για εργασιακά θέµατα, αλλά περισσότερο για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 

αναµένεται να διαµορφώσουν κανάλια συνεννόησης και επικοινωνίας µεταξύ οµάδων 

εργαζοµένων µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

 

Υπόθεση 2. 

Μετά την ανάπτυξη της ανεπίσηµης επικοινωνίας µεταξύ των ετερογενών οµάδων 

εργαζοµένων και προκειµένου να δοµηθεί εξ’ αρχής αποτελεσµατικά ένα αποδοτικό 

σύστηµα διοίκησης γνώσης, είναι απαραίτητη η περεταίρω προαγωγή της ανεπίσηµης 

επικοινωνίας σε ένα σύστηµα ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, το οποίο θα 

περιορίζεται σε εργασιακά δεδοµένα και θα κατέχει έναν περισσότερο επίσηµο 

χαρακτήρα. Συνεπώς, µετά την ανάπτυξη µιας «βασικής επαφής», εισάγεται η έννοια 

της «πιο επίσηµης» επικοινωνίας, µε σκοπό τη µετάδοση εργασιακής και άρρητης 

κυρίως γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων. Εν προκειµένω, καταλυτικό ρόλο στην 

ανάπτυξη αυτού του αναβαθµισµένου επικοινωνιακού κλίµατος παίζει και η 

οργανωσιακή «υποβοήθηση» προς την κατεύθυνση ετούτη. Συνεπώς, η υπόθεση 2 

δοµείται στη βάση αυτής εδώ ακριβώς της λογικής. 
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Υπόθεση 2: Η διοργάνωση εσκεµµένων συναντήσεων µεταξύ των 

εργαζοµένων, οι οποίες διευκολύνουν την ανταλλαγή απόψεων σε 

εργασιακά θέµατα, βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία κατατείνει στο ότι βασική προϋπόθεση για την άρτια 

εφαρµογή διοίκησης γνωστικών κεφαλαίων αποτελεί η ύπαρξη δοµηµένης 

επικοινωνίας µεταξύ τόσο των εργαζοµένων, όσο και µεταξύ των εργαζοµένων και 

του οργανισµού (Goleman, 1985; Riva & Galimberti,  1998; Webber, 1984).  

Ο  Wenger (1998) επίσης αναφέρει ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση 

να δηµιουργήσουν εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να «επιβάλλεται» η 

επικοινωνιακή επαφή των εργαζοµένων, µέσα από επιτηδευµένες προσωπικές 

συναντήσεις, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου. Στην ίδια λογική ο Kimiz 

(2005), διατείνεται ότι η ανάπτυξη της δηµιουργικής επικοινωνίας αλλά και της 

µαθησιακής ικανότητας προάγονται µέσω οργανωσιακών συναντήσεων στη βάση της 

ανταλλαγής ιστοριών και εµπειριών. Ο Tiwana (1999), υποστηρίζει ότι οι «ιστορίες», 

ως βασικό επικοινωνιακό µέσο, είναι ένα ακόµη εξαιρετικό όχηµα για την απόκτηση 

αλλά και την κωδικοποίηση άρρητης γνώσης. Συνεχίζοντας, θεωρεί ότι µία ιστορία 

στο πλαίσιο ενός οργανισµού συνήθως περιλαµβάνει µία λεπτοµερή αφήγηση 

ενεργειών που ακολούθησε η διοίκηση, την αλληλεπίδραση τους µε το προσωπικό 

καθώς και άλλα σχετικά συµβάντα που έλαβαν χώρα εντός του οργανισµού και 

κυκλοφόρησαν ανεπίσηµα, ενώ η µεταφορά εργασιακών πληροφοριών µε αφήγηση 

ιστοριών, παρέχει ένα πλούσιο πλαίσιο (περιβάλλον οργανισµού) το οποίο 

δηµιουργεί µεγάλο αριθµό συνδέσεων µε την ανθρώπινη µνήµη. Ο Gabriel (2000), 

στην ίδια λογική, θεωρεί ότι  η ιστορία διατηρείται στη συνειδητή µνήµη για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι µια γενική ιστορία που θα αφηγούνταν εκτός 

κάποιου συγκεκριµένου πλαισίου. Υποστηρίζει επίσης, ότι οι ιστορίες αυξάνουν 

σηµαντικά τη µάθηση εντός του οργανισµού, δηµιουργούν κοινές αξίες, 

επικοινωνούν κανόνες και λειτουργούν ως εξαιρετικό µέσο για την απόκτηση, 

κωδικοποίηση και µετάδοση πολύτιµης άρρητης γνώσης.  

Ωστόσο, οι παραπάνω συγγραφείς στο σύνολό τους υποστηρίζουν ότι για να είναι 

αποτελεσµατική αυτού του είδους η µετάδοση γνώσης, πρέπει να υφίσταται η 

καθοριστική συµβολή του οργανισµού προς αυτήν την κατεύθυνση. ∆ηλαδή, είναι 

απαραίτητη η εφαρµογή εκείνων των µέτρων, τα οποία θα αναπτύξουν την µετάδοση 

άρρητης γνώσης µέσω των συναντήσεων των εργαζοµένων σε συγκεκριµένους 
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χώρους, αλλά και µε τη βοήθεια µεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών, όπως είναι η 

«εξιστόρηση». 

Συµπερασµατικά, η επικοινωνία λαµβάνει χώρα εντός των οργανωσιακών 

κοινωνικών δοµών, είτε αυτές επιβάλλονται από τον οργανισµό (οµάδες εργασίας, 

ιεραρχία, κοινός χώρος εργασίας, εκπαιδεύσεις, brainstorming groups, κ.α.), είτε 

αναδύονται αυτοφυώς, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις κοινωνίες πρακτικής 

(communities of practice) (Wenger, 1998). Οι κοινωνικές αυτές δοµές, σύµφωνα µε 

τη «λογική» της υβριδικής προσέγγισης, ενδέχεται να επηρεάζουν σηµαντικά τη 

διάχυση και τη δηµιουργία οργανωσιακής γνώσης, στα πλαίσια ενός συστήµατος 

διοίκησης διανοητικών κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, οι οργανισµοί πρέπει να 

υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών αυτών δοµών µε την αντίστοιχη 

δηµιουργία οργανωσιακών δοµών, οι οποίες θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην 

διάχυση άρρητης γνώσης. 

 

Υπόθεση 3. 

Πέρα από την επικοινωνιακή ανάπτυξη, το υβριδικό µοντέλο διοίκησης γνώσης 

ενστερνίζεται σε σηµαντικό βαθµό το θετικό ρόλο της παθητικής εκπαίδευσης των 

οργανωσιακών πόρων. Πολλοί δε είναι οι ερευνητές, οι οποίοι καταδεικνύουν τον 

θετικό ρόλο της επαγγελµατικής-παθητικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των 

προσωπικών γνωστικών κεφαλαίων, στην εφαρµογή επιτυχηµένων συστηµάτων 

διοίκησης γνώσης, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας (Argyris, 1992; 

Barrell & Morgan, 1979; Hall, 1992; Nonaka & Takeuchi, 1995; Senge, 1990). Κατά 

συνέπεια, η υπόθεση τρία δοµείται επάνω στη λογική αυτή. 

Υπόθεση 3: Η εκπαίδευση-κατάρτιση των εργαζοµένων συµβάλλει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας τους. 

Μέσα από την παγκόσµια βιβλιογραφία αναγνωρίζεται ευρέως η καταλυτική 

σηµασία του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην οικονοµική απόδοση τόσο σε µικρο, όσο 

και σε µακροοικονοµικό επίπεδο (Almeida & Carneiro, 2006). Παρόλο όµως που ένα 

µεγάλο κοµµάτι του ανθρωπίνου κεφαλαίου εξελίσσεται σε καταλυτικό βαθµό 

επαγγελµατικά µετά την είσοδό του στον εργασιακό βίο, εντούτοις, οι περισσότερες 

µελέτες που εξετάζουν τα αναµενόµενα οφέλη από την επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό, επικεντρώνονται σε θέµατα εκπαίδευσης πριν από την έναρξη του 

εργασιακού βίου (Bartel, 1994). Αυτό εν µέρει, όπως ήδη αναφέρθηκε, συµβαίνει 



 
142 

 

εξαιτίας των δυσκολιών µέτρησης και συλλογής στοιχείων αναφορικά µε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία λαµβάνουν χώρα µέσα στους οργανισµούς.  

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία εµφανίζονται µελέτες οι οποίες προσπαθούν να 

καλύψουν αυτό το κενό (Bartel, 1994; Bishop, 1994; Black & Lynch, 1996), χωρίς 

όµως να θεωρείται ότι εξάγουν αποτελέσµατα ευρέως αποδεκτά (Barrett & 

O'Connell, 2001). Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, διάφοροι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι τα επίσηµα εταιρικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ή τα προγράµµατα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, είναι σε θέση να επιταχύνουν το «συνδυαστικό» στάδιο του µοντέλου 

SECI, των Nonaka & Takeuchi (1995), οδηγώντας σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα 

στο επόµενο στάδιο της εσωτερίκευσης (Barrett & O'Connell, 2001; Bergeron, 2003; 

Zack, 1999a).  

Συµπερασµατικά, στα πλαίσια της θεωρίας της υβριδικής προσέγγισης που 

αναλύθηκε, εκτιµάται ότι ενδεχοµένως ο ρόλος της παθητικής εκπαίδευσης είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός για την επιτυχία ενός συστήµατος διοίκησης γνώσης. Ωστόσο, 

εκτιµάται ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στο παθητικό 

µέρος, αλλά να περιλαµβάνει και την εκπαίδευση µέσα από την πρακτική άσκηση 

(δυναµική εκπαίδευση), καθώς όπως υποστηρίζουν διάφοροι ερευνητές, η πρακτική 

ενασχόληση είναι εκείνη η οποία δηµιουργεί τις συνθήκες «επαναδιαπραγµάτευσης» 

της γνώσης και οδηγεί εποµένως σε νέα γνώση (Argyris 1991; 1995; Argyris & 

Schön, 1996; Bartel, 1994).  

 

Υπόθεση 4. 

Το µοντέλο της υβριδικής θεωρίας θίγει και το ζήτηµα της δυναµικής εκπαίδευσης 

εντός των οργανισµών. Ειδικότερα, υπάρχει ένας αριθµός επιστηµόνων, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις των διαφορετικών προγραµµάτων δυναµικής 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι ποικίλες, ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο τα 

προγράµµατα αυτά αναβαθµίζουν την οργανωσιακή δέσµευση, αλλά και την 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων (Balfour & Weschler, 1996; Meyer & Allen, 

1997; Porter et al., 1974; Sutermeister, 1969). Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι µε 

τον όρο «δυναµική εκπαίδευση» περιγράφεται εκείνος ο τύπος της εκπαίδευσης ο 

οποίος απαιτεί την ενεργή και διαδραστική συµµετοχή των εργαζοµένων, αλλά και 

ταυτόχρονα απαιτεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων, την αποµάκρυνση από τους 

χώρους του οργανισµού (για παράδειγµα, σεµινάρια εκτός της εταιρίας, εκδροµές του 
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προσωπικού για εκπαίδευση) (Barrett & O'Connell, 2001; Gray, 2001; Almeida & 

Carneiro, 2006).  Συνεπώς, η τέταρτη υπόθεση θα αφορά στην έννοια της δυναµικής 

εκπαίδευσης, η οποία µε βάση τη βιβλιογραφία έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων: 

Υπόθεση 4: Οι δυναµικές µορφές εκπαίδευσης των εργαζοµένων 

επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα τους. 

Ειδικότερα, ένα αριθµός ερευνητών υποστηρίζει ότι υπάρχουν µορφές 

εκπαίδευσης οι οποίες βελτιώνουν σηµαντικά το αίσθηµα της οργανωσιακής 

δέσµευσης των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα οι εκπαιδεύσεις εκτός του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (εκπαίδευση σε χώρους µακριά από την επιχείρηση), 

ή εκπαίδευση η οποία προσδίδει νόηµα στην εργασία των ατόµων και εξασφαλίζει 

µια µακρόπνοη προοπτική στους οργανισµούς (Meyer & Allen, 1997; Bartel, 1994; 

Lynch, 1994).  

Επιπρόσθετα, άλλοι ερευνητές επισηµαίνουν τη θετική συσχέτιση οργανωσιακής 

δέσµευσης και παραγωγικότητας (Steers, 1977; Yousef, 1998; Yousef, 2000), ζήτηµα 

το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η βελτίωση της ατοµικής 

και οµαδικής παραγωγικότητας, µέσω της εφαρµογής ενός συστήµατος διοίκησης 

γνώσης.  Επίσης, στη βιβλιογραφία εµφανίζονται ερευνητές οι οποίοι καταδεικνύουν 

τη θετική συσχέτιση οργανωσιακής δέσµευσης και ικανοποίησης από την εργασία 

(Mottaz, 1987; Porter et al., 1974; Testa, 2001). Ακόµη, οι Nasurdin & Ramayah, 

(2003) διερευνούν το ζήτηµα αυτό, αλλά εισάγοντας την ηλικία των εργαζοµένων ως 

µεταβλητή ελέγχου, ενώ εξάγουν αντίστοιχα συµπεράσµατα.  

Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα στο πεδίο αυτό, δεν είναι θεµιτή η εξαγωγή οποιονδήποτε 

«επαγωγικών» συµπερασµάτων. ∆ηλαδή επειδή η οργανωσιακή δέσµευση και η 

παραγωγικότητα σχετίζονται θετικά, και επειδή η οργανωσιακή δέσµευση και η 

ικανοποίησης από την εργασία σχετίζονται επίσης θετικά, δε σηµαίνει απαραίτητα ότι 

και η ικανοποίηση από την εργασία θα σχετίζεται θετικά µε την παραγωγικότητα. 

Προς τούτο άλλωστε, όπως αναφέρθηκε (παράγραφος 4.2.3), υπάρχουν 

αµφιλεγόµενες µελέτες, χωρίς ικανά αποτελέσµατα για την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων. Συνεπώς, εκτιµάται ότι η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτηµα εάν οι δυναµικές 

µορφές εκπαίδευσης επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 
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Υπόθεση 5.  

Στη συνέχεια, σύµφωνα και µε το µοντέλο της υβριδικής θεώρησης στη διοίκηση 

γνώσης, µετά το στάδιο της εκπαίδευσης, την «συνειδητοποίηση» της 

προσλαµβανόµενης γνώσης και την «εσωτερικοποίηση» µέσω της οποία ο 

εργαζόµενος «επαναδιαπραγµατεύεται» την γνώση του, δηµιουργώντας τους 

διανοητικούς χάρτες (Argyris, 1991), ακολουθεί η διαδικασία της 

«κοινωνικοποίησης» της γνώσης, σύµφωνα µε το µοντέλο SECI των Nonaka & 

Takeuchi (1995).  Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς εµπεριέχει 

στοιχεία τόσο στοιχεία επικοινωνίας, όσο και στοιχεία ανταλλαγής γνώσεων και 

απόψεων σε εργασιακά θέµατα.  

Επίσης, εικάζεται από κάποιους ερευνητές ότι  οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης 

επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα των εργαζοµένων (Bergeron, 2003; Drucker, 

1994; 1994; Gray, 2001). Στη λογική αυτή, η πέµπτη υπόθεση αναφέρεται στις 

διαδικασίες της κοινωνικοποίησης. 

Υπόθεση 5: Οι οργανωσιακές εκδηλώσεις για την κοινωνικοποίηση της 

γνώσης συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων. 

Μέσα από τη βιβλιογραφία, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι προτείνουν διάφορες 

µεθόδους κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως οι εκθέσεις γνώσης, οι τακτικές 

συναντήσεις για την παρουσίαση προσωπικών ή οµαδικών επιτευγµάτων, η 

διοργάνωση σεµιναρίων µε οµιλητές τους εργαζοµένους, η βράβευση µε ταυτόχρονη 

παρουσίαση πολύ σηµαντικών επιχειρηµατικών επιτευγµάτων (Gray, 2001; 

Liebowitz & Megbolugbe, 2003; Nonaka & Takeuchi, 1995; Wiig, et al.,1997).  

 

Υπόθεση 6. 

Συνεχίζοντας, το µοντέλο της υβριδικής θεωρίας που παρουσιάστηκε υιοθετεί την 

δηµιουργία δεξαµενών γνώσης ή διαφορετικά ειπωµένα, τη δηµιουργία αποθεµάτων 

γνώσης, για µελλοντικές γενιές εργαζοµένων. Εξάλλου, αυτός είναι και ένας από τους 

βασικούς τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων που οφείλονται σε κενά γνώσης, 

τα οποία µε τη σειρά τους προκύπτουν από την µη πρόσληψη κατάλληλου 

προσωπικού την κατάλληλη στιγµή. Ωστόσο, στην περίπτωση των γνωστικών 

κεφαλαίων, ο όρος του αποθέµατος διαφέρει από την συνηθισµένη ορολογία. 

Θεωρητικά, τα αποθέµατα γνώσης δεν εξαντλούνται. Τουναντίον, µε βάση πάντα 
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κατάλληλη οργανωσιακή δοµή, τα αποθέµατα γνώσεις µπορούν µόνο να αυξάνονται 

και να καλλιεργούνται.  

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, σηµαντικό παράγοντας για ένα επιτυχηµένο 

σύστηµα διοίκησης γνώσης είναι η δηµιουργία των δεξαµενών γνώσης (knowledge 

repositories). Ειδικότερα, από τους Borghoff & Pareschi (1998), και Maier (2002), 

αναγνωρίζονται τρείς τύποι δεξαµενών γνώσης: α) τα έντυπα έγγραφα, β) τα 

ηλεκτρονικά αρχεία και γ) οι προσωπικές µνήµες. Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν των 

συγγραφέων που ασχολούνται µε τα συστήµατα διοίκησης γνώσης αναφέρουν τους 

παραπάνω τύπους, όχι όµως µε την ορολογία των δεξαµενών γνώσης, αλλά ως 

βασικές κατηγορίες της γνώσης. Ειδικότερα :  

α) τα έντυπα έγγραφα, αποτελούν την επιχειρησιακή βιβλιοθήκη στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. Ωστόσο ο πρώτος τύπος δεξαµενών γνώσης 

περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία όπως αναφορές, διαδικασίες, εικόνες, βιντεοταινίες, 

και τεχνικές προτυποποιήσεις. Ένα σηµαντικό δε µέρος αυτής της γνώσης 

εµπεριέχεται στην χρονολογική διάσταση των αλλαγών και επαναδιατυπώσεων που 

έχουν υποστεί τα έντυπα αυτά, ενώ η τελευταία αντικατοπτρίζει την εξελικτική 

κουλτούρα του οργανισµού, αλλά και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κάτι στο 

οποίο κατατείνουν και οι θεωρήσεις των Nonaka & Takeuchi (1995). Εντούτοις 

όµως, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταγράφουν ξεχωριστά την ιστορία των 

οποιονδήποτε αλλαγών, παρά διατηρούν µόνο τις διαφορετικές εκδόσεις των 

κειµένων αυτών.  

β) τα ηλεκτρονικά αρχεία ή και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων αποτελούν 

γνωσιακές δοµές οι οποίες περιλαµβάνουν ψηφιοποιηµένες πληροφορίες σε 

επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτού του είδους τα αρχεία ή πληροφορίες είναι δυνατόν να 

παρατίθενται προς χρήση σε διαφορετικά τµήµατα των επιχειρήσεων, µε τα 

κατάλληλα όµως δικαιώµατα.  

Επιπρόσθετα, οι βάσεις δεδοµένων, αλλά και τα ψηφιοποιηµένα αρχεία 

συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τις διαδικασίες και πρωτόκολλα, τα οποία είναι 

δοµηµένα µέσα στα εταιρικά πληροφοριακά συστήµατα (Skyrme, 1999). Επίσης, οι 

ψηφιακές βιβλιοθήκες αντικατοπτρίζουν τα διοικητικά ιεραρχικά επίπεδα της 

επιχείρησης καθώς επίσης και το χαρακτήρα της ύπαρξής τους λαµβάνοντας υπόψη 

το ρυθµό εισροής και εκροής πληροφοριών (Tiwana, 1999). ∆ηλαδή, συστήµατα τα 
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οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλη εισροή και µικρή εκροή πληροφοριών  δεν 

µπορούν να χαρακτηριστούν «πλήρως χρηστικά», παρά µόνο «διαδικαστικά».  

Αντίθετα, συστήµατα τα οποία εµφανίζουν µικρή εισροή πληροφοριών και µεγάλη 

εκροή, χαρακτηρίζονται ως «εκφυλισµένα» καθώς δεν τροφοδοτούνται επαρκώς µε 

γνωστικό υλικό, µε αποτέλεσµα κάποια στιγµή να καταστούν ανενεργά, αφού το 

σύνολο των πληροφοριών που εµπεριέχουν θα έχει ήδη χρησιµοποιηθεί.  

γ) οι προσωπικές µνήµες και εµπειρίες  αποτελούν την προσωποποιηµένη γνώση 

των ατόµων. Αυτός ο τύπος των δεξαµενών γνώσης περιλαµβάνει όλα τα έντυπα και 

τυχόν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία διατηρούνται και συντηρούνται από τους 

εργαζόµενους (Polanyi, 1967; Stein & Zwass, 1995). Επίσης στην κατηγορία αυτή 

συµπεριλαµβάνονται άλλες οι άρρητες γνώσεις, οι οποίες δεν είναι κάπου 

καταγεγραµµένες, αλλά ευρίσκονται στο µυαλό των εργαζοµένων µε τη µορφή 

εµπειριών, διαδικασιών και προτύπων (Nonaka & Takeuchi, 1995). Κατά κανόνα δε, 

αυτού του τύπου η γνώση δεν εµπεριέχει επίσηµο χαρακτήρα, ενώ η προσωπική 

µνήµη των ατόµων καθορίζεται στη βάση του τι είναι σηµαντικό και τι όχι, ανάλογα 

µε τις επιδιώξεις και εµπειρίες του κάθε εργαζοµένου (Sanderson, 2001). 

Ωστόσο όµως, στα πλαίσια της υβριδικής προσέγγισης της διοίκησης γνώσης, 

αναγνωρίζεται µια επιπλέον δεξαµενή γνώσεων. Αυτή είναι η γνώση που µπορεί να 

προέλθει από πελάτες, προµηθευτές και συνεργαζόµενους φορείς. Συνεπώς, η 

υβριδική θεωρία αντιλαµβάνεται τις δεξαµενές γνώσης ως ένα ενιαίο σύνολο, το 

οποίο περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία. Στο σχήµα 4.2 παρουσιάζεται αυτή η 

αντίληψη στα πλαίσια της υβριδικής θεωρίας.  

Επίσης, η µορφοποίηση των δεξαµενών γνώσης λαµβάνει χώρα µέσα από το 

φίλτρο της οργάνωσης. ∆ηλαδή, οργανισµός είναι εκείνος ο οποίο συντονίζει και 

διαµορφώνει τις δεξαµενές γνώσης, κρίνοντας τη σηµαντικότητα των γνώσεων και 

των πληροφοριών, στη βάση των καθηµερινών αλλά κυρίως των µελλοντικών 

αναγκών του.  

Επιπλέον, µε βάση το σκεπτικό των Meyer & Allen (1997), Bartel (1994), Lynch 

(1994), σύµφωνα µε το οποίο η οργανωσιακή δέσµευση των εργαζοµένων αυξάνεται 

όταν στα εργασιακά τους καθήκοντα προστίθεται µια µακρόπνοη προοπτική, 

ενδέχεται οι δεξαµενές γνώσης να αποτελούν µια µέθοδο βελτίωσης της 

οργανωσιακής δέσµευσης, η οποία µπορεί να µετρηθεί µε τις διαφορές στην 

παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια η έκτη υπόθεση δοµείται στις βάσεις αυτές. 
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Σχήµα 4.2: Η σύνθεση των δεξαµενών γνώσης στα πλαίσια του υβριδικού «παραδείγµατος». 

 

Υπόθεση 6: Η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης, συµβάλλει θετικά στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Ολοκληρώνοντας, όλες οι υποθέσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω, αποτελούν τη 

βάση επάνω στην οποία δοµείται το µοντέλο «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης». Επίσης, τόσο οι υποθέσεις, όσο και το µοντέλο που προτείνει η 

διδακτορική διατριβή αποτελούν µε τη σειρά τους την έκφραση των βασικών αρχών 

του υβριδικού «παραδείγµατος» στη διοίκηση γνώσης, όπως αναπτύχθηκε στην 

παράγραφο 4.2.1.  

Σηµαντικότερα, οι µέχρι στιγµής υποθέσεις αναφέρονται στις επιµέρους 

διαστάσεις του υβριδικού «παραδείγµατος». ∆ηλαδή, οι έξι υποθέσεις αφορούν, η 

κάθε µία αυτόνοµα στις έξι διαστάσεις της υβριδικής θεωρίας, όπως αναλύθηκαν 

στην υποενότητα 4.2.1. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης της 

επίδρασης του συνόλου των διαστάσεων, ως ένα ενοποιηµένο υβριδικό µοντέλο (από 

την µερική στην ολική προσέγγιση) στην παραγωγικότητα και την ικανοποίηση από 

την εργασία. 

 

Υπόθεση 7 

Σύµφωνα µε τον Drucker (1993;1994) οι εργάτες της γνώσης (knowledge 

workers), δηλαδή οι εργαζόµενοι οι οποίοι βασίζουν την παραγωγική τους ικανότητα 
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στις γνώσεις τις οποίες διαθέτουν επηρεάζονται θετικά από συστήµατα τα οποία 

διαχειρίζονται και διοικούν τη γνώση εντός των επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας δε 

χαρακτηρίζεται από πολλούς επιστήµονες ως θεµελιακός ερευνητής (Kransdorff, 

1996; Nonaka & Takeuchi, 1995) καθώς πρώτος εστίασε το ενδιαφέρον της 

παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας στην συνειδητή αύξηση της παραγωγικότητας 

µέσω προγραµµάτων διοίκησης γνώσης. Επίσης, οι McCampbell et al., (1999) 

ακολουθώντας τη λογική του Drucker (1993;1994) µελετούν έναν αριθµό 

πολυεθνικών επιχειρήσεων διατυπώνοντας την άποψη ότι τα συστήµατα διοίκησης 

γνώσης συµβάλλουν θετικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Παρόµοιες 

πεποιθήσεις εκφράζουν στα συγγράµµατά τους οι Davenport & Prusak (1998) , Earl 

(2001) και Kimiz (2005), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η διοίκηση γνώσης επηρεάζει 

θετικά την παραγωγικότητα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των εξειδικευµένων 

επαγγελµάτων όπου η γνώση παίζει πρωταρχικό ρόλο  στην εκτέλεση των 

καθηκόντων. Συνεπώς στη λογική αυτή η υπόθεση 7 είναι: 

Υπόθεση 7: Η εφαρµογή του υβριδικού µοντέλου ως σύστηµα 

διοίκησης γνώσης συµβάλλει θετικά στην παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων. 

 

Υπόθεση 8 

Η διοίκηση γνώσης αποτελεί ένα πεδίο εκτεταµένων ερευνών τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ωστόσο η µελέτη της συσχέτισης της διοίκησης γνώσης µε την 

ικανοποίηση από την εργασία δεν έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών. Στο σηµείο αυτό, οι Lee & Chang (2007) στη µελέτη τους διαπιστώνουν 

στατιστικά σηµαντικά ευρήµατα αναφορικά µε τη συσχέτιση της διοίκησης γνώσης 

µε την ικανοποίηση από την εργασία. Στο αντίθετο ωστόσο συµπέρασµα καταλήγουν 

και οι Köseoğlu et al., (2010). O Drucker (1993; 1994) στα συγγράµµατά του 

επισηµαίνει ότι οι λιγοστές µελέτες στη σχέση αυτή δεν είναι ικανές να 

διαµορφώσουν µια συγκεκριµένη άποψη και εποµένως το πεδίο αυτό πρέπει να 

διερευνηθεί. 

Στη λογική αυτή, η υπόθεση 8 είναι: 

 Υπόθεση 8: Η εφαρµογή του υβριδικού µοντέλου ως συστήµατος 

διοίκησης γνώσης επηρεάζει θετικά τον δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία των εργαζοµένων. 
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Συγκεντρωτικά, η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης γνωστικών 

κεφαλαίων  πιθανώς κρίνεται µε βάση πολλούς παράγοντες, κάποιοι εκ των οποίων 

είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο των ατόµων όσο και των οµάδων των 

εργαζοµένων, αλλά και η µεταβολή του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. Η 

τελική ωστόσο επιτυχής έκβαση ενδέχεται να εξαρτάται από τη βάση στην οποία 

σχεδιάζεται το µοντέλο, της διοίκησης γνώσης. 

Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή της επιχείρησης στην οποία 

εφαρµόζεται το µοντέλο και επίσης αναλύεται η ερευνητική µεθοδολογία αλλά και το 

δείγµα των εργαζοµένων που συµµετέχει στην έρευνα στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
Η ανάλυση της μελέτης περίπτωσης 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ανάλυση αναφορικά µε τον οργανισµό–

µελέτη περίπτωσης στον οποίο εφαρµόζεται το µοντέλο «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης».  Ειδικότερα, αναλύεται η περίπτωση του ΟΣΕ Α.Ε, 

αναφέροντας ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για την επιχείρηση, αλλά και εν γένει 

προβληµατισµούς σχετικά µε το µέλλον της. Επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά η 

κατάσταση στους Ευρωπαϊκούς σιδηροδρόµους και προσδιορίζεται η θέση του ΟΣΕ 

Α.Ε στο περιβάλλον αυτό. Ακόµη, διευκρινίζεται το πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο 

επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος οργανισµός ως µελέτη περίπτωσης.  

 

5.1 Η περίπτωση του ΟΣΕ Α.Ε.   
 

Η ωρίµανση της σιδηροδροµικής κίνησης στην Ελλάδα είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε 

την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Ειδικότερα, το 1882 ιδρύεται η ανώνυµη 

µετοχική εταιρία µε την επωνυµία «Σιδηρόδροµοι Αθηνών-Πειραιώς-

Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ). Το 1884 εγκαινιάζεται επίσηµα ο Θεσσαλικός 

σιδηρόδροµος και το 1890 η γραµµή Μεσολογγίου-Αγρινίου. Το 1920 ιδρύεται η 

εταιρία «Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), µε στόχο την ενοποίηση και 

ανασυγκρότηση των µέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόµων, η 

οποία και ολοκληρώνεται το 1965. Την 1η Ιανουαρίου 1970 µε το Ν∆674/1970 

ιδρύεται ο «Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος», ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Σκοπός του οργανισµού είναι τόσο η διοίκηση της σιδηροδροµικής 

υποδοµής όσο και η ενιαία οργάνωση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση των 

σιδηροδροµικών µεταφορών (www.ose.gr).   

Σήµερα το δίκτυο του ΟΣΕ καλύπτει περίπου 2500 χιλιόµετρα γραµµής. Εξαιτίας 

της ιδιαίτερης µορφολογίας του Ελληνικού εδάφους, αλλά και των 

ιδιαιτεροποιηµένων αναγκών σε διάφορες περιοχές, κρίθηκε σκόπιµη η χρήση δύο 

τύπων γραµµών. Τα τρία τέταρτα (3/4) των υφιστάµενων σιδηροδροµικών διαδρόµων 

καλύπτονται από κανονική γραµµή (1,35 µέτρα πλάτος), ενώ το δίκτυο της 
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Πελοποννήσου καλύπτεται εξολοκλήρου από «µετρική» γραµµή, πλάτους ενός 

µέτρου.  

Ο κύριος άξονας Θεσσαλονίκη – Αθήνα αποτελεί και την κύρια διαδροµή, η οποία 

θεωρείται πλήρως εκµεταλλεύσιµη και συνεισφέρει τα µέγιστα στα έσοδα του 

οργανισµού. Ο δευτερεύων άξονας Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη αποτελεί µια 

περίπτωση ανερχόµενης οικονοµικά διαδροµής, καθώς συνδέει την Ευρώπη µε την 

Τουρκία, αφήνοντας πολλές µελλοντικές προοπτικές για τις εµπορευµατικές και όχι 

µόνο, µεταφορές.  

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στη γραµµή Πάτρα-Αθήνα-

Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι αναµένεται να ολοκληρωθεί το µεγάλο έργο ηλεκτροκίνητης 

σύνδεσης της Ελλάδας µε το Ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο, κάτι το οποίο 

αποτελεί επιδίωξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Επίσης, στη βάση προγραµµατικών συµφωνιών, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν την 

δεκαετία του 1990, ο ΟΣΕ προµηθεύτηκε στα µέσα της πρώτης δεκαετίας του 

εικοστού πρώτου αιώνα νέες επιβατάµαξες (περίπου 200 τον αριθµό) υψηλών 

ταχυτήτων (200 χλµ/ώρα. κατασκευαστής: κοινοπραξία Bombardier), 27 

ηλεκτράµαξες Siemens ισχύος περίπου 6500 KW η κάθε µία, 20 διπλούς 

πετρελαιοκίνητους συρµούς προαστιακών διαδροµών (MAN), 20 πεντάδυµους 

ηλεκτροκίνητους συρµούς Siemens για µεσαίες αποστάσεις και άλλες περιπτώσεις 

τροχαίου υλικού, όπως για παράδειγµα τα νέα οχήµατα του σιδηροδροµικού δικτύου 

∆ιακοπτό-Καλάβρυτα (Stadler Switzerland), τα οποία χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία, ενώ είναι ιδιαίτερα αξιοµνηµόνευτα εξαιτίας του 

µικρού µεγέθους τους.  

Εντούτοις όµως εξαιτίας ανεξήγητων πολιτικών επιλογών, το µεγαλύτερο µέρος 

των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων παραµένει εκτός κυκλοφορίας, καθώς δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση στο τµήµα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Έτσι, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθούν τα οχήµατα ώστε να διαπιστωθούν οι οποιεσδήποτε οργανικές 

ανωµαλίες, πριν από την παρέλευση των εγγυήσεων, αποφασίστηκε η λειτουργία 

τους σε προαστιακές διαδροµές γύρω από την  Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου το 

δίκτυο ηλεκτροκίνησης είναι ήδη έτοιµο. Πάντως αναµένεται συνολικά το δίκτυο να 

ολοκληρωθεί µέχρι το 2013. 

Σήµερα ο ΟΣΕ Α.Ε. απασχολεί περίπου 6.040 εργαζόµενους (Οκτώβριος 2010), εκ 

των οποίων ο µέσος όρος ηλικίας ξεπερνά τα 50 έτη. Μέχρι το τέλος του 2011 
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αναµένεται να έχουν αποχωρήσει περίπου η µισοί εργαζόµενοι, κυρίως λόγω 

συνταξιοδοτήσεων, αλλά και λόγω των επικείµενων µετατάξεων του πλεονάζοντος 

διοικητικού προσωπικού σε φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (πηγή: Υπουργείο 

Μεταφορών) 

Συµπερασµατικά, ο ΟΣΕ Α.Ε. σήµερα αποτελεί ίσως της προβληµατικότερη 

Ελληνική δηµόσια επιχείρηση, η οποία ταλανίζεται από πληθώρα δοµικών και 

διοικητικών προβληµάτων, όντας ένα πεδίο πειραµατισµού για όλες τις Ελληνικές 

κυβερνήσεις. Συνηγορώντας στη λογική αυτή, οι Perry & Rainey (1988) 

υποστηρίζουν ότι συνήθως, οι δηµόσιοι οργανισµοί υποκινούνται περισσότερα από 

πολιτικά συµφέροντα και λιγότερο από οικονοµικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

έλλειψης µακρόπνοης στρατηγικής είναι οι διαχωρισµοί και οι επανενώσεις σε 

θυγατρικές εταιρίες τα τελευταία δέκα χρόνια, πράγµα που µε τη σειρά του είναι 

αποτέλεσµα τόσο της έλλειψης γνώσης από τις πολιτικές ηγεσίες, όσο και της µη 

αντίληψης της συνολικής Ευρωπαϊκής προσέγγισης του σιδηροδρόµου, παρά τις 

υποµονετικές νουθεσίες της Ευρωπαϊκής ένωσης.  

Στη σηµερινή του µορφή ο οργανισµός αποτελείται από την µητρική εταιρία (ΟΣΕ 

Α.Ε), την Ε∆ΙΣΥ Α.Ε, η οποία έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης του τροχαίου 

υλικού και της υποδοµής, την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα 

της εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του οργανισµού, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η 

οποία έχει αναλάβει το επιβατικό και εµπορευµατικό έργο (εκµετάλλευση), την 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή των µεγάλων έργων του 

Οργανισµού, την ΠΡΟΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στις προαστιακές 

µεταφορές της περιοχής των µεγάλων αστικών κέντρων και την 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. η οποία επικεντρώνεται στην λειτουργία και 

εκµετάλλευση των εµπορευµατικών κέντρων τόσο στην περιοχή του Θριασίου πεδίου 

του νοµού Αττικής, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας (www.ose.gr – Ο όµιλος 

του ΟΣΕ Α.Ε.).   

Εντούτοις όµως, το σχήµα αυτό δεν είναι το τελικό, καθώς αναµένεται εντός του 

έτους 2010 να επανενωθεί ο οργανισµός, δηµιουργώντας πάλι δύο εταιρίες, την 

µητρική ΟΣΕ Α.Ε. η οποία θα απορροφήσει όλες τις υπόλοιπες και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

Α.Ε, η οποία αναµένεται να ανήκει στο κράτος κατά 51%, ενώ αναζητείται 

στρατηγικός επενδυτής για την αγορά του 49% των µετοχών. Στις προθέσεις πάντως 

του υπουργείου µεταφορών είναι η εκχώρηση του µάνατζµεντ στον ιδιώτη επενδυτή. 
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Στον πίνακα 5.1 φαίνονται συγκεντρωτικά τα οικονοµικά στοιχεία του συνόλου του 

οργανισµού από το 2002 έως το 2009. Από τον πίνακα γίνεται αντιληπτή η δεινή 

οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο οργανισµός, εµφανίζοντας ένα 

σηµαντικά µεγάλο συσσωρευµένο χρέος, µε ταυτόχρονη σηµαντική αύξηση των 

εξόδων µισθοδοσίας, παρά τη µείωση του προσωπικού κατά περίπου 500 άτοµα το 

χρόνο εξαιτίας συνταξιοδότησης. 

 

Πίνακας 5.1: Εξέλιξη οικονοµικών µεγεθών του οργανισµού (σε εκατ. € ) - Πηγή:Υπ. Μεταφορών,(2009) 

ΣΕ 
ΕΚΑΤ. 

€ 

ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΠΑΡΕΛ. 
ΕΤΩΝ 

ΝΕΟΣ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΧΡΕΩΛ/ΩΝ 

ΝΕΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΚΥΚΛ. 
ΕΡΓΑΣ. 

ΕΞΟ∆Α 
ΜΙΣΘ/ΑΣ 

ΤΟΚΟΙ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡ. 
ΕΞΟ∆Α 

2002 2.057 611 137 2.531 88 266 135 62 107 

2003 2.531 630 96 3.065 92 293 163 77 103 

2004 3.065 950 420 3.595 98 309 181 99 164 

2005 3.595 1.427 39 4.983 106 340 215 115 155 

2006 4.983 968 20 5.931 126 374 291 250 142 

2007 5.931 1.115 176 6.870 129 386 361 256 232 

2008 6.870 1.135 245 7.760 134 391 428 260 180 

2009 7.760 700 - - - - - - - 

 

Επίσης, βασικό πρόβληµα το οποίο είχε αντίκτυπο στη λειτουργικότητά του 

οργανισµού ήταν το γεγονός ότι δεν προσελήφθη τεχνικό προσωπικό (εργάτες, 

τεχνίτες, µηχανικούς) για τουλάχιστον 25 έτη. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις οι 

οποίες πέρασαν από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, προχώρησαν σε αθρόες 

προσλήψεις πλεονάζοντος «διοικητικού» προσωπικού, για ψηφοθηρικούς και 

«κοινωνικούς» λόγους, το οποίο µε την πάροδο των ετών δηµιούργησε σηµαντικά 

προβλήµατα λειτουργίας και παραγωγικότητας. Αυτό ωστόσο έχει και άλλες 

συνέπειες. Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία διεθνών οργανισµών όπως η Eurostat, οι 

σιδηρόδροµοι σε πανευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσµια κλίµακα είναι επιχειρήσεις 

εντάσεως κεφαλαίου. Αντίθετα στην Ελλάδα ο ΟΣΕ Α.Ε. είναι σήµερα µία εταιρεία 

εντάσεως εργασίας. Στον ΟΣΕ το 70 % των δαπανών του, είναι δαπάνες προσωπικού, 

σε αντίθεση µε τους σιδηροδρόµους της Ε.Ε. (των 15 µελών), όπου ο µέσος όρος 

ανέρχεται σε 40% περίπου (ο οποίος συνδιαµορφώνεται και από το ποσοστό 70% του 

ΟΣΕ) (πηγή: EuroStat Website). Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς εύκολα πόσο 

σηµαντικό αρνητικό ρόλο παίζει το µη αξιοποιήσιµο, πλεονάζον προσωπικό στην 

επιχείρηση.  Το σκηνικό αυτό, σε συνδυασµό µε την µαζική συνταξιοδότηση, µετά 
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την πάροδο των ετών, εξαιρετικά έµπειρου προσωπικού µε τεράστια εξειδικευµένη 

γνώση, φανέρωσε την αδυναµία της επιχείρησης να επιβιώσει στο µέλλον, χωρίς 

ουσιαστικά κάποιο σηµαντικό γνωσιακό υπόβαθρο, και ελάχιστα εν ενεργεία παλαιά 

και έµπειρα στελέχη.  

Συνεπώς, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο 

ΟΣΕ αποτελεί µια κλασική µονοµετοχική επιχείρηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(µονοµετοχική επιχείρηση που ανήκει στο υπουργείο οικονοµικών),  συνετέλεσαν 

στην ανάγκη ενός σχεδιασµού, µε άµεσο στόχο την µεταλαµπάδευση όσο το δυνατόν 

περισσότερων εµπειριών στα νέα στελέχη και τεχνίτες, πριν τις µαζικές αποχωρήσεις. 

Ωστόσο, µετά την ανάλυση που προηγήθηκε και προκειµένου να γίνει πλήρως 

αντιληπτή η θέση των Ελληνικών σιδηροδρόµων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, 

θεωρείται σκόπιµη η διερεύνηση του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος των 

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. 

 

 

5.2  Οι Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι και ο ΟΣΕ Α.Ε. 
 

Οι σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε) παρουσιάζουν 

σηµαντικά προβλήµατα τόσο σε ότι αφορά την ποιότητα του προσφερόµενου έργου, 

όσο και σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται 

επιχειρηµατικά οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Η Ε.Ε. προ της κατάστασης αυτής 

αποφάσισε να υιοθετήσει και να στηρίξει από τις αρχές του 1990 µια συνολική 

πολιτική ανάπτυξης των µεταφορών στην Ευρώπη, η οποία εκφράστηκε µε την 

έκδοση της Λευκής Βίβλου το 1996 (πηγή: Eurobarometer), µε την οποία συνιστάται 

στις χώρες µέλη να προβούν στις δέουσες ενέργειες, προκειµένου να ανακάµψει ο 

τοµέας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Οι βασικές αρχές του επιδιωκόµενου νέου 

θεσµικού πλαισίου στηρίζονται στην απελευθέρωση της αγοράς, την ιδιωτικοποίηση 

των κρατικών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τη δηµιουργία ευέλικτων διοικητικών 

σχηµάτων, την δηµιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων στον χώρο των σιδηροδροµικών 

υπηρεσιών και στον περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων. Χαρακτηριστικά 

σηµειώνεται ότι µεταξύ των ετών 1990 και 1997 ο αριθµός των εργαζοµένων στους 

σιδηροδρόµους της Ε.Ε. περιορίστηκε κατά 556.400 εργαζοµένους (Πηγή: Eurostat). 
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Τη γενικότερη αυτή τάση παρουσιάζει και η δραστηριότητα των Ελληνικών 

σιδηροδρόµων. 

Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο µεταφορικό έργο του ΟΣΕ είναι περιορισµένο 

σε σχέση µε το αντίστοιχο των χωρών της Ε.Ε. τόσο σε επιβάτες όσο και σε 

εµπορεύµατα. Έτσι, το συνολικό µεταφορικό έργο καλύπτει το 1,26% της αγοράς, 

από το οποίο το 82% είναι το επιβατηγό και το 18% το εµπορικό, όταν στην Ε.Ε. το 

επιβατηγό έργο καλύπτει το 29,7% της αγοράς και οι εµπορικές µεταφορικές 

υπηρεσίες το 9,38% της αντίστοιχης αγοράς (πηγή Eurobarometer µέχρι και το έτος 

2009). Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το προσφερόµενο συνολικό µεταφορικό 

έργο του ΟΣΕ A.E. παρουσιάζεται διαχρονικά ουσιαστικά σταθερό, όπως και σχεδόν 

σταθερή παρουσιάζεται η µέση είσπραξη ανά «χιλιοµετρικό επιβάτη». Η εξέλιξη της 

οικονοµικής δραστηριότητας του ΟΣΕ, ως αποτέλεσµα της παραπάνω κατάστασης 

παρουσιάζεται προβληµατική, ο δε βαθµός προβληµατικότητας καθίσταται σαφής 

από την ανάλυση του Νεκρού Σηµείου του Οργανισµού, σύµφωνα µε την Καθαράκη, 

(2007), από την οποία προκύπτει ότι το ανά µονάδα µεταβλητό κόστος υπολείπεται 

της µέσης είσπραξης από το ανά µονάδα προσφερόµενο έργο. Η κατάσταση αυτή 

εκτιµάται δε ότι είναι αναστρέψιµη µόνο εάν ληφθούν µέτρα που θα οδηγήσουν στην 

αντιστροφή αυτής της σχέσης. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι συνοπτικά η προβληµατική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων της Ε.Ε., η 

προσπάθεια δηµιουργίας νέου θεσµικού πλαισίου, η δροµολόγηση σηµαντικού ύψους 

επενδύσεων και η υιοθέτηση πολιτικής ανθρώπινου δυναµικού που χαρακτηρίζεται 

από ουσιαστικό περιορισµό των εργαζοµένων. Θεωρείται κατά συνέπεια σηµαντική η 

συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων στην 

προσπάθεια τους να αξιοποιήσουν κατά τον δυνατό βέλτιστο τρόπο τους διατιθέµενος 

παραγωγικούς συντελεστές, προσαρµοζόµενοι επιτυχώς στις απαιτήσεις που 

παρουσιάζει η νέα αγορά σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Η µεταβολή του θεσµικού 

πλαισίου λειτουργίας της αγοράς σε συνδυασµό µε τις τεράστιες επενδύσεις και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών διαµορφώνουν νέα δρώµενα στη συγκεκριµένη αγορά 

(Καθαράκη, 2007). 

Εντούτοις, η δυνατότητα απόλυτης συγκριτικής αξιολόγησης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. είναι εφικτή µε 

µεθόδους ποσοτικής ανάλυσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία αρκετές είναι οι µελέτες 
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αξιολόγησης της απόδοσης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µε την χρήση της 

µεθοδολογίας Data Envelopment Analysis (DEA) (Cantos, Pastor & Serrano, 1999; 

Chapin & Schmidt, 1994; Coelli & Perelman, 1996; De Jorge & Suarez, 2003; De 

Jorge-Moreno & Garcia-Cebrian, 1999; Gathon & Perelman, 1992; Hilmola, 2006; 

Oum & Yu, 1994). Από τις µελέτες αυτές εξάγεται γενικά το συµπέρασµα ότι τα 

επίπεδα αποτελεσµατικότητας διαφέρουν αρκετά µεταξύ των διαφορετικών χωρών (ή 

εταιριών) (De Jorge & Suarez, 2003; Hilmola, 2006; Oum & Yu, 1994,). Επίσης, τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της DEA σε οικονοµίες κλίµακας είναι 

αµφισβητήσιµα και σε µερικές περιπτώσεις κάποιες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

έχουν θεωρηθεί ως µεγάλου µεγέθους (Chapin & Schmidt, 1994; De Jorge-Moreno & 

Garcia-Cebrian, 1999). 

Συµπερασµατικά, και µε βάση την µελέτη της βιβλιογραφίας που αναφέρθηκε, 

καταλήγουµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) σε παγκόσµιο επίπεδο οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης, κυρίως 

λόγω των µεταβολών στην τεχνολογία και της ταχείας ανάπτυξης των 

ανταγωνιστικών µέσων µεταφοράς, παράλληλα προς την οικονοµική ανάπτυξη 

πολλών χωρών. β) σε ευρωπαϊκό επίπεδο (χώρες Ε.Ε.) οι «επιδόσεις» των 

σιδηροδρόµων χαρακτηρίζονται από βαθµιαία µείωση του µεριδίου αγοράς. γ) στην 

Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική µείωση του µεταφορικού έργου µε ιδιαίτερη 

έµφαση στη µεταφορά εµπορευµάτων, ενώ τα µερίδια αγοράς µειούµενα διαχρονικά, 

περιορίζονται σε επίπεδα που τείνουν προς µηδενισµό (0,6% για το εµπορευµατικό 

έργο και 1,66% για το επιβατηγό έργο), όταν οι «οδικές µεταφορές» καλύπτουν το 

88% περίπου του όλου έργου και αποτελούν τον κύριο ανταγωνιστή του 

σιδηρόδροµου. Επίσης, το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων επιτρέπει την αύξηση των 

ιδιωτικών αυτοκινήτων κατά 6% ετησίως (Κιουλάφας, 2000). δ) η γεωγραφική θέση 

της Ελλάδας σε συνδυασµό µε την εδαφολογική της δοµή και τα χαρακτηριστικά της 

οικονοµίας της δεν παρέχουν δυνατότητα θεαµατικής ανάπτυξης των 

σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Βέβαια, παρουσιάζεται κάποια σχετική σταθερότητα 

στη διαχρονική εξέλιξη του επιβατηγού έργου, σε ότι αφορά τον αριθµό των 

εισιτηρίων, παρατηρείται όµως σαφής µείωση της «µέσης διάνυσης ανά επιβάτη». 

Γεγονός είναι ότι η χρήση των σιδηροδροµικών υπηρεσιών «επιδοτείται» και µάλιστα 

σε επίπεδα πολλαπλάσια του κόστους των υπηρεσιών αυτών. Είναι γεγονός επίσης 

ότι η πτωτική πορεία χρήσης των σιδηροδροµικών υπηρεσιών παρουσιάζεται όταν η 
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τιµή της χρήσης τους είναι περίπου το 1/8 του πραγµατικού της κόστους. ε) τέλος, 

συµπεραίνεται ότι η βελτίωση του ΟΣΕ Α.Ε είναι εφικτή µόνο εφόσον παράλληλα 

προς τον περιορισµό των σταθερών δαπανών, επιδιωχθεί ο περιορισµός των 

µεταβλητών δαπανών µε αντίστοιχη πραγµατοποίηση επενδύσεων. Η προοπτική µιας 

τέτοιας εξέλιξης δεν είναι ανέφικτη και εν πάση περιπτώσει θεωρείται ο µόνος 

ρεαλιστικός τρόπος για την από µέρους του ΟΣΕ αποδεκτή αξιοποίηση των 

παραγωγικών συντελεστών και αναβάθµιση του σε σχέση µε τις λοιπές Ευρωπαϊκές 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 

Συνεπώς, στη βάση του πλαισίου που παρουσιάστηκε, γίνεται αντιληπτή η 

προσπάθεια βελτίωσης των ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών οι οποίες αποσκοπούν 

στην οικονοµική ανάκαµψη του ΟΣΕ Α.Ε., αλλά και στην  εξασφάλιση της 

βιωσιµότητάς του στο µέλλον µέσω της διατήρησης των απαραίτητων γνωστικών 

κεφαλαίων στη διάθεση των µελλοντικών εργαζοµένων. Ειδικότερα, η βελτίωση των 

διαδικασιών διοίκησης γνώσης αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, το οποίο 

αναµένεται θα βοηθήσει στην ανάκαµψη του οργανισµού µέσω της βελτίωσης της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων. 

 

 

5.3  Ο ΟΣΕ Α.Ε. ως ένα πεδίο έρευνας στη διοίκηση γνώσης 
 

Ο ΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα επιχείρησης 

«µονοπωλιακού» χαρακτήρα, δηµοσίου συµφέροντος αλλά και ταυτόχρονα ένα 

παράδειγµα υψηλής εξειδίκευσης, ιδιαιτεροποιηµένης τεχνολογίας, µε τη χρήση όµως 

απαρχαιωµένων δοµικών και διοικητικών πρακτικών.  

Ιδιαίτερα µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται µε την µαζική συνταξιοδότηση του 

παλαιού προσωπικού, (ρυθµός αποχώρησης περίπου 300 εργαζόµενοι ανά έτος), 

διαφαίνεται πιο κρίσιµη από ποτέ η ανάγκη δηµιουργίας οργανωσιακής µνήµης, 

(organizational memory) προκειµένου να διατηρηθεί εντός της επιχείρησης το 

πολύτιµο γνωστικό κεφάλαιο και να βρίσκεται στη διάθεση των µελλοντικών γενεών 

εργαζοµένων.  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, 

καθίσταται φανερό ότι ο σιδηρόδροµος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

και στο µέλλον. Προς τούτο βέβαια καθοριστικό ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή ένωση, η 
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οποία θεωρεί ότι το µέλλον βρίσκεται στις συντονισµένες και συνδυασµένες 

µεταφορές, µε προτεραιότητα στα µέσα µεταφοράς σταθερής τροχιάς (Πηγή: Website 

της Eurostat). Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη σχεδιασµού, προκειµένου να 

διασωθεί η πολύτιµη γνώση, η οποία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βρίσκεται στο 

µυαλό αυτών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για δεκαετίες. Ουσιαστικά δηλαδή, 

η αναφορά γίνεται για έναν οργανισµό, που  βασίζεται στις γνώσεις των εργαζοµένων 

του, εκ των οποίων όµως κάποιοι δεν αναµένεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

για περισσότερο από τα πέντε επόµενα χρόνια.  

Η διοίκηση της γνώσης σε ένα τέτοιο απαιτητικό και εξαιρετικά πιεστικό από 

πλευράς χρόνου, περιβάλλον αποτελεί µια πρόκληση για κάθε ερευνητή ο οποίος 

επιθυµεί να προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες τόσο στο Ελληνικό δηµόσιο, όσο και 

στην επιστηµονική κοινότητα. Η σηµαντικότητα δε του εγχειρήµατος είναι ιδιαίτερη 

αν αναλογιστεί κανείς και το έργο το οποίο επιτελεί η επιχείρηση στον αγώνα 

αναβάθµισης του µεριδίου της αγοράς της. Από την άλλη βέβαια, η έλλειψη του 

προσωπικού και η ανεπάρκεια (φυσική και διανοητική) του εναποµείναντος, 

δηµιουργούν ένα εξαιρετικά µεγάλο χάσµα ανάµεσα στο προσδοκώµενο και το 

«ληφθέν» αποτέλεσµα. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, αλλά και το σχεδιασµό του µοντέλου «Επικοινωνιακής 

και Γνωσιακής Υποκίνησης» (κεφάλαιο 4.3), παρουσιάζεται στην επόµενη 

παράγραφο η ερευνητική µεθοδολογία της διατριβής, στη βάση της οποία διερευνάται 

η αποτελεσµατικότητα του µοντέλου στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων, αλλά και στην αναβάθµιση των διαδικασιών διοίκησης γνώσης για την 

εδραίωση «ανατροφοδοτούµενης» οργανωσιακής µνήµης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
159 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
Η ανάλυση της ερευνητικής μεθοδολογίας 

 
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της ερευνητικής µεθοδολογίας σε όλα 

τα στάδια της έρευνας. Ειδικότερα, αναλύονται τα δύο τµήµατα της ερευνητικής 

διαδικασίας. Το διαγνωστικό τµήµα, στο οποίο µετρώνται µεγέθη όπως η 

παραγωγικότητα, ο δείκτης διοίκησης γνώσης, ο δείκτης ικανοποίησης από την 

εργασία, και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παραγωγικότητας (TMX/ΕΩ, €/ΤΜΧ και 

€/ΕΩ) σε δύο χρονικά σηµεία (2004 & 2008) και το διαδραστικό τµήµα, στο οποίο 

λαµβάνει χώρα η εξειδίκευση και η εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» στη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.) για το χρονικό 

διάστηµα των τεσσάρων ετών (2004-2008). 

Επίσης, στο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της διατριβής, αναλύεται 

η µορφολογία του δείγµατος των εργαζοµένων, αλλά και οι βασικές κατευθύνσεις της 

στατιστικής ανάλυσης.  

 

 

6.1 Ερευνητική  μεθοδολογία 
 

Με βάση την ανάλυση του συγκεκριµένου οργανισµού (ΟΣΕ Α.Ε.), τα κίνητρα τα 

οποία οδήγησαν στην συγγραφή της παρούσας διδακτορικής διατριβής και έχοντας 

ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός µοντέλου ενσωµάτωσης της διοίκησης γνώσης 

στη λήψη αποφάσεων για τη σύγχρονη επιχείρηση, η παρούσα διδακτορική διατριβή 

εξετάζει το θέµα της διοίκησης γνώσης από τη λογική ενός εφαρµόσιµου 

στρατηγικού µοντέλου.  

Ειδικότερα, η ερευνητική µεθοδολογία η οποία αφορά στην εφαρµογή του 

µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στη µελέτη περίπτωσης 

(ΟΣΕ Α.Ε.), διαχωρίζεται σε δύο θεµελιώδη αλληλοεξαρτώµενα τµήµατα, των 

οποίων η διάρθρωση και η λειτουργική δοµή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

για την επιτυχία της διατριβής. Το πρώτο τµήµα είναι το διαγνωστικό, ενώ το δεύτερο 

το διαδραστικό.  

Πιο συγκεκριµένα, στο διαγνωστικό τµήµα λαµβάνουν χώρα και υπολογισµοί σε 

δύο χρονικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, το έτος 2004, µετράται η 
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παραγωγικότητα των τεχνιτών εργαζοµένων, ο δείκτης διοίκησης γνώσης και ο 

δείκτης ικανοποίησης από την εργασία. Επιπλέον, υπολογίζονται οι δείκτες 

εργασιακής επιβάρυνσης και οι δείκτες της παραγωγικότητας. Παράλληλα, 

καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο δείγµα των εργαζοµένων που 

συµµετέχουν στην έρευνα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τα δηµογραφικά 

στοιχεία και τα στοιχεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της εργασίας (οµάδα 

εργασίας, ειδικότητα τεχνίτη, συγκρότηµα εργασίας). Στη δεύτερη περίοδο, το έτος 

2008, µετά δηλαδή την ολοκλήρωση της εφαρµογής του µοντέλου «Επικοινωνιακής 

και Γνωσιακής Υποκίνησης» µετρώνται τα ίδια µεγέθη που µετρήθηκαν στην πρώτη 

περίοδο και παράλληλα µελετάται η µεταξύ τους διαφοροποίηση (παραγωγικότητα, 

δείκτες διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία), ενώ υπολογίζονται εκ 

νέου οι  χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παραγωγικότητας.  

Στο δεύτερο τµήµα, το διαδραστικό, λαµβάνει χώρα η εξειδίκευση και η εφαρµογή 

του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στον ΟΣΕ, σύµφωνα µε 

τις βασικές αρχές του κεφαλαίου 4.3. ∆ηλαδή, το µοντέλο του οποίου οι γενικές 

αρχές διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 4.3, προσαρµόζεται και εξειδικεύεται στη µελέτη 

περίπτωσης. Η εξειδίκευση αυτή, αναλύεται στην παράγραφο 6.1.2 της ερευνητικής 

µεθοδολογίας. 

Ειδικότερα, τα τµήµατα της ερευνητικής µεθοδολογίας περιγράφονται στις αµέσως 

επόµενες παραγράφους. 

 

6.1.1  Διαγνωστικό τμήμα 

 

Στο διαγνωστικό τµήµα (βλ. υποενότητα 1.5 – σχήµα 1.1) περιλαµβάνονται όλες 

οι µετρήσεις οι οποίες έχουν στόχο να αποτυπώσουν την κατάσταση της εταιρίας σε 

διαφορετικά χρονικά σηµεία. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας έγκριτα 

ερωτηµατολόγια και πραγµατικά στοιχεία από τις βάσεις δεδοµένων της επιχείρησης 

(ΟΣΕ Α.Ε.), αποτυπώνεται η κατάσταση του οργανισµού σε δύο βασικά χρονικά 

σηµεία. Το πρώτο χρονικό σηµείο τοποθετείται στα µέσα του έτους 2004, όπου 

αποτυπώνεται η οργανωσιακή κατάσταση ως προς την αρχή, πριν από την εφαρµογή 

του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης», ενώ το δεύτερο στο 

έτος 2008, στο τέλος της εφαρµογής του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Επίσης, το διαγνωστικό τµήµα χωρίζεται σε δύο υποτµήµατα. Το πρώτο 

υποτµήµα (παράγραφος 6.1.1.1) αναφέρεται στα ερωτηµατολόγια τα οποία 
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διανεµήθηκαν και συλλέχθηκαν. Το δεύτερο υποτµήµα αναφέρεται στους 

υπολογισµούς των δεικτών παραγωγικότητας, όπως οι δείκτες εργασιακής 

επιβάρυνσης και οι  χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παραγωγικότητας (παράγραφος 

6.1.1.2).  Η ανάλυση των δύο υποτµηµάτων ακολουθεί αµέσως παρακάτω. 

 

6.1.1.1  Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηµατολόγιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην ερευνητική εργασία 

αποτελείται από τέσσερα µέρη. Τα δύο πρώτα µέρη αποτελούνται από έγκριτα 

ερωτηµατολόγια, ενώ τα υπόλοιπα δύο αποτελούνται από ερωτήσεις σχετικές µε τα 

δηµογραφικά στοιχεία αλλά και τη φύση της εργασίας. Ειδικότερα, το πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο του δείκτη διαχείρισης γνώσης. Το δεύτερο µέρος 

περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. Το τρίτο 

µέρος περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία (ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο 

εκπαίδευσης, επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσα) και το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει τις 

πληροφορίες που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της εργασίας (ειδικότητα, οµάδα 

εργασίας, συγκρότηµα εργασίας, καθήκοντα, ιεραρχική θέση). Στην πρώτη µέτρηση 

του 2004 διανεµήθηκαν 684 ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων συγκεντρώθηκαν 483 

(151 στελέχη και 332 τεχνίτες). Στη δεύτερη µέτρηση του 2008, διατηρήθηκε το ίδιο 

απολύτως δείγµα, καθώς η συµµετοχή µε αυτή τη λογική ήταν δεσµευτική.  

Ειδικότερα, οι µετρήσεις του ερωτηµατολογίου διενεργούνται τόσο για την 

κατηγορία των στελεχών, τα οποία µε τη σειρά τους διαχωρίζονται στις δύο µεγάλες 

κατηγορίες: των νέων και των παλαιών υπαλλήλων, όσο και για την κατηγορία των 

τεχνικών (τεχνίτες), µε τον ίδιο και πάλι διαχωρισµό (νέοι και παλαιοί). Ο 

διαχωρισµός των υπαλλήλων όπως έχει ήδη αναφερθεί πραγµατοποιήθηκε καθώς εξ’ 

αρχής διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για διαφορετικές οµάδες εργαζοµένων µε εντελώς 

διαφορετικά στατιστικά χαρακτηριστικά, προτεραιότητες, και επιδιώξεις. 

Η ανάλυση των µερών του ερωτηµατολογίου παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου (δείκτης διοίκησης γνώσης) 

Ο δείκτης διοίκησης γνώσης υπολογίζεται µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου 

“Knowledge Management Diagnostic” των Bukowitz & Williams (2000). Το 
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ερωτηµατολόγιο αποτελείται από επτά (7) τµήµατα, ενώ κάθε τµήµα απαρτίζεται από 

είκοσι (20) ερωτήσεις. Η δοµή του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

Πρόσληψη Γνώσης (Get): Στο πρώτο τµήµα καταγράφεται ο τρόπος λήψης γνώσης 

τόσο µέσα από τις επιχειρηµατικές δοµές, όσο και µέσα από τους µηχανισµούς 

συνεργασίας του προσωπικού.  

Χρησιµοποίηση Γνώσης (Use): Στο δεύτερο µέρος καταγράφεται  ο τρόπος χρήσης 

της αποκτώµενης γνώσης, µέσα από τις εταιρικές δοµές µε παραµέτρους την 

συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων αλλά και την δοµική υποβοήθηση της 

επιχείρησης για το σκοπό αυτό. 

Οργανωσιακή Μάθηση (Learn): Στο τρίτο µέρος αξιολογείται η ικανότητα της 

οργάνωσης να  µαθαίνει χρησιµοποιώντας ως παραµέτρους την εταιρική δοµή, την 

οργάνωση των ανθρωπίνων πόρων και την διαθεσιµότητα του προσωπικού 

(διαθεσιµότητα για µάθηση). 

Συνεισφορά (Contribute): Στο τέταρτο µέρος µετράται η δυνατότητα και 

ικανότητα συνεισφοράς σε γνώση τόσο ατοµικά, όσο και οµαδικά, µε παραµέτρους 

την εταιρική δοµή, τη διάθεση των εργαζοµένων αλλά και τη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων.  

Αποτίµηση (Assess): Στο πέµπτο µέρος του ερωτηµατολογίου καταγράφεται η 

ικανότητα της οργάνωσης να αποτιµά τη γνώση, τόσο µέσα από τις εταιρικές δοµές, 

όσο και µέσα από τους εργαζόµενους, είτε ατοµικά είτε οµαδικά. 

Οικοδόµηση – Ενδυνάµωση (Build-sustain): Στο έκτο µέρος αποτιµάται η 

ικανότητα της επιχείρησης να οικοδοµήσει και να ενδυναµώσει τη υπάρχουσα γνώση. 

Παράµετροι στο βήµα αυτό είναι οι εταιρικές δοµές για το σκοπό αυτό και ο τρόπος 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.  

Αποδόµηση – Απώλεια Γνώσης (Divest): Στο τελευταίο µέρος µετράται ο τρόπος 

µε τον οποίο αντιµετωπίζει η επιχείρηση τόσο την απώλεια γνώσης, όσο και την 

εσκεµµένη αποδόµηση γνωστικών κεφαλαίων εξαιτίας είτε άµεσων επιχειρησιακών 

αναγκών (αποεπένδυση), είτε έκτακτων περιστάσεων. Παράµετροι είναι ο τρόπος 

διοίκησης του ανθρωπίνου δυναµικού και οι εταιρικές πολιτικές και οργάνωση.  

Το ερωτηµατολόγιο αξιολογεί τη διοίκηση γνώσης στη βάση µιας επταβάθµιας 

κλίµακα απαντήσεων τύπου Likert από ένα (1-∆ιαφωνώ Πολύ) έως επτά  (7-

Συµφωνώ Πολύ) και τροποποιήθηκε σε σχέση µε την αρχική του µορφή (Bukowitz & 

Williams, 2000), η οποία περιελάµβανε τρείς (3) διαβαθµίσεις απαντήσεων. 
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Για κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου υπολογίζεται το άθροισµα των απαντήσεων, 

και το συνολικό ποσοστό «επιτυχίας», διαιρώντας το άθροισµα µε τον αριθµό 140, ο 

οποίος είναι η µέγιστη δυνατή επίτευξη πόντων ανά τµήµα. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται για κάθε εργαζόµενο το συνολικό ποσοστό του δείκτη διοίκησης 

γνώσης, διαιρώντας το συνολικό άθροισµα πόντων από όλα τα τµήµατα µε το 980, το 

οποίο είναι ο µέγιστος δυνατός αριθµός πόντων που µπορεί να επιτευχθεί στο παρόν 

ερωτηµατολόγιο. Μεγαλύτερες τιµές του δείκτη υποδηλώνουν µεγαλύτερη ικανότητα 

διοίκησης της γνώσης στην επιχείρηση. 

 

∆εύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου (δείκτης ικανοποίησης από την εργασία) 

Ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία µετρήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο “Job 

Satisfaction Index” των Wood, et al. (1986) το οποίο αποτελείται από τέσσερις (4) 

διαστάσεις, και αναπτύσσεται συνολικά σε 14 ερωτήσεις. Οι τέσσερις διαστάσεις 

είναι: 

a) Ικανοποίηση σχετικά µε την πληροφόρηση (Satisfaction with Information). Στη 

διάσταση αυτή µετράται η ικανοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε την 

πληροφόρηση την οποία λαµβάνουν από τους προϊσταµένους τους αναφορικά µε την 

απόδοσή τους στην εργασία. 

β) Ικανοποίηση σχετικά µε την ποικιλία (Satisfaction with Variety ). Στη διάσταση 

αυτή µετράται η ικανοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε την ποικιλία των 

εργασιακών τους καθηκόντων. 

γ) Ικανοποίηση σχετικά µε την ολοκλήρωση (Satisfaction with Closure). Στη 

διάσταση αυτή µετράται η ικανοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε την δυνατότητα 

που τους παρέχεται από την επιχείρηση να ολοκληρώσουν τις εργασίες που έχουν 

αναλάβει. 

δ) Ικανοποίηση σχετικά µε την αµοιβή (Satisfaction with Pay) . Στη διάσταση αυτή 

µετράται η ικανοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε την αµοιβή που λαµβάνουν, 

αλλά και σχετικά µε την εργασιακή ασφάλεια που τους προσφέρει η επιχείρηση στην 

οποία εργάζονται. 

Το ερωτηµατολόγιο αξιολογεί στη βάση µιας επταβάθµιας κλίµακα απαντήσεων 

τύπου Likert από ένα (1-∆ιαφωνώ Πολύ) έως επτά  (7-Συµφωνώ Πολύ). Για κάθε 

διάσταση του ερωτηµατολογίου υπολογίζεται το άθροισµα, αλλά και ο µέσος όρος 
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των απαντήσεων. Μεγαλύτερες τιµές του δείκτη υποδηλώνουν µεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την εργασία, µε ανώτερο όριο τους 98 βαθµούς. 

Η µελέτη της ικανοποίησης από την εργασία και ο συσχετισµός της µε την 

παραγωγικότητα, εικάζεται ότι µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σηµαντική, 

αναφορικά µε τους τρόπους διοίκησης του προσωπικού, λαµβάνοντας υπόψη τα 

κίνητρα, τις επιθυµίες και τις επιδιώξεις των εργαζοµένων, ιδιαίτερα σε µια 

επιχείρηση όπου συνυπάρχουν τόσο διαφορετικές οµάδες υπαλλήλων. Επιπλέον, η 

διερεύνηση της σχέσης ικανοποίησης από την εργασία και παραγωγικότητας 

ενδέχεται να συνεισφέρει σ’ αυτό το ερευνητικό πεδίο, καθώς οι έως τώρα µελέτες 

αδυνατούν να καταγράψουν µια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.  

 

Τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου (δηµογραφικά στοιχεία) 

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία του 

προσωπικού που συµµετέχει στην έρευνα. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) η ηλικία, β) τα 

έτη προϋπηρεσίας στον οργανισµό, γ) το επίπεδο εκπαίδευσης (1:απόφοιτοι 

δηµοτικού, 2:απόφοιτοι γυµνασίου, 3:απόφοιτοι λυκείου, 4:απόφοιτοι τεχνικών 

σχολών, 5:απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., 6:απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., 7: απόφοιτοι Α.Ε.Ι.), δ) η γνώση 

ξένης γλώσσας (η µέτρηση έχει στατιστική σηµασία µόνο για το τεχνικό προσωπικό, 

καθώς στις οµάδες των στελεχών απαραίτητη προϋπόθεση παροχής εργασιακών 

υπηρεσιών είναι η γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο). 

Οι διαβαθµίσεις των µετρήσεων για τη γνώση ξένης γλώσσας είναι: 1: Μη γνώση, 

2:Ελάχιστη γνώση, 3: Βασική γνώση, 4: Μέτρια γνώση, 5:Καλή γνώση, 6:Πολύ καλή 

γνώση, 7:Άριστη γνώση. 

 

Τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου (χαρακτηριστικά εργασίας) 

Στο τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτυπώνονται οι πληροφορίες οι οποίες 

σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της εργασίας των εργαζοµένων. Ειδικότερα, στο 

ερωτηµατολόγιο αποτυπώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε την οµάδα εργασίας στην 

οποία συµµετέχουν οι εργαζόµενοι και το συγκρότηµα της επιχείρησης από το οποίο 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Όπως προαναφέρθηκε σην προηγούµενη 

παράγραφο, η λήψη και στατιστική επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά µε την 

συµµετοχή σε συγκεκριµένες οµάδες εργασίας και συγκροτήµατα ενδεχοµένως να 

προσφέρει χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε την παραγωγικότητα των 
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εργαζοµένων και τη συσχέτισή της µε άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, ο τόπος 

υπηρεσίας κ.λ.π. Η ανάλυση των συγκροτηµάτων εργασίας και των οµάδων εργασίας 

ακολουθεί παρακάτω: 

Το συγκρότηµα εργασίας 

Η µελέτη επικεντρώθηκε σε τρία (3) συγκροτήµατα σε ολόκληρη την επικράτεια. Το 

συγκρότηµα ένα (επιλογή :1), το συγκρότηµα δύο, (επιλογή : 2) και το συγκρότηµα 

τρία (επιλογή :3). Η λήψη της πληροφορίας αυτής παρατηρείται τόσο στο δείγµα των 

στελεχών, όσο και στο δείγµα των τεχνιτών, καθώς ενδέχεται να επηρεάζει την 

αποδοτικότητα  των εργαζοµένων. 

Η οµάδα Εργασίας  

Ο διαχωρισµός των εργαζοµένων σε οµάδες εργασίας λαµβάνει χώρα µόνο για το 

τεχνικό προσωπικό (τεχνίτες) και όχι για τα στελέχη, των οποίων αφενός µεν η 

απασχόληση δεν περιορίζεται σε ένα µόνο πεδίο δράσης και αφετέρου, οι αλλαγές 

των επιστηµονικών πεδίων τους είναι συχνές, κατά τις επιταγές της λογικής 

κυλιόµενης εργασίας (Job Rotation) (Eriksson & Ortega, 2004; Halonen, 2002), είτε 

για λόγους ποικιλίας στην εργασία, είτε για λόγους επαφής µε περισσότερα 

αντικείµενα µε στόχο την πληρέστερη ανάπτυξη πολύπλευρα καταρτισµένων 

υψηλόβαθµων εργαζοµένων.  

Στην µελέτη συλλέχθηκαν και µελετήθηκαν τα στοιχεία για 6 οµάδες εργασίας µε 

διαφορετικό αντικείµενο η κάθε µία. Οι οµάδες αυτές είναι: 

• Οµάδα 1η. Οµάδα κυλίσεως του τροχαίου υλικού. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει 

εργασίες συντήρησης οι οποίες αφορούν κυρίως τα φορεία των επιβαταµαξών των 

αυτοκινηταµαξών, π.χ. Intercity, των φορταµαξών και των κινητήριων µηχανών. Ο 

τοµέας αυτός απαιτεί εξαιρετικά υψηλή, σχεδόν απόλυτη εξειδίκευση, υψηλό 

αίσθηµα ευθύνης και πολύ καλά καταρτισµένο προσωπικό, καθώς άπτεται άµεσα 

θεµάτων ασφαλείας του επιβατικού κοινού. Συνεπώς στην οµάδα αυτή συµµετέχουν 

τεχνίτες µε υψηλότερο γενικά µορφωτικό επίπεδο και µε υψηλότερο δείκτη γνώσης 

ξένης γλώσσας εξαιτίας του ότι πρέπει να ενηµερώνονται άµεσα και συχνά από 

τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών τροχαίου υλικού. 

• Οµάδα 2η. Τµήµατα ηλεκτρολόγων - γενικές ηλεκτρολογικές ειδικότητες. Στην 

οµάδα αυτή ανήκουν αποκλειστικά τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, υπεύθυνοι τόσο για όλο το 

τροχαίο υλικό, όσο και για τα συστήµατα ηλεκτροκίνησης αλλά και τα τµήµατα 

συντήρησης των συγκροτηµάτων του Οργανισµού. 
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• Οµάδα 3η. Τεχνίτες αµαξωµάτων - λοιπές ειδικότητες. Στην οµάδα αυτή ανήκουν 

τεχνίτες οι οποίοι απασχολούνται µόνο στα αµαξώµατα όλων των ειδών τροχαίου 

υλικού. Συµπεριλαµβάνονται ειδικότητες όπως  ξυλουργοί, εφαρµοστές αµαξωµάτων, 

Σωληνουργοί, υδραυλικοί, ταπητουργοί, βαφείς. 

• Οµάδα 4η. Τεχνίτες πέδης - ζύγισης - γενικές ρυθµίσεις ασφάλειας κυκλοφορίας. 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τεχνίτες οι οποίοι αναλαµβάνουν να ρυθµίσουν το 

τροχαίο υλικό µετά τις γενικές επισκευές (Γ.Ε.), ή επισκευές έκτακτης συντήρησης 

(Ε.Ε.) του τροχαίου υλικού που διενεργούνται από την Οµάδα 1.  Απαιτείται επίσης 

υψηλό αίσθηµα ευθύνης ενώ η οµάδα απαιτεί εξαιρετικά υψηλή εξειδίκευση των 

συµµετεχόντων στις διάφορες εργασίες., χωρίς όµως να είναι προαπαιτούµενο ένα 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε άλλες οµάδες προσωπικού. 

• Οµάδα 5η. Τεχνίτες εφαρµοστές-ελασµατουργοί-συγκολλητές. Στην οµάδα αυτή 

συµµετέχουν τεχνίτες οι οποίοι ασχολούνται κυρίως µε ελασµατουργικές και 

εφαρµοστικές εργασίες και απασχολούνται σε µεγαλύτερης έκτασης επισκευές (π.χ. 

µετά από συγκρούσεις). Επίσης υποστηρίζουν όλα τα άλλα τµήµατα των 

συγκροτηµάτων σε ότι αφορά το αντικείµενό τους, όπου οι περιστάσεις το απαιτούν. 

• Οµάδα 6η.  Προσωπικό γραµµής και άλλες λοιπές ειδικότητες. Στην οµάδα αυτή 

ανήκουν εργαζόµενοι οι οποίοι ασχολούνται µε την κυκλοφορία του τροχαίου υλικού 

από την πλευρά της «γραµµής». Επίσης συµµετέχουν και άλλες ειδικότητες σχετικές 

µε έκτακτες επιδιορθώσεις του προφίλ των τροχών, όπως οι εργαζόµενοι του 

«υποδαπέδιου τόρνου». Η οµάδα απαιτεί εξαιρετικά υψηλή εξειδίκευση των 

συµµετεχόντων στις διάφορες εργασίες. 

 

 

6.1.1.2  Υπολογισμός δεικτών εργασιακής επιβάρυνσης και παραγωγικότητας 

  

∆είκτες εργασιακής επιβάρυνσης 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα, τα οποία καλείται κάποιος να αντιµετωπίσει στην 

παρούσα µελέτη περίπτωσης είναι η σύγκριση διαφόρων εκτελούµενων εργασιών, 

υπό διαφορετικές συνθήκες, υπό διαφορετικές οµάδες εργασίας και διαφορετικά 

άτοµα. Είναι αυτονόητο, ότι οποιαδήποτε σύγκριση χωρίς προηγουµένως τις 

κατάλληλες αναγωγές δεν αναµένεται να αποδώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Για το 

λόγο αυτό, ένα µεγάλο τµήµα της µελέτης, το οποίο διήρκησε εννέα (9) περίπου 
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µήνες, ήταν η προτυποποίηση και αναγωγή όλων των εργασιών που µελετώνται, σε 

µια νέα ενιαία βάση λαµβάνοντας υπόψη τέσσερις παράγοντες: α) την πολυπλοκότητα 

της εργασίας, β) την δυσκολία της εργασίας, γ) το χρόνο που απαιτείται για κάθε 

εργασία, δ) τον χαρακτηριστικό αριθµό αναγωγής τεµαχίων για κάθε εργασία 

Ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης µελετήθηκε µόνο για το τεχνικό προσωπικό 

(παλαιό και νέο), καθώς τα στελέχη δεν επιτελούν παραγωγικό, παρά µόνο διοικητικό 

έργο. Έτσι για κάθε εργασία και για κάθε εργαζόµενο (καθώς κανείς εργαζόµενος δεν 

διεκπεραίωνε ταυτόσηµες εργασίες µε κάποιον άλλον) έπρεπε να υπολογιστούν 

τέσσερις συντελεστές βασιζόµενοι στους τέσσερις παράγοντες που αναφέρθηκαν. α) 

ο συντελεστής πολυπλοκότητα της εργασίας (µε τιµές από 0,5έως 1,5), β) ο συντελεστής 

δυσκολίας της εργασίας (µε τιµές από 0,5έως 1,5), γ) ο συντελεστής του χρόνου που 

απαιτείται για κάθε εργασία (µε τιµές από 0,5έως 1,5)και δ), ο χαρακτηριστικός 

αριθµός αναγωγής τεµαχίων για κάθε εργασία (µε τιµές από 0,5έως 1,5). Ειδικότερα, 

για τον υπολογισµό αυτό των συντελεστών έπρεπε να τεθεί ένα κοινό πρότυπο µέτρο 

σύγκρισης, σύµφωνα µε το οποίο θα συγκρίνονταν κάθε εργασία. Το µέτρο αυτό, 

όπως συµβαίνει, µε παραπλήσια λογική και σε άλλες µελέτες από την βιβλιογραφία, 

(Burbidge, 1989; Ranson & Toms, 1966;  Schneeweiß, 2002; Ebel, 2003), ήταν µια 

εργασία «κόλλησης ενός ελάσµατος (λαµαρίνας)» 1 τ.µ., πάχους 0,8 mm µε 

χαρακτηριστικά: α) πολυπλοκότητα :1, β) βαθµός δυσκολίας : 1, γ) χρονική διάρκεια: 

1 ώρα (ο χρόνος περιελάµβανε την κοπή και την προετοιµασία) και δ) 

χαρακτηριστικός αριθµός αναγωγής τεµαχίων: 1 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο συντελεστής αναγωγής τεµαχίων 

ουσιαστικά δηµιουργεί αναγωγές, ποσοτικά και ποιοτικά, για µικρότερα ή 

µεγαλύτερα τεµάχια παραγωγής µε βάση την πρότυπη εργασία, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. ∆ηλαδή, αν κάποιος τεχνίτης π.χ. ολοκληρώσει τη βαφή µιας 

επιβατάµαξας, τότε θα έχει προχωρήσει στην απόλυτη αύξηση της παραγωγής του 

κατά µία µονάδα. Ωστόσο, ένα τεχνίτης ο οποίος ολοκληρώνει την κατεργασία ενός 

άξονα π.χ. 30cm στον τόρνο, αυξάνει και ο ίδιος το µέγεθος των τεµαχίων παραγωγής 

του κατά µία µονάδα. Η παρέµβαση του συντελεστή αναγωγής τεµαχίων επιλύει το 

ζήτηµα της διαφοροποίησης αυτής και ουσιαστικά µετατρέπει την εργασία του βαφέα 

σε π.χ. Χ πρότυπες µονάδες και την εργασία του τεχνίτη του τόρνου σε Υ µονάδες. 

Παράλληλα, οι εργασίες αυτές αξιολογούνται εν συνεχεία και µε τους υπόλοιπους 

τρείς παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 
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Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των εργασιών στα 

συγκροτήµατα που συµµετείχαν στην έρευνα. Απαραίτητη ωστόσο θεωρήθηκε τόσο 

η συνεργασία των γραφείων οργάνωσης εργασίας των συγκροτηµάτων, όσο και των 

ίδιων των τεχνιτών οι οποίοι εκτελούσαν τις εκάστοτε εργασίες, καθώς οι 

πληροφορίες τις οποίες παρείχαν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση. 

Συµπερασµατικά, ο τελικός συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης είναι το 

γινόµενο των τεσσάρων συντελεστών που αναφέρονται παραπάνω, και δείχνει για 

κάθε θέση εργασίας και κάθε εργαζόµενο µια ποιοτική εικόνα για την επιβάρυνση 

ατόµων και οµάδων µακροσκοπικά. Για την παρούσα µελέτη οι συντελεστές 

αναγωγής της παραγωγής ήταν σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. 

Ειδικότερα, ο συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης θα είναι: 

ΣΕΕ = ΣΠΕ  x  ΣΕ∆  x  ΣΑΧ  x  ΣΑΤ  ,  όπου: 

ΣΕΕ: Συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης 

ΣΠΕ: Συντελεστής πολυπλοκότητας εργασίας 

ΣΕ∆: Συντελεστής εργασιακής δυσκολίας 

ΣΑΧ: Συντελεστής απαίτησης χρόνου 

ΣΑΤ: Συντελεστής αναγωγής τεµαχίων 

Ενδεικτικά οι µέσοι συντελεστές αναγωγής ανά οµάδα εργασίας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 6.1. Στον πίνακα αυτό, απεικονίζονται οι µέσοι συντελεστές αναγωγής 

παραγωγικότητας για κάθε µία από τις ηλικιακές οµάδες. ∆ηλαδή, για τις οµάδες των 

νέων και των παλαιών τεχνικών υπαλλήλων. Αντίστοιχα, στον πίνακα  6.2 φαίνονται 

οι µέσοι συντελεστές αναγωγής παραγωγικότητας για το σύνολο των οµάδων, χωρίς 

να υφίσταται διαχωρισµός µε βάση τις ηλικίες. Με άλλα λόγια, ο πίνακας 6.2 

απεικονίζει τους σταθµισµένους, µε βάση τον πληθυσµό, µέσους συντελεστές 

αναγωγής παραγωγικότητας και ακολούθως τον συνολικό συντελεστή εργασιακής 

επιβάρυνσης για κάθε οµάδα εργασίας. Ο συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης είναι 

το γινόµενο των συντελεστών αναγωγής παραγωγικότητας.  

Εν συνεχεία, µε βάση το συντελεστή εργασιακής επιβάρυνσης, αλλά και την 

πραγµατική παραγωγικότητα του κάθε εργαζόµενου, σε «απόλυτα» τεµάχια 

(απόλυτος αριθµός παραγοµένων τεµαχίων), ανάλογα µε τη φύση της κάθε εργασίας, 

υπολογίζεται η «ανηγµένη» ή διαφορετικά ειπωµένη, «σταθµισµένη 

παραγωγικότητα» (για κάθε εργαζόµενο), η οποία ουσιαστικά αποτελεί την 
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ορθολογικοποίηση της απόδοσης στη βάση του κριτηρίου το οποίο τέθηκε ως 

πρότυπο.  

Πίνακας 6.1 : Μέσοι συντελεστές αναγωγής παραγωγικότητας 

Οµάδες και διαχωρισµός των 
τεχνιτών σε ηλικιακές 

κατηγορίες 

Συντ/στής 
πολυπλ/τητας 
εργασίας 

Συντ/στής 
εργασιακής 
δυσκολίας 

Συντ/στής 
απαίτησης χρόνου - 
εργασιακός χρόνος 

Συντ/στής αναγωγής 
τεµαχίων συσχετ/νης 

παραγ/τητας 

Οµάδα 1 
Νέο Προσωπικό 1,32 1,21 1,34 0,59 
Παλαιό Προσωπικό 1,35 1,24 1,26 0,59 

Οµάδα 2 
Νέο Προσωπικό 0,95 1,40 1,34 1,10 
Παλαιό Προσωπικό 0,79 1,22 1,17 1,07 

Οµάδα 3 
Νέο Προσωπικό 1,21 0,81 1,25 1,28 
Παλαιό Προσωπικό 0,66 1,21 1,36 1,45 

Οµάδα 4 
Νέο Προσωπικό 1,33 1,05 1,31 1,21 
Παλαιό Προσωπικό 1,19 0,78 1,00 0,96 

Οµάδα 5 
Νέο Προσωπικό 0,82 0,97 0,92 0,78 
Παλαιό Προσωπικό 0,55 0,82 0,93 1,00 

Οµάδα 6 
Νέο Προσωπικό 0,83 0,94 0,93 0,82 
Παλαιό Προσωπικό 0,72 0,80 0,87 0,88 

 

Συνολικότερα, όλοι οι υπολογισµοί αναφορικά µε την παραγωγικότητα κάθε 

εργαζοµένου περιλαµβάνουν το «σταθµισµένο» µέγεθος και όχι το απόλυτο.  

 

Πίνακας 6.2 : Μέσοι συντελεστές αναγωγής παραγωγικότητας και µέσος   
συνολικός συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης 

 

Οµάδα 
Συντελεστής 

πολυπλοκότητας 
εργασίας 

Συντελεστής 
εργασιακής 
δυσκολίας 

Συντελεστής 
απαίτησης 
χρόνου - 
εργασιακός 
χρόνος 

Συντελεστής 
αναγωγής τεµαχίων 
συσχετισµένης 
παραγωγικότητας 

Συνολικός 
συντελεστής 
εργασιακής 
επιβάρυνσης 

Οµάδα 1 1,34 1,23 1,29 0,59 1,25 

Οµάδα 2 0,85 1,30 1,24 1,08 1,48 

Οµάδα 3 0,86 1,06 1,32 1,39 1,67 

Οµάδα 4 1,24 0,87 1,10 1,04 1,23 

Οµάδα 5 0,65 0,87 0,93 0,92 0,49 

Οµάδα 6 0,77 0,86 0,89 0,86 0,50 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παραγωγικότητας  

Βασικό ρόλο στη διερεύνηση του µεγέθους βελτίωσης της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων, αλλά και της βελτίωσης των δεικτών διοίκησης γνώσης και 

ικανοποίησης από την εργασία, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του µοντέλου «ΕΓΥ», 

επιτελεί και η µελέτη τριών διαφορετικών δεικτών οι οποίοι σχετίζονται µε 

χρηµατοοικονοµικούς όρους της παραγωγής. Ειδικότερα, διερευνώνται οι δείκτες α) 
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ο αριθµός των παραγοµένων τεµαχίων ανά εργατοώρα (ΤΜΧ/ΕΩ), β) το κόστος των 

τεµαχίων παραγωγής σε (€/ΤΜΧ) και γ) το πραγµατικό κόστος σε (€/ΕΩ). Ο 

υπολογισµός των δεικτών παραγωγικότητας πραγµατοποιήθηκε τόσο στην πρώτη 

µέτρηση (έτος 2004), όσο και στην δεύτερη µέτρηση (έτος 2008), µετά δηλαδή την 

εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ». Ειδικότερα: 

Ο πρώτος δείκτης αφορά τα παραγόµενα τεµάχια ανά εργατοώρα και εργαζόµενο 

(ΤΜΧ/ΕΩ). Ο δείκτης προκύπτει από την διαίρεση του «ανηγµένου» µεγέθους της 

παραγωγικότητας ανά µήνα µε τον αριθµό των πραγµατικών εργατοωρών που 

απασχολήθηκε ο εργαζόµενος (κανονική και υπερωριακή απασχόληση). Για τον 

υπολογισµό στην αρχική µέτρηση (2004), ως ανηγµένη παραγωγικότητα λήφθηκε ο 

µέσος σταθµικός ανηγµένος όρος των έξι τελευταίων µηνών πριν τη µέτρηση, ενώ ως 

αριθµός εργατοωρών λήφθηκε επίσης ο µέσος όρος των δεδουλευµένων εργατοωρών 

στους τελευταίους 6 µήνες. Το αντίστοιχο συνέβη και στη δεύτερη µέτρηση, µετά την 

εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ», µόνο που χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα 4 µηνών 

(µέση τιµή 4 µηνών) µετά την ολοκλήρωση του 6ου σταδίου του µοντέλου. 

Ο δεύτερος δείκτης αφορά στο πραγµατικό κόστος των παραγόµενων τεµαχίων ανά 

τεµάχιο παραγωγής (€/ΤΜΧ) και προκύπτει, κατ΄ αντιστοιχία µε την αµέσως 

προηγούµενη περιγραφή, από τη διαίρεση του πραγµατικού ακαθάριστου µισθού των 

τεχνιτών, µε την ανηγµένη παραγωγικότητα ανά µήνα (µέση τιµή καθορισµένων 

περιόδων όπως παραπάνω). 

Ο τρίτος δείκτης, ο οποίος προκύπτει από το γινόµενο των άλλων δύο, αναφέρεται 

στο κόστος της κάθε εργατοώρας (€/ΕΩ) και παρέχει ποιοτικά µια ένδειξη του 

κόστους αυτού διαχρονικά και ανά οµάδα εργαζοµένων. Συγκεκριµένα: 

€/ΕΩ = ΤΜΧ/ΕΩ  x  €/ΤΜΧ 

Για τον υπολογισµό των συντελεστών αυτών χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικά 

δεδοµένα από τις υπηρεσίες οργάνωσης παραγωγής των εκάστοτε συγκροτηµάτων 

του οργανισµού (µελέτη περίπτωσης), όπως οι πραγµατικές εργατοώρες εργασίας ανά 

εργαζόµενο (κανονική και υπερωριακή απασχόληση) αλλά και ο µέσος µηνιαίος 

µικτός µισθός ανά εργαζόµενο και για µια περίοδο υπολογισµού τεσσάρων (4 ) 

µηνών. Ειδικότερα, για τους δείκτες κόστος ανά τεµάχιο (€/ΤΜΧ) και κόστος ανά 

εργατοώρα (€/ΕΩ) χρησιµοποιήθηκαν οι αποπληθωρισµένες µέσες µηνιαίες αποδοχές 

των εργαζοµένων (αποπληθωρισµός των αποδοχών του 2008). Ως βάση 

αποπληθωρισµού χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική 
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Υπηρεσία, σύµφωνα µε την οποία ο πληθωρισµός 2004-2008 ήταν: 2004: 2,9%, 

2005:3,5%, 2006:3,3%, 2007:2,8%, 2008:4,3%. 

Η απεικόνιση των δεικτών αυτών, η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 7, µας 

δείχνει, µέσα από χρηµατοοικονοµικούς όρους της παραγωγής, τόσο την επίδραση 

του µοντέλου «ΕΓΥ» στο κόστος παραγωγής, όσο και στο συνολικό πραγµατικό 

κόστος των εργατοωρών, για το νέο και το παλαιό προσωπικό.  

 

6.1.2  Διαδραστικό τμήμα 

 

Στο διαδραστικό τµήµα, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.1, 

περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

«επεµβατικές», εκφραζόµενες µε την εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» στον οργανισµό-µελέτη περίπτωσης. Ειδικότερα, στα 

πλαίσια της υβριδικής προσέγγισης στη διοίκηση γνώσης, οι ενέργειες αυτές έχουν 

ως τελικό στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο των εργαζοµένων ατοµικά, 

όσο και των οµάδων εργασίας γενικότερα, αλλά και τη βελτίωση των δεικτών 

διαχείρισης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία. 

Συµπερασµατικά, µε βάση τις αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και 

κυρίως µε βάση τις αρχές της υβριδικής προσέγγισης στη διοίκηση γνώσης (κεφάλαιο 

4.2.1) που υιοθετεί η παρούσα διδακτορική διατριβή, σχεδιάστηκε το µοντέλο του 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» (κεφάλαιο 4.3) . Ωστόσο, ο 

σχεδιασµός του µοντέλου στο σηµείο αυτό του κεφαλαίου της µεθοδολογίας 

εξειδικεύεται, ώστε να προσαρµοστεί στις ανάγκες και τις επιταγές της µελέτης 

περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.).  

Σηµαντικότερα, πρέπει να σηµειωθεί ότι για να θεωρηθεί σύννοµη µε το µοντέλο 

η παρουσία ενός εργαζοµένου στις µετρήσεις, σε όλα τα στάδια (στάδιο 1 έως στάδιο 

6), είχε τεθεί εξ’ αρχής ο όρος ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να παρακολουθηθούν 

τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των συνεδριών, εκτός από το 6ο στάδιο, όπου 

τέθηκε εξ΄ αρχής ένα µίνιµουµ όριο συνεισφοράς του κάθε συµµετέχοντα στην 

έρευνα. Άλλως, οι µετρήσεις του εργαζοµένου ο οποίος δεν πληρούσε αυτές τις 

απαιτήσεις, δεν λαµβάνονταν υπόψη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 20% 

τουλάχιστον των συµµετεχόντων δεν περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 

Επιπρόσθετα, το κίνητρο συµµετοχής των εργαζοµένων του δείγµατος στις 

συνεδρίες ήταν τόσο οικονοµικό, όσο και ηθικό. Συγκεκριµένα, µετά το πέρας κάθε 
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σταδίου του µοντέλου και εφόσον ικανοποιούνταν η απαραίτητη συνθήκη της 

παρακολούθησης, ο εργαζόµενος ελάµβανε είτε ηθική είτε υλική αµοιβή. 

Η εξειδίκευση του κάθε σταδίου του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» για τη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.) έχει ως εξής: 

 

1ο Στάδιο: ∆ηµιουργία δωµατίων επικοινωνίας (Chat Rooms) για οµάδες 

ενδιαφέροντος 

Το πρώτο αυτό στάδιο του µοντέλου όπως αναφέρθηκε, είχε ως αντικειµενικό 

στόχο την δηµιουργία καναλιών επικοινωνίας µεταξύ παλαιών και νέων εργαζοµένων 

υποβοηθώντας ανθρώπους µε διαφορετικά ή και ίδια ενδιαφέροντα να µιλήσουν και 

να ανταλλάξουν απόψεις. Ειδικότερα, ο βασικός σκοπός του πρώτου αυτού σταδίου 

ήταν η ανάπτυξη της επικοινωνίας µεταξύ εργαζοµένων, οι οποίοι βρισκόταν 

πιθανότατα σε διαφορετική φάση της ζωής τους και οι οποίοι δεν είχαν ούτε το 

χρόνο, αλλά κυρίως τη διάθεση να «ανοιχτούν» και να µιλήσουν για τα ενδιαφέροντά 

τους, τις οικογένειές τους και γενικότερα τις αθέατες πλευρές της κοινωνικής τους 

παρουσίας (Gray, 2001; Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Απολογιστικά, στις πρώτες συναντήσεις, οι συζητήσεις µεταξύ των εργαζοµένων 

αφορούσαν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως εκτός της εργασιακής 

καθηµερινότητας και κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα, ανάλογα µε τη διάθεση των 

στιγµών. 

Αναφορικά δε µε τις ηµέρες εφαρµογής, το πρώτο στάδιο του µοντέλου λάµβανε 

χώρα τρείς φορές την εβδοµάδα και τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 

ενώ η διεξαγωγή του πραγµατοποιούνταν στο χώρο ανάπαυσης των εργαζοµένων στα 

εκάστοτε συγκροτήµατα. 

Εντούτοις, για πρακτικούς λόγους κυρίως, αλλά και για λόγους χαµηλότερης 

όχλησης της παραγωγικής διαδικασίας οι συναντήσεις ξεκινούσαν µία ώρα πριν από 

την κανονική λήξη του ωραρίου και διαρκούσαν από µία (1) έως δύο (2) ώρες, 

ανάλογα µε τις ηµέρες και τη διάθεση των εργαζοµένων. Ωστόσο, σε καµία 

περίπτωση η διάρκεια δεν επιτρεπόταν να είναι µικρότερη της µίας (1 h) ώρας. 

Το πρώτο στάδιο εφαρµόστηκε για χρονικό διάστηµα δεκαέξι (16) εβδοµάδων (4 

µήνες), ενώ ήταν κοινό τόσο για τα στελέχη, όσο και για τους τεχνικούς υπαλλήλους, 

καθώς λάµβανε χώρα στο ίδιο σηµείο και την ίδια ώρα. Επίσης, πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δεν υπήρχε σαφής διαχωρισµός 
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των ιεραρχικών βαθµών στην επιχείρηση, (ούτε κάτι τέτοιο ήταν επιθυµητό), ενώ 

αντιθέτως παρατηρήθηκε η συνάθροιση ατόµων από διαφορετικές βαθµίδες, αλλά µε 

κοινά όµως ενδιαφέροντα. 

Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την πρώτη συνάντηση, όπου επικράτησε µια 

έκδηλη αµηχανία, οι υπόλοιπες διεξήχθησαν όπως ακριβώς προέβλεπε ο αρχικός 

σχεδιασµός, ικανοποιώντας τον αρχικό στόχο, ο οποίος ήταν η δηµιουργία καναλιών 

επικοινωνίας µεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων. Τέλος, µε την µέθοδο των 

προσωπικών συνεντεύξεων και σε τυχαίο δείγµα του προσωπικού, το οποίο 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό 15% του συνολικού δείγµατος τόσο των στελεχών, όσο 

και των τεχνιτών, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό τουλάχιστον 25% οι συζητήσεις 

επεκτάθηκαν και σε εργασιακά θέµατα, κυρίως όµως µετά τις 8 πρώτες συναντήσεις. 

Μετά το πέρας του πρώτου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η περίοδος 

σταθεροποίησης (εφεξής ΠΣ) ένα (1), η οποία ήταν ίση µε τη διάρκεια του πρώτου 

σταδίου, δηλαδή τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν 

πραγµατοποιήθηκε καµία επίσηµη συνάντηση σύµφωνα µε τα πρότυπα του µοντέλου, 

αν και διαπιστώθηκαν πολλές ανεπίσηµες «συνεδρίες» µεταξύ των εργαζοµένων, 

νέων και παλαιών. Επίσης, στη διάρκεια της (ΠΣ1) παρακολουθείτο στενά τόσο η 

εξέλιξη της παραγωγικότητας των εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. 

  

2ο Στάδιο:  Συχνές συναντήσεις για ανταλλαγή άρρητης γνώσης 

Το δεύτερο στάδιο του µοντέλου ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της (ΠΣ1) και είχε 

ως αντικειµενικό στόχο την ανταλλαγή άρρητης γνώσης µεταξύ τόσο των τεχνιτών, 

όσο και των στελεχών, µε κατεύθυνση ροής γνώσης από τους παλαιούς 

εργαζόµενους, στους νέους (Liebowitz & Megbolugbe, 2003). 

Απολογιστικά, οι συναντήσεις είχαν έναν τυπικότερο χαρακτήρα σε σχέση µε 

αυτόν του πρώτου σταδίου και αποσκοπούσαν στην ανταλλαγή απόψεων επί 

τεχνικών ζητηµάτων, αλλά και επί θεµάτων τα οποία ενδιέφεραν την κάθε οµάδα. Για 

το λόγο αυτό, στις αίθουσες ανάπαυσης των συγκροτηµάτων πραγµατοποιούνταν 

ταυτόχρονες παράλληλες συνεδρίες, µία για κάθε οµάδα, (6 συνεδρίες) και µία 

συνεδρία για τα στελέχη της επιχείρησης. 

Επίσης, πριν από κάθε συνάντηση, παραδίδονταν ένα φύλλο πιθανών θεµάτων 

συζήτησης στους συµµετέχοντες στην έρευνα. Το φύλλο αυτό ήταν διαφορετικό για 

κάθε οµάδα. Το τι θα συζητούσε τελικά η κάθε οµάδα και ο τρόπος εξέλιξης της 
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συζήτησης δεν ήταν προδιαγεγραµµένος. Κάθε οµάδα επέλεγε µέσα από την αρχική 

λίστα το τι θα συζητήσει και σε ποιο βάθος θα επεκταθεί. Μοναδικοί περιορισµοί 

ήταν ο ελάχιστος χρόνος των συνεδριών και η αυστηρή συζήτηση εργασιακών 

θεµάτων. 

Ωστόσο, επειδή κατά τις πρώτες τρείς συναντήσεις παρατηρήθηκε έντονο 

πρόβληµα έγκαιρης έναρξης των συζητήσεων, αποφασίστηκε διορθωτικά να τίθεται 

εκ των προτέρων µια λίστα µε 4 κύρια θέµατα προς συζήτηση, εκ των οποίων δύο  

έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγων. Έτσι περιορίστηκε 

σηµαντικά ο νεκρός χρόνος που προέκυπτε εξαιτίας της αρχικής µεγάλης λίστας 

πιθανών θεµάτων που παραδίδονταν στις πρώτες συναντήσεις. 

Αναφορικά µε τις ηµέρες εφαρµογής, το συγκεκριµένο αυτό στάδιο του µοντέλου 

λάµβανε χώρα επίσης τρείς φορές την εβδοµάδα και τις ίδιες ηµέρες µε το στάδιο 1, 

δηλαδή ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ η διεξαγωγή του πραγµατοποιούνταν 

στο χώρο ανάπαυσης των εργαζοµένων στα εκάστοτε συγκροτήµατα. Επίσης, για 

πρακτικούς λόγους κυρίως, αλλά και για λόγους χαµηλότερες όχλησης της 

παραγωγικής διαδικασίας οι συναντήσεις ξεκινούσαν µία ώρα πριν από την κανονική 

λήξη του ωραρίου και διαρκούσαν έως δύο (2 h) ώρες, µε ελάχιστη διάρκεια τη 

µιάµιση ώρα (1,5 h).  

Το δεύτερο στάδιο του µοντέλου εφαρµόστηκε επίσης για χρονικό διάστηµα 

δεκαέξι (16) εβδοµάδων (4 µήνες), ενώ πραγµατοποιούνταν ταυτόχρονα σε επτά 

παράλληλες συνεδρίες και στο ίδιο σηµείο και ώρα. Ακόµη, κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων διαφαίνονταν ένας ελαφρός ιεραρχικός διαχωρισµός µεταξύ των 

εργαζοµένων, όχι τόσο εξαιτίας εξωγενούς επιβολής, όσο εξαιτίας του σεβασµού που 

προσέδιδε η αυξηµένη εξειδίκευση των παλαιών υπαλλήλων, χαρίζοντάς τους έστω 

πρόσκαιρα µια άτυπη µορφή εξουσίας (βλ. η εξουσία της εξειδίκευσης, Maslow 

1970). 

Τέλος, µετά το πέρας του δευτέρου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η (ΠΣ2), η 

οποία ήταν ίση µε τη διάρκεια του σταδίου, δηλαδή τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου δεν πραγµατοποιήθηκε καµία επίσηµη συνάντηση 

σύµφωνα µε τα πρότυπα του µοντέλου, ενώ παρακολουθείτο στενά τόσο η εξέλιξη 

της παραγωγικότητας των εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. 
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3ο Στάδιο:  Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια 

Το τρίτο στάδιο του µοντέλου ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της (ΠΣ2) και είχε ως 

αντικειµενικό στόχο στην περίπτωση των τεχνιτών, την ανάπτυξη των γνώσεων 

κυρίως των νέων υπαλλήλων, αλλά και δευτερευόντως την διεύθυνση των γνώσεων 

των παλαιών, οι οποίοι όµως καλούνταν να παίξουν το ρόλο του εισηγητή στο 50% 

των συναντήσεων (Davenport & Prusak, 1998). Στο υπόλοιπο 50%, το ρόλο του 

εισηγητή καλούνταν να παίξουν στελέχη της διοίκησης και κυρίως µηχανικοί, 

εξειδικευµένοι στο κάθε αντικείµενο.  

Στην περίπτωση ωστόσο των στελεχών, αντικειµενικός στόχος του τρίτου σταδίου 

ήταν η µεγαλύτερη εξειδίκευση και η απόκτηση γνώσεων στις νέες τεχνολογίες για 

κάθε επιστηµονική περιοχή. 

Απολογιστικά, οι συναντήσεις είχαν έναν αυστηρό και τυπικό χαρακτήρα σε 

σχέση µε τα δύο προηγούµενα στάδια. Τα ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια λάµβαναν 

χώρα στις αίθουσες εκπαιδεύσεως του προσωπικού.  

Επίσης, αναφορικά µε την εφαρµογή του σταδίου τρία, εξαιτίας του ευρέως 

φάσµατος εργασιών τις οποίες επιτελούσαν οι 6 διαφορετικές οµάδες, σε κάθε ηµέρα 

της εβδοµάδας λάµβανε χώρα και από ένα σεµινάριο, το οποίο απευθύνονταν σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα. Συνολικά πραγµατοποιούνταν 6 σεµινάρια εβδοµαδιαίως 

(συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββάτου), σε κυλιόµενη βάση, ενώ η διάρκεια του 

σεµιναρίου είχε οριστεί σε 8 διδακτικές ώρες κάθε ηµέρα, ενώ κάθε οµάδα 

υποχρεούνταν να παρακολουθήσει ένα (1) εξ’ αυτών (ανά εβδοµάδα), εκείνο δηλαδή 

το οποίο αφορούσε το αντικείµενό της.   

Αντίστοιχα, για τα στελέχη στα διάφορα συγκροτήµατα πραγµατοποιούνταν 

επίσης ένα σεµινάριο ανά εβδοµάδα, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά ως εκπαιδευτές, 

προσωπικό των προµηθευτών τροχαίου υλικού από την Ελλάδα και σε µερικές 

περιπτώσεις από το εξωτερικό. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν δεκαέξι (16) σεµινάρια 

για κάθε οµάδα και δεκαέξι (16) σεµινάρια για τα στελέχη, σε διάστηµα τεσσάρων (4) 

µηνών.   

Επίσης, η ύλη των σεµιναρίων ήταν καθορισµένη από τους εκπαιδευτές. Σε κάθε 

σεµινάριο παραδίδονταν βοηθητικές σηµειώσεις, ενώ οι παρουσιάσεις 

πραγµατοποιούνταν µε οπτικοακουστικό υλικό. Ωστόσο, για την περίπτωση των 

στελεχών, η ύλη δεν ήταν τόσο εξειδικευµένη, αλλά περιελάµβανε κυρίως θέµατα 

γενικού ενδιαφέροντος, κοινά για όλες τις ειδικότητες, νέες τεχνολογίες στους 
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Ευρωπαϊκούς κυρίως σιδηροδρόµους και προοπτικές για το µέλλον σε συνάρτηση µε 

τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, πολιτικές συντήρησης και χρήσης του τροχαίου υλικού. Στα 

σεµινάρια των στελεχών αναλύθηκαν επίσης ζητήµατα οργανωτικά, δοµικά και 

αναπτύχθηκαν µε λεπτοµέρεια διοικητικά συστήµατα και λειτουργίες 

σιδηροδροµικών δικτύων τα οποία θεωρούνται ως πρότυπα για την Ευρωπαϊκή 

πραγµατικότητα . 

Επίσης, σε ποσοστό 25%, (συνολικά 4 σεµινάρια) οι παρουσιάσεις - διαλέξεις 

έλαβαν χώρα στους χώρους εργασίας των συγκροτηµάτων και όχι στις αίθουσες, για 

την καλύτερη εµπέδωση των αντικειµένων, σε άµεση επαφή µε το πραγµατευόµενο 

αντικείµενο, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της υβριδικής θεωρίας (παράγραφος 

4.2.2) αναφορικά µε τη µάθηση µέσα από την πράξη. Πρακτικά όµως, η κατάρτιση 

αυτού του είδους δεν ήταν δοµηµένη στα ακαδηµαϊκά πρότυπα, αλλά στα πρότυπα 

εκπαίδευσης εµπειρικών επαγγελµάτων (µάθηση µέσα από την πράξη). 

Μετά το πέρας του τρίτου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η (ΠΣ3), η οποία 

ήταν ίση µε τη διάρκεια του σταδίου, δηλαδή τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου δεν πραγµατοποιήθηκε καµία παρουσίαση ή σεµινάριο, σύµφωνα 

και µε το πρότυπο του µοντέλου, ενώ παρακολουθείτο στενά τόσο η εξέλιξη της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. 

 

4ο Στάδιο:  Εκπαίδευση εκτός της επιχείρησης 

Το τέταρτο στάδιο του µοντέλου ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της (ΠΣ3) και είχε 

ως αντικειµενικό στόχο στην περίπτωση των τεχνιτών, την ανάπτυξη των γνώσεων 

επάνω σε νέες τεχνολογίες των σιδηροδρόµων, το νέο τροχαίο υλικό, αλλά και την 

ανάπτυξη των γνώσεών του στο ήδη υπάρχον υλικό στον Ελληνικό Σιδηρόδροµο.  

Στην περίπτωση των στελεχών αντίστοιχα, αντικειµενικός στόχος του τετάρτου 

σταδίου ήταν η µεγαλύτερη εξειδίκευση και η απόκτηση γνώσεων στις νέες 

τεχνολογίες για κάθε επιστηµονική περιοχή αλλά και η επίσκεψη και η 

παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας ξένων δικτύων και συγκροτηµάτων. 

Ωστόσο, έµµεσος στόχος του τετάρτου αυτού σταδίου, όπως αναφέρθηκε στα 

πλαίσια της υβριδικής θεωρίας, ήταν η ενδυνάµωση της οργανωσιακής δέσµευσης, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε µε την εκπαίδευση του προσωπικού µακριά από την έδρα 

του, ζήτηµα το οποίο έχει προταθεί από ερευνητές ότι επιδρά θετικά στην αφοσίωση 



 
177 

 

των εργαζοµένων στην επιχείρηση (Giffords, 2009; Meyer & Allen, 1997; Robbins, 

2004; Shore & Wayne, 1993) 

Απολογιστικά, η συνολική διάρκεια του σταδίου τέσσερα ήταν δύο (2) µήνες, εκ 

των οποίων τον πρώτο µήνα έλαβαν χώρα τα σεµινάρια για το τεχνικό προσωπικό, 

και το δεύτερο µήνα, τα σεµινάρια για τα στελέχη. Ειδικότερα, στον πρώτο µήνα 

δηµιουργήθηκαν τρία γκρουπ από δύο οµάδες το καθένα.  

Οι οµάδες  ένα (1) και τέσσερα (4), επισκέφθηκαν για δέκα ηµέρες (το πρώτο 

δεκαήµερο του πρώτου µήνα) συγκροτήµατα και εταιρίες προµηθευτών. Συνολικά 

έλαβαν χώρα 9 σεµινάρια ηµερήσιας διάρκειας, (8 ώρες το καθένα) σε τεχνικά 

εξειδικευµένα θέµατα. 

Οι οµάδες δύο (2) και τρία (3) επισκέφθηκαν το δεύτερο δεκαήµερο του πρώτου 

µήνα αντίστοιχες επιχειρήσεις (προµηθευτές και άλλες οµοειδής επιχειρήσεις), όπου 

παρακολούθησαν αντίστοιχα 9 σεµινάρια πάνω στις ειδικότητές που αφορούσαν 

ηλεκτρολογικά θέµατα και συντήρηση των αµαξωµάτων.  

Οι οµάδες πέντε (5) και έξι (6) επισκέφθηκαν το τρίτο δεκαήµερο του πρώτου 

µήνα προµηθευτές και παρακολούθησαν 9 σεµινάρια ηµερήσιας διάρκειας επάνω σε 

διάφορα θέµατα των ειδικοτήτων τους. 

Η επιλογή των θεµάτων εκπαίδευσης διενεργήθηκε από τους προµηθευτές του 

εξωτερικού σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού. 

Αντίστοιχα, το δεύτερο µήνα πραγµατοποιήθηκε δεκαήµερη επίσκεψη των 

στελεχών σε επιχειρήσεις σιδηροδροµικής τεχνολογίας, όπου πραγµατοποιήθηκαν 

εκπαιδευτικά σεµινάρια από υψηλόβαθµα στελέχη.  Η εκπαίδευση των στελεχών 

αφορούσε οργανωτικά ζητήµατα και δοµικές παρεµβάσεις στα δίκτυα- πρότυπα ώστε 

να εναρµονιστούν πλήρως µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές. Επίσης 

αναλύθηκαν νέες τεχνολογίες στο τροχαίο υλικό και τη γραµµή, ενώ έγιναν και 

αναφορές για ζητήµατα διαλειτουργικότητας και συνδυασµένων µεταφορών προς 

όφελος των καταναλωτών. 

Μετά την επιστροφή των στελεχών, διοργανώθηκαν στα επιµέρους 

συγκροτήµατα δύο (2) άτυπες απολογιστικές συναντήσεις, µη καθορισµένης 

διάρκειας (µία ανά κάθε εβδοµάδα την ηµέρα της Παρασκευής, και µία (1 h) ώρα 

πριν το τέλος του κανονικού ωραρίου) µε τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, οι 

οποίες είχαν σαν στόχο τη συζήτηση για όλα τα θέµατα τα οποία παρουσιάστηκαν 

στο εξωτερικό. Οι συναντήσεις είχαν ανεπίσηµο χαρακτήρα και οργανώθηκαν στη 
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βάση του σταδίου ένα (1), δηλαδή µε τη µορφή chat rooms εντός των 

συγκροτηµάτων. 

Μετά το πέρας του τετάρτου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η (ΠΣ4), η οποία 

ήταν ίση µε τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν 

πραγµατοποιήθηκε καµία παρουσίαση ή σεµινάριο, σύµφωνα και µε το πρότυπο του 

µοντέλου, ενώ παρακολουθείτο στενά τόσο η εξέλιξη της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. 

 

5ο Στάδιο: ∆ηµιουργία εκθέσεων γνώσης (Knowledge Fairs) 

Το πέµπτο στάδιο του µοντέλου ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της (ΠΣ4) και είχε 

ως αντικειµενικό στόχο, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην περίπτωση των τεχνιτών αλλά 

και των στελεχών, την παρουσίαση των επιτευγµάτων και ανταλλαγή εξειδικευµένων 

γνώσεων µεταξύ των τµηµάτων, όχι τόσο για την ουσία των συγκεκριµένων θεµάτων 

τα οποία παρουσιάζονταν, όσο για τον τρόπο µε τον οποίο τα εκάστοτε τµήµατα 

έφτασαν στο σηµείο να χαρακτηρίσουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές επιδόσεις ως 

επιτεύγµατα, ικανές να εκτεθούν (Firestone et al., 2003).  

Επιπρόσθετα, οι εκθέσεις γνώσεις αποτέλεσαν οµαδικές «εκθετικές» προσπάθειες 

των εργαζοµένων, ώστε να παρουσιάσουν στους υπολοίπους συναδέλφους τους 

διάφορα επιτεύγµατα, ως αποτέλεσµα συνεργασίας και ζύµωσης των πληροφοριών 

και των γνώσεων οι οποίες διακινούνταν στην εκάστοτε οµάδα µέσα σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τα διαδικαστικά θέµατα του σταδίου αυτού, οι 

συναντήσεις είχαν έναν χαλαρό χαρακτήρα σε σχέση µε τα προηγούµενα στάδια. Οι 

εκθέσεις γνώσεις διοργανώνονταν µία φορά την εβδοµάδα, κάθε Παρασκευή, για 

χρονικό διάστηµα δύο (2 h) ωρών, µε ώρα έναρξης, µία (1 h) ώρα πριν από το τέλος 

του κανονικού ωραρίου εργασίας. Το στάδιο αυτό διήρκησε συνολικά δύο (2) µήνες 

και πραγµατοποιήθηκαν δεκαέξι (16) εκθέσεις. 

Εντούτοις, τα θέµατα παρουσιάσεων ήταν ελεύθερα, και κάθε οµάδα ήταν 

υπεύθυνη για την εκτίµηση και την αξιολόγηση των εβδοµαδιαίων επιτευγµάτων της, 

φροντίζοντας για την άρτια παρουσίασή τους. Επίσης, στη διαδικασία των εκθέσεων 

γνώσης λάµβαναν µέρος και τα στελέχη, επιτελώντας έναν οργανωτικό ρόλο στις 

οµάδες τις οποίες επέβλεπαν, ή απλώς έναν συντονιστικό ρόλο του όλου 
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εγχειρήµατος στην περίπτωση όπου τα καθήκοντά τους δεν σχετίζονταν άµεσα µε 

κάποια οµάδα. 

Μετά το πέρας του πέµπτου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η (ΠΣ5), η οποία 

ήταν ίση µε τη διάρκεια του σταδίου, δηλαδή τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου δεν πραγµατοποιήθηκε καµία έκθεση ή παρουσίαση, σύµφωνα 

και µε το πρότυπο του µοντέλου, ενώ παρακολουθείτο στενά τόσο η εξέλιξη της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. Επίσης πρέπει να 

αναφερθεί ότι για την παρουσία των εργαζοµένων στις εκθέσεις διατέθηκαν επιπλέον 

αµοιβές µε τη µορφή υπερωριακής απασχόλησης, ως χρόνος προετοιµασίας και 

παρουσίασης.  

 

6ο Στάδιο: Προετοιµασία, και δηµιουργία δεξαµενών γνώσης (Knowledge 

repositories). 

Το έκτο και τελευταίο στάδιο του µοντέλου ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της 

(ΠΣ5) και είχε ως αντικειµενικό στόχο τόσο στην περίπτωση των τεχνιτών όσο και 

των στελεχών, την προετοιµασία, διάρθρωση και δηµιουργία δεξαµενών γνώσεων, 

στο βαθµό όπου αυτό ήταν δυνατό στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας της 

διδακτορικής διατριβής.  

Ειδικότερα, µε βάση τη βιβλιογραφία, όπως ήδη αναφέρθηκε από τον Gray (2001), 

οι δεξαµενές γνώσης είναι δοµηµένες συλλογές από έγγραφα που συχνά είναι 

γραµµένα από ειδικούς της ίδιας της επιχείρησης. Ο σκοπός τους είναι η διοχέτευση 

της γνώσης και εµπειρίας του συγγραφέα σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Τα έγγραφα των 

δεξαµενών γνώσης συχνά κατηγοριοποιούνται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων µε 

βάση το τµήµα της επιχείρησης, αν αφορούν συγκεκριµένο έργο ή µε βάση κάποιο 

άλλο θέµα και καταχωρούνται αλφαβητικά για να είναι εύκολη η αναζήτησή τους 

από τους εργαζόµενους. 

Συνεπώς, για το σκοπό αυτό απαιτούνταν η συνεργασία στελεχών και τεχνιτών σε 

καθηµερινή βάση, προκειµένου µέχρι το τέλος του προγράµµατος να δηµιουργηθούν 

βασικά εγχειρίδια για όλες τις οµάδες που συµµετέχουν στο δείγµα των εργαζοµένων. 

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι σκοπός του σταδίου αυτού δεν ήταν η κατασκευή 

απλών εγχειριδίων για τις επισκευές και τη συντήρηση των διαφόρων εξοπλισµών 

που διαθέτει ο σιδηρόδροµος, κάτι που άλλωστε διέθετε ο οργανισµός από τους 

προµηθευτές των υλικών.  Σκοπός ήταν να δηµιουργηθούν εκείνα τα εγχειρίδια τα 
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οποία θα περιείχαν τις πληροφορίες εκείνες τις οποίες µέχρι σήµερα δεν ήταν 

δυνατόν να αξιολογήσει και να ιχνηλατήσει κανείς, καθώς βρισκόταν µόνο στο µυαλό 

των παλαιών κυρίως στελεχών, ως αποτέλεσµα εµπειρίας και ώριµης γνώσης, κάτι το 

οποίο αναφέρει και ο Kransdorff  (1998). Με άλλα λόγια, βασική επιδίωξη αποτέλεσε 

η ενθάρρυνση των παλαιών εργαζοµένων να καταγράψουν τα «µυστικά» εκτέλεσης 

των διαφόρων εργασιών, τις ιδιαιτερότητες τους, τους εναλλακτικούς τρόπους 

επίτευξης των  επιθυµητών αποτελεσµάτων και τις προσωπικές «ανακαλύψεις» τους 

µέσα από την εµπειρία τόσων χρόνων (Senge, 1990).  

Επιπρόσθετα, η άρρητη πλευρά της γνώσης, συµπληρωµένη από το «ρητό» και 

«καθοριστικό» τρόπο περιγραφής τον οποίο χρησιµοποιεί το στελεχιακό δυναµικό 

της επιχείρησης προκειµένου να «ερµηνεύσει» τα απόλυτα µηχανιστικά εγχειρίδια 

των κατασκευαστών του εκάστοτε υλικού, αποτέλεσαν την ιδανική συνταγή για την 

δηµιουργία «γνωσιακών» εγχειριδίων, τα οποία θα µπορούσαν στο µέλλον να 

χρησιµοποιηθούν ως βασικοί παράγοντες διατήρησης και µετάδοσης γνώσης, 

συµβάλλοντας στην δηµιουργία οργανωσιακής µνήµης. Ειδικότερα, η θεώρηση αυτή 

βασίζεται εν µέρει και στις µελέτες των Aune (1967) και Polanyi (1967), οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι στις επιχειρήσεις οι διαφορετικές οµάδες προσωπικού, όπως για 

παράδειγµα τα στελέχη και οι εργάτες ή τεχνίτες, διακατέχονται από γνώσης 

διαφορετικής µορφής. Ειδικότερα θεωρούν ότι το τεχνικό προσωπικό βασίζεται 

περισσότερο στην άρρητη γνώση, ενώ τα στελέχη επενδύουν και λειτουργούν µε 

βάση τη ρητή.   

Απολογιστικά, µε βάση την εφαρµογή του έκτου σταδίου, δηµιουργήθηκε 

σηµαντικός αριθµός εγχειριδίων (κυρίων και βοηθητικών), για επιµέρους µικρής 

έκτασης γενικές επισκευές, για όλες τις οµάδες και ειδικότητες που συµµετείχαν στο 

δείγµα. Η επιλογή των θεµάτων πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις ανάγκες 

εκπαίδευσης.  

Το τελευταίο στάδιο διήρκησε εικοσιοκτώ (28) εβδοµάδες, (επτά µήνες), και 

απαιτούσε καθηµερινή ολιγόωρη εργασία και συνεργασία των στελεχών και των 

τεχνικών υπαλλήλων. 

Επίσης, διευκρινιστικά, πρέπει να αναφερθεί ότι οι συναντήσεις στελεχών και 

τεχνικών υπαλλήλων προκειµένου να σχεδιαστούν και να προετοιµαστούν τα 

εγχειρίδια είχαν έναν χαρακτήρα «συνεργατικό», σε µια προσπάθεια προσέγγισης 

ενός κλίµατος το οποίο θα υποβοηθούσε την απελευθέρωση των όποιων αναστολών 
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και θα βοηθούσε στην πιστότερη καταγραφή πολύτιµων στοιχείων για τις µετέπειτα 

γενιές εργαζοµένων.  

Μετά το πέρας και του έκτου και τελευταίου σταδίου του µοντέλου ακολούθησε η 

(ΠΣ6), η οποία ήταν ίση µε τέσσερις (4) µήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

δεν πραγµατοποιήθηκε καµία συνάντηση στελεχών και τεχνιτών για τη συγγραφή 

νέων εγχειριδίων, ενώ επικράτησε ένα κλίµα ενθάρρυνσης σε όλο το προσωπικό των 

συγκροτηµάτων προκειµένου να χρησιµοποιήσει στην καθηµερινή εργασία του όποια 

εγχειρίδια επιθυµούσε. Κατά τη διάρκεια της (ΠΣ6), παρακολουθείτο στενά τόσο η 

εξέλιξη της παραγωγικότητας των εργαζοµένων ατοµικά, όσο και οµαδικά. 

 

6.1.3  Χρονική εξέλιξη και εφαρμογή του μοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης»  

 

Το ερευνητικό τµήµα της διδακτορικής διατριβής ξεκίνησε τον Αύγουστο του έτους 

2003 µε το διαγνωστικό µέρος σε ότι αφορά την µέτρηση των εργασιών και την 

προτυποποίηση, σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η µέτρηση όλων 

των εργασιών και η προτυποποίηση διήρκησαν εννέα (9) µήνες, έως και τον Απρίλιο 

του έτους 2004. Στη συνέχεια, το Μάιο του ιδίου έτους ξεκίνησε ο σχεδιασµός του 

µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης», ο οποίος ολοκληρώθηκε 

τον Αύγουστο του 2004. Από εκείνη τη στιγµή και µετέπειτα, ξεκίνησε η εφαρµογή 

των βηµάτων του µοντέλου, ενώ κάθε στάδιο ολοκληρωνόταν µε την αντίστοιχη 

περίοδο σταθεροποίησης (ΠΣ), κατά την οποία το µόνο το οποίο λάµβανε χώρα ήταν 

η παρακολούθηση στις µεταβολές της παραγωγικότητας εξαιτίας της εφαρµογής του 

εκάστοτε σταδίου του µοντέλου. 

Ειδικότερα: Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 και 

ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του ιδίου έτους, ενώ η πρώτη περίοδος σταθεροποίησης 

διήρκησε 4 µήνες και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2005.  

Το δεύτερο στάδιο ξεκίνησε το Μάιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 

του ιδίου έτους, ενώ η δεύτερη περίοδος σταθεροποίησης διήρκησε 4 µήνες και 

ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 2005.  

Το τρίτο στάδιο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 

του ιδίου έτους, ενώ η τρίτη περίοδος σταθεροποίησης διήρκησε 4 µήνες και 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2006.  
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Το τέταρτο στάδιο ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2006 και ολοκληρώθηκε στο τέλος 

Οκτωβρίου του ιδίου έτους, µε συνολική διάρκεια 2 µήνες, ενώ η τέταρτη περίοδος 

σταθεροποίησης διήρκησε 4 µήνες και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2007.  

Το πέµπτο στάδιο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 

ιδίου έτους, ενώ η πέµπτη περίοδος σταθεροποίησης διήρκησε 4 µήνες και 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007.  

Το έκτο και τελευταίο του µοντέλου στάδιο ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2007 και 

ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2008, µε συνολική διάρκεια 7 µήνες, ενώ η έκτη 

περίοδος σταθεροποίησης διήρκησε 4 µήνες και ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 

2008. 

Συνοπτικά, στον πίνακα 6.3 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της εφαρµογής του 

µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». 
 

Πίνακας 6.3 : Χρονική Εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας 

 
2003 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

2004 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CKM ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1ου ΒΗΜΑΤΟΣ CKM 
 

2005 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2ου ΒΗΜΑΤΟΣ CKM ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2η 
 

2006 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3ου ΒΗΜΑΤΟΣ CKM ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 3η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4ου 

ΒΗΜΑΤΟΣ CKM 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4η 
 

2007 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5ου ΒΗΜΑΤΟΣ CKM ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6ου 

ΒΗΜΑΤΟΣ CKM 
 

2008 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6ου ΒΗΜΑΤΟΣ CKM ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 6η 
 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος των εργαζοµένων που 

συµµετείχαν στην έρευνα. 
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6.2  Μέγεθος και χαρακτηριστικά δείγματος 
 

Το δείγµα των εργαζοµένων της µελέτης περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε) που συµµετείχε 

στην έρευνα, σύµφωνα και µε τις βασικές αρχές της υβριδικής προσέγγισης της 

διοίκησης γνώσης (κεφάλαιο 4.2.2), θα πρέπει να είναι συγκριτικά µεγάλο.   

Συνεπώς, µε βάση αυτή τη θεώρηση το δείγµα που συµµετέχει στην έρευνα 

αποτελείται από 332 τεχνικούς υπαλλήλους και 151 στελέχη. Ωστόσο, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι, όπως αναφέρθηκε ήδη, υπήρχε ένα εξαιρετικά µεγάλο χάσµα στις 

ηλικίες των εργαζοµένων, καθώς η επιχείρηση καθυστέρησε να προσλάβει 

απαραίτητο προσωπικό σε θέσεις κλειδιά για πάνω από 25 χρόνια, οι οµάδες τόσο 

των στελεχών όσο και των τεχνικών υπαλλήλων χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες. 

Τους παλαιούς και τους νέους εργαζόµενους. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται στο ότι 

υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0.001) του µέσου όρου των ηλικιών των 

δύο αυτών οµάδων, αλλά και του µέσου όρου των ετών της προϋπηρεσίας των.  

 

Πίνακας 6.4 : Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Στελέχη Τεχνίτες 

Νέοι Παλαιοί Νέοι Παλαιοί 

Φύλο 
Γυναίκες 12 15 - - 
Άνδρες  50 74 126 206 

Ηλικία 
20-32 ετών 10 - 116 - 
33-45 ετών 52 2 10 3 
46-60 ετών - 87 - 203 

Εκπαίδευση 
ΑΕΙ 46 67 - - 
ΤΕΙ 16 22 - - 

Υποχρεωτική / άλλη - - 126 206 

Επαγγελµατική 
εµπειρία 

1-15 έτη 62 - 126 - 
16-30 έτη - 61 - 206 
31-40 έτη - 28 - - 

 

Ειδικότερα για τις ηλικίες των τεχνιτών η στατιστικά ανάλυση διαφοράς µέσων 

όρων αποδεικνύει ότι υφίσταται µια ηλικιακή περιοχή (35 έως 46 έτη) στην οποία δεν 

εµφανίζεται κανείς εργαζόµενος (t=217,26, p<0,001). Αντίστοιχα για την περίπτωση 

των στελεχών η στατιστική ανάλυση διαφοράς µέσων όρων των ηλικιών αποδεικνύει 

ότι η ηλικιακή περιοχή στην οποία δεν εµφανίζεται κανείς εργαζόµενος είναι από τα 

36 έως τα 42 έτη (t=83,63, p<0,001). Επίσης από τα διαγράµµατα 6.1 και 6.2 τα 

απεικονίζουν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων τεχνιτών σε σχέση µε την ηλικία 

τόσο στην αρχική (2004) όσο και στην τελική µέτρηση (2008) γίνεται αντιληπτό το 

χάσµα των ηλικιών του δείγµατος. 
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Στον πίνακα 6.4 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγµατος των 

εργαζοµένων που συµµετέχει στην έρευνα. 
 

 

∆ιάγραµµα 6.1: ∆ιάγραµµα ηλικίας και παραγωγικότητας στην πρώτη µέτρηση (2004) 

 

 

∆ιάγραµµα 6.2:∆ιάγραµµα ηλικίας και παραγωγικότητας στη δεύτερη µέτρηση (2008) 
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∆είγµα νέων στελεχών (πρώτη µέτρηση, 2004) 

Το δείγµα περιέχει 62 άτοµα, εκ των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι 29 έτη µε 5 

έτη προϋπηρεσίας και η µέγιστη 40 έτη, µε 11 έτη προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα, ο 

µέσος όρος ηλικίας είναι 35,15 έτη, ενώ η µέση τιµή των ετών προϋπηρεσίας είναι 

7,87 έτη. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τετραετία 2004-2008 µεταβολές παρατηρούνται 

µόνο στην ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί, ότι µε 

βάση τη µελέτη της αθροιστικής συχνότητας παρατηρείται ότι το 84% του δείγµατος 

έχει ηλικία έως 37 έτη, ενώ το 70% του δείγµατος έχει έως 8 έτη προϋπηρεσίας.  

Επίσης, µε βάση τη µελέτη του δείγµατος, το 19,4% αποτελείται από γυναίκες, 

ενώ το 80,6% από άνδρες. Ακόµη, το 74,2% των νέων στελεχών είναι απόφοιτοι 

Α.Ε.Ι. ενώ το υπόλοιπο 25,8% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Αναφορικά µε το συγκρότηµα 

στο οποίο απασχολούνται τα νέα στελέχη διευκρινίζεται ότι το 25,8% αυτών 

απασχολείται στο συγκρότηµα ένα, το 56,5% στο συγκρότηµα δύο και το 17,7% στο 

συγκρότηµα τρία. 

 

∆είγµα παλαιών στελεχών (πρώτη µέτρηση, 2004) 

Το δείγµα περιέχει 89 άτοµα, εκ των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι 46 έτη µε 25 

έτη προϋπηρεσίας και η µέγιστη 60 έτη, µε 35 έτη προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα, ο 

µέσος όρος ηλικίας είναι 51,39 έτη, ενώ η µέση τιµή των ετών προϋπηρεσίας είναι 

30,21 έτη. Στην τετραετία 2004-2008 µεταβολές παρατηρούνται µόνο στην ηλικία και 

τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί, ότι µε βάση τη µελέτη της 

αθροιστικής συχνότητας παρατηρείται ότι το 72% του δείγµατος έχει ηλικία έως 52 

έτη, ενώ το 68,5% του δείγµατος έχει έως 30 έτη προϋπηρεσίας.  

Με βάση τη µελέτη του συγκεκριµένου δείγµατος, το 16,9% αποτελείται από 

γυναίκες, ενώ το 83,1% από άνδρες. Ακόµη, το 75,3% των νέων στελεχών είναι 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ενώ το υπόλοιπο 24,7% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Αναφορικά µε το 

συγκρότηµα στο οποίο απασχολούνται τα νέα στελέχη διευκρινίζεται ότι το 18,0% 

αυτών απασχολείται στο συγκρότηµα ένα, το 56,2% στο συγκρότηµα δύο και το 

25,8% στο συγκρότηµα τρία. 

 

∆είγµα νέων τεχνιτών (πρώτη µέτρηση, 2004) 

Το δείγµα περιέχει 126 άτοµα, εκ των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι 25 έτη µε 1 

έτος προϋπηρεσίας και η µέγιστη 33 έτη, µε 5 έτη προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα, ο µέσος 
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όρος ηλικίας είναι 29,65 έτη, ενώ η µέση τιµή των ετών προϋπηρεσίας είναι 2,27 έτη. 

Στην τετραετία 2004-2008 µεταβολές παρατηρούνται µόνο στην ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας. Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι µε βάση τη µελέτη της αθροιστικής 

συχνότητας παρατηρείται ότι το 63,5% του δείγµατος έχει ηλικία έως 30 έτη, ενώ το 

84,9% του δείγµατος έχει έως 3 έτη προϋπηρεσίας.  

Με βάση τη µελέτη του δείγµατος, το 100,00% αποτελείται από άνδρες. Ακόµη, το 

19,0% των νέων τεχνιτών είναι απόφοιτοι λυκείου, το 67,5% είναι απόφοιτοι τεχνικής 

σχολής, ενώ το 13,5% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ. Αναφορικά µε το συγκρότηµα στο οποίο 

απασχολούνται τα νέα στελέχη διευκρινίζεται ότι το 31% αυτών απασχολείται στο 

συγκρότηµα ένα, το 46% στο συγκρότηµα δύο και το 23% στο συγκρότηµα τρία. 

Επίσης, το 54,8% γνωρίζει σε καλό επίπεδο µια ξένη γλώσσα, το 24,6% παρουσιάζει 

πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης επίσης µιας ξένης γλώσσας, ενώ το 19,8% 

ισχυρίζεται µέτρια γνώση.  

 

∆είγµα παλαιών τεχνιτών (πρώτη µέτρηση, 2004) 

Το δείγµα περιέχει 206 άτοµα, εκ των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι 46 έτη µε 21 

έτος προϋπηρεσίας και η µέγιστη 54 έτη, µε 29 έτη προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα, ο 

µέσος όρος ηλικίας είναι 51,14 έτη, ενώ η µέση τιµή των ετών προϋπηρεσίας είναι 

25,8 έτη. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τετραετία 2004-2008 µεταβολές παρατηρούνται 

µόνο στην ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί, ότι µε 

βάση τη µελέτη της αθροιστικής συχνότητας παρατηρείται ότι το 87,9% του 

δείγµατος έχει ηλικία έως 52 έτη, ενώ το 88,3% του δείγµατος έχει έως 26 έτη 

προϋπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα, µε βάση τη µελέτη του δείγµατος, το 100,00% αποτελείται από 

άνδρες. Ακόµη, το 18,9% των παλαιών τεχνιτών είναι απόφοιτοι λυκείου, το 8,3% 

είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής, 55,3% είναι απόφοιτοι γυµνασίου και το 17,5% 

είναι απόφοιτοι δηµοτικού. Αναφορικά µε το συγκρότηµα στο οποίο απασχολούνται 

τα νέα στελέχη διευκρινίζεται ότι το 32% αυτών απασχολείται στο συγκρότηµα ένα, 

το 47,6% στο συγκρότηµα δύο και το 20,4% στο συγκρότηµα τρία. Τέλος, το 43,7%  

δεν γνωρίζει κάποια ξένη γλώσσα, το 27,7% γνωρίζει µία ξένη γλώσσα σε ελάχιστο 

βαθµό, το 17% γνωρίζει σε βασικό επίπεδο µία ξένη γλώσσα, ενώ µόνο το 6,8% των 

παλαιών τεχνιτών αποδεικνύει καλή πιστοποίηση ξένης γλώσσας .  
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6.3  Στατιστική ανάλυση  
 

Στο πρώτο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης λαµβάνει χώρα η ανάλυση της 

µεταβολής της παραγωγικότητας, του δείκτη διοίκησης γνώσης, του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία και των δεικτών της παραγωγικότητας (ΤΜΧ/ΕΩ, 

€/ΤΜΧ και €/ΕΩ), µε τη βοήθεια των ελέγχων µέσων όρων (t-test). Επίσης, 

διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις διαφόρων παραµέτρων και µεγεθών µε τη βοήθεια του 

ελέγχου συσχετίσεων (correlation test) του λογισµικού SPSS 17.  

Στο δεύτερο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης µελετώνται τριάντα δύο (32) 

παλινδροµικά µοντέλα τα οποία έχουν σκοπό να εξακριβώσουν τις εξαρτήσεις µεταξύ 

των µελετώµενων µεταβλητών και  να οδηγήσουν κατ΄ επέκταση σε ακριβή 

στατιστικά µοντέλα πρόβλεψης. Τα µοντέλα µελετώνται τόσο µε την κανονική 

πολλαπλή παλινδρόµηση (enter) όσο και µε τη βηµατική (stepwise). 

Ειδικότερα, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, µελετώνται συνολικά τα 

τριάντα δύο (32) παλινδροµικά µοντέλα, σε τρείς βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία µελετώνται τα παλινδροµικά µοντέλα τα οποία αφορούν στην 

παραγωγικότητα των τεχνικών υπαλλήλων. Στη δεύτερη κατηγορία µελετώνται τα 

παλινδροµικά µοντέλα πρόβλεψης του δείκτη διοίκησης γνώσης, τα µοντέλα 

µεταβολής των επιµέρους τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης (get, use, learn, 

contribute, assess, build-sustain, divest) και τα µοντέλα ικανοποίησης από την 

εργασία για το τεχνικό προσωπικό. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα µοντέλα 

πρόβλεψης του δείκτη διοίκησης γνώσης, τα µοντέλα µεταβολής των επιµέρους 

τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης (get, use, learn, contribute, assess, build-

sustain, divest) και τα µοντέλα ικανοποίησης από την εργασία για την περίπτωση των 

στελεχών. Αναλυτικότερα τα παλινδροµικά µοντέλα που εξετάζονται έχουν ως εξής: 

 

Τεχνικό προσωπικό 

1) Η πρώτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

ανεξαρτήτων µεταβλητών, δηλαδή του δείκτη διοίκησης γνώσης (2004), του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία (2004) και του δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης  στην 

παραγωγικότητα του τεχνικού προσωπικού για το έτος 2004 (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η οµάδα εργασίας στην οποία συµµετέχει ο 

εργαζόµενος, το συγκρότηµα στο οποίο εργάζεται, η ηλικία ων εργαζοµένων, τα έτη 

προϋπηρεσίας τους, το επίπεδο εκπαίδευσής τους και το επίπεδο ξένης γλώσσας. Στη 
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µελέτη συµµετέχουν συνολικά 6 οµάδες εργασίας και 3 συγκροτήµατα. Οι πιθανοί 

συνδυασµοί των µεταβλητών αυτών δείχνουν ότι βρίσκονται στη διάθεσή µας 

συνολικά 18 πιθανά σενάρια. Έτσι, µε βάση τη λογική αυτή χρησιµοποιούνται 18-

1=17 ψευδοµεταβλητές (DV1 έως DV17) για την εξέταση της επίδρασης των 6 

οµάδων εργασίας και των τριών συγκροτηµάτων στην παραγωγικότητα. ∆ηλαδή 

έχουµε εργαζόµενο ο οποίος συµµετέχει στην πρώτη οµάδα και το πρώτο 

συγκρότηµα. Αυτός αποτελεί την περίπτωση µιας ψευδοµεταβλητής. Στη συνέχεια 

έχουµε άλλο εργαζόµενο ο οποίος ανήκει στην πρώτη οµάδα και το δεύτερο 

συγκρότηµα. Αυτός αποτελεί µια άλλη ψευδοµεταβλητή κ.ο.κ. Αντικειµενικός 

σκοπός των ψευδοµεταβλητών είναι να διαπιστώσουµε ποιος συνδυασµός (αν 

υπάρχει) εργασιών και συγκροτηµάτων επηρεάζει, και πώς, την συνολική 

παραγωγικότητα. Ψευδοµεταβλητές επίσης δηµιουργήθηκαν και για τις µεταβλητές 

που αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης (Απόφοιτοι δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου, 

ΙΕΚ, τεχνικής σχολής, ΤΕΙ, ΑΕΙ) 

2) Η δεύτερη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

ανεξαρτήτων µεταβλητών, δηλαδή του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008), του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία (2008) και του δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης  στην 

παραγωγικότητα του τεχνικού προσωπικού για το έτος 2008 (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των εργαζοµένων, τα έτη 

προϋπηρεσίας τους, το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, 

και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων.  

3) Η τρίτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει της ανεξάρτητης 

µεταβλητής του δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης  στην σταθµισµένη παραγωγικότητα 

των τεχνιτών υπολογισµένη στη βάση των διαφορών που προκύπτουν ανάµεσα στα 

στάδια του µοντέλου «ΕΓΥ» (εξαρτηµένη µεταβλητή). Μεταβλητές ελέγχου είναι η 

ηλικία των εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας τους, το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους 

συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

4) Η τέταρτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

ανεξαρτήτων µεταβλητών, δηλαδή της διαφορά του δείκτη διοίκησης γνώσης, της 

διαφορά του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία, του δείκτη εργασιακής 

επιβάρυνση στην διαφοροποίηση της παραγωγικότητας µεταξύ των δύο µετρήσεων 
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(2008-2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία 

(λαµβάνεται ως ηλικία η µεσαία τιµή της ηλικίας), τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 

επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης, και  οι ψευδοµεταβλητές που 

αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των 

εργαζοµένων.  

5)Η πέµπτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του 

δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 1 του µοντέλου και την αρχική µέτρηση το 

2004. Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας 

τους, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων.  

6) Η έκτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του δείκτη 

εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 2 του µοντέλου και το στάδιο 1. Οι 

µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

7) Η έβδοµη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του 

δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 3 του µοντέλου και το στάδιο 2. Οι 

µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

8) Η όγδοη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του δείκτη 

εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 4 του µοντέλου και το στάδιο 3. Οι 

µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 
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9) Η ένατη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του δείκτη 

εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 5 του µοντέλου και το στάδιο 4. Οι 

µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

10) Η δέκατη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση του 

δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, στη διαφορά της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 6 του µοντέλου και το στάδιο 5. Οι 

µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία των τεχνιτών, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

Βασικός στόχος της µελέτης των παραπάνω τελευταίων έξι περιπτώσεων είναι η 

εξακρίβωση τυχόν επιδράσεων στην µεταβολή της παραγωγικότητας από στάδιο σε 

στάδιο του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» αλλά και η 

ποσοτικοποίηση τους. 

11) Η ενδέκατη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης, και ανεξάρτητες 

µεταβλητές το δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, και οι ψευδοµεταβλητές που 

αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. 

12) Η δωδέκατη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

(2008-2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης, και 

ανεξάρτητες µεταβλητές το δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας 

των εργαζοµένων. 
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13) Η δεκάτη τρίτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του πρώτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Get knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

14) Η δεκάτη τετάρτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δευτέρου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Use knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

15) Η δεκάτη πέµπτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του τρίτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Learn) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 

επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που 

αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. 

16) Η δεκάτη έκτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του τετάρτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Contribute) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 

επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που 

αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. 

17) Η δεκάτη εβδόµη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του πέµπτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Assess knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 
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ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

18) Η δεκάτη ογδόη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του έκτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Build/Sustain knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-

2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

19) H δεκάτη ενάτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του εβδόµου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Divest) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 

επίπεδο ξένης γλώσσας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που 

αφορούν στους συνδυασµούς οµάδων εργασίας και συγκροτηµάτων υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. 

 

Στελέχη 

20) H εικοστή γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στο δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη µέτρηση (2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

21) H εικοστή πρώτη πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στο δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση (2008) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

22) H εικοστή δεύτερη πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην 

τελική και την αρχική µέτρηση (2008-2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές 

ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο 



 
193 

 

εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς των 

συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών.  

23) H εικοστή τρίτη πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη µέτρηση 

(2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία 

των εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας 

των στελεχών. 

24) H εικοστή τετάρτη πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στη δεύτερη µέτρηση 

(2008) (εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία 

των εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας 

των στελεχών. 

25) H εικοστή πέµπτη πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

ανάµεσα στην τελική και την αρχική µέτρηση (2008-2004) (εξαρτηµένη µεταβλητή). 

Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των εργαζοµένων, τα έτη 

προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν στους 

συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών.  

26) Η εικοστή έκτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του πρώτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Get knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

27) Η εικοστή έβδοµη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την 

επίδραση των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του δευτέρου τµήµατος του 

δείκτη διοίκησης γνώσης (Use knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 
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28) Η εικοστή όγδοη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του τρίτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Learn) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των εργαζοµένων, τα 

έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν 

στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

29) Η εικοστή ένατη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση 

των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του τετάρτου τµήµατος του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (Contribute) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των εργαζοµένων, τα 

έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν 

στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

30) Η τριακοστή γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την επίδραση των 

µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του πέµπτου τµήµατος του δείκτη διοίκησης 

γνώσης (Assess knowledge) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (εξαρτηµένη 

µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των εργαζοµένων, τα 

έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές που αφορούν 

στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

31) Η τριακοστή πρώτη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την 

επίδραση των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του έκτου τµήµατος του 

δείκτη διοίκησης γνώσης (Build/Sustain) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 

32) Η τριακοστή δεύτερη γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση προβλέπει την 

επίδραση των µεταβλητών ελέγχου στη διαφοροποίηση του εβδόµου τµήµατος του 

δείκτη διοίκησης γνώσης (Divest) µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι µεταβλητές ελέγχου είναι το φύλο, την ηλικία των 

εργαζοµένων, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι ψευδοµεταβλητές 

που αφορούν στους συνδυασµούς των συγκροτηµάτων υπηρεσίας των στελεχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
Αποτελέσματα 

Στο κεφάλαιο επτά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Η 

παρουσίαση ξεκινά µε τη στατιστική ανάλυση η οποία αφορά στην εξέλιξη της 

µεταβολής της παραγωγικότητας, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στις οµάδες των τεχνιτών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες παραγωγικότητας και τους δείκτες διοίκησης γνώσης 

και ικανοποίησης από την εργασία, στις δύο µετρήσεις (πρώτη µέτρηση του 2004, και 

δεύτερη µέτρηση του 2008, µετά την εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ») τόσο για τις 

οµάδες των τεχνικών υπαλλήλων όσο και για τα στελέχη. Επίσης, στη συνέχεια 

παρουσιάζονται πίνακες συσχετίσεων µεταξύ των παραγόντων των οποίων η 

µεταβολή µελετάται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Τέλος λαµβάνει χώρα η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων των παλινδροµικών µοντέλων (απλή και βηµατική 

πολλαπλή παλινδρόµηση) που εξετάζουν την επίδραση των µεταβλητών ελέγχου 

αλλά και ανεξάρτητων µεταβλητών στην παραγωγικότητα και τους δείκτες διοίκησης 

γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία.  

 

7.1  Στατιστική ανάλυση μεταβολών παραγωγικότητας 
 

Στους πίνακες 7.1 έως και 7.3 παρουσιάζονται οι µεταβολές της παραγωγικότητας 

των τεχνιτών σε όλα τα στάδια του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης». Ειδικότερα, στον πίνακα 7.1 παρουσιάζεται η παραγωγικότητα των 

τεχνιτών για όλα τα στάδια του µοντέλου «ΕΓΥ» (τιµές σταθµισµένης 

παραγωγικότητας). Στον πίνακα λαµβάνει χώρα τόσο ο διαχωρισµός των τεχνιτών σε 

οµάδες εργασίας όσο και ο διαχωρισµός σε ηλικιακές οµάδες (νέοι και παλαιοί 

εργαζόµενοι). Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι στατιστικές διαφοροποιήσεις της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στα έξι στάδια του µοντέλου (έλεγχος t-test). ∆ηλαδή, 

παρουσιάζεται η διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 1 και την 

αρχική µέτρηση (2004), ανάµεσα στο στάδιο 2 και το στάδιο 1 κ.ο.κ.  

Εν συνεχεία, στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα 

µεταβολών παραγωγικότητας. 
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Πίνακας 7.1 : Μεταβολές σταθµισµένης παραγωγικότητας, εκφρασµένης σε τµχ/µήνα,  για όλα τα στάδια 

του µοντέλου 

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 
 

Παλαιό Προσωπικό 20,88 17,62 14,35 19,83 18,74 18,91 

Νέο Προσωπικό 28,03 32,31 18,91 27,77 25,15 25,30 

Μέση Συνολική Απόδοση 23,74 23,60 16,06 22,43 21,13 21,43 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

ΒΗΜΑ 1- Περίοδος εφαρμογής: 

Σεπτ. 2004-Δεκ. 2004 
Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 1 

Παλαιό Προσωπικό 23,27 19,16 15,90 20,71 19,46 19,43 

Νέο Προσωπικό 33,19 36,08 20,54 32,52 27,84 27,44 

Μέση Συνολική Απόδοση 27,23 26,06 17,64 24,57 22,58 22,59 

↓ Περίοδος σταθεροποίησης 1 (Ιαν. 05 – Απρ. 05) ↓ 

ΒΗΜΑ 2- Περίοδος εφαρμογής: 

Μάιος 2005-Άυγ. 2005 
Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 2 

Παλαιό Προσωπικό 27,41 20,02 17,28 22,43 20,61 19,85 

Νέο Προσωπικό 41,31 42,00 23,67 37,03 33,06 31,71 

Μέση Συνολική Απόδοση 32,97 28,97 19,68 27,20 25,25 24,52 

↓ Περίοδος σταθεροποίησης 2 (Σεπ. 05 – Δεκ. 05) ↓ 

ΒΗΜΑ 3- Περίοδος εφαρμογής: 

Ιαν. 2006-Απριλ. 2006 
Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 3 

Παλαιό Προσωπικό 29,24 21,41 19,78 25,98 21,35 20,70 

Νέο Προσωπικό 45,19 45,88 28,54 41,66 35,10 35,31 

Μέση Συνολική Απόδοση 35,62 31,38 23,07 31,10 26,47 26,45 

↓ Περίοδος σταθεροποίησης 3 (Μάιος 06 – Άυγ. 06) ↓ 

ΒΗΜΑ 4- Περίοδος εφαρμογής: 

Σεπτ. 2006-Οκτ. 2006 
Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 4 

Παλαιό Προσωπικό 35,70 25,00 26,17 28,71 24,76 23,16 

Νέο Προσωπικό 54,04 54,03 36,36 48,56 43,01 42,80 

Μέση Συνολική Απόδοση 43,04 36,83 29,99 35,20 31,56 30,90 

↓ Περίοδος σταθεροποίησης 4 (Νοε. 06 – Φεβ. 07) ↓ 

ΒΗΜΑ 5- Περίοδος εφαρμογής: 

Μάρ. 2007-Ιούν. 2007 
Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 5 

Παλαιό Προσωπικό 41,27 27,10 28,83 29,57 26,21 25,05 

Νέο Προσωπικό 60,59 65,64 41,23 50,98 48,07 46,96 

Μέση Συνολική Απόδοση 49,00 42,80 33,48 36,57 34,35 33,68 

↓ Περίοδος σταθεροποίησης 5 (Ιούλ. 07 – Οκτ. 07) ↓ 

ΒΗΜΑ 6- Περίοδος εφαρμογής: 

Νοεμ. 2007-Μάιος  2008- 

Τελική Μέτρηση 

Μέτρηση παραγωγικότητας αμέσως μετά το τέλος του σταδίου 6 

Παλαιό Προσωπικό 44,46 27,92 31,76 34,85 29,04 27,88 

Νέο Προσωπικό 77,27 69,99 46,47 58,67 57,02 55,75 

Μέση Συνολική Απόδοση 57,59 45,06 37,28 42,64 39,46 38,86 

                                 Περίοδος σταθεροποίησης 6 (Ιούν. 08 – Σεπ. 08) 
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Πίνακας 7.2 : Στατιστικές ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις της σταθµισµένης παραγωγικότητας,  
( έλεγχος t-test) για όλες τις οµάδες εργασίας στα διαδοχικά στάδια του µοντέλου 

 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 1 - αρχική μέτρηση (2004)) 

Παλαιό Προσωπικό 11.45%*** 8.65%** 10.89%*** 4.45%* 3.86%+ 2.72%+ 

Νέο Προσωπικό 18.54%*** 11.64%*** 8.64%** 17.12%*** 10.71%*** 8.49%* 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 
14.42%*** 10.39%*** 9.85%** 9.57%** 6.86%+ 5.41%+ 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 2 – τέλος του σταδίου 1) 

Παλαιό Προσωπικό 17.91%*** 4.41% + 8.52%* 8.29%* 5.97%+ 2.17%+ 

Νέο Προσωπικό 24.65%*** 16.31%** 15.28%*** 13.92%*** 18.78%*** 15.54%*** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 21.04%*** 11.20%** 11.56%** 10.69%** 11.82%** 8.57%* 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 3 – τέλος του σταδίου 2) 

Παλαιό Προσωπικό 6,71%** 6,94%** 14,48%*** 15,83%*** 3,66%+ 4,26%+ 

Νέο Προσωπικό 9,48%*** 9,19%*** 20,55%*** 12,51%*** 6,17%* 11,38%*** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 
8,06%*** 8,30%*** 17,22%*** 14,35%*** 4,86%+ 7,88%** 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 4 – τέλος του σταδίου 3) 

Παλαιό Προσωπικό 22,46%*** 16,79%*** 32,39%*** 10,53%*** 16,00%*** 11,95%*** 

Νέο Προσωπικό 19,61%*** 17,79%*** 27,38%*** 16,59%*** 22,52%*** 21,21%*** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 20,82%*** 17,37%*** 30,01%*** 13,18%*** 19,20%*** 16,81%*** 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 5 – τέλος του σταδίου 4) 

Παλαιό Προσωπικό 15,66%*** 8,35%** 10,06%*** 2,99%+ 5,92%+ 8,15%** 

Νέο Προσωπικό 12,08%*** 21,45%*** 13,40%*** 4,98%+ 11,76%+ 9,72%** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 13,85%*** 16,22%*** 11,64%*** 3,87%+ 8,87%+ 9,01%* 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Διαφοροποίηση παραγωγικότητας (τέλος του σταδίου 6 – τέλος του σταδίου 5) 

Παλαιό Προσωπικό 7,75%** 3,05%+ 10,30%** 17,86%*** 10,79%** 11,26%*** 

Νέο Προσωπικό 27,48%*** 6,66%* 12,73%*** 15,09%*** 18,63%*** 18,73%*** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 17,52%*** 5,27%* 11,33%*** 16,60%*** 14,86%*** 15,37%*** 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Συνολική διαφοροποίηση παραγωγικότητας (μέτρηση 2008 – μέτρηση 2004) 

Παλαιό Προσωπικό 114,44%*** 58,43%*** 121,29%*** 75,76%*** 55,33%*** 47,42%*** 

Νέο Προσωπικό 176,41%*** 116,58%*** 145,86%*** 111,48%*** 126,80%*** 120,46%*** 

Μέση συν. 

διαφοροποίηση 142,60%*** 90,91%*** 132,12%*** 90,10%*** 86,75%*** 81,36%*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Πίνακας 7.3 : Συγκεντρωτικός πίνακας µεταβολών παραγωγικότητας, εκφρασµένης σε τµχ/µήνα,  για όλα τα στάδια του µοντέλου 

 

 

1ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

2ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

3ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

4ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

5ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

6ο ΒΗΜΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ «ΕΓΥ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ              

2008-2004 

Ομάδα 

εργασίας 

Αρχ. 

Μέτρ. 

2004 

ΣΠ 1 ΔΠ 1 ΣΜΠ 1 ΣΠ 2 ΔΠ 2 ΣΜΠ 2 ΣΠ 3 ΔΠ 3 ΣΜΠ 3 ΣΠ 4 ΔΠ 4 ΣΜΠ 4 ΣΠ 5 ΔΠ 5 ΣΜΠ 5 ΣΠ 6 ΔΠ 6 ΣΜΠ 6 

ΣΜΠΟ 

2008-

2004 

ΣΜΠ 2008-

2004 

Ομάδα 1-

ΝΠ 
28,03 33,19 18,54% 

14,42%*** 

41,31 24,65% 

21,04%*** 

45,19 9,48% 

8,06%*** 

54,04 19,61% 

20,82%*** 

60,59 12,08% 

13,85%*** 

77,27 27,48% 

17,52%*** 

176,41% 

142,60%*** 
Ομάδα 1-

ΠΠ 
20,88 23,27 11,67% 27,41 17,91% 29,24 6,71% 35,70 22,46% 41,27 15,66% 44,46 7,75% 114.44% 

Ομάδα 2- 

ΝΠ 
32,31 36,08 11,64% 

10,39%*** 

42,00 16,31% 

11,20%*** 

45,88 9,19% 

8,30%*** 

54,03 17,79% 

17,37%*** 

65,64 21,45% 

16,22%*** 

69,99 6,66% 

5,27%** 

116.58% 

90,91%*** 
Ομάδα 2- 

ΠΠ 
17,62 19,16 8,65% 20,02 4,41% 21,41 6,94% 25,00 16,79% 27,10 8,35% 27,92 3,05% 58.43% 

Ομάδα 3- 

ΝΠ 
18,91 20,54 8,64% 

9,85%*** 

23,67 15,28% 

11,56%*** 

28,54 20,55% 

17,22%*** 

36,36 27,38% 

30,01%*** 

41,23 13,40% 

11,64%*** 

46,47 12,73% 

11,33%*** 

145.86% 

132,12%*** 
Ομάδα 3- 

ΠΠ 
14,35 15,90 10,89% 17,28 8,52% 19,78 14,48% 26,17 32,39% 28,83 10,06% 31,76 10,30% 121.29% 

Ομάδα 4- 

ΝΠ 
27,77 32,52 17,12% 

9,57%*** 

37,03 13,92% 

10,69%*** 

41,66 12,51% 

14,35%*** 

48,56 16,59% 

13,18%*** 

50,98 4,98% 

3,87%* 

58,67 15,09% 

16,60%*** 

111.48% 

90,10%*** 
Ομάδα 4- 

ΠΠ 
19,83 20,71 4,45% 22,43 8,29% 25,98 15,83% 28,71 10,53% 29,57 2,99% 34,85 17,86% 75.76% 

Ομάδα 5- 

ΝΠ 
25,15 27,84 10,71% 

6,86%*** 

33,06 18,78% 

11,82%*** 

35,10 6,17% 

4,86%** 

43,01 22,52% 

19,20%*** 

48,07 11,76% 

8,87%*** 

57,02 18,63% 

14,86%*** 

126.80% 

86,75%*** 
Ομάδα 5- 

ΠΠ 
18,74 19,46 3,86% 20,61 5,97% 21,35 3,66% 24,76 16,00% 26,21 5,92% 29,04 10,79% 55,33% 

Ομάδα 6- 

ΝΠ 
25,30 27,44 8,49% 

5,41%*** 

31,71 15,54% 

8,57%*** 

35,31 11,38% 

7,88%*** 

42,80 21,21% 

16,81%*** 

46,96 9,72% 

9,01%*** 

55,75 18,73% 

15,37%*** 

120,46% 

81,36%*** 
Ομάδα 6- 

ΠΠ 
18,91 19,43 2,72% 19,85 2,17% 20,70 4,26% 23,16 11,95% 25,05 8,15% 27,88 11,26% 47,42% 

Μ.Ο. 22,32 24.63 
 

9,42%*** 28,03 
 

12,48%*** 30,85 
 

10,11%*** 36,86 
 

19,57*** 40,96 
 

10,58%*** 46,76 
 

13,49%*** 
 

103,97%*** 

ΣΠ  1 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα  (τμχ/μήνα) μετά το Στάδιο 1 - Δημιουργία δωματίων επικοινωνίας 

ΔΠ 1: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 1 - Αρχική Κατάσταση, για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 1:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 1ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΠ  2 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα (τμχ/μήνα)  μετά το Στάδιο 2 - Συναντήσεις ανταλλαγής άρρητης γνώσης 

ΔΠ 2: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 2 – Στάδιο 1, για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 2:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 2ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΠ  3 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα  (τμχ/μήνα)  μετά το Στάδιο 3 - Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια 

ΔΠ 3: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 3 - Στάδιο 2 για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 3:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 3ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΠ  4 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα  (τμχ/μήνα)  μετά το Στάδιο 4 - Εκπαίδευση στο εξωτερικό 

ΔΠ 4: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 4 – Στάδιο 3,  για παλαιό-νέο προσωπικό 

 

ΣΜΠ 4:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 4ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΠ  5 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα  (τμχ/μήνα)  μετά το Στάδιο 5 - Δημιουργία εκθέσεων γνώσης 

ΔΠ 5: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 5 – Στάδιο 4,  για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 5:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 5ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΠ  6 : Σταθμισμένη παραγωγικότητα  (τμχ/μήνα)  μετά το Στάδιο 6 (Τελική μέτρηση) - Δημιουργία δεξαμενών γνώσης 

ΔΠ 6: Διαφοροποίηση Παραγωγικότητας Στάδιο 6 – Στάδιο 5, για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 6:Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας κατά ομάδα εργασίας για το 6ο στάδιο του μοντέλου 

ΣΜΠΟ 2008-2004: Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας 2008-2004, για παλαιό-νέο προσωπικό 

ΣΜΠ 2008-2004: Συνολική μεταβολή παραγωγικότητας 2008-2004 για το σύνολο των ομάδων 

ΝΠ: Νέο προσωπικό 

ΠΠ: Παλαιό προσωπικό 

Σημείωση :   *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Από τη µελέτη του πίνακα 7.3 προκύπτει ότι το στάδιο 1 του µοντέλου επέφερε 

συνολική αύξηση της παραγωγικότητας κατά 9,42% (p<0.001), το στάδιο 2 κατά 

12,48% (p<0.001), το στάδιο 3 κατά 10,11% (p<0.001), το στάδιο 4 κατά 19,57% 

(p<0.001), το στάδιο 5 κατά 10,58% (p<0.001) και το στάδιο 6 κατά 13,19%. 

Συνολικά, η µεταβολή της παραγωγικότητας µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-

2004), ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του µοντέλου «ΕΓΥ»,ήταν 103,97% (p<0.001). 

Στο διάγραµµα 7.1 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η µεταβολή της µέσης 

συνολικής παραγωγικότητας ανά οµάδα εργασίας και στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Επίσης στα διαγράµµατα 7.2 και 7.3 παρουσιάζεται η µεταβολή της παραγωγικότητας 

για το νέο και το παλαιό προσωπικό αντίστοιχα. 

 
∆ιάγραµµα 7.1: Μεταβολή µέσης συνολικής παραγωγικότητας ανά οµάδες εργασίας χωρίς το διαχωρισµό 

σε νέο και παλαιό προσωπικό 

 
∆ιάγραµµα 7.2  : Μεταβολή συνολικής παραγωγικότητας για το νέο προσωπικό 
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∆ιάγραµµα 7.3  : Μεταβολή συνολικής παραγωγικότητας για το παλαιό προσωπικό 

Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των µεγεθών της 

παραγωγικότητας του τεχνικού προσωπικού ανάµεσα στα στάδια του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». 

 
Πίνακας 7.4: Συσχετίσεις παραγωγικότητας µεταξύ των έξι (6) βηµάτων του µοντέλου 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Παραγωγικότητα 2004 1       

2. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 1 ,987** 1      

3. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 2 ,963** ,988** 1     

4. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 3 ,944** ,973** ,990** 1    

5. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 4 ,908** ,947** ,975** ,989** 1   

6. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 5 ,896** ,934** ,965** ,975** ,991** 1  

7. Παραγ/τα µετά το στάδιο εκπ/σης 6 ,883** ,924** ,963** ,975** ,990** ,985** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 

Με βάση τον πίνακα 7.4 διαπιστώνεται στατιστικά σηµαντική υψηλή θετική 

συσχέτιση των µεγεθών της παραγωγικότητας µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου 

«ΕΓΥ». 

Στον πίνακα επίσης 7.5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της µεταβολής της 

παραγωγικότητας µε την ηλικία των υπαλλήλων και τα έτη προϋπηρεσίας.  



 

201 

 

∆ιαπιστώνεται στατιστικά σηµαντική υψηλή αρνητική συσχέτιση της µεταβολής της 

παραγωγικότητας µεταξύ της αρχικής και της τελικής µέτρησης (2008-2004) τόσο µε 

την ηλικία των εργαζοµένων, όσο και µε τα έτη προϋπηρεσίας. Επίσης, η 

παραγωγικότητα της αρχικής µέτρησης (2004) σχετίζεται µετρίως αρνητικά µε τα έτη 

προϋπηρεσίας αλλά και την ηλικία των εργαζοµένων, σε αντίθεση µε την 

παραγωγικότητα της δεύτερης µέτρησης (2008), όπου οι αντίστοιχες συσχετίσεις 

είναι αρνητικές και υψηλές. 

 
Πίνακας 7.5: Συσχετίσεις µεταβολής παραγωγικότητας µεταξύ 2004 και 2008, ηλικίας υπαλλήλων και 

ετών προϋπηρεσίας 

  1 2 3 4 5 

1. ∆ιαφορά Παραγ/τας 2008-2004 1     

2. Παραγωγικότητα  2004 ,759** 1    

3. Παραγωγικότητα   2008  ,976** ,883** 1   

4. Μεσαία Ηλικία Τεχνικών Υπαλλήλων -,828** -,670** -,822** 1  

5. Μεσαία Τιµή Ετών Προϋπηρεσίας -,821** -,682** -,821** ,976** 1 

 Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 

Στον πίνακα 7.6 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της παραγωγικότητας µεταξύ των 

βηµάτων του µοντέλου «ΕΓΥ» µε την ηλικία των εργαζοµένων, αλλά και τα έτη 

προϋπηρεσίας. Από την µελέτη του πίνακα γίνεται αντιληπτή η µέτρια αρνητική 

συσχέτιση της ηλικίας των εργαζοµένων και των ετών προϋπηρεσίας µε την 

παραγωγικότητα µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου «ΕΓΥ». 

 
Πίνακας 7.6: Συσχετίσεις παραγωγικότητας µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου, ηλικίας υπαλλήλων και 

ετών προϋπηρεσίας 

  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 1ο Στάδιο Εκπ/σης 1        

2. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 2ο Στάδιο Εκπ/σης ,835** 1       

3. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 3ο Στάδιο Εκπ/σης ,518** ,559** 1      

4. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 4ο Στάδιο Εκπ/σης ,716** ,781** ,558** 1     

5. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 5ο Στάδιο Εκπ/σης ,629** ,744** ,390** ,709** 1    

6. ∆ιαφ/ση Παραγ/τας µετά το 6ο Στάδιο Εκπ/σης ,650** ,770** ,509** ,578** ,338** 1   

7. Μεσαία Ηλικία Τεχνικών Υπαλλήλων -,668** -,751** -,657** -,740** -,584** -,698** 1  

8. Μεσαία Τιµή Ετών Προϋπηρεσίας -,656** -,743** -,641** -,737** -,596** -,684** ,976** 1 

 
Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
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7.2  Χρηματοοικονομικοί δείκτες παραγωγικότητας  
 
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παραγωγικότητας που αναλύθηκαν στην παράγραφο 

της ερευνητικής µεθοδολογίας (παράγραφος 6.1.1.2) και ειδικότερα αυτοί που 

αφορούν στην κοστολογική ανάλυση δηλαδή οι δείκτες: τεµάχια ανά εργατοώρα 

(ΤΜΧ/ΕΩ), κόστος ανά τεµάχιο (€/ΤΜΧ) και κόστος ανά εργατοώρα (€/ΕΩ) 

παρουσίασαν µεταβολές µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004). Συγκεκριµένα, 

στον πίνακα  7.7 παρουσιάζονται οι τιµές του δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ στην πρώτη µέτρηση 

(2004), στην δεύτερη µέτρηση (2008) και η στατιστική ποσοστιαία διαφοροποίηση 

του δείκτη (2008-2004) µετά τον έλεγχο t-test. Ειδικότερα, για τους δείκτες κόστος 

ανά τεµάχιο (€/ΤΜΧ) και κόστος ανά εργατοώρα (€/ΕΩ) χρησιµοποιήθηκαν οι 

αποπληθωρισµένες µέσες µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων (αποπληθωρισµός των 

αποδοχών του 2008). Ως βάση αποπληθωρισµού χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία από 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε την οποία ο πληθωρισµός 2004-2008 

ήταν: 2004: 2,9%, 2005:3,5%, 2006:3,3%, 2007:2,8%, 2008:4,3%. 
 

Πίνακας 7.7: Μεταβολές του δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ ανά οµάδες εργασίας 
 

  Αρχική Μέτρηση (2004) δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 0,10 0,08 0,07 0,09 0,09 0,09 

Νέο Προσωπικό 0,15 0,17 0,10 0,14 0,13 0,13 

Σύνολο δείγματος 0,12 0,11 0,08 0,11 0,10 0,11 

  Τελική Μέτρηση (2008) δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 0,19 0,12 0,13 0,15 0,12 0,12 

Νέο Προσωπικό 0,36 0,32 0,21 0,27 0,26 0,25 

Σύνολο δείγματος 0,26 0,20 0,16 0,19 0,17 0,17 

  Ποσοστιαία διαφοροποίηση δείκτη  ΤΜΧ/ΕΩ (2008-2004) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 97,17%
***

 48,73%
***

 103,46%
***

 63,56%
***

 38,96%
***

 33,55%
***

 

Νέο Προσωπικό 116,24%
***

 67,12%
***

 110,39%
***

 71,66%
***

 61,89%
***

 57,05%
***

 

Σύνολο δείγματος 144,84%
***

 93,87%
***

 121,92%
***

 88,33%
***

 100,51%
***

 93,19%
***

 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Επίσης, στους πίνακες 7.8 και 7.9 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση του 

δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ ανάµεσα στο παλαιό και νέο προσωπικό, από τους οποίους γίνεται 

αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική (2004) µέτρηση, όσο και στην τελική (2008) το νέο 
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προσωπικό εµφάνιζε µεγαλύτερο δείκτη παραγοµένων τεµαχίων ανά εργατοώρα, σε 

όλες τις οµάδες εργασίας. 

Πίνακας 7.8: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό 
στην αρχική µέτρηση (2004) (έλεγχος t-test) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. 0,05*** 0,09*** 0,03* 0,06** 0,04* 0,04* 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
Πίνακας 7.9: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη ΤΜΧ/ΕΩ ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό 

στην τελική µέτρηση (2008) (έλεγχος t-test) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. 0,17*** 0,21*** 0,08*** 0,13*** 0,14*** 0,14*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Στον πίνακα  7.10 παρουσιάζονται οι τιµές του δείκτη €/ΤΜΧ στην πρώτη 

µέτρηση (2004), στην δεύτερη µέτρηση (2008) και η στατιστική ποσοστιαία 

διαφοροποίηση του δείκτη (2008-2004) µετά τον έλεγχο t-test. 
 

Πίνακας 7.10: Μεταβολές του δείκτη €/ΤΜΧ ανά οµάδες εργασίας 
 

  Αρχική Μέτρηση (2004) δείκτη €/ΤΜΧ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 156,54 182,51 226,72 165,25 178,42 168,98 

Νέο Προσωπικό 70,65 61,16 99,75 67,86 75,85 74,41 

Σύνολο δείγματος 122,19 133,07 179,11 133,41 140,20 131,73 

  Τελική Μέτρηση (2008) δείκτη €/ΤΜΧ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 83,26 131,90 116,85 106,14 130,38 131,02 

Νέο Προσωπικό 30,48 32,26 48,73 38,29 39,29 40,04 

Σύνολο δείγματος 62,15 91,30 91,30 83,96 96,45 95,18 

  Ποσοστιαία διαφοροποίηση δείκτη  €/ΤΜΧ (2008-2004) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό -46,40%
***

 -27,76%
***

 -48,38%
***

 -35,70%
***

 -26,73%
***

 -22,44%
***

 

Νέο Προσωπικό -56,94%
***

 -47,24%
***

 -51,08%
***

 -43,45%
***

 -48,14%
***

 -46,02%
***

 

Σύνολο δείγματος -50,62%
***

 -35,70%
***

 -49,39%
***

 -38,23%
***

 -34,70%
***

 -31,73%
***

 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Επίσης, στους πίνακες 7.11 και 7.12 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση του 

δείκτη €/ΤΜΧ ανάµεσα στο παλαιό και νέο προσωπικό, από τους οποίους γίνεται 

αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική (2004) µέτρηση, όσο και στην τελική (2008) το νέο 

προσωπικό εµφάνιζε χαµηλότερο δείκτη κόστους ανά παραγόµενο τεµάχιο, σε όλες 

τις οµάδες εργασίας. 
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Πίνακας 7.11: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη €/ΤΕΜ ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό στην 
αρχική µέτρηση (2004) (έλεγχος t-test) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. -85,90*** -121,35*** -126,97*** -97,39*** -102,57*** -94,58*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Πίνακας 7.12: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη €/ΤΜΧ ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό στην 
τελική  µέτρηση (2008) (έλεγχος t-test) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. -52,78*** -99,63*** -68,11*** -67,84*** -91,09*** -90,98*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Στον πίνακα  7.13 παρουσιάζονται οι τιµές του δείκτη €/ΕΩ στην πρώτη µέτρηση 

(2004), στην δεύτερη µέτρηση (2008) και η στατιστική ποσοστιαία διαφοροποίηση 

του δείκτη (2008-2004) µετά τον έλεγχο t-test. 
 
 

Πίνακας 7.13: Μεταβολές του δείκτη  €/ΕΩ ανά οµάδες εργασίας 
 
 

  Αρχική Μέτρηση (2004) δείκτη €/ΕΩ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 14,64 14,36 14,71 14,46 14,80 14,78 

Νέο Προσωπικό 10,07 10,13 9,64 9,76 9,81 9,80 

Σύνολο του δείγματος 12,81 12,64 12,81 12,92 12,94 12,82 

  Τελική Μέτρηση (2008) δείκτη €/ΕΩ 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 15,37 15,29 15,37 15,16 15,04 15,28 

Νέο Προσωπικό 10,58 10,30 10,44 10,36 10,19 10,18 

Σύνολο του δείγματος 13,46 13,26 13,52 13,59 13,24 13,27 

  Ποσοστιαία διαφοροποίηση δείκτη  €/ΕΩ (2008-2004) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Παλαιό Προσωπικό 5,03%*** 6,63%*** 4,54%*** 5,03%*** 1,77%*** 3,44%*** 

Νέο Προσωπικό 5,08%*** 4,66%*** 5,99%*** 5,44%*** 2,58%*** 3,71%*** 

Σύνολο του δείγματος 5,16%*** 1,79%*** 8,41%*** 6,28%*** 3,95%*** 4,13%*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Επίσης, στους πίνακες 7.14 και 7.15 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση του 

δείκτη €/ΕΩ ανάµεσα στο παλαιό και νέο προσωπικό, από τους οποίους γίνεται 

αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική (2004) µέτρηση, όσο και στην τελική (2008) το νέο 

προσωπικό εµφάνιζε χαµηλότερο δείκτη κόστους ανά εργατοώρα, σε όλες τις οµάδες 

εργασίας. 
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Πίνακας 7.14: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη €/ΕΩ ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό στην 
αρχική µέτρηση (2004) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. -4,57*** -4,23*** -5,07*** -4,69*** -4,99*** -4,99*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Πίνακας 7.15: Στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη €/ΕΩ  ανάµεσα σε νέο και παλαιό προσωπικό στην 
τελική  µέτρηση (2008) 

  Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 

Νέο – Παλαιό προσ. -4,79*** -4,99*** -4,93*** -4,80*** -4,85*** -5,10*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

 
7.3  Δείκτης διοίκησης γνώσης 

 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δείκτη διοίκησης 

γνώσης (knowledge management diagnostic) των Bukowitz & Williams (2000) για το 

τεχνικό προσωπικό και τα στελέχη.  (όπου KMDP x : Knowledge Management 

Diagnostic Part x ). Ειδικότερα: 

 

 

Τεχνίτες 

Στον πίνακα 7.16 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του δείκτη 

διοίκησης γνώσης για το τεχνικό προσωπικό στην πρώτη µέτρηση (2004), στη 

δεύτερη µέτρηση, και οι στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-

2004), µετά τον έλεγχο t-test. 
 
 
Πίνακας 7.16: Συγκεντρωτικός πίνακας του δείκτη διοίκησης γνώσης των τεχνιτών για τις δύο µετρήσεις 

(2004&2008) µε τις στατιστικές διαφοροποιήσεις 
 
 

Τεχνίτες 

Πρώτη μέτρηση (2004) 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 24,66% 29,14% 33,09% 25,92% 24,43% 24,92% 22,75% 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 34,52 40,80 46,33 36,29 34,20 34,88 31,84 

Νέο Προσωπικό  (%) 32,59% 41,11% 42,32% 30,59% 41,15% 33,04% 21,39% 

Νέο Προσωπικό  (Score) 45,63 57,56 59,25 42,83 57,60 46,25 29,95 

Συνολικός Μ.Ο. % 27,67% 33,68% 36,59% 27,69% 30,77% 28,00% 22,23% 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 38,74 47,16 51,23 38,77 43,08 39,20 31,13 

KMD συνολικό 29,52% 

KMD συνολικό (score) 41,33 
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Τεχνίτες 

Δεύτερη μέτρηση (2008) 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 38,92% 43,36% 47,01% 41,36% 39,01% 39,15% 31,60% 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 54,49 60,70 65,82 57,90 54,61 54,82 44,24 

Νέο Προσωπικό  (%) 52,95% 63,21% 65,97% 48,49% 56,68% 48,08% 33,51% 

Νέο Προσωπικό  (Score) 74,13 88,49 92,36 67,89 79,35 67,32 46,92 

Συνολικός Μ.Ο. % 44,24% 50,89% 54,21% 44,06% 45,71% 42,54% 32,33% 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 61,94 71,25 75,89 61,69 64,00 59,56 45,26 

KMD συνολικό 44,86% 

KMD συνολικό (score) 62,80 

 

Τεχνίτες 

Ποσοστιαία διαφοροποίηση 2008-2004 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 14,26%*** 14,22%*** 13,93%*** 15,43%*** 14,58%*** 14,24%*** 8,86%*** 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 19,96*** 19,91*** 19,50*** 21,61*** 20,41*** 19,93*** 12,40*** 

Νέο Προσωπικό  (%) 20,36%*** 22,10%*** 23,65%*** 17,90%*** 15,53%*** 15,05%*** 12,12%*** 

Νέο Προσωπικό  (Score) 28,51*** 30,94*** 33,11*** 25,06*** 21,75*** 21,06*** 16,97*** 

Συνολικός Μ.Ο. % 16,57%*** 17,21%*** 17,62%*** 16,37%*** 14,94%*** 14,54%*** 10,09%*** 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 23,20*** 24,09*** 24,66*** 22,92*** 20,92*** 20,36*** 14,13*** 

KMD συνολική διαφορά 15,34%*** 

KMD συν. διαφ. (score) 21,47*** 

 
Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Από τη µελέτη του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι ο δείκτης διοίκησης 

γνώσης µετά την εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» για το τεχνικό προσωπικό βελτιώθηκε σε σηµαντικό επίπεδο για όλα τα 

τµήµατα του ερωτηµατολογίου. 

Στους πίνακες 7.17 και 7.18 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση των 

επιµέρους τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στο παλαιό και νέο 

προσωπικό, από τους οποίους γίνεται αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική (2004) 

µέτρηση, όσο και στην τελική (2008) το νέο τεχνικό προσωπικό εµφάνιζε υψηλότερο 

δείκτη διοίκησης γνώσης σε όλα τα τµήµατα, πλην του τµήµατος της εποεπένδυσης 

της γνώσης (divest). 

∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου υπολογίζεται το 

άθροισµα των απαντήσεων, και το συνολικό ποσοστό (%) «επιτυχίας», διαιρώντας το 

άθροισµα µε τον αριθµό 140, ο οποίος είναι η µέγιστη δυνατή επίτευξη πόντων ανά 

τµήµα. Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε εργαζόµενο το συνολικό ποσοστό του 

δείκτη διοίκησης γνώσης, διαιρώντας το συνολικό άθροισµα πόντων από όλα τα 

τµήµατα µε το 980, το οποίο είναι ο µέγιστος δυνατός αριθµός πόντων που µπορεί να 



 

207 

 

επιτευχθεί στο παρόν ερωτηµατολόγιο. Μεγαλύτερες τιµές του δείκτη υποδηλώνουν 

µεγαλύτερη ικανότητα διοίκησης της γνώσης στην επιχείρηση. 
 

Πίνακας 7.17: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των τεχνιτών 
αναφορικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη µέτρηση (2004) 

 

Τεχνίτες 

2004 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (%) 7,93%*** 11,97%*** 9,23%*** 4,67%** 16,72%*** 8,12%*** -1,35% 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (Score) 11,10*** 16,76*** 12,92*** 6,53** 23,40*** 11,37*** -1,89 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 
 
Πίνακας 7.18: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των τεχνιτών 

αναφορικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση (2008) 
 

Τεχνίτες 

2008 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (%) 14,04%*** 19,85%*** 18,95%*** 7,14%*** 17,67%*** 8,93%*** 1,91% 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (Score) 19,65*** 27,79*** 26,54*** 9,99*** 24,74*** 12,50*** 2,68 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Στους πίνακες 7.19 έως και 7.20 παρουσιάζονται οι συσχετίζεις των βηµάτων του 

µοντέλου τόσο για το τεχνικό προσωπικό και στις δύο µετρήσεις (2004&2008). Από 

τη µελέτη των πινάκων των συσχετίσεων παρατηρείται ότι στο τεχνικό προσωπικό το 

τµήµα του ερωτηµατολογίου το οποίο αφορά στην αξιολόγηση της γνώσης (Assess) 

σχετίζεται θετικά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τα άλλα τµήµατα. 

 

 

Πίνακας 7.19: Συσχετίσεις των βηµάτων του µοντέλου στην πρώτη µέτρηση (2004) για τους τεχνίτες 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Λήψη 1       

2. Χρήση ,757** 1      

3. Μάθηση ,740** ,762** 1     

4. Συνεισφορά ,617** ,646** ,641** 1    

5. Αποτίµηση ,709** ,828** ,761** ,630** 1   

6. ∆όµηση-διατήρηση ,687** ,717** ,674** ,592** ,707** 1  

7. Αποεπένδυση ,404** ,351** ,377** ,465** ,272** ,337** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
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Πίνακας 7.20: Συσχετίσεις των βηµάτων του µοντέλου στην δεύτερη µέτρηση (2008) για τους τεχνίτες 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Λήψη 1       

2. Χρήση ,809** 1      

3. Μάθηση ,792** ,831** 1     

4. Συνεισφορά ,623** ,623** ,622** 1    

5. Αποτίµηση ,793** ,854** ,816** ,675** 1   

6. ∆όµηση-διατήρηση ,697** ,706** ,687** ,593** ,716** 1  

7. Αποεπένδυση ,460** ,421** ,401** ,522** ,491** ,506** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
 

 

 

Στελέχη 

Αντίστοιχα, στον πίνακα 7.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

του δείκτη διοίκησης γνώσης για τα στελέχη στην πρώτη µέτρηση (2004), στη 

δεύτερη µέτρηση, και οι στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-

2004), µετά τον έλεγχο t-test. 
 
 

Πίνακας 7.21: Συγκεντρωτικός πίνακας του δείκτη διοίκησης γνώσης των στελεχών για τις δύο µετρήσεις 
(2004&2008) µε τις στατιστικές διαφοροποιήσεις 

 

Στελέχη 

Πρώτη μέτρηση (2004) 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 32,65% 37,24% 36,04% 32,00% 35,34% 32,48% 36,73% 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 46,08 52,15 50,75 44,99 49,75 45,43 51,49 

Νέο Προσωπικό  (%) 40,06% 37,88% 44,78% 37,83% 45,51% 33,58% 36,15% 

Νέο Προσωπικό  (Score) 55,55 53,03 62,50 52,84 63,74 47,15 50,45 

Συνολικός Μ.Ο. % 35,69% 37,51% 39,70% 34,44% 39,64% 32,95% 36,48% 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 49,97 52,51 55,58 48,21 55,50 46,13 51,07 

KMD συνολικό 36,63% 

KMD συνολικό (score) 51,28 

 

Στελέχη 

Δεύτερη μέτρηση (2008) 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 37,74% 50,71% 46,22% 39,37% 42,64% 38,97% 37,49% 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 52,84 70,99 64,71 55,12 59,70 54,56 52,48 

Νέο Προσωπικό  (%) 62,45% 51,30% 71,75% 54,29% 64,08% 44,76% 36,47% 

Νέο Προσωπικό  (Score) 87,44 71,82 100,45 76,00 89,71 62,66 51,06 
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Συνολικός Μ.Ο. % 47,89% 50,95% 56,70% 45,50% 51,44% 41,35% 37,07% 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 67,05 71,33 79,38 63,70 72,02 57,89 51,90 

KMD συνολικό 47,27% 

KMD συνολικό (score) 66,18 

 

Στελέχη 

Διαφοροποίηση 2008-2004 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Παλαιό Προσωπικό  (%) 5,10%*** 13,47%*** 10,18%*** 7,38%*** 7,30%** 6,49%* 0,76%+ 

Παλαιό Προσωπ. (Score) 6,76** 18,84*** 13,96*** 10,13*** 9,94** 9,13*** 0,99+ 

Νέο Προσωπικό  (%) 22,40%*** 13,42%*** 26,97%*** 16,45%*** 18,57%*** 11,18%*** 0,32%+ 

Νέο Προσωπικό  (Score) 31,89*** 18,79*** 37,95*** 23,16*** 25,97*** 15,52*** 0,61+ 

Συνολικός Μ.Ο. % 12,20%*** 13,44%*** 17,01%*** 11,06%*** 11,80%*** 8,40%*** 0,60%+ 

Συνολικός Μ.Ο.  Score 17,08*** 18,82*** 23,81*** 15,48*** 16,52*** 11,75*** 0,83+ 

KMD συνολική διαφορά 10,64% 

KMD συν. διαφ. (score) 14,90 

 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Από τη µελέτη του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι ο δείκτης διοίκησης 

γνώσης µετά την εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» για τα στελέχη βελτιώθηκε στα στατιστικά σηµαντικό επίπεδο για όλα 

τα τµήµατα του ερωτηµατολογίου (Get, Use Learn, Contribute, Assess, Build/Sustain, 

Divest). 

Στους πίνακες 7.22 και 7.23 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση των 

επιµέρους τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στο παλαιό και νέο 

στελεχιακό προσωπικό, από τους οποίους γίνεται αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική 

(2004) µέτρηση, όσο και στην τελική (2008) τα νέα στελέχη εµφάνιζαν υψηλότερο 

δείκτη διοίκησης γνώσης σε όλα τα τµήµατα, πλην του τµήµατος της εποεπένδυσης 

της γνώσης (Divest). 

 
 

Πίνακας 7.22: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των στελεχών 
αναφορικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη µέτρηση (2004) 

 

Στελέχη 

2004 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (%) 7,41%*** 0,64% 8,74%*** 5,84%*** 10,17%*** 1,10% -0,58% 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (Score) 9,47*** 0,89 11,75*** 7,85*** 13,99*** 1,72 -1,04 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 
 
 



 

210 

 

Πίνακας 7.23: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των στελεχών 
αναφορικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση (2008) 

 
 

Στελέχη 

2008 

KMDP1 KMDP2 KMDP3 KMDP4 KMDP5 KMDP6 KMDP7 

Λήψη Χρήση Μάθηση Συνεισφορά Αποτίμηση 
Δόμηση-

διατήρηση 
Αποεπένδυση 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (%) 24,71%*** 0,60% 25,53%*** 14,91%*** 21,44%*** 5,79%* -1,01% 

Νέο Πρ. -Παλαιό Προσ. (Score) 34,59*** 0,83 35,74*** 20,88*** 30,01*** 8,10* -1,42 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

 

Στους πίνακες 7.24 έως και 7.25 παρουσιάζονται οι συσχετίζεις των βηµάτων του 

µοντέλου για το στελεχιακό προσωπικό και στις δύο µετρήσεις (2004&2008).  

Από τη µελέτη των πινάκων των συσχετίσεων παρατηρείται ότι στα στελέχη το 

τµήµα του ερωτηµατολογίου το οποίο αφορά στην αξιολόγηση της γνώσης (Assess) 

σχετίζεται θετικά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τα άλλα τµήµατα. Επίσης, το τµήµα 

αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) αλλά και το τµήµα δόµησης/διατήρησης της 

γνώσης (Build/Sustain) δεν σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε κανένα από τα άλλα 

τµήµατα του ερωτηµατολογίου. Ειδικότερα, στο τµήµα αποεπένδυσης της γνώσης 

(Divest) δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις, και για το λόγο αυτό 

παραλείπονται από την ανάλυση. 

 
Πίνακας 7.24: Συσχετίσεις των βηµάτων του µοντέλου στην πρώτη µέτρηση (2004) για τα στελέχη 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Λήψη 1       

2. Χρήση -,180* 1      

3. Μάθηση ,581** - 1     

4. Συνεισφορά ,565** -,179* ,644** 1    

5. Αποτίµηση ,604** - ,679** ,636** 1   

6. ∆όµηση-διατήρηση - - - ,178* ,269** 1  

7. Αποεπένδυση - - - - - - 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 151 
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Πίνακας 7.25: Συσχετίσεις των βηµάτων του µοντέλου στην δεύτερη µέτρηση (2008) για τα στελέχη 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Λήψη 1       

2. Χρήση -,001 1      

3. Μάθηση ,774** ,062 1     

4. Συνεισφορά ,718** ,032 ,750** 1    

5. Αποτίµηση ,715** - ,731** ,659** 1   

6. ∆όµηση-διατήρηση ,289** - ,326** ,352** ,390** 1  

7. Αποεπένδυση -,006 - - - - -,174* 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 151 

 

 
7.4  Δείκτης ικανοποίησης από την εργασία 

 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αναφορικά µε το δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία (Job Satisfaction Index) των Wood, et al. (1986) για 

το τεχνικό προσωπικό και τα στελέχη. O δείκτης, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο της 

µεθοδολογίας (παρ. 6.1.1.1) αποτελεί το άθροισµα δεκατεσσάρων ερωτήσεων. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζεται πρώτα για το τεχνικό και στη συνέχεια 

για το στελεχιακό προσωπικό. 

 

Τεχνίτες 

Στους πίνακες 7.26 και 7.27 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του 

δείκτη ικανοποίησης από την εργασία για το τεχνικό προσωπικό στην πρώτη µέτρηση 

(2004), στη δεύτερη µέτρηση, και οι στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο 

µετρήσεων (2008-2004), µετά τον έλεγχο t-test. Η µελέτη των πινάκων αποδεικνύει 

ότι ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία βελτιώθηκε σε στατιστικά σηµαντικό 

επίπεδο από την πρώτη (2004) στη δεύτερη (2008) µέτρηση τόσο για το παλαιό όσο 

και για το νέο προσωπικό. Σηµαντικότερα, ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία 

βελτιώθηκε  για το νέο προσωπικό σε υψηλότερο στατιστικά βαθµό (131,13%) σε 

σχέση µε τη βελτίωση του δείκτη για το παλαιό προσωπικό (28,86%). Επίσης, ο µ.ο. 

των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο για το νέο προσωπικό αυξήθηκε από 2,20 

(2004) στο 5,08 (2008), ενώ για το παλαιό αυξήθηκε από το 3,47 (2004) στο 4,47 

(2008).  
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Πίνακας 7.26: Συγκεντρωτικός πίνακας του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία των τεχνιτών στις δύο 
µετρήσεις (2004 & 2008) για τους τεχνίτες  

 

Τεχνίτες 

Μέτρηση 2004 Μέτρηση 2008 

Μ.O. πόντων 

(Score) 

Μ.O.  επιλογών  

(1-7) 

Μ.O. πόντων 

(Score) 

Μ.O. επιλογών 

(1-7) 

Παλαιό Προσωπικό   48,59 3,47 62,62 4,47 

Νέο Προσωπικό 30,79 2,20 71,17 5,08 

Σύνολο δείγματος 41,84 2,99 65,86 4,70 
 

Πίνακας 7.27: Συγκεντρωτικός πίνακας στατιστικών διαφορών του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 
µεταξύ των µετρήσεων 2008-2004 για τους τεχνίτες (έλεγχος t-test) 

 

Τεχνίτες 

Μέτρηση 2008-2004 

Διαφορά του Μ.Ο. 

πόντων (Score) 

Διαφορά του Μ.Ο. 

επιλογών (1-7) 

Ποσοστιαία βελτίωση του 

δείκτη επαγγελ. 

ικανοποίησης 

Παλαιό Προσωπικό   14,02*** 1,00*** 28,86%*** 

Νέο Προσωπικό 40,38*** 2,88*** 131,13%*** 

Σύνολο δείγματος 24,03*** 1,72*** 57,43%*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Στον πίνακα 7.28 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στο παλαιό και νέο τεχνικό προσωπικό, από 

τους οποίους γίνεται αντιληπτό ότι στην αρχική (2004) µέτρηση το νέο τεχνικό 

προσωπικό εµφάνιζε χαµηλότερο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία από το 

παλαιό τεχνικό προσωπικό, ενώ στην τελική µέτρηση (2008), µετά την εφαρµογή του 

µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» εµφάνισε στατιστικά 

σηµαντικά υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία σε σχέση µε το παλαιό. 

 
Πίνακας 7.28: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των τεχνιτών 

αναφορικά µε το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στις δύο µετρήσεις (2004&2008) 
(έλεγχος t-test) 

 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Στελέχη 

Στους πίνακες 7.29 και 7.30 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του 

δείκτη ικανοποίησης από την εργασία για τα στελέχη στην πρώτη µέτρηση (2004), 

στη δεύτερη µέτρηση, και οι στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-

2004), µετά τον έλεγχο t-test. 
 

Τεχνίτες Μέτρηση 2004 Μέτρηση 2008 

Νέο Προσ. -Παλαιό Προσ. (διαφοροποίηση 

πόντων-score) 
-17,80*** 8,56*** 

Νέο Προσ. -Παλαιό Προσ. (διαφοροποίηση 

επιλογών 1-7) 
-1,27*** 0,61* 
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Πίνακας 7.29: Συγκεντρωτικός πίνακας του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία των στελεχών στις δύο 
µετρήσεις (2004 & 2008) για τα στελέχη 

 

Στελέχη 

Μέτρηση 2004 Μέτρηση 2008 

Μ.O. πόντων 

(Score) 

Μ.O.  επιλογών 

(1-7) 

Μ.O. πόντων 

(Score) 

Μ.O. επιλογών 

(1-7) 

Παλαιό Προσωπικό   39,08 2,79 51,84 3,70 

Νέο Προσωπικό 41,05 2,93 65,95 4,71 

Σύνολο δείγματος 39,89 2,85 57,64 4,12 

 
 
Πίνακας 7.30: Συγκεντρωτικός πίνακας στατιστικών διαφορών του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

µεταξύ των µετρήσεων 2008-2004 για τα στελέχη  (έλεγχος t-test) 
 

Στελέχη 

Μέτρηση 2008-2004 

Διαφορά του Μ.Ο. 

πόντων (Score) 

Διαφορά του Μ.Ο. 

επιλογών (1-7) 

Ποσοστιαία βελτίωση του 

δείκτη επαγγελ. 

ικανοποίησης 

Παλαιό Προσωπικό   12,76*** 0,91*** 32,66%*** 

Νέο Προσωπικό 24,90*** 1,78*** 60,67%*** 

Σύνολο δείγματος 17,75*** 1,27*** 44,50%*** 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Η µελέτη των πινάκων αποδεικνύει ότι ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία 

βελτιώθηκε σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο από την πρώτη (2004) στη δεύτερη 

(2008) µέτρηση τόσο για το παλαιό όσο και για το νέο στελεχιακό προσωπικό. 

Σηµαντικότερα, ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία βελτιώθηκε  για το νέο 

προσωπικό σε υψηλότερο στατιστικά βαθµό (60,67%) σε σχέση µε τη βελτίωση του 

δείκτη για το παλαιό προσωπικό (32,66%). Επίσης, ο µ.ο. των απαντήσεων στο 

ερωτηµατολόγιο για το νέο προσωπικό αυξήθηκε από 2,93 (2004) στο 4,71 (2008), 

ενώ για το παλαιό αυξήθηκε από το 2,79 (2004) στο 3,70 (2008).  

Στον πίνακα 7.31 παρουσιάζεται η στατιστική διαφοροποίηση του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στο παλαιό και νέο προσωπικό των 

στελεχών, από τους οποίους γίνεται αντιληπτό ότι τόσο στην αρχική (2004) µέτρηση, 

όσο και στην τελική (2008), το νέο στελεχιακό προσωπικό εµφάνιζε υψηλότερο 

δείκτη ικανοποίησης από την εργασία από το παλαιό στελεχιακό προσωπικό. 
 
 
Πίνακας 7.31: Στατιστικές διαφορές νέου και παλαιού προσωπικού για την περίπτωση των στελεχών 

αναφορικά µε το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στις δύο µετρήσεις (2004&2008) 
(έλεγχος t-test) 

 

                                   

                                Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Στελέχη Μέτρηση 2004 Μέτρηση 2008 

Νέο Προσ. -Παλαιό Προσ. (διαφοροποίηση 

πόντων-score) 
1,97 

+ 
14,11*** 

Νέο Προσ. -Παλαιό Προσ. (διαφοροποίηση 

επιλογών 1-7) 
0,14 

+
 1,01*** 
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7.5  Συσχετίσεις 
 

Στους πίνακες 7.32 έως και 7.38 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις παραγόντων οι 

οποίοι αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους τόσο για τους τεχνίτες όσο και 

για το στελεχιακό δυναµικό. Ωστόσο, οι συσχετίσεις αυτές παρέχουν περιορισµένες 

πληροφορίες καθώς δε λαµβάνουν υπόψη τους τυχόν συνδυασµένες 

αλληλεπιδράσεις. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις συσχετίσεις διαφόρων 

παραγόντων ανά ζεύγη, ενώ περισσότερο ασφαλή συµπεράσµατα µπορούν να 

εξαχθούν από τη µελέτη των παλινδροµικών µοντέλων που αναλύονται στην επόµενη 

υποενότητα. Επίσης, στην παρούσα υποενότητα αναλύονται επεξηγηµατικά οι 

σηµαντικότερες συσχετίσεις, οι οποίες αφορούν σε ζητήµατα τα οποία ερευνά η 

διδακτορική διατριβή. 

 

Τεχνίτες 

Αναλυτικότερα στον πίνακα 7.32 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της 

παραγωγικότητας µε το δείκτη διοίκησης γνώσης, το δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και το επίπεδο ξένης γλώσσας στην πρώτη 

µέτρηση (2004) για τους τεχνίτες. Από τη µελέτη του πίνακα διαπιστώνεται ότι η 

παραγωγικότητα στην πρώτη µέτρηση (2004) σχετίζεται µετρίως αρνητικά µε την 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία, ενώ 

αντίθετα σχετίζεται µετρίως θετικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης. Επίσης, ο δείκτης 

ικανοποίησης από την εργασία σχετίζεται ισχυρά θετικά µε την ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας.  

Πίνακας 7.32: Συσχετίσεις παραγωγικότητας, δείκτη διοίκησης γνώσης και δείκτη ικανοποίησης από την 
εργασία του τεχνικού προσωπικού για την πρώτη µέτρηση (2004) 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Παραγωγικότητα  2004 1      

2. Ηλικία (2004) -,670** 1     

3. Έτη προϋπηρεσίας το 2004 -,682** ,976** 1    

4. Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,590** -,776** -,803** 1   

5. ∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία 2004 -,633** ,895** ,898** -,718** 1  

6. ∆είκτης ∆ιαγν/κού ∆ιαχ. Γνώσης 2004 (Score) ,577** -,629** -,626** ,747** -,541** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
 

Στον πίνακα 7.33 παρουσιάζονται οι ίδιες συσχετίσεις στη δεύτερη µέτρηση 

(2008) για το τεχνικό προσωπικό, από όπου διαπιστώνεται ότι η παραγωγικότητα 



 

215 

 

σχετίζεται ισχυρά αρνητικά µε την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, ισχυρά θετικά µε 

το επίπεδο ξένης γλώσσας και το δείκτη διαχείρισης γνώσης, ενώ σχετίζεται µέτρια 

θετικά µε την ικανοποίηση από την εργασία.  

 

Πίνακας 7.33: Συσχετίσεις παραγωγικότητας, δείκτη διοίκησης γνώσης και δείκτη ικανοποίησης από την 
εργασία του τεχνικού προσωπικού για την πρώτη µέτρηση (2008) 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Παραγωγικότητα 2008 1      

2. Ηλικία (2008) -,822** 1     

3. Έτη προϋπηρεσίας το 2008 -,821** ,976** 1    

4. Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,754** -,776** -,803** 1   

5. ∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία 2008 ,589** -,718** -,725** ,582** 1  

6. ∆είκτης ∆ιαγν/κού ∆ιαχ. Γνώσης 2008 (Score) ,845** -,741** -,736** ,790** ,524** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 

 

Στους πίνακες 7.35 και 7.36 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της ηλικίας και των 

ετών προϋπηρεσίας µε τα µέρη του δείκτη διοίκησης γνώσης για τους τεχνίτες, από 

όπου διαπιστώνεται ότι η ηλικία σχετίζεται αρνητικά µε το σύνολο σχεδόν των 

επιµέρους τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης τόσο στην πρώτη, όσο και στη 

δεύτερη µέτρηση. Ωστόσο, οι συσχετίσεις µεταξύ των µερών του δείκτη διοίκησης 

γνώσης είναι θετικές και ισχυρότερες στη δεύτερη µέτρηση, µετά την εφαρµογή του 

µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». 
 

Πίνακας 7.35: Συσχετίσεις ηλικίας τεχνιτών, ετών προϋπηρεσίας και των επιµέρους τµηµάτων του δείκτη 
διοίκησης γνώσης στην πρώτη µέτρηση (2004) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Μεσαία ηλικία τεχνιτών 1         

2. Μεσαία τιµή ετών προϋπ. ,976** 1        

3. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (λήψη) -,528** -,524** 1       

4. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (χρήση) -,692** -,680** ,757** 1      

5. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (µάθηση) -,585** -,575** ,740** ,762** 1     

6. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (συν/φορά) -,365** -,368** ,617** ,646** ,641** 1    

7. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποτίµηση) -,766** -,771** ,709** ,828** ,761** ,630** 1   

8. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (δόµηση) -,564** -,563** ,687** ,717** ,674** ,592** ,707** 1  

9. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποεπ/ση) - - ,404** ,351** ,377** ,465** ,272** ,337** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
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Πίνακας 7.36: Συσχετίσεις ηλικίας τεχνιτών, ετών προϋπηρεσίας και των επιµέρους τµηµάτων του δείκτη 
διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση (2008)  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Μεσαία ηλικία τεχνιτών 1         

2. Μεσαία τιµή ετών προϋπ. ,976** 1        

3. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (λήψη) -,706** -,701** 1       

4. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (χρήση) -,826** -,816** ,809** 1      

5. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (µάθηση) -,765** -,758** ,792** ,831** 1     

6. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (συν/φορά) -,433** -,437** ,623** ,623** ,622** 1    

7. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποτίµηση) -,724** -,723** ,793** ,854** ,816** ,675** 1   

8. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (δόµηση) -,552** -,545** ,697** ,706** ,687** ,593** ,716** 1  

9. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποεπ/ση) -,135* -,130* ,460** ,421** ,401** ,522** ,491** ,506** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 332 
    

Στελέχη 

Για την περίπτωση των στελεχών, στον πίνακα 7.37 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 

της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας µε το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

και το δείκτη διοίκησης γνώσης και στις δύο µετρήσεις (2004 & 2008). Από τη 

µελέτη του πίνακα συµπεραίνουµε ότι η ηλικία των στελεχών σχετίζεται ισχυρά 

αρνητικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης και το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

στη δεύτερη µέτρηση (2008). Επίσης, ο δείκτης διοίκησης γνώσης σχετίζεται µερικά 

θετικά µε το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη µέτρηση (2004), ενώ 

σχετίζεται ισχυρά θετικά µε το ίδιο δείκτη στη δεύτερη µέτρηση (2008). 
 

Πίνακας 7.37: Συσχετίσεις ηλικίας στελεχών. ετών προϋπηρεσίας και δεικτών ικανοποίησης από την εργασία και 
διοίκησης γνώσης 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Μεσαία ηλικία στελεχών 1      

2. Μεσαία τιµή ετών προϋπ. ,962** 1     

3. ∆είκτης Επαγ. Ικαν. 2004 -,397** -,440** 1    

4. ∆είκτης Επαγ. Ικαν. 2008 -,824** -,849** ,424** 1   

5. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης 2004 -,839** -,880** ,419** ,799** 1  

6. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης 2008 -,880** -,919** ,442** ,830** ,985** 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 151 
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Επίσης, στους πίνακες 7.38 και 7.39 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της ηλικίας 

και των ετών προϋπηρεσίας µε τα επιµέρους τµήµατα του δείκτη διοίκησης γνώσης 

για τα στελέχη στις δύο µετρήσεις (2004&2008).  
 

Πίνακας 7.38: Συσχετίσεις ηλικίας στελεχών. ετών προϋπηρεσίας και δείκτη διοίκησης γνώσης (2004) 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Μεσαία ηλικία στελεχών 1         

2. Μεσαία  τιµή ετών προϋπ. ,962** 1        

3. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (λήψη) -,691** -,719** 1       

4. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (χρήση) - - -,180* 1      

5. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (µάθηση) -,790** -,813** ,581** - 1     

6. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (συν/φορά) -,752** -,783** ,565** -,179* ,644** 1    

7. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποτίµηση) - -,803** ,604** - ,679** ,636** 1   

8. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (δόµηση) - -,190* - - - ,178* ,269** 1  

9. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποεπ/ση) - - - - - - - - 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 151 
   

Πίνακας 7.39: Συσχετίσεις ηλικίας στελεχών. ετών προϋπηρεσίας και δείκτη διοίκησης γνώσης (2008) 

    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Μεσαία ηλικία στελεχών 1         

2. Μεσαία τιµή ετών προϋπ. ,962** 1        

3. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (λήψη) -,832** -,864** 1       

4. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (χρήση) - -,044 -,001 1      

5. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (µάθηση) -,860** -,887** ,774** - 1     

6. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (συν/φορά) -,787** -,819** ,718** - ,750** 1    

7. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποτίµηση) -,743** -,788** ,715** - ,731** ,659** 1   

8. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (δόµηση) -,319** -,352** ,289** - ,326** ,352** ,390** 1  

9. ∆είκτης διοίκ. Γνώσης (αποεπ/ση) - - - - - - - -,174* 1 

Σημείωση: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1, Ν: 151 
   

 
Από τη µελέτη των πινάκων διαπιστώνεται ότι η ηλικία σχετίζεται αρνητικά µε το 

σύνολο σχεδόν των επιµέρους τµηµάτων του δείκτη διοίκησης γνώσης τόσο στην 

πρώτη, όσο και στη δεύτερη µέτρηση και για την περίπτωση των στελεχών. Ωστόσο, 

οι συσχετίσεις µεταξύ των µερών του δείκτη διοίκησης γνώσης είναι θετικές και 

ισχυρότερες στη δεύτερη µέτρηση, µετά την εφαρµογή του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». Επίσης, στην περίπτωση των 
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στελεχών υφίστανται συσχετίσεις οι οποίες δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και για 

το λόγο αυτό απορρίπτονται από τους παραπάνω πίνακες. 

 

7.6  Γραμμική πολλαπλή παλινδρόμηση 
 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των 

παλινδροµικών µοντέλων που αναλύθηκαν στην παράγραφο 6.3. Ειδικότερα, 

παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσµατα που αφορούν στα παλινδροµικά µοντέλα 

που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα των τεχνιτών, στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τα παλινδροµικά µοντέλα για τους δείκτες διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από 

την εργασία των τεχνιτών και τέλος τα παλινδροµικά µοντέλα για τους δείκτες 

διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία των στελεχών. Επίσης 

σηµειώνεται ότι η ανάλυση πραγµατοποιείται µε την απλή (enter) αλλά και την 

βηµατική (stepwise)  πολλαπλή παλινδρόµηση. 
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Πίνακας 7.40: Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση για το τεχνικό προσωπικό (παραγωγικότητα) 
 

                                  Εξαρτ. Μεταβλητές 
Ανεξ. Μεταβλητές 

Παραγ. 
2004 

Παραγ. 
2008 

Σταθµισµένη 
Παραγ/τητα 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β1-Β0 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β2-Β1 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β3-Β2 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β4-Β3 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β5-Β4 

∆ιαφορ. 
Παραγ. 
Β6-Β5 

ΣΤΑΘΕΡΑ 17,57*** 39,73*** ,19*** 27,14*** 3,55** 4,18** 3,86** 4,76** 2,96*** 17,25*** 

∆είκτης επαγ. ικανοποίησης - - Ø Ø - -,034* - - -,06** - 

∆είκτης διοίκησης γνώσης - ,05*** Ø Ø - ,009** - - - - 

∆ιαφ/ση δείκτη διοίκησης  γνώσης Ø Ø Ø ,089*** Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

∆ιαφ/ση δείκτη επαγ. ικανοποίησης Ø Ø Ø - Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

∆είκτης εργασιακής  επιβάρυνσης 4,11*** 8,24*** - 4,02*** 1,59*** ,73*** - 1,00*** 1,13*** - 

Ψευδοµεταβλητή  EDU2 (Γυµνάσιο) - - - -- - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή  EDU3 (Λύκειο) - - ,010*** - ,56** - - ,89** - - 

Ψευδοµεταβλητή  EDU4 (Τεχν. Σχολή) - - ,011*** - - - -,47* 1,06** - - 

Ψευδοµεταβλητή EDU5 (ΙΕΚ) - - ,020*** 4,57* 1,23*** - - 1,52** -1,46* 3,84*** 

Ψευδοµεταβλητή DV 1 (Σ1-Ο2) - - -,036*** -8,45*** -1,20** -,94* - - - -4,56*** 

Ψευδοµεταβλητή DV 2 (Σ1-Ο3) -6,84*** -13,50*** - -11,04*** -2,26*** -2,21*** 1,38** - - -3,04*** 

Ψευδοµεταβλητή  DV 3 (Σ1-Ο4) - - -,024*** -7,22*** - - 2,06*** -1,41* -2,64** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 4 (Σ1-Ο5) 6,36*** - -,037*** -5,39*** - - - - - -1,89* 

Ψευδοµεταβλητή  DV 5 (Σ1-Ο6) 3,96** - -,049*** -9,12*** -,79* - - - - -2,19* 

Ψευδοµεταβλητή  DV 6 (Σ2-Ο1) - - ,018*** 3,77** ,48* 1,24*** ,73* - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV 7 (Σ2-Ο2) - - -,022*** -6,80*** - - ,85* - - -4,22*** 

Ψευδοµεταβλητή DV 8 (Σ2-Ο3) -6,70*** -10,60*** ,020*** -7,94*** -2,07*** -1,61*** 1,77*** - -1,67* - 

Ψευδοµεταβλητή DV 9 (Σ2-Ο4) - - -,018*** -7,09*** -1,02* - 2,42*** -1,14* -3,15*** - 

Ψευδοµεταβλητή  DV 10 (Σ2-Ο5) - - -,030*** -7,00*** - - - - - -2,02* 

Ψευδοµεταβλητή DV 11 (Σ2-Ο6) 3,08* - -,043*** -8,58*** - -1,33* - - - -1,94* 

Ψευδοµεταβλητή DV 12 (Σ3-Ο1) - 5,23* -,010* - - - - - - 2,02* 

Ψευδοµεταβλητή  DV 13 (Σ3-Ο2) - - -,051*** -12,00*** -1,06* -1,95*** - - - -5,34*** 

Ψευδοµεταβλητή  DV 14 (Σ3-Ο3) -5,30*** -11,79*** - -10,81*** -2,41*** -2,35*** 1,46*** - -1,83* -2,83* 

Ψευδοµεταβλητή DV 15 (Σ3-Ο4) - - -,037*** -11,05*** -1,18* -1,26* 1,76*** -2,51*** -3,45*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 16 (Σ3-Ο5) 5,24** - -,037*** -5,43*** - - - - - -2,04* 

Ψευδοµεταβλητή DV 17 (Σ3-Ο6) 4,09* - -,060*** -10,51*** - -1,36* - - - - 

Μεσαία ηλικία - -,34* - -,23* -,049* - -,06** - - -,13* 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας - -,51** -,001*** -,38*** - -,053* - -,05* -,09* -,14* 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας - - - - -,097* - ,11* - ,25* -,61*** 

F 47,41*** 83,01*** 140,94*** 106,75*** 57,69*** 85,48*** 42,13*** 64,59*** 36,10*** 55,46*** 
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R (adjusted R square) 0,79 ,87 ,92 ,89 ,84 ,87 ,79 ,84 ,74 ,82 

N 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 
Notes:  DV1: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 2, DV2: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 3, DV3: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 4, DV4: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 5, DV5: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 6, 

DV6: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 1, DV7: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 2, DV8: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 3, DV9: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 4, DV10: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 5, DV11: 

συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 6, DV12: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 1, DV13: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 2, DV14: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 3, DV15: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 4, DV16: 

συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 5, DV17: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 6, DVEDU2: απόφοιτος γυμνασίου, DVEDU3: απόφοιτος λυκείου, DVEDU4:απόφοιτος τεχν. Σχολής, DVEDU5:απόφοιτος ΙΕΚ 

 

Ø: ∆εν εξετάζεται 
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Ανάλυση γραµµικής πολλαπλής παλινδρόµησης για τους τεχνίτες 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την παραγωγικότητα της πρώτης µέτρησης 

(2004).  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

παραγωγικότητα στην πρώτη µέτρηση (2004) δείχνουν ότι µόνο ο δείκτης εργασιακής 

επιβάρυνσης την προβλέπει (β=4,11, p<0,001) (Πιν. 7.40) . Οι µεταβλητές ελέγχου 

που συµβάλλουν θετικά στον παράγοντα της παραγωγικότητας το 2004 είναι οι  

συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=6,36, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=3,96, p<0,01), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 6 (β=3,08, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=5,24, p<0,01), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 6 (β=4,09, p<0,05). Αντίστοιχα, οι µεταβλητές που επηρεάζουν 

αρνητικά είναι οι  συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-6,70, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 

(β=-5,30, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-6,84, p<0,001). Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=47,41, p<0,001). Το στατιστικό 

µοντέλο εξήγησε το 79% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της 

παραγωγικότητας στην πρώτη µέτρηση (2004).  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.44) έδειξε ότι δέκα 

(10) µεταβλητές προβλέπουν το 79% της συνολικής µεταβλητότητας της 

παραγωγικότητας στην πρώτη µέτρηση (2004) (Fchange=3,97, p<0,001). 
 

Πίνακας 7.44: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για την παραγωγικότητα στην πρώτη 
µέτρηση (2004) για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,250*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) -8,755*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -8,942*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -7,640*** 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης 3,261*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 5 (Σ1-Ο5) 3,847*** 

Απόφοιτος λυκείου 1,586*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) 3,405*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5) 2,365*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) -1,477** 

∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία 2004 -,068** 

F change 3,97** 

R2 adjusted ,79 

N 332 
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Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.44) προκύπτει ότι τέσσερις νέες µεταβλητές εισέρχονται 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. Οι δύο (2) 

µεταβλητές, δηλαδή οι απόφοιτοι λυκείου (β=1,58, p<0.001) και η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=3,40, p<0,001), συµβάλλουν θετικά στην παραγωγικότητα 

στην πρώτη µέτρηση (2004). Οι άλλες δύο (2) µεταβλητές, δηλαδή η µεσαία τιµή των 

ετών προϋπηρεσίας (β=-2,5, p<0.001) και η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 2-οµάδα 2 

(β=-1,47, p<0.01), συµβάλλουν αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης παραµένουν επίσης έξι (6) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του 

πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την παραγωγικότητα της δεύτερης µέτρησης 

(2008). 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

παραγωγικότητα στη δεύτερη µέτρηση (2008) δείχνουν ότι δύο (2) παράγοντες την 

προβλέπουν (Πιν. 7.40). Ειδικότερα, αυτοί οι παράγοντες είναι ο δείκτης εργασιακής 

επιβάρυνσης (β=8,24, p<0,001) και ο δείκτης διοίκησης γνώσης (β=0,05, p<0,001), οι 

οποίοι επηρεάζουν θετικά.  Από τις µεταβλητές ελέγχου η ηλικία (β=-0,34, p<0,05), 

τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,51, p<0.01) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 3-οµάδα 

3 (β=-11,79, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-13,50, p<0,001) και συγκρότηµα 

2-οµάδα 3 (β=-10,6, p<0,001) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της 

παραγωγικότητας το 2008, ενώ η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=5,23, 

p<0,05) συµβάλλει θετικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά 

σηµαντικά  (Fchange=83,01, p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 87% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της παραγωγικότητας στη δεύτερη 

µέτρηση (2008).  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.45) έδειξε ότι έντεκα 

(11) µεταβλητές προβλέπουν το 86% της συνολικής µεταβλητότητας της 

παραγωγικότητας στη δεύτερη µέτρηση (2008) (Fchange=6,93, p<0,001). 
 

 

Πίνακας 7.45: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για την παραγωγικότητα στην δεύτερη 
µέτρηση (2008) για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

∆είκτης διαγνωστικού διοίκησης Γνώσης 2008 (Score) ,089*** 
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Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,708*** 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης 7,738*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -11,401*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -8,850*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) -7,867*** 

Απόφοιτος τεχνικής σχολής -4,249*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 5 (Σ1-Ο5) 5,512*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5) 5,730*** 

Απόφοιτος γυµνασίου -2,500*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ2-Ο3) -4,187* 

F change 6,93*** 

R2 adjusted ,86 

N 332 
Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.45) προκύπτει ότι πέντε νέες µεταβλητές εισέρχονται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. Οι δύο (2) 

µεταβλητές, δηλαδή οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=5,51, p<0,001) 

και συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=5,73, p<0,001) συµβάλλουν θετικά στην 

παραγωγικότητα στη δεύτερη µέτρηση (2008). Οι µεταβλητές απόφοιτοι τεχνικής 

σχολής (β=-4,24, p<0.001), απόφοιτοι γυµνασίου (β=-2,5, p<0,001) και η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-4,18, p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά. 

Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης έξι (6) µεταβλητές σε 

σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την σταθµισµένη παραγωγικότητα. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

σταθµισµένη παραγωγικότητα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την 

προβλέπουν (Πιν. 7.40). Από τις µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλουν στον 

παράγοντα της σταθµισµένης παραγωγικότητας οι απόφοιτοι λυκείου (β=0,01, 

p<0,001), οι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (β=0,011, p<0,001), οι απόφοιτοι ΙΕΚ 

(β=0,02, p<0,001) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=0,018, 

p<0,001) και συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=0,02, p<0,001). Αντίστοιχα, αρνητικά 

συµβάλλουν τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,001, p<0.001) και οι ψευδοµεταβλητές 
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συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β=-0,36, p< 0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=-0,024, 

p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-0,037, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-

0,049 p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-0,022, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 

(β=-0,018, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-0,03, p<0,001 ), συγκρότηµα 2-

οµάδα 6 (β=-0,043, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=-0,010, p<0,05), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-0,051, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-0,037, 

p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=-0,037, p<0,001) και συγκρότηµα 3-οµάδα 6 

(β=-0,06, p<0,001). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=140,94,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 92% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της σταθµισµένης παραγωγικότητας.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.46) έδειξε ότι είκοσι 

(20) µεταβλητές προβλέπουν το 91% της συνολικής µεταβλητότητας της 

σταθµισµένης παραγωγικότητας (Fchange=16,86, p<0,001). 

 
 
Πίνακας 7.46: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για την σταθµισµένη παραγωγικότητα 

(διαφορές µεταξύ των βηµάτων του µοντέλου) για την περίπτωση των τεχνιτών 
 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων ,008+ 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) ,023*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) ,022*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) ,007+ 

Απόφοιτος γυµνασίου -,005*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) -,050*** 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,002*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 6 (Σ3-Ο6) -,054*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ,009*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 6 (Σ1-Ο6) -,045*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 6 (Σ2-Ο6) -,038*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 2 (Σ1-Ο2) -,036*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 5 (Σ1-Ο5) -,034*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) -,036*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 5 (Σ2-Ο5) -,026*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5) -,032*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 4 (Σ1-Ο4) -,024*** 
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Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) -,021*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) -,018*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,001*** 

F change 16,86*** 

R2 adjusted ,91 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.46) προκύπτει ότι τέσσερις (4) νέες µεταβλητές 

εισέρχονται σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. 

Οι τρείς (3) µεταβλητές, δηλαδή η µεσαία τιµή των ετών προϋπηρεσίας (β=0,008, 

p<0,1), το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=0,002, p<0,001) και η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=0,007, p<0,1) συµβάλλουν θετικά, σε πολύ µικρό όµως 

βαθµό, στην σταθµισµένη παραγωγικότητα. Η ψευδοµεταβλητή απόφοιτοι γυµνασίου 

(β=-0,005, p<0.001), συµβάλλει αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δεκαέξι (16) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο 

του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 
 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

(2008-2004). 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στις δύο µετρήσεις (2008-2004) 

δείχνουν ότι δύο (2) παράγοντες την προβλέπουν (Πιν. 7.40). Ειδικότερα αυτοί οι 

παράγοντες είναι ο δείκτης διοίκησης γνώσης (β=0,089, p<0.001) και ο δείκτης 

εργασιακής επιβάρυνσης (β=4,02, p<0.001). Από τις µεταβλητές ελέγχου οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ (β=4,57, p<0,05) και η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 2-οµάδα 1 

(β=3,77, p<0,001) συµβάλλουν θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στις δύο µετρήσεις (2008-2004). Επίσης, η ηλικία (β=-

0,23, p<0,05), τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,38, p<0.001) και οι ψευδοµεταβλητές 

συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β= -8,45, p< 0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-11,04, 

p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=-7,22, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-

5,39, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-9,12 p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 

(β=-6,80, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-7,94, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 

4 (β=-7,09, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-7,00, p<0,001), συγκρότηµα 2-
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οµάδα 6 (β=-8,58, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-12,00, p<0,001), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=-10,81, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-11,05, 

p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=-5,43, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 6 (β=-

10,51, p<0,001), συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 

στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=106,75,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε 

το 89% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στις δύο µετρήσεις (2008-2004).  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.47) έδειξε ότι 

δεκαπέντε (15) µεταβλητές προβλέπουν το 88% της συνολικής µεταβλητότητας 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας (2008-2004) (Fchange=7,94, p<0,001). 

 
Πίνακας 7.47: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 

µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) για την περίπτωση των τεχνιτών 
 

Μεταβλητές β 

∆ιαφοροποίηση δείκτη διαγνωστικού διοίκησης γνώσης (08-04) ,146*** 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης 3,554*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 7,286*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,416*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) 6,603*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 6,350*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) -5,402*** 

Απόφοιτος γυµνασίου -1,595*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -4,331*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -3,970*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) -3,972* 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 6 (Σ3-Ο6) -4,814*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 6 (Σ1-Ο6) -3,883*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 6 (Σ2-Ο6) -2,626** 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,716* 

F change 7,94*** 

R2 adjusted ,88 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.47) προκύπτει ότι τέσσερις (4) νέες µεταβλητές 

εισέρχονται σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. 

Οι τρείς (3) µεταβλητές, δηλαδή η διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης 

(β=0,14, p<0,001), το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=0,71, p<0,1) και η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=6,60, p<0,001) συµβάλλουν θετικά στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στις δύο µετρήσεις 

(2008-2004). Η µεταβλητή απόφοιτοι γυµνασίου (β=-1,59, p<0.001), συµβάλλει 

αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης έντεκα 

(11) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο πρώτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ» και την αρχική (2004) µέτρηση. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο πρώτο στάδιο του µοντέλου 

«ΕΓΥ» και την αρχική (2004) µέτρηση δείχνουν ότι ένας (1) παράγοντας την 

προβλέπει (Πιν. 7.40). Ειδικότερα, αυτός ο παράγοντας είναι ο δείκτης εργασιακής 

επιβάρυνσης (β=1,59, p<0.001). Από τις µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλουν 

στον παράγοντα της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 1 και 

την αρχική µέτρηση οι απόφοιτοι λυκείου (β=0,56, p<0,05), οι απόφοιτοι ΙΕΚ 

(β=1,23, p<0,001) και η ψευδοµεταβλητή  συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=0,48, p<0,05). 

Επίσης, η ηλικία (β=-0,049, p<0,05), το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=-0,097, 

p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β= -1,20, p< 0,001), 

συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-2,26 p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-0,79 p<0,05), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-2,07, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-1,02, p<0,05, 

συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-1,06, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=-2,41, 

p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-1,18, p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=57,69,p<0,001). 

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 84% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 1 και την 

αρχική µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.48) έδειξε ότι 

δεκαπέντε (15) µεταβλητές προβλέπουν το 82% της συνολικής µεταβλητότητας της 
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διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 1 και την αρχική µέτρηση 

(2004) (Fchange=4,48, p<0,001). 

 
Πίνακας 7.48: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 

µεταξύ του πρώτου σταδίου του µοντέλου και της αρχικής κατάστασης (2004)  για την 
περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

∆είκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης 2004 (Score) ,003* 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης 1,496*** 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,052*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -1,460*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -1,328*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) -1,079*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 1,343*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) ,633*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) ,622* 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5)  ,728*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 5 (Σ1-Ο5) ,553*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 5 (Σ2-Ο5) ,458*** 

Απόφοιτος λυκείου ,433*** 

Απόφοιτος τεχνικής σχολής ,493*** 

∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία 2004 ,018* 

F change 4,48*** 

R2 adjusted ,82 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.48) προκύπτει ότι επτά (7) νέες µεταβλητές εισέρχονται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40, οι οποίες όλες 

συµβάλλουν θετικά. Οι µεταβλητές αυτές είναι ο δείκτης διαγνωστικού διοίκησης 

γνώσης (β=0,003, p<0,1), οι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (β=0,49, p<0.001), ο δείκτης  

ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη µέτρηση (2004) (β=0,018, p<0,1) και οι 

ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=0,62, p<0,1), συγκρότηµα 3-οµάδα 5 

(β=0,72, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=0,55, p<0,001) και συγκρότηµα 2-
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οµάδα 5 (β=0,45, p<0,001). Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν 

επίσης οκτώ (8) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο δεύτερο και το πρώτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο δεύτερο και το πρώτο στάδιο του 

µοντέλου «ΕΓΥ» δείχνουν ότι τρείς (3) παράγοντες την προβλέπουν (Πιν. 7.40). 

Ειδικότερα αυτοί οι παράγοντες είναι ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία (β=-

0,034, p<0,05), ο δείκτης διοίκησης γνώσης (β=0,009, p<0,01) και ο δείκτης 

εργασιακής επιβάρυνσης (β=0,73, p<0.001). Από τις µεταβλητές ελέγχου η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=1,24, p<0,001), συµβάλλει θετικά στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 2 και το 

στάδιο 1. Επίσης, τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,053, p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές 

συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β= -0,94, p< 0,05), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-2,21 

p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-1,61, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 6 (β=-

1,33, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-1,95, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 

(β=-2,35, p<0,001) και συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-1,26, p<0,05) συµβάλλουν 

αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=85,48,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 87% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο 

στάδιο 2 και το στάδιο 1 του µοντέλου «ΕΓΥ».  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.49) έδειξε ότι 

δεκαπέντε (16) µεταβλητές προβλέπουν το 88% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 2 και το στάδιο 1 του 

µοντέλου  «ΕΓΥ» (Fchange=4,42, p<0,01). 

 
Πίνακας 7.49: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 

µεταξύ του δευτέρου και του πρώτου σταδίου του µοντέλου για την περίπτωση των 
τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

∆είκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης  ,013*** 
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∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης ,479*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -1,718*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -1,567*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 1,360*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) -1,319*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) -,921*** 

Απόφοιτος λυκείου ,434*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 6 (Σ2-Ο6) -,965*** 

∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία 2004 -,038*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 6 (Σ1-Ο6) -,866*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 6 (Σ3-Ο6) -1,008*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ,744*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) ,863* 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,076*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) -,601* 

F change 4,42** 

R2 adjusted ,88 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 
Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.49) προκύπτει ότι τέσσερις (4) νέες µεταβλητές 

εισέρχονται σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. 

Οι τρείς (3) µεταβλητές, δηλαδή οι απόφοιτοι λυκείου (β=0,43, p<0.001), οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ (β=0,74, p<0.001) και η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 1 

(β=0,86, p<0,1) συµβάλλουν θετικά την διαφορά της παραγωγικότητας µεταξύ του 

δευτέρου και του πρώτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ». Αντίστοιχα, η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 1 - οµάδα 6 (β=-0,86, p<0,1) συµβάλλει αρνητικά. Στο 

µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δώδεκα (12) µεταβλητές 

σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο τρίτο και το δεύτερο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο τρίτο και το δεύτερο στάδιο του 
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µοντέλου «ΕΓΥ» δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 

7.40). Από τις µεταβλητές ελέγχου συµβάλλουν θετικά, στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 3 και το στάδιο 2, το 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=0,11, p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές 

συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=1,38 p<0,01), συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=2,06 p<0,001), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=0,73, p<0,05), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=0,85, p<0,05), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=1,77, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=2,42, p<0,001), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=1,46, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=1,76, p<0,001). 

Επίσης, η ηλικία (β=-0,06, p<0,01) και οι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (β=-0,47, 

p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά 

σηµαντικά  (Fchange=42,13,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 79% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο στάδιο 3 και το στάδιο 2 του µοντέλου «ΕΓΥ».  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.50) έδειξε ότι 

δεκατέσσερις (14) µεταβλητές προβλέπουν το 77% της συνολικής µεταβλητότητας 

της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 3 και το στάδιο 2 του 

µοντέλου  «ΕΓΥ» (Fchange=3,95, p<0,01). 
 

Πίνακας 7.50: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 
µεταξύ του τρίτου και του δευτέρου σταδίου του µοντέλου για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,082*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) 2,340*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 4 (Σ1-Ο4) 2,023*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) 1,611*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 5 (Σ2-Ο5) -,604*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 1,003*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) 1,630*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) 1,246*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) 1,223*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) ,742*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5) -,655*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 5 (Σ1-Ο5) -,484* 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,104* 
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Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 2 (Σ1-Ο2) ,385* 

F change 3,95** 

R2 adjusted ,77 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 
Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.50) προκύπτει ότι τέσσερις (4) νέες µεταβλητές 

εισέρχονται σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. 

Οι τρείς (3) ψευδοµεταβλητές, δηλαδή συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-0,60, p<0,001), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=-0,65, p<0,001) και συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-0,48, 

p<0,1) συµβάλλουν αρνητικά στην διαφορά της παραγωγικότητας µεταξύ του τρίτου 

και του δευτέρου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ». Αντίστοιχα, η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 1 - οµάδα 2 (β=-0,38, p<0,1) συµβάλλει θετικά. Στο µοντέλο της 

ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δέκα (10) µεταβλητές σε σχέση µε το 

µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 
Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο τέταρτο και το τρίτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο τέταρτο και το τρίτο στάδιο του 

µοντέλου «ΕΓΥ» δείχνουν ότι ένας (1) παράγοντας την προβλέπει (Πιν. 7.40). 

Ειδικότερα αυτός ο παράγοντας είναι ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης (β=1,00, 

p<0,001). Από τις µεταβλητές ελέγχου συµβάλλουν θετικά, στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 4 και το στάδιο 3, οι 

απόφοιτοι λυκείου (β=0,89, p<0,01), οι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (β=1,06, p<0,01) 

και οι απόφοιτοι ΙΕΚ (β=1,52, p<0,01). Επίσης, τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,05, 

p<0,01), και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=-1,41 p<0,05), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-1,14, p<0,05) και συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-2,51, 

p<0,001) συµβάλλουν αρνητικά.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=64,59,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 84% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο 

στάδιο 4 και το στάδιο 3 του µοντέλου «ΕΓΥ».  
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Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.51) έδειξε ότι 

δεκαπέντε (15) µεταβλητές προβλέπουν το 83% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 4 και το στάδιο 3 του 

µοντέλου  «ΕΓΥ» (Fchange=2,32, p<0,05). 

 
 
Πίνακας 7.51: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 

µεταξύ του τετάρτου και του τρίτου σταδίου του µοντέλου για την περίπτωση των τεχνιτών 
 

Μεταβλητές β 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,159** 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης 1,032*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) ,904*** 

∆είκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης  ,007*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) -2,760*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 4 (Σ1-Ο4) -1,795*** 

Απόφοιτος γυµνασίου -,440* 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) -1,448*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 6 (Σ3-Ο6) -1,602*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) -1,295*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 2 (Σ1-Ο2) -,931*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,099*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 6 (Σ2-Ο6) -,892*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 6 (Σ1-Ο6) -,866*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) -,680** 

F change 2,32* 

R2 adjusted ,83 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.51) προκύπτει ότι δέκα (10) νέες µεταβλητές εισέρχονται 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. Οι τρείς (3) 

µεταβλητές, δηλαδή το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=0,16, p<0,01), ο δείκτης 

διαγνωστικού διοίκησης γνώσης (β=0,007, p<0,001) και η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-0,90, p<0,001), συµβάλλουν θετικά στην διαφοροποίηση 
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της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 4 και το στάδιο 3 του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Αντίστοιχα, η µεταβλητή απόφοιτοι γυµνασίου (β=-0,44, p<0,001) και οι 

ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 3 - οµάδα 6 (β=-1,60, p<0,001), συγκρότηµα 3 - 

οµάδα 2 (β=-1,29, p<0,001), συγκρότηµα 1 - οµάδα 2 (β=-0,93, p<0,001), 

συγκρότηµα 2 - οµάδα 6 (β=-0,89, p<0,001), συγκρότηµα 1 - οµάδα 6 (β=-0,86, 

p<0,001) και συγκρότηµα 2 - οµάδα 2 (β=-0,68, p<0,01) συµβάλλουν αρνητικά. Στο 

µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης πέντε (5) µεταβλητές σε 

σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 

 
Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο πέµπτο και το τέταρτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο πέµπτο και το τέταρτο στάδιο του 

µοντέλου «ΕΓΥ» δείχνουν ότι δύο (2) παράγοντες την προβλέπουν (Πιν. 7.40). 

Ειδικότερα, αυτοί οι παράγοντες είναι ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία (β=-

0,06, p<0,01) και ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης (β=1,13, p<0,001). Από τις 

µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλει, στον παράγοντα της διαφοροποίησης της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 5 και το στάδιο 4, το επίπεδο γνώσης ξένης 

γλώσσας (β=0,25, p<0,05). Επίσης, τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,09, p<0,05), οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ (β=-1,46, p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 4 

(β=-2,64 p<0,01), συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-1,67, p<0,05), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 

(β=-3,15, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=-1,83, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 

4 (β=-3,45, p<0,001) συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 

στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=36,10,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 

74% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 5 και το στάδιο 4 του µοντέλου «ΕΓΥ».  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.52) έδειξε ότι 

δώδεκα (12) µεταβλητές προβλέπουν το 74% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 5 και το στάδιο 4 του 

µοντέλου  «ΕΓΥ» (Fchange=3,94, p<0,001). 
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Πίνακας 7.52: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 
µεταξύ του πέµπτου και του τετάρτου σταδίου του µοντέλου για την περίπτωση των 
τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,255*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) 2,706*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 2 (Σ1-Ο2) 2,317*** 

∆είκτης διαγνωστικού διαχ. γνώσης  ,017*** 

Απόφοιτος λυκείου 1,153*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) 1,610*** 

∆είκτης ικανοποίησης από την εργασία -,066*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) -1,495*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 4 (Σ3-Ο4) -1,839*** 

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης ,693** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 4 (Σ1-Ο4) -1,072** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -,791* 

F change 3,94*** 

R2 adjusted ,74 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.52) προκύπτει ότι έξι (6) νέες µεταβλητές εισέρχονται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. Οι πέντε (5) 

µεταβλητές, δηλαδή ο δείκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης (β=0,017, p<0,001), 

οι απόφοιτοι λυκείου (β=1,15, p<0,001) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 2-

οµάδα 2 (β=2,70, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β=2,31, p<0,001) και 

συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=1,61, p<0,001) συµβάλλουν θετικά στην διαφοροποίηση 

της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 5 και το στάδιο 4 του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Αντίστοιχα, η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 1 - οµάδα 3 (β=-0,79, p<0,05) συµβάλλει 

αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης έξι (6) 

µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 (µέθοδος enter). 
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Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας 

ανάµεσα στο έκτο και το πέµπτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για την 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο έκτο και το πέµπτο στάδιο του 

µοντέλου «ΕΓΥ» δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 

7.40). Από τις µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλουν, στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 6 και το στάδιο 5 του 

µοντέλου «ΕΓΥ», οι απόφοιτοι ΙΕΚ (β=3,84, p<0,001) και η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=2,02, p<0,05). Επίσης, η ηλικία (β=-0,13, p<0,05),  τα έτη 

προϋπηρεσίας (β=-0,14, p<0,05), το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=-0,61, 

p<0,001) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β=-4,56 p<0,001), 

συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-3,04 p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-1,89 p<0,05), 

συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-2,19 p<0,05), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-4,22, p<0,001), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-2,02, p<0,05), συγκρότηµα 2-οµάδα 6 (β=-1,94, p<0,05), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-5,34, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=-2,83, p<0,05) 

και συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=-2,04, p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=55,46, p<0,001). 

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 82% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 6 και το 

στάδιο 5 του µοντέλου «ΕΓΥ».  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.53) έδειξε ότι 

δεκατρείς (13) µεταβλητές προβλέπουν το 81% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 6 και το στάδιο 5 του 

µοντέλου  «ΕΓΥ» (Fchange=5,26, p<0,001). 

 

Πίνακας 7.53: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά παραγωγικότητας 
µεταξύ του έκτου και του πέµπτου σταδίου του µοντέλου για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,142*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 4,550*** 

∆είκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης  ,015*** 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας -,765*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 2 (Σ3-Ο2) -3,702*** 



 

237 

 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 2 (Σ1-Ο2) -3,039*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) -2,719*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) -1,651*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -1,479*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 3 (Σ2-Ο3) -1,151*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) 2,495*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,123** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 1,180* 

F change  5,26*** 

R2 adjusted ,81 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.53) προκύπτει ότι τρείς (3) νέες µεταβλητές εισέρχονται 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.40. Οι δύο (2) 

µεταβλητές, δηλαδή ο δείκτης διαγνωστικού διοίκησης γνώσης (β=0,015, p<0,001), 

και η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=1,18, p<0,05) συµβάλλουν θετικά 

στην διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ανάµεσα στο στάδιο 6 και το στάδιο 5 του 

µοντέλου «ΕΓΥ». Αντίστοιχα, η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 2 - οµάδα 3 (β=-1,15, 

p<0,001) συµβάλλει αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης 

παραµένουν επίσης δέκα (10) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.40 

(µέθοδος enter). 
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Πίνακας 7.54: Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση για το τεχνικό προσωπικό (δείκτης διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία) 

 

Εξαρτ. Μεταβλητές 
Ανεξ. Μεταβλητές 

∆ιαφορ. δείκτη 
διαχ. γνώσ.  
2008-2004 

∆ιαφορ. δείκτη 
επαγ. ικαν. 
2008-2004 

∆ιαφορ. 
«get» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«use» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«learn» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«contribute» 
2008-2004 

∆ιαφορ. 
«assess» 

2008-2004 

∆ιαφορ. «build-
sustain» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«divest» 

2008-2004 

ΣΤΑΘΕΡΑ 230,85*** 53,04*** 38,16*** 39,75*** 44,73*** 25,55*** 33,95***   

∆είκτης εργασιακής επιβάρυνσης - - - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή  DV 1 (Σ1-Ο2) -17,44*** - - - - -3,24* -6,51*** -3,51*** - 

Ψευδοµεταβλητή  DV 2 (Σ1-Ο3) -13,29*** - - - - -3,01* -5,93*** -2,95*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 3 (Σ1-Ο4) -14,57*** - - - - -2,11* -6,60*** -3,26*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 4 (Σ1-Ο5) -8,02* - - - - -2,33* -6,30*** -2,78*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 5 (Σ1-Ο6) -9,15* - - - - -2,87* -6,08*** -2,63*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 6 (Σ2-Ο1) - - - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV 7 (Σ2-Ο2) -15,74*** - - - - -3,52** -6,42*** -3,27*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 8 (Σ2-Ο3) -13,81*** - - - - - -6,05*** -2,95*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 9 (Σ2-Ο4) -15,68*** - -1,65* - - - -6,79*** -3,27*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 10 (Σ2-Ο5) - - - - - - -6,07*** -3,04*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 11 (Σ2-Ο6) -12,86*** - - - - -2,34** -6,08*** -2,85*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 12 (Σ3-Ο1) - - - - - - 2,26* - - 

Ψευδοµεταβλητή DV 13 (Σ3-Ο2) -12,10** - - - - -2,64* -5,63*** -3,15*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 14 (Σ3-Ο3) -15,55*** - -1,39* - -2,93* -3,47*** -5,86*** -2,73*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 15 (Σ3-Ο4) -14,21*** - - - - - -6,77*** -2,54** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 16 (Σ3-Ο5) -10,90* - - - - - -5,83*** -2,38** - 

Ψευδοµεταβλητή DV 17 (Σ3-Ο6) -11,97** 4,81* - - - - -5,48*** -2,92*** - 

Μεσαία ηλικία τεχνιτών -1,16*** -,454* -,23*** -,25*** -,30*** - - -,09* - 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,917*** -,68*** -,17*** -,24*** -,31*** - - - - 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας - - - - - ,44* -,54* -,48*** - 

Ψευδοµεταβλητή DV EDU2 (Γυµνάσιο) - - - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV EDU3 (Λύκειο) - - - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV EDU4 (Τεχν. Σχολή) - - - - - - - - - 
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Ψευδοµεταβλητή DV EDU5 (ΙΕΚ) 9,77* - - - - - 2,11* 1,63* - 

F 91,99*** 68,54*** 67,5*** 133,78*** 54,90*** 8,97*** 15,07*** 8,54*** 3,28*** 

R (adjusted R square) ,87 ,83 ,83 ,90 ,80 ,38 ,51 ,36 ,15 

N 332 332 332 332 332 332 332 332 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

Notes:  DV1: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 2, DV2: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 3, DV3: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 4, DV4: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 5, DV5: συγκρότημα 1, ομάδα εργασίας 6, 

DV6: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 1, DV7: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 2, DV8: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 3, DV9: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 4, DV10: συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 5, DV11: 

συγκρότημα 2, ομάδα εργασίας 6, DV12: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 1, DV13: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 2, DV14: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 3, DV15: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 4, DV16: 

συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 5, DV17: συγκρότημα 3, ομάδα εργασίας 6, DVEDU2: απόφοιτος γυμνασίου, DVEDU3: απόφοιτος λυκείου, DVEDU4:απόφοιτος τεχν. Σχολής, DVEDU5:απόφοιτος ΙΕΚ 
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Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την 

προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλουν στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, οι απόφοιτοι ΙΕΚ (β=9,77, p<0,05). Επίσης η 

ηλικία (β=-1,16, p<0.001), τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,91, p<0.001) και οι 

ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β= -17,44, p< 0,001), συγκρότηµα 1-

οµάδα 3 (β=-13,29, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=-14,57, p<0,001), 

συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-8,02, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-9,15 

p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-15,74, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-

13,81, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-15,68, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 6 

(β=-12,86, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-12,10, p<0,01), συγκρότηµα 3-

οµάδα 3 (β=-15,55, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-14,21, p<0,001), 

συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=-10,90, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 6 (β=-11,97, 

p<0,01) συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά 

σηµαντικά  (Fchange=91,99,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 87% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.55) έδειξε ότι πέντε 

(5) µεταβλητές προβλέπουν το 86% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=8,80, p<0,001). 

 
Πίνακας 7.55: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των τεχνιτών 
 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -1,156*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 14,531*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1)  11,974*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,749*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) 9,227*** 
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F change  8,80*** 

R2 adjusted ,86 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.55) προκύπτει ότι δύο (2) νέες µεταβλητές εισέρχονται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Οι µεταβλητές 

αυτές, (ψευδοµεταβλητές) είναι οι: συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=11,97, p<0,001) και 

συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=9,22, p<0,001) και συµβάλλουν ισχυρά θετικά στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης 

παραµένουν επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 

(µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης 

από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους 

τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) 

και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την 

προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές ελέγχου η ηλικία (β=-0,45, p<0.05) και 

τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,68, p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Επίσης, η ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-

οµάδα 6 (β= 4,81, p< 0,05) συµβάλλει θετικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 

στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=68,54,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 

83% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.56) έδειξε ότι πέντε 

(5) µεταβλητές προβλέπουν το 83% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=4,45, p<0,001). 
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Πίνακας 7.56: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του δείκτη 
ικανοποίησης από την εργασία (2008-2004)  για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,775*** 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,418*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 5 (Σ2-Ο5) 3,348*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 5 (Σ3-Ο5) 4,094*** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 3 (Σ1-Ο3) 3,044* 

F change  4,45*** 

R2 adjusted ,83 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.55) προκύπτει ότι τρείς (3) νέες µεταβλητές εισέρχονται 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Οι 

µεταβλητές αυτές, (ψευδοµεταβλητές) είναι οι: συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=3,35, 

p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 5 (β=4,09, p<0,001) συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=3,04, 

p<0,001) και συµβάλλουν θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δύο (2) 

µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος λήψης 

γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές 

ελέγχου η ηλικία (β=-0,23, p<0.001), τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,17, p<0.001) και οι 

ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-1,65, p<0,05) και συγκρότηµα 3-οµάδα 

3 (β=-1,39, p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του 

τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 
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στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=67,50,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 

83% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του 

τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.57) έδειξε ότι 

τέσσερις (4) µεταβλητές προβλέπουν το 83% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=5,51, p<0,01). 

 
Πίνακας 7.57: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 

λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,232*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,152*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) -,968*** 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 1,144* 

F change  5,51** 

R2 adjusted ,83 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.57) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

αυτή είναι οι απόφοιτοι ΙΕΚ (β=1,14, p<0,05), η οποία συµβάλλει θετικά στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο 

µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε 

σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος χρήσης 

γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης 
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ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές ελέγχου η 

ηλικία (β=-0,25, p<0.001) και τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,24, p<0.001) συµβάλλουν 

αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) 

του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=133,78,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 90% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης γνώσης 

(Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη 

(2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.58) έδειξε ότι τρείς 

(3) µεταβλητές προβλέπουν το 91% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=4,58, 

p<0,001). 

 
Πίνακας 7.58: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 

χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,263*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,239*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 4 (Σ2-Ο4) -,755* 

F change  4,58**** 

R2 adjusted ,91 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.58) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

αυτή (ψευδοµεταβλητή) είναι η: συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-0,75, p<0,05), η οποία 

συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης 

γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 
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δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν 

επίσης δύο (2) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 
Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος µάθησης 

(Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη 

(2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές 

ελέγχου η ηλικία (β=-0,30, p<0.001), τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,31, p<0.001) και η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 3 (β=-2,93, p<0,05) συµβάλλουν αρνητικά 

στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=54,90, p<0,001). 

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 80% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.59) έδειξε ότι τρείς 

(3) µεταβλητές προβλέπουν το 80% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=10,03, 

p<0,001). 

 
Πίνακας 7.59: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 

µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,314*** 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,305*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 2,397** 

F change  10,03** 

R2 adjusted ,80 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.59) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

αυτή (ψευδοµεταβλητή) είναι η: συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=2,40, p<0,01), η οποία 

συµβάλλει θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης 

(Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη 

(2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δύο 

(2) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην 

πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις 

µεταβλητές ελέγχου το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=0,44, p<0,05) συµβάλλει 

θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση 

(Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης, ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. Επίσης, οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 2 (β= -

3,24, p< 0,05), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-3,01, p<0,05), συγκρότηµα 1-οµάδα 4 

(β=-2,11, p<0,05), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-2,33, p<0,05), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 

(β=-2,87, p<0,05), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-3,52, p<0,01), συγκρότηµα 2-οµάδα 6 

(β=-2,34, p<0,01), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-2,64, p<0,05), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 

(β=-3,47, p<0,001) συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 

στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=8,97,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε 

όµως µόνο το 38% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της 

διαφοροποίησης του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.60) έδειξε ότι έξι (6) 

µεταβλητές προβλέπουν το 36% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης 

του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=3,90, p<0,05). 
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Πίνακας 7.60: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ,670*** 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,072*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 1,826** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 5 (Σ2-Ο5) 1,194** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 2 (Σ2-Ο2) -1,455** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 3 (Σ3-Ο3) -1,287* 

F change  3,90* 

R2 adjusted ,36 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.60) προκύπτει ότι τρείς (3) νέες µεταβλητές εισέρχονται 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

µεσαία ηλικία υπαλλήλων (β=-0,072, p<0,001) συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα 

της διαφοροποίησης του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης, ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Αντίστοιχα, οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=1,82, p<0,01) και 

συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=1,19, p<0,01) συµβάλλουν θετικά. Στο µοντέλο της 

ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε το 

µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος αποτίµησης 

της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και 

τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις µεταβλητές 

ελέγχου θετικά συµβάλλουν, στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος 
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αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ (β=2,11, p<0,05) και η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3-οµάδα 1 (β=2,26, p<0,05). Επίσης, το επίπεδο 

γνώσης ξένης γλώσσας (β=-0,54, p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-

οµάδα 2 (β= -6,51, p< 0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-5,93, p<0,001), 

συγκρότηµα 1-οµάδα 4 (β=-6,60, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-6,30, 

p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=-6,08, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-

6,42, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-6,05, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 

(β=-6,79, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-6,07, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 

6 (β=-6,08, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-5,63, p<0,001), συγκρότηµα 3-

οµάδα 3 (β=-5,86, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-6,77, p<0,001), συγκρότηµα 

3-οµάδα 5 (β=-5,83, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 6 (β=-5,48, p<0,001) 

συµβάλλουν αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=15,07,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε µόνο το 51% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος 

αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.61) έδειξε ότι 

τέσσερις (4) µεταβλητές προβλέπουν το 41% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=4,87, 

p<0,05). 
 

Πίνακας 7.61: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 5,590*** 

Συγκρότηµα εργασίας 3, Οµάδα 1 (Σ3-Ο1) 6,665*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 3,485*** 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,029* 

F change  4,87* 

R2 adjusted ,41 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.61) προκύπτει ότι δύο (2) νέες µεταβλητές εισέρχονται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

µεσαία ηλικία υπαλλήλων (β=-0,03, p<0,001) συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα 

της διαφοροποίησης του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Αντίστοιχα, η ψευδοµεταβλητή  συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=1,19, p<0,01) συµβάλλει 

αρνητικά. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δύο (2) 

µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του 

δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Από τις 

µεταβλητές ελέγχου θετικά συµβάλλουν, στον παράγοντα της διαφοροποίησης του 

τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, οι απόφοιτοι 

των ΙΕΚ (β=1,63, p<0,05). Επίσης, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (β=-0,48, 

p<0,05), η ηλικία (β=-0,09, p<0,05) και οι ψευδοµεταβλητές συγκρότηµα 1-οµάδα 2 

(β= -3,51, p< 0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 3 (β=-2,95, p<0,001), συγκρότηµα 1-

οµάδα 4 (β=-3,26, p<0,001), συγκρότηµα 1-οµάδα 5 (β=-2,78, p<0,001), συγκρότηµα 

1-οµάδα 6 (β=-2,63, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 2 (β=-3,27, p<0,001), 

συγκρότηµα 2-οµάδα 3 (β=-2,95, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 4 (β=-3,27, 

p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 5 (β=-3,04, p<0,001), συγκρότηµα 2-οµάδα 6 (β=-

2,85, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 2 (β=-3,15, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 3 

(β=-2,73, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 4 (β=-2,54, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 

5 (β=-2,38, p<0,001), συγκρότηµα 3-οµάδα 6 (β=-2,92, p<0,001) συµβάλλουν 

αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=8,54,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε µόνο το 36% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος 
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δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.62) έδειξε ότι 

τέσσερις (4) µεταβλητές προβλέπουν το 32% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του 

δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

(Fchange=9,06, p<0,01). 
 

Πίνακας 7.62: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
δόµησης και διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-
2004)  για την περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 3,544*** 

Συγκρότηµα εργασίας 2, Οµάδα 1 (Σ2-Ο1) 2,567*** 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,069*** 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας -,284** 

F change  9,06** 

R2 adjusted ,32 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.62) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.54. Η µεταβλητή 

(ψευδοµεταβλητή) είναι η: συγκρότηµα 2-οµάδα 1 (β=2,56, p<0,001) και συµβάλλει 

θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος δόµησης/διατήρησης της 

γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και 

τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν 

επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.54 (µέθοδος enter). 
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Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην 

πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση στους τεχνίτες. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.54). Επίσης, 

ούτε µεταβλητές ελέγχου το συµβάλλουν αρνητικά ή θετικά στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=3,28,p<0,001). 

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε µόνο το 15% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) 

του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.63) έδειξε ότι δύο (2) 

µεταβλητές προβλέπουν το 16% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης 

του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=6,01, p<0,01). 

Οι µεταβλητές αυτές είναι η µεσαία ηλικία των τεχνιτών (β=-0,21, p<0,01), η οποία 

συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος 

δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση και η ψευδοµεταβλητή 

συγκρότηµα 1-οµάδα 6 (β=2,80, p<0,01), η οποία συµβάλλει αρνητικά. 
 

Πίνακας 7.63: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των τεχνιτών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία ηλικία τεχνικών υπαλλήλων -,209** 

Συγκρότηµα εργασίας 1, Οµάδα 6 (Σ1-Ο6) 2,806** 

F change  6,01** 

R2 adjusted ,16 

N 332 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Πίνακας 7.64: Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση για τα στελέχη (δείκτης διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία) 

 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές ∆είκτης διοίκ. 
γνώσης 2004 

∆είκτης διοίκ. 
γνώσης 2008 

∆ιαφοροπ. δείκτη διοίκ. γνώσης 
2008-2004 

∆είκτης 
επαγγελµ. 
ικαν. 2004 

∆είκτης 
επαγγελµ. 
ικαν. 2008 

∆ιαφοροπ. δείκτη 
επαγγελµ. ικαν. 

2008-2004 

ΣΤΑΘΕΡΑ 425,77*** 564,67*** 138,89*** 40,91*** 46,04*** 23,39* 

∆είκτης επαγγελµ. ικανοποίησης - - Ø Ø Ø Ø 

∆είκτης διοίκησης γνώσης Ø Ø Ø - ,22* Ø 

Ψευδοµεταβλητή DV 2 (Σ2) 21,77*** 25,20*** - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV 3 (Σ3) -11,86*** - - - - - 

Φύλο (Ψευδοµεταβλητή: Γυναίκα) - - - -1,90* - - 

Μεσαία τιµή ηλικίας - - - - - - 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -3,06*** -5,48*** -2,42*** - -,467** -,441* 

Ψευδοµεταβλητή DV EDU 1 (AEI) - 10,89* 5,44* - 2,186** 3,30* 

F 176,74*** 207,56*** 143,48*** 6,25*** 61,93*** 21,92*** 

R (adjusted R square) ,89 ,90 ,87 ,19 ,74 ,49 

N 151 151 151 151 151 151 

 Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1,     DV1: συγκρότημα 2, DV2: συγκρότημα 3, DVEDU1: απόφοιτος ΑΕΙ 

Ø: ∆εν εξετάζεται 
 

 

 

 

 

 



 

253 

 

Ανάλυση γραµµικής πολλαπλής παλινδρόµησης για  τα στελέχη 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη 

(2004) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη 

διοίκησης γνώσης στην πρώτη (2004) µέτρηση δείχνουν ότι δεν υπάρχουν 

παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.64). Από τις µεταβλητές ελέγχου τα έτη 

προϋπηρεσίας (β=-3,06, p<0.001) και η εργασία στο συγκρότηµα 3 (β=-11,86, 

p<0,001) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα του δείκτη διοίκησης γνώσης στην 

πρώτη (2004) µέτρηση.  Επίσης, η εργασία στο συγκρότηµα 2 (β= 21,77, p< 0,001), 

συµβάλλει θετικά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=176,74,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 89% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής του δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη (2004) 

µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.65) έδειξε ότι 

τέσσερις (4) µεταβλητές προβλέπουν το 89% της συνολικής µεταβλητότητας του 

δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη (2004) µέτρηση (Fchange=7,48, p<0,01). 

 

Πίνακας 7.65: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για το δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη 
µέτρηση (2004)  για την περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -3,364*** 

Συγκρότηµα 2  (Σ2) 22,142*** 

Συγκρότηµα 3  (Σ3) -10,825*** 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 7,004** 

F change  7,48** 

R2 adjusted ,89 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.65) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Η µεταβλητή 

αυτή είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ (β=7,00, p<0,001) και συµβάλλει ισχυρά θετικά στον 

παράγοντα του δείκτη διοίκησης γνώσης στην πρώτη (2004) µέτρηση. Στο µοντέλο 
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της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε 

το µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη 

(2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη 

διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση (2008) δείχνουν ότι δεν υπάρχουν 

παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.64). Από τις µεταβλητές ελέγχου τα έτη 

προϋπηρεσίας (β=-5,48, p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ 

(β=10,89, p<0,05) και η εργασία στο συγκρότηµα 2 (β= 25,20, p<0,001) συµβάλλουν 

θετικά στον παράγοντα του δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=207,56,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 90% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής του δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη µέτρηση 

(2008).  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.66) έδειξε ότι 

τέσσερις (4) µεταβλητές προβλέπουν το 90% της συνολικής µεταβλητότητας του 

δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=5,98, p<0,01). 

 
Πίνακας 7.66: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για το δείκτη διοίκησης γνώσης στη δεύτερη 

µέτρηση (2008)  για την περίπτωση των στελεχών 
 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -5,832*** 

Συγκρότηµα 2  (Σ2) 25,678*** 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 12,543** 

Συγκρότηµα 3  (Σ3) -13,536* 

F change  5,98** 

R2 adjusted ,90 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.66) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Η µεταβλητή 
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αυτή (ψευδοµεταβλητή) είναι η εργασίας στο συγκρότηµα 3 (β=-13,53, p<0,001) και 

συµβάλλει ισχυρά αρνητικά στον παράγοντα του δείκτη διοίκησης γνώσης στη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν 

επίσης τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να τον 

προβλέπουν (Πιν. 7.64). Από τις µεταβλητές ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-2,42, 

p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, ενώ 

θετικά συµβάλλουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ (β=5,44, p<0,05). Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=143,48,p<0,001). Το στατιστικό 

µοντέλο εξήγησε το 87% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της 

διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.67) έδειξε ότι τρείς 

(3) µεταβλητές προβλέπουν το 87% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=7,78, p<0,01). 

 
Πίνακας 7.67: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη µέτρηση (2008-2004)  για την περίπτωση των 
στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -2,479*** 

Συγκρότηµα 2  (Σ2) 4,841* 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 5,396* 

F change  7,78** 

R2 adjusted ,87 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.67) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Η µεταβλητή 

αυτή (ψευδοµεταβλητή) είναι η εργασίας στο συγκρότηµα 2 (β=4,84, p<0,001) και 

συµβάλλει ισχυρά θετικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. Στο µοντέλο της 

ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν επίσης δύο (2) µεταβλητές σε σχέση µε το 

µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 

στην πρώτη (2004) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη (2004) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες τον προβλέπουν (Πιν. 7.64). Από τις µεταβλητές ελέγχου µόνο 

το φύλο: Γυναίκα (β=-1,90, p<0.05) συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη (2004) µέτρηση.  Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=6,25,p<0,001). Το στατιστικό 

µοντέλο εξήγησε το 19% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής του δείκτη  

ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη (2004) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.68) έδειξε ότι δύο (2) 

µεταβλητές προβλέπουν το 20% της συνολικής µεταβλητότητας του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη (2004) µέτρηση (Fchange=4,72, p<0,01). 
 

Πίνακας 7.68: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 
στην πρώτη µέτρηση (2004)  για την περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,173*** 

Φύλο : Γυναίκα -1,669* 

F change  4,72** 

R2 adjusted ,20 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.68) προκύπτει ότι µία (1) νέα µεταβλητή εισέρχεται σε 

σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Η µεταβλητή 

αυτή είναι η µεσαία τιµή των ετών προϋπηρεσίας (β=-0,17, p<0,001) και συµβάλλει 

αρνητικά στον παράγοντα του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στην πρώτη 

(2004) µέτρηση. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένει επίσης η µία 

(1) µεταβλητή σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter) (µεταβλητή : 

γυναίκα (β=-1,67, p<0.05)). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για το δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία στη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι υπάρχει 

ένας παράγοντας που τον προβλέπει (Πιν. 7.64). Ο παράγοντας αυτός είναι ο δείκτης 

διοίκησης γνώσης (β=0,22, p<0,05), ο οποίος συµβάλλει θετικά. Από τις µεταβλητές 

ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,467, p<0.01) συµβάλλουν αρνητικά στον 

παράγοντα του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία στη δεύτερη (2008) µέτρηση, 

ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ συµβάλλουν θετικά (β=2,186, p<0,01). Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=61,93,p<0,001). Το στατιστικό 

µοντέλο εξήγησε το 74% της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής του δείκτη  

ικανοποίησης από την εργασία στη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.69) έδειξε ότι τρείς 

(3) µεταβλητές προβλέπουν το 74% της συνολικής µεταβλητότητας του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία στη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=6,63, p<0,01). 

Πίνακας 7.69: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για το δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 
στη δεύτερη µέτρηση (2008)  για την περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,463*** 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 2,206** 

∆είκτης διοίκησης γνώσης (συνολικό score) 2008 ,032* 

F change  6,63** 

R2 adjusted ,74 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.69) προκύπτει ότι δεν εισέρχεται κάποια νέα µεταβλητή 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Στο µοντέλο 

της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν οι τρείς (3) µεταβλητές σε σχέση µε το 

µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης 

από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση για τα 

στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να 

τον προβλέπουν (Πιν. 7.64). Από τις µεταβλητές ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-

0,44, p<0.05) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση, ενώ θετικά συµβάλλουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ (β=3,30, p<0,05). Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=21,92,p<0,001). 

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 49% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα 

στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.70) έδειξε ότι δύο (2) 

µεταβλητές προβλέπουν το 50% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης 

του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=10,20,  p<0,01). 
 

Πίνακας 7.70: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη διαφοροποίηση του δείκτη 
ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη µέτρηση (2008-2004)  
για την περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,488*** 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 3,098** 

F change  10,20** 

R2 adjusted ,50 

N 151 
Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.70) προκύπτει ότι δεν εισέρχεται κάποια νέα µεταβλητή 

σε σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.64. Στο µοντέλο 

της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν οι δύο (2) µεταβλητές σε σχέση µε το 

µοντέλο του πίνακα 7.64 (µέθοδος enter). 
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Πίνακας 7.71: Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση για τα στελέχη (µέρη του δείκτη διοίκησης γνώσης) 
 

 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 
∆ιαφορ. 
«get» 

2008-2004 

∆ιαφορ.  
«use» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«learn» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«contribute» 
2008-2004 

∆ιαφορ. 
«assess» 
2008-2004 

∆ιαφορ.  
«build-sustain» 

2008-2004 

∆ιαφορ. 
«divest» 

2008-2004 

ΣΤΑΘΕΡΑ 35,05*** 27,33*** 38,70*** 4,72*** 18,13*** 12,91*** ,92 

Φύλο (Ψευδοµεταβλητή: Γυναίκα) -1,94* - - - - - - 

Ηλικία - - - - - - - 

Έτη Προϋπηρεσίας -,75*** - -,69*** -,26*** -,51*** -,31* - 

Ψευδοµεταβλητή DV 2 (Σ2) - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV 3 (Σ3) - - - - - - - 

Ψευδοµεταβλητή DV EDU 1 (AEI) - - - - - - - 

F 281,24*** 2,82*** 149,12*** 41,79*** 19,12*** 7,91*** ,77 

R (adjusted R square) ,91 ,06 ,85 ,62 ,42 ,21 ,009 

N 151 151 151 151 151 151 151 

  Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1,   DV1: συγκρότημα 2, DV2: συγκρότημα 3, DVEDU1: απόφοιτος ΑΕΙ 
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Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος λήψης 

γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Από τις µεταβλητές 

ελέγχου το φύλο : γυναίκα (β=-1,94, p<0.05) και τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,75, 

p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος 

λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=281,24,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 91% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) 

του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.72) έδειξε ότι τρείς 

(4) µεταβλητές προβλέπουν το 92% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=9,20, 

p<0,001). 

 
Πίνακας 7.72: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 

λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,796*** 

Φύλο : Γυναίκα -1,835*** 

Απόφοιτοι ΑΕΙ 1,464** 

F change  9,20*** 

R2 adjusted ,92 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

Επίσης, από την ανάλυση του πίνακα των αποτελεσµάτων της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.72) προκύπτει ότι εισέρχεται µία (1) νέα µεταβλητή σε 
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σχέση µε το παλινδροµικό µοντέλο (µέθοδος enter) του πίνακα 7.71. Η µεταβλητή 

αυτή είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ (β=1,46, p<0,01) και συµβάλλει θετικά στον παράγοντα 

της διαφοροποίησης του τµήµατος λήψης γνώσης (Get) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση για την περίπτωση των 

στελεχών. Στο µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης παραµένουν οι δύο (2) 

µεταβλητές σε σχέση µε το µοντέλο του πίνακα 7.71 (µέθοδος enter). 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος χρήσης 

γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Επίσης, ούτε οι µεταβλητές 

ελέγχου συµβάλλουν θετικά ή αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του 

τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange=2,82,p<0,001). 

Ωστόσο, το στατιστικό µοντέλο εξήγησε µόνο το 6% της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) 

του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.73) έδειξε ότι µία (1) 

µεταβλητή προβλέπει το 8% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης του 

τµήµατος χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη 

(2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=14,7, p<0,001). Η εισερχόµενη αυτή 

µεταβλητή, σε σχέση µε το µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης (µέθοδος enter) του 

πίνακα 7.71, είναι η µεσαία τιµή των ετών προϋπηρεσίας (β=-0,14, p<0,001) και 

συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος χρήσης 

γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. 
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Πίνακας 7.73: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
χρήσης γνώσης (Use) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ηλικίας -,142*** 

F change  14,7*** 

R2 adjusted ,08 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος µάθησης 

(Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη 

(2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν δεν υπάρχει 

παράγοντας να την προβλέπει (Πιν. 7.71).  

Από τις µεταβλητές ελέγχου, τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,69, p<0.001) 

συµβάλλουν αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης 

(Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη 

(2008) µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=149,12, p<0,001).  

Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 85% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.74) έδειξε ότι µία (1) 

µεταβλητή, κατ’ αντιστοιχία µε το παλινδροµικό µοντέλο του πίνακα 7.71 (µέθοδος 

enter) προβλέπει το 85% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης του 

τµήµατος µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) 

και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=868,65, p<0,001). 
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Πίνακας 7.74: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
µάθησης (Learn) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την περίπτωση των 
στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,701*** 

F change  868,65*** 

R2 adjusted ,85 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην 

πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Από τις 

µεταβλητές ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,26, p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά 

στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση 

(Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=41,79,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 62% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος συνεισφοράς στη 

γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.75) έδειξε ότι µία (1) 

µεταβλητή, κατ’ αντιστοιχία µε το παλινδροµικό µοντέλο του πίνακα 7.71 (µέθοδος 

enter), προβλέπει το 62% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης του 

τµήµατος συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=246,48, 

p<0,001). 
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Πίνακας 7.75: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,271*** 

F change  246,48*** 

R2 adjusted ,62 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος αποτίµησης 

της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και 

τη δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Από τις µεταβλητές 

ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,51, p<0.001) συµβάλλουν αρνητικά στον 

παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του 

δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) 

µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=19,12,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε το 42% της διακύµανσης 

της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος αποτίµησης της 

γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.76) έδειξε ότι δύο (2) 

µεταβλητές προβλέπουν το 42% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης 

του τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=7,26, 

p<0,001). Ειδικότερα, εκτός από τη µεταβλητή των ετών προϋπηρεσίας (β=-0,35, 

p<0,001), η οποία συµβάλλει αρνητικά στον παράγοντα της διαφοροποίησης του 

τµήµατος αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα 

στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, στο µοντέλο εισέρχεται και η 

ψευδοµεταβλητή συγκρότηµα 3 (β=-2,48, p<0,01), η οποία συµβάλλει αρνητικά.  
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Πίνακας 7.76: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
αποτίµησης της γνώσης (Assess) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,352*** 

Συγκρότηµα 3 (Σ3) -2,486** 

F change  7,26*** 

R2 adjusted ,42 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του 

δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που να την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Από τις 

µεταβλητές ελέγχου τα έτη προϋπηρεσίας (β=-0,31, p<0.05) συµβάλλουν αρνητικά 

στον παράγοντα της διαφοροποίησης του τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης 

(Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη 

δεύτερη (2008) µέτρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν στατιστικά σηµαντικά  

(Fchange=7,91,p<0,001). Το στατιστικό µοντέλο εξήγησε µόνο το 21% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής της διαφοροποίησης του τµήµατος 

δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης 

ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.77) έδειξε ότι µία (1) 

µεταβλητή, κατ’ αντιστοιχία µε το παλινδροµικό µοντέλο του πίνακα 7.71 (µέθοδος 

enter), προβλέπει το 21% της συνολικής µεταβλητότητας της διαφοροποίησης του 

τµήµατος δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης 

γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση (Fchange=41,42, 

p<0,001). 
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Πίνακας 7.77: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-
2004)  για την περίπτωση των στελεχών 

 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας -,231*** 

F change  41,42*** 

R2 adjusted ,21 

N 151 

Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
 

 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για τη διαφοροποίηση του τµήµατος 

αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην 

πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση για τα στελέχη. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης για τη 

διαφοροποίηση του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

δείχνουν ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που την προβλέπουν (Πιν. 7.71). Επίσης, ούτε 

µεταβλητές ελέγχου το συµβάλλουν αρνητικά ή θετικά στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση.  Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης δεν ήταν στατιστικά σηµαντικά  (Fchange0,77,p>0,1).  

Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης  (πίνακας 7.78) έδειξε ότι µία (1) 

µεταβλητή προβλέπει µόλις το 1,9% της συνολικής µεταβλητότητας της 

διαφοροποίησης του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση 

(Fchange=6,01, p<0,01). 
 

Πίνακας 7.78: Ιεραρχική γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη συνολική διαφορά του τµήµατος 
αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004)  για την 
περίπτωση των στελεχών 

 
 

Μεταβλητές β 

Μεσαία τιµή ετών προϋπηρεσίας ,917* 

F change  3,94+ 

R2 adjusted ,019 

N 151 
Notes: *  p<0.05  , **  p<0.01 , ***  p<0.001  ,  +  p<0.1 
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Η εισερχόµενη αυτή µεταβλητή, σε σχέση µε το µοντέλο πολλαπλής 

παλινδρόµησης (µέθοδος enter) του πίνακα 7.71, είναι η µεσαία τιµή των ετών 

προϋπηρεσίας (β=0,91 p<0,001) και συµβάλλει θετικά στον παράγοντα της 

διαφοροποίησης του τµήµατος αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση. 

Ωστόσο, επειδή τα αποτελέσµατα δεν είναι στατιστικά σηµαντικά, δεν είναι δυνατόν 

να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 
Συμπεράσματα – προτάσεις  

 
Στο κεφάλαιο οκτώ παρουσιάζεται ο έλεγχος των υποθέσεων, η συζήτηση των 

αποτελεσµάτων, οι προτάσεις µε ην κοστολόγησή τους, η ανάλυση κόστους οφέλους 

από την εφαρµογή τους, τα συµπεράσµατα και οι περιορισµοί της διδακτορικής 

διατριβής.  

Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος (ΜΕΡΟΣ Α) παρουσιάζονται τα ευρήµατα εκείνα τα 

οποία σχετίζονται µε την επίδραση του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όπου λαµβάνει χώρα ο 

έλεγχος των υποθέσεων της διατριβής (υποενότητα 8.1). Συνοπτικά, τα ευρήµατα της 

διδακτορικής διατριβής υποστηρίζουν τις υποθέσεις που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 

4.4. Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

εξάγονται τα συµπεράσµατα µε βάση τους ελέγχους t-test, µέσα από µια περισσότερο 

περιγραφική ανάλυση, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου επτά (7), ενώ 

στο δεύτερο στάδιο ακολουθεί µια βαθύτερη ανάλυση µε βάση τους πίνακες της 

ιεραρχικής γραµµικής παλινδρόµησης.  

Επίσης στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα κύρια ευρήµατα αναφορικά µε τις 

µεταβολές του δείκτη διοίκησης γνώσης και του δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία, ως αποτέλεσµα της επίδρασης του µοντέλου «ΕΓΥ» (υποενότητα 8.2), όπως 

επίσης και οι προτάσεις της διδακτορικής διατριβής (υποενότητα 8.3) οι οποίες 

βασίζονται στη µελέτη των αποτελεσµάτων και τη συζήτηση. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζεται η κοστολόγηση των προτάσεων και η ανάλυση κόστους-οφέλους από 

την εφαρµογή µιας συνολικής, συνδυαστικής πρότασης στην επιχείρηση – µελέτη 

περίπτωσης (ΟΣΕ ΑΕ). 

Στο δεύτερο µέρος (ΜΕΡΟΣ Β) ακολουθεί η σύνοψη της διατριβής και η 

διατύπωση των συµπερασµάτων (υποενότητα 8.5) που εξάγονται από την παρούσα 

έρευνα. Τέλος, αναλύονται συνοπτικά οι περιορισµοί της ερευνητικής διαδικασίας 

(υποενότητα 8.5). 
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ΜΕΡΟΣ  Α. 

8.1  Έλεγχος υποθέσεων - συζήτηση  
 

Με βάση τα αποτελέσµατα των πινάκων µεταβολής της παραγωγικότητας 7.1, 7.2 

και 7.3, αλλά και τη στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 7, εκτιµάται 

ότι τα επιµέρους στάδια του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» 

επέδρασαν θετικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο των οµάδων εργασίας 

όσο και των εργαζοµένων ατοµικά. Ειδικότερα, η εκτίµηση αυτή εδραιώνεται στη 

βάση του ελέγχου των υποθέσεων που αναλύθηκαν στην υποενότητα 4.4. Ο έλεγχος 

των υποθέσεων παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Υπόθεση 1 

Το 1ο  στάδιο του µοντέλου, δηλαδή η δηµιουργία chat rooms για οµάδες 

ενδιαφέροντος, επέδρασε θετικά στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των 

τεχνιτών κατά 9,42% (έλεγχος t-test) σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p<0,001), σε 

σχέση µε την αρχική µέτρηση της σταθµισµένης παραγωγικότητας το 2004 (βλ πίν. 

7.3).  

Επίσης, µέσα από την ανάλυση του πίνακα 7.48 ο οποίος παρουσιάζει την 

ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας µεταξύ του πρώτου σταδίου του µοντέλου 

«ΕΓΥ» και της αρχικής µέτρησης (2004), διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης του 

διαγνωστικού διοίκησης γνώσης συµβάλλει θετικά, αλλά σε πολύ µικρό βαθµό. 

Επίσης θετικά συµβάλλουν ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης, οι οµάδες εργασίας 1 

και 5 και οι απόφοιτοι µε µεσαίο και υψηλό σχετικά επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή οι 

απόφοιτοι λυκείου και οι απόφοιτοι τεχνικής σχολής. Αντίθετα, αρνητικά 

συµβάλλουν στη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας µετά το πρώτο στάδιο του 

µοντέλου «ΕΓΥ» η ηλικία των τεχνικών υπαλλήλων, αλλά και η οµάδα 3 του 

συγκροτήµατος 3, η οποία εµφάνιζε ήδη προβλήµατα λειτουργίας αλλά και υψηλής 

εργασιακής επιβάρυνσης (βλ. πίν. 6.2). Συµπερασµατικά, µε βάση τη µελέτη της 

εφαρµογής του σταδίου 1 του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή τη δηµιουργία chat-rooms, 

παρατηρούµε ότι οι εξειδικευµένες οµάδες (οµάδες 1 και 5), οι εργαζόµενοι µε 

µεσαίο και υψηλό σχετικά επίπεδο εκπαίδευσης και οι νεαρότεροι υπάλληλοι, 

συµβάλλουν θετικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η 
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υπόθεση 1, δηλαδή το ότι η ανάπτυξη ανεπίσηµων µορφών επικοινωνίας µεταξύ των 

εργαζοµένων ενός οργανισµού βελτιώνει την παραγωγικότητά τους.  

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του σταδίου 1 συνάδουν µε θεµελιώδη 

συγγράµµατα από τη βιβλιογραφία,  σύµφωνα µε τα οποία η αποτελεσµατική 

επικοινωνία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη βελτίωση της απόδοσης 

(παραγωγικότητα) των εργαζοµένων (Drucker, 1993; 1994; More, 1998; Nonaka & 

Takeuchi, 1995).  

Ωστόσο, όπως τονίστηκε στο κεφάλαιο 4.3, βασική επιδίωξη του πρώτου σταδίου 

του µοντέλου «ΕΓΥ» ήταν όχι τόσο η αύξηση της παραγωγικότητας, όσο η εδραίωση 

µιας ανεπίσηµης κυρίως επικοινωνίας-επαφής µεταξύ των εργαζοµένων. Η επιδίωξη 

αυτή οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι ένας από τους κύριους στόχους της 

διδακτορικής διατριβής ήταν η µεταλαµπάδευση γνώσης από το παλαιό, στο 

νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό. Το ζήτηµα αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά 

προβληµατικό, καθώς οι οµάδες εργαζοµένων µε διαφορετικά δοµικά 

χαρακτηριστικά παρουσιάζουν µηδενική, ή ελάχιστη επικοινωνία (Deetz, 1992), µε 

αποτέλεσµα την δυσχέρεια των εργασιών τους στους χώρους εργασίας.  

Επίσης, από τον πίνακα µεταβολών της παραγωγικότητας 7.3 συµπεραίνεται ότι σε 

όλες τις οµάδες εργασίας, πλην της οµάδας 3, το νέο προσωπικό παρουσίασε 

υψηλότερη στατιστικά σηµαντική µεταβολή στην παραγωγικότητα του σε σχέση µε 

το παλαιό προσωπικό. Το ζήτηµα αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό δείχνοντας 

µια κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις προκειµένου 

να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή,  διαφαίνεται ότι οι εργαζόµενοι 

νεότερης ηλικίας είναι περισσότερο «επιρρεπείς» στην ανάπτυξη καναλιών 

ανεπίσηµης επικοινωνίας (Evans & Dansereau, 1991; Deetz, 1992), πράγµα το οποίο 

σε συνδυασµό µε το ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την καλύτερη επικοινωνία των 

εργαζοµένων προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα τους (More, 1998; 

Davenport & Prusak, 1998), οδηγεί στην εκτίµηση ότι το στάδιο της καλλιέργειας 

καναλιών ανεπίσηµης επικοινωνίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικό στη βελτίωση 

της παραγωγικότητας.  

 

Υπόθεση 2 

Μετά το τέλος του 2ου  σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και ειδικότερα στην περίοδο 

σταθεροποίησης 2 (ΠΣ2), δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης 
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συναντήσεων για ανταλλαγή άρρητης γνώσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων 

µηνών, η παραγωγικότητα των τεχνιτών αυξήθηκε συνολικά κατά 12,48% (έλεγχος t-

test) σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p<0,001), σε σχέση µε την παραγωγικότητα 

µετά το 1ο στάδιο του µοντέλου. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την 

υπόθεση 2, σύµφωνα µε την οποία η διοργάνωση εσκεµµένων συναντήσεων για την 

ανταλλαγή άρρητης γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων επιδρά θετικά στην 

παραγωγικότητά τους.  

Επίσης, µε βάση τον πίνακα 7.49, ο οποίος παρουσιάζει την ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας µεταξύ του δευτέρου και του πρώτου σταδίου του µοντέλου 

«ΕΓΥ», διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης του διαγνωστικού διοίκησης γνώσης συµβάλλει 

θετικά. Επίσης, θετικά συµβάλλουν ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης, η οµάδα 

εργασίας 1 και οι απόφοιτοι µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή οι απόφοιτοι 

λυκείου και οι απόφοιτοι ΙΕΚ. Αντίθετα, αρνητικά συµβάλλουν στη διαφοροποίηση 

της παραγωγικότητας µετά το πρώτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ», η µεσαία τιµή των 

ετών προϋπηρεσίας, αλλά και η οµάδα 3 του συγκροτήµατος 3, η οποία εµφάνιζε ήδη 

προβλήµατα λειτουργίας αλλά και υψηλής εργασιακής επιβάρυνσης (παράγραφος 

8.1.1). Συµπερασµατικά, από το στάδιο 2 του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή από τη 

δηµιουργία συναντήσεων για την ανταλλαγή άρρητης γνώσης παρατηρούµε ότι η 

εξαιρετικά εξειδικευµένη οµάδα 1, οι εργαζόµενοι µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

οι νεότεροι από πλευράς προϋπηρεσίας υπάλληλοι συµβάλλουν θετικά στην αύξηση 

της παραγωγικότητας. Σηµαντικότερα, όπως ήδη αναφέρθηκε στο σχεδιασµό του 

µοντέλου «ΕΓΥ» (παράγραφος 4.3), αντικειµενικός σκοπός του σταδίου 2 ήταν η 

ανταλλαγή γνώσεων άρρητης µορφής µεταξύ νέων και παλαιών εργαζοµένων, έτσι 

ώστε το νέο προσωπικό να κερδίσει από τις εµπειρίες των παλαιών εργαζοµένων.  

Το αποτέλεσµα της βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων ως 

επίδραση του σταδίου 2 υποστηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 

διαφαίνεται ότι οι συναντήσεις µεταξύ των εργαζοµένων για την ανταλλαγή άρρητης 

γνώσης είναι σε θέση να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους (Polanyi, 1967; 

Sanderson, 2001). Στην ίδια λογική, η ανταλλαγή άρρητης γνώσης δύναται να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού, 

βελτιώνοντας τόσο την εταιρική του αφοσίωση (Stover, 2004), όσο και την 

αποδοτικότητά του (Sveiby, 1997a).  Επίσης, στα πλαίσια θεωρίας SECI των Nonaka 
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& Takeuchi (1995) (βλ. κεφάλαιο 2.4.2), η µετατροπή της άρρητης σε ρητή γνώση, 

µέσω της κοινωνικοποίησης, διαφαίνεται ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο αποτελεί 

βασικό παράγοντα για τη δηµιουργία και διατήρηση της οργανωσιακής γνώσης. 

Επιπρόσθετα, µε το ίδιο σκεπτικό, οι συναντήσεις για την ανταλλαγή άρρητης 

γνώσης ενδέχεται να αποτελούν ένα βασικό «εργαλείο» για τις επιχειρήσεις 

προκειµένου να δηµιουργήσουν νέα γνώση (Von-Krogh et al., 2000). Συνεπώς, το 

στάδιο του µοντέλου που αφορά στην διεξαγωγή συναντήσεων για την ανταλλαγή 

άρρητης γνώσης αποδεικνύεται σηµαντικό για την βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Υπόθεση 3 

Μετά το τέλος του 3ου  σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και ειδικότερα στην περίοδο 

σταθεροποίησης 3 (ΠΣ3), δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της 

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, η 

παραγωγικότητα των τεχνιτών αυξήθηκε συνολικά κατά 10,11% (έλεγχος t-test) σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p<0,001), σε σχέση µε την παραγωγικότητα µετά το 

2ο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ». Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την 

υπόθεση 3, σύµφωνα  µε την οποία η εκπαίδευση-κατάρτιση των εργαζοµένων επιδρά 

θετικά στην παραγωγικότητά τους. ∆ηλαδή, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση 

συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων σε στατιστικά 

σηµαντικό ποσοστό.  

Επίσης, µέσα από την ανάλυση του πίνακα 7.50, ο οποίος παρουσιάζει την 

ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική 

διαφοροποίηση της παραγωγικότητας µεταξύ του τρίτου και του δευτέρου σταδίου 

του µοντέλου «ΕΓΥ», διαπιστώνουµε ότι θετικά συµβάλλουν οι οµάδες 3 και 4 όλων 

των συγκροτηµάτων, όλες οι οµάδες του συγκροτήµατος 2, αλλά και το επίπεδο 

γνώσης της ξένης γλώσσας. Αντίθετα, αρνητικά συµβάλλουν στην διαφοροποίηση 

της παραγωγικότητας µεταξύ του τρίτου και του δευτέρου σταδίου του µοντέλου 

«ΕΓΥ» η ηλικία των υπαλλήλων και οι τεχνίτες των οµάδων 5. Συνολικότερα, από το 

στάδιο 3 του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή από τη διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών 

σεµιναρίων παρατηρούµε ότι η οµάδα 3, η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλή 

παραγωγικότητα, η οµάδα 4 η οποία απαιτεί πολλές γνώσεις και εξειδίκευση, οι 

οµάδες του συγκροτήµατος 2, πιθανώς λόγω του ότι εργάζονται στο συγκρότηµα από 
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το οποίο γίνεται ο συντονισµός της έρευνας και οι νεαρότεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, 

συµβάλλουν θετικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Οι εκτιµήσεις σχετικά µε την θετική επίδραση του σταδίου 3 (ενδοεπιχειρησιακή 

εκπαίδευση) στην παραγωγικότητα συµβάλλουν στην διερεύνηση της σχέσης 

εκπαίδευσης και παραγωγικότητας, καθώς στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία οι 

ανάλογες µελέτες είναι συγκριτικά λίγες.  

Πιο συγκεκριµένα, σήµερα αναγνωρίζεται ευρέως ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελεί έναν συντελεστή κλειδί για την οικονοµική απόδοση, τόσο στο µικρό, όσο 

και στο µακροοικονοµικό περιβάλλον (Bontis and Choo, 2002). Στη βάση αυτή, η 

σύγχρονη επιχειρηµατική πρακτική επιβάλλει την ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης µε στόχο τη δηµιουργία ικανού και αποδοτικού ανθρωπίνου δυναµικού 

(Lynch, 1994). Εντούτοις όµως, οι διαστάσεις της εκπαίδευσης στους χώρους 

εργασίας αποτελούν πεδίο περιορισµένων ερευνών από τους επιστήµονες, 

αδυνατώντας συχνά να εντοπιστεί και να κατανοηθεί η στρατηγική σηµασία της. 

Επιπρόσθετα, στη βάση της άµεσης αποδοτικότητας των οποιοδήποτε εκπαιδευτικών 

πρακτικών, µε την έννοια της αυξηµένης παραγωγικότητας, οι οργανισµοί 

παρουσιάζουν αδυναµίες στον στρατηγικό προγραµµατισµό των εκπαιδευτικών 

ενεργειών, µε αποτέλεσµα τη υπέρµετρη σπατάλη πόρων για την επίτευξη εφήµερων 

αποτελεσµάτων. ∆ηλαδή, κυνηγώντας την καθηµερινή επίτευξη των παραγωγικών 

στόχων, πολλές επιχειρήσεις παραµελούν την εκπαίδευση του προσωπικού, µε δεινά 

µεσο-µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.  

Συµπερασµατικά, µε βάση τα αποτελέσµατα της διδακτορικής διατριβής, 

εκτιµάται ότι η διεξαγωγή των ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων συµβάλλει θετικά στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων στα πλαίσια των προγραµµάτων 

διοίκησης γνώσης. 

  

Υπόθεση 4 

Μετά το τέλος του 4ου  σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και ειδικότερα στην περίοδο 

σταθεροποίησης 4 (ΠΣ4), δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εκτός της 

επιχείρησης (στο εξωτερικό), η παραγωγικότητα των τεχνιτών αυξήθηκε συνολικά 

κατά 19,57% (p<0,001) (έλεγχος t-test) σε σχέση µε την παραγωγικότητα µετά το 3ο 

στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ», πράγµα το οποίο επιβεβαιώνει την υπόθεση 4, σύµφωνα 
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µε την οποία οι δυναµικές µορφές εκπαίδευσης του προσωπικού βελτιώνουν την 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

Επίσης, µε βάση τον πίνακα 7.51, ο οποίος παρουσιάζει την ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας µεταξύ του τετάρτου και του τρίτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ», 

διαπιστώνουµε ότι θετικά συµβάλλουν κυρίως το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας 

και ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης. Το γεγονός αυτό θεωρείται σχετικά 

αναµενόµενο, καθώς η εκπαίδευση στο εξωτερικό ενδεχοµένως να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική για τους εργαζόµενους οι οποίοι γνωρίζουν µια ξένη γλώσσα 

(γλώσσα συνεννόησης και επικοινωνίας). Επίσης αρνητικά συµβάλλουν τα έτη 

προϋπηρεσίας των εργαζοµένων. ∆ηλαδή, οι παλαιότεροι εργαζόµενοι  επηρεάζουν 

αρνητικά τη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας ως αποτέλεσµα της εκπαίδευσης 

εκτός της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, από τον συγκεντρωτικό πίνακα µεταβολών παραγωγικότητας 7.3 

διαφαίνεται ότι το 4ο στάδιο εκπαίδευσης του µοντέλου, δηλαδή η εκπαίδευση εκτός 

της επιχείρησης (εξωτερικό), είχε τη µεγαλύτερη και στατιστικά σηµαντική επίδραση 

στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων, στο νέο και παλαιό προσωπικό. Η εξήγηση η 

οποία πιθανότατα φαίνεται η περισσότερο κατάλληλη στην παρούσα περίπτωση 

βασίζεται στο γεγονός το «δυναµικό» εκπαιδευτικό αυτό στάδιο βελτίωσε την 

εταιρική δέσµευση των εργαζοµένων, βελτίωσε το αίσθηµα σηµαντικότητάς τους, 

αλλά και την αντιλαµβανόµενη εκτίµηση στο έργο τους, δηµιουργώντας ακόµη και 

στο παλαιό προσωπικό το απαραίτητο «κινητήριο» κλίµα για αυξηµένες επιδόσεις. 

Στο σηµείο ακριβώς αυτό και µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 4.4, ένα αριθµός ερευνητών υποστηρίζει ότι υπάρχουν µορφές δυναµικής 

εκπαίδευσης οι οποίες βελτιώνουν σηµαντικά την παραγωγικότητα (Bartel, 1994) και 

το αίσθηµα της οργανωσιακής δέσµευσης των εργαζοµένων (Lynch, 1994), όπως για 

παράδειγµα οι εκπαιδεύσεις εκτός του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (εκπαίδευση 

σε χώρους µακριά από την επιχείρηση), ή εκπαιδεύσεις οι οποίες προσδίδουν νόηµα 

στην εργασία των ατόµων και εξασφαλίζουν µια µακρόπνοη προοπτική στους 

οργανισµούς (Meyer & Allen, 1997).  
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Υπόθεση 5 

Μετά το τέλος του 5ου  σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και ειδικότερα στην περίοδο 

σταθεροποίησης 5 (ΠΣ5), δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης των 

εκθέσεων γνώσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, η παραγωγικότητα των 

τεχνιτών αυξήθηκε συνολικά κατά 10,58% (έλεγχος t-test), σε στατιστικά σηµαντικό 

επίπεδο (p<0,001) σε σχέση µε την παραγωγικότητα µετά το 4ο στάδιο του µοντέλου 

«ΕΓΥ». Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση 5, σύµφωνα µε την οποία οι 

οργανωσιακές εκδηλώσεις για την κοινωνικοποίηση της γνώσης επιδρούν θετικά 

στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

Επίσης, µε βάση τον πίνακα 7.52, ο οποίος παρουσιάζει την ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας µεταξύ του πέµπτου και του τετάρτου σταδίου του µοντέλου 

«ΕΓΥ», διαπιστώνουµε ότι θετικά συµβάλλουν οι οµάδες 2 όλων των 

συγκροτηµάτων, το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και οι απόφοιτοι λυκείου. 

Αντίθετα, αρνητικά συµβάλλουν στην διαφοροποίηση της παραγωγικότητας µεταξύ 

του πέµπτου και του τετάρτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» όλες οι οµάδες 4 των 

συγκροτηµάτων. Συνολικότερα, από το στάδιο 5 του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή από 

τη διεξαγωγή εκθέσεων γνώσης, οι οµάδες 2 των συγκροτηµάτων, δηλαδή οι οµάδες 

των ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων επηρεάστηκαν περισσότερο. Οι οµάδες αυτές στα 

πλαίσια των εκθέσεων γνώσης παρουσίασαν ιδιαίτερα σηµαντικό έργο, το οποίο 

αφορά στο νέο τροχαίο υλικό του οργανισµού (ΟΣΕ Α.Ε.) και σχετίζεται µε τη χρήση 

της νέας τεχνολογίας στις τεχνικές διάγνωσης βλαβών των οχηµάτων (χρήση 

εξειδικευµένου λογισµικού εντοπισµού βλαβών). Το γεγονός αυτό πιθανώς 

δηµιούργησε τις συνθήκες βελτιωµένης απόδοσης στα πλαίσια του σταδίου αυτού. 

Αντίθετα, οι οµάδες 4 των συγκροτηµάτων δεν παρουσίασαν ιδιαίτερο έργο, στα 

πλαίσια του πέµπτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και δεν έδειξαν το απαραίτητο 

ενδιαφέρον, καθώς συµµετείχαν ως επί τω πλείστον «διαδικαστικά». Παρόλα αυτά, η 

παραγωγικότητά τους βελτιώθηκε σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. 

Συµπερασµατικά, µε βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 7 

(βλ. πιν. 7.1, 7.2. 7.3 και 7.52), αναδεικνύεται η σηµασία των εκθέσεων γνώσης και 

γενικότερα η σηµασία των µεθόδων κοινωνικοποίησης της γνώσης στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Παράλληλα, σύµφωνα και µε την ανάλυση του 

κεφαλαίο 4.4, τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται από τη διεθνή επιστηµονική 
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βιβλιογραφία. Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι οι εκθέσεις γνώσης αποτελούν ένα βασικό 

στοιχείο των συστηµάτων διοίκησης γνώσης, το οποίο βελτιώνει την αποδοτικότητα 

των εργαζοµένων (Gray, 2001), αλλά και την οργανωσιακή τους δέσµευση 

(Liebowitz & Megbolugbe 2003). Σηµαντικότερα, οι οργανωσιακές εκδηλώσεις για 

την κοινωνικοποίηση της γνώσης αποτελούν ένα κύριο συστατικό  των επιτυχηµένων 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeuchi, 

1995, Prusak, 1997). Συνεπώς, το στάδιο του µοντέλου που αφορά στην δηµιουργία 

εκθέσεων γνώσης αποδεικνύεται σηµαντικό για την βελτίωση της παραγωγικότητας 

των εργαζοµένων τόσο ατοµικά, όσο και οµαδικά.  

 

Υπόθεση 6 

Μετά το τέλος του 6ου  σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ» και ειδικότερα στην περίοδο 

σταθεροποίησης 6 (ΠΣ6), δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της δηµιουργία των 

δεξαµενών γνώσης (knowledge repositories), η παραγωγικότητα των εργαζοµένων 

αυξήθηκε συνολικά κατά 13,49% (έλεγχος t-test), σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο 

(p<0,001) σε σχέση µε την παραγωγικότητα µετά το 5ο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ» 

(βλ. πίν. 7.3). Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εκτίµηση ότι υποστηρίζεται η υπόθεση 6, 

σύµφωνα µε την οποία η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης επιδρά θετικά στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

Επίσης, µε βάση τον πίνακα 7.53, ο οποίος παρουσιάζει την ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας µεταξύ του έκτου και του πέµπτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ», 

διαπιστώνουµε επίσης ότι ισχυρά θετικά συµβάλλει το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ιδιαίτερα οι απόφοιτοι ΙΕΚ. Επίσης, ισχυρά θετικά συµβάλλουν οι οµάδες 1 των 

συγκροτηµάτων, δηλαδή οι οµάδες µε υψηλότερο σχετικά επίπεδο εκπαίδευσης, και 

υψηλότερη εξειδίκευση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς 

αποδεικνύει ότι  οι  εργαζόµενοι µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλή 

εξειδίκευση είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας δεξαµενών γνώσης (knowledge repositories) εντός των επιχειρήσεων.  

Αντίθετα, αρνητικά συµβάλλουν οι οµάδες 2 και 3 των συγκροτηµάτων, η ηλικία 

και τα έτη προϋπηρεσίας των εργαζοµένων.  

Τα παραπάνω ευρήµατα υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, σύµφωνα µε 

την οποία οι δεξαµενές γνώσης έχουν τύχει ιδιαίτερης υποστήριξης από µέρος της 
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επιστηµονικής κοινότητας. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι οι δεξαµενές γνώσης αποτελούν 

την κληρονοµιά των επιχειρήσεων στις µεταγενέστερες γενιές εργαζοµένων, καθώς 

συµβάλλουν στην διατήρηση της οργανωσιακής µνήµης (Borghoff & Pareschi, 1998) 

αλλά και στη βελτίωση της οργανωσιακής δέσµευσης αυτών που τις δηµιουργούν 

(Maier, 2002). Επίσης, οι δεξαµενές γνώσης αποτελούν το κλειδί για την 

σταθεροποίηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων σε περιόδους απώλειας 

γνωστικών πόρων (Tiwana, 1999). Επιπρόσθετα, στις δεξαµενές γνώσης 

αναγνωρίζεται ένας σύµµαχος στην δηµιουργία καταρτισµένων στελεχών και 

εργατών της γνώσης, πράγµα το οποίο οδηγεί σε βελτιωµένη παραγωγικότητα 

(Skyrme, 1999). Στην ίδια λογική οι δεξαµενές γνώσης διαφαίνεται ότι αποτελούν 

ένα βασικό τρόπο διατήρησης της οργανωσιακής γνώσης (Gray, 2001).  Συνεπώς, το 

στάδιο του µοντέλου που αφορά στην δηµιουργία δεξαµενών γνώσης αποδεικνύεται 

σηµαντικό για την βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων.  

Ωστόσο, προκειµένου να γίνει πληρέστερα αντιληπτός ο ρόλος των δεξαµενών 

γνώσης, αλλά και το πώς αυτές επιδρούν στο προσωπικό που τις διαµορφώνει, είναι 

σκόπιµο να µελετηθεί ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου σταδίου τόσο µε βάση αυτά 

που αναλύθηκαν στην παράγραφο 4.4, όσο και µε βάση την εξειδίκευση του 

µοντέλου «ΕΓΥ» στη µελέτη περίπτωσης. Ειδικότερα, το 6ο στάδιο απαιτούσε την 

συνεργασία τόσο των στελεχών όσο και των παλαιών τεχνιτών προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι δεξαµενές γνώσης (στη µελέτη περίπτωσης). Αυτή ακριβώς η 

εµπλοκή των εργαζοµένων πιθανότητα έδωσε νέο νόηµα στην καθηµερινή εργασία 

αλλά και ιδιαίτερη σηµαντικότητα και δηµιουργικότητα στο επιτελούµενο έργο.  

Με βάση τη βιβλιογραφία, όταν τα άτοµα γνωρίζουν την σηµαντικότητα της 

εργασίας τους αλλά και την δηµιουργικότητα που προκύπτει από το επιτελούµενο 

έργο, τότε (τα άτοµα αυτά) είναι πιθανότερο να είναι τα ίδια περισσότερο 

δηµιουργικά και αποδοτικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους (Carson & Carson, 

1993; Speller & Schumacher, 1975). Επίσης, η ανάθεση δηµιουργικών στόχων 

προάγει την δηµιουργική απόδοση των εργαζοµένων αλλά και την οργανωσιακή τους 

δέσµευση (Shalley, 1991), ενώ αντίθετα η ανάθεση παραγωγικών στόχων 

(performance goals) την παρεµποδίζει (Shalley, 1995).  

Στη λογική αυτή, το 6ο στάδιο του µοντέλου είχε ως αναδυόµενο σκοπό τη 

ανάθεση προκλητικών δηµιουργικών στόχων, πράγµα το οποίο συνέβαλε στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, αναβαθµίζοντας παράλληλα την 
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οργανωσιακή τους αφοσίωση καθώς οι ίδιοι γνώριζαν τη σηµαντικότητα του έργου 

που επιτελούσαν. Επιπρόσθετα, πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα, η ανάθεση προκλητικών 

στόχων και η συµµετοχή σε ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες µε την ταυτόχρονη 

παροχή κινήτρων, διαφαίνεται ότι αυξάνει την οργανωσιακή δέσµευση των 

συµµετεχόντων (Βalfour & Weschler, 1996) και µακροπρόθεσµα επιδρά θετικά στην 

παραγωγικότητά τους (Porter & Smith, 1970). 

 

Υπόθεση 7 

Η διαπίστωση ότι κάθε ένα από τα έξι (6) στάδια (ba) του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» δηλαδή κάθε ένα από τα στάδια: α) 

δηµιουργία κυψελών επικοινωνίας, β) ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων, 

γ) ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, δ) εκπαίδευση – κατάρτιση στο εξωτερικό, ε) 

δηµιουργία εκθέσεων γνώσης (knowledge fairs), ζ) δηµιουργία δεξαµενών γνώσης 

(knowledge repositories), επηρέασε θετικά την παραγωγικότητα των εργαζοµένων 

της µελέτης περίπτωσης, αναδεικνύει το γεγονός ότι το προτεινόµενο υβριδικό 

µοντέλο στη διοίκηση γνώσης, το οποίο αναλύθηκε στην υποενότητα 4.2.2, ως 

σύνολο, επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα των εργαζοµένων (βλ. πίν 7.1, 7.2, και 

7.3). Συνεπώς, τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την ορθότητα της υπόθεσης 7, 

σύµφωνα µε την οποία τα συστήµατα διοίκησης γνώσης επιδρούν θετικά στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι η δηµιουργία και εφαρµογή ενός 

συστήµατος διοίκησης γνώσης βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζοµένων που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο σε εθνικές (Davenport & Prusak, 1998; Drucker, 

1993), όσο και σε πολυεθνικές (Mc Campbell et al., 1999; Nonaka & Takeuchi, 1995) 

επιχειρήσεις. Επίσης, η δηµιουργία και εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης γνώσης 

φαίνεται ότι συµβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα των οργανισµών στο 

εσωτερικό των οποίων οι εκτελούµενες εργασίες είναι αποτέλεσµα συνέργειας 

(Holsapple & Whinston, 1987) και ανάπτυξης (Bennet & Bennet, 2004) 

εξειδικευµένων γνώσεων (επιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση (Kimiz, 2005)).  

Συνεχίζοντας, πέρα από τη µελέτη της επίδρασης του µοντέλου «ΕΓΥ» στην 

παραγωγικότητα, διερευνάται η επίδραση του µοντέλου στο δείκτη διοίκησης γνώσης 

και στο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. Ειδικότερα, στην επόµενη παράγραφο 

αναλύεται η µελέτη των συγκεκριµένων αυτών επιδράσεων και ελέγχεται η υπόθεση 8 
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της διδακτορικής διατριβής, η οποία αναφέρεται στην επίδραση του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στο δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία. 

 

 

8.2  Συζήτηση  για τους δείκτες διοίκησης γνώσης και 

ικανοποίησης από την εργασία 
 

Η επίδραση του µοντέλου «ΕΓΥ» στο συνολικό δείκτη διοίκησης γνώσης 

Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ότι ο δείκτης διοίκησης γνώσης 

για τους τεχνίτες βελτιώθηκε σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p<0,001) τόσο για το 

νέο όσο και για το παλαιό προσωπικό (βελτίωση κατά 15,4%, βλ. πίνακα 7.16). Η 

βελτίωση για το νέο τεχνικό προσωπικό ήταν µεγαλύτερη σε στατιστικά σηµαντικό 

επίπεδο (πίνακες 7.17 & 7.18- πίνακες στατιστικής διαφοροποίησης µεταξύ νέων και 

παλαιών εργαζοµένων αναφορικά µε το δείκτη διοίκησης γνώσης στις δύο µετρήσεις 

2004 & 2008). Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από τη µελέτη των συγκριτικών 

πινάκων 7.21, 7.22 και 7.23 (έλεγχοι t-test για το δείκτη διοίκησης γνώσης στις δύο 

µετρήσεις 2004-2008) οι οποίοι αφορούν στα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα.  

Από τη µελέτη των παλινδροµικών µοντέλων διαπιστώνουµε ότι η διαφοροποίηση 

του δείκτη διοίκησης γνώσης (2008-2004) για τους τεχνίτες δεν εξαρτάται σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο από το δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης, ενώ 

επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. Ειδικότερα, ο 

πίνακας της ιεραρχικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή  τη διαφοροποίηση 

του δείκτη διοίκησης γνώσης µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) για την 

περίπτωση των τεχνιτών (βλ. πιν. 7.55), οδηγεί στην εκτίµηση ότι η διαφοροποίηση 

αυτή επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό θετικά από το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ιδιαίτερα από τους απόφοιτους ΙΕΚ, αλλά και από την οµάδα 1 όλων των 

συγκροτηµάτων. ∆ιευκρινιστικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η οµάδα 1 αποτελείται από 

προσωπικό µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καλή γνώση της ξένης γλώσσας και 

υψηλή εξειδίκευση. Εποµένως, στην περίπτωση των τεχνιτών, θετική επίδραση στην 

βελτίωση του δείκτη διοίκησης γνώσης έχει το επίπεδο εκπαίδευσης, η υψηλή 

εξειδίκευση (οµάδα 1) και η µικρή ηλικία των εργαζοµένων.  

Αντίστοιχα στα στελέχη, η διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης 

επηρεάζεται αρνητικά και στατιστικά σηµαντικά από τα έτη προϋπηρεσίας, ενώ 
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επηρεάζεται θετικά, και στατιστικά σηµαντικά, από τους αποφοίτους ΑΕΙ, αλλά και 

από την εργασία στο συγκρότηµα 2, το συγκρότηµα δηλαδή από το οποίο 

συντονίστηκε η έρευνα της διδακτορικής διατριβής.  

Συµπερασµατικά, τόσο για τα στελέχη όσο και για τους τεχνίτες, η ηλικία και τα 

έτη προϋπηρεσίας προβλέπουν αρνητικά το δείκτη διοίκησης γνώσης, ενώ αντίθετα, 

το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης επιδρά θετικά στον συγκεκριµένο δείκτη. Η 

εκτίµηση αυτή υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι ένας βασικός τρόπος αναβάθµισης της συνείδησης των 

εργαζοµένων αναφορικά µε τη διοίκηση γνώσης έχει τις ρίζες του στην βελτίωση του 

επιπέδου εκπαίδευσης (Nonaka & Takeuchi. 1995). Παράλληλα, διαφαίνεται ότι το 

υψηλότερο διανοητικό επίπεδο (Kimiz, 1995) αλλά και το υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι σε θέση να βοηθήσουν στην επιτυχία των 

συστηµάτων διοίκησης γνώσης (Davenport & Prusak, 1998, Prusak, 1997). 

 

Η επίδραση του µοντέλου «ΕΓΥ» στα επιµέρους τµήµατα που απαρτίζουν το δείκτη 

διοίκησης γνώσης 

Η µελέτη των επιµέρους τµηµάτων που απαρτίζουν τι συνολικό δείκτη διοίκησης 

γνώσης, δηλαδή των τµηµάτων α) λήψη γνώσης, β) χρήση γνώσης, γ) µάθηση, δ) 

συνεισφορά, ε) αποτίµηση, στ) δόµηση/διατήρηση, ζ) αποεπένδυση, µέσα από τα 

αποτελέσµατα του κεφαλαίου επτά οδηγεί στην εξαγωγή σηµαντικών εκτιµήσεων. 

Ειδικότερα,  

α) Η µελέτη των πινάκων ιεραρχικής γραµµικής παλινδρόµησης δείχνει ότι το 

πρώτο επιµέρους τµήµα του συνολικού δείκτη διοίκησης γνώσης, που αφορά στη 

λήψης γνώσης (Get) (η διαφοροποίησή του από την πρώτη (2004), στη δεύτερη 

(2008) µέτρηση) για την περίπτωση των τεχνιτών (πίνακας 7.57), επηρεάζεται 

αρνητικά από την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ενώ θετικά επηρεάζεται από το 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή τους αποφοίτους ΙΕΚ. Αντίστοιχα είναι τα 

συµπεράσµατα για τα στελέχη, σύµφωνα µε τον πίνακα της ιεραρχικής 

παλινδρόµησης (πίνακας 7.72), µε τη διαφορά ότι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 

είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ και το ότι οι γυναίκες επηρεάζουν αρνητικά τη διαφοροποίηση 

της λήψης γνώσης (Get) σε σηµαντικό βαθµό.  

Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία σύµφωνα µε 

την οποία το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων συµβάλλει θετικά στην 
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ικανότητα λήψης της «περιβαλλοντικής» γνώσης (Davenport & Prusak, 1998; 

Tiwana, 1999). Επίσης, η υψηλότερη ηλικία και έτη προϋπηρεσίας είναι παράγοντες 

ανασταλτικοί αναφορικά µε την ικανότητα λήψης και επεξεργασίας των γνωστικών 

ερεθισµάτων τόσο κυρίως λόγω φυσικής κόπωσης (Polanyi, 1967), όσο και λόγω 

απουσίας διάθεσης για επίτευξη επαγγελµατικών στόχων (Speller & Schumacher, 

1975). 

β) Η διαφοροποίηση του δευτέρου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της χρήσης γνώσης (Use) για την περίπτωση 

των τεχνιτών (τµήµα χρήσης γνώσης (use) 2008-2004), σύµφωνα µε την ανάλυση του 

πίνακα 7.58 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση) επηρεάζεται αρνητικά από την 

ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, αλλά και από την οµάδα 4 του 

συγκροτήµατος 2, η οποία επέδειξε χαµηλό δείκτη χρήσης της προσλαµβανόµενης 

γνώσης. Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, η µελέτη του πίνακα 7.73 

(ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση), δείχνει ότι µόνο τα έτη προϋπηρεσίας 

συµβάλλουν αρνητικά. 

Τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται εν µέρει από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ειδικότερα, τα έτη προϋπηρεσίας σε ορισµένες περιπτώσεις συµβάλλουν αρνητικά 

στην ικανότητα χρήσης της συσσωρευµένης γνώσης των εργαζοµένων κυρίως λόγω 

πνευµατικής κόπωσης και φυσικής ανεπάρκειας (Doering et. al., 1983). Ωστόσο, 

σύµφωνα µε τους (Schmidt et al., 1986), η εργασιακή εµπειρία οδηγεί σε 

περισσότερη «εργασιακή γνώση». Είναι εξάλλου αυτονόητο το γεγονός της 

απόκτησης περισσότερης γνώσης µέσα από την ενασχόληση µε το αντικείµενο 

εργασίας για πολλά συνεχή έτη (Nonaka & Takeuchi, 1995). Η έρευνα επίσης έχει 

δείξει (Schmidt et al., 1986) ότι η εργασιακή γνώση επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά 

την αποδοτικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς, µεγαλύτερη εµπειρία και κατ’ 

επέκταση υψηλότερη χρήση της διαθέσιµης γνώσης, πιθανώς οδηγεί σε απόκτηση 

περισσότερης γνώσης, πράγµα που µε τη σειρά του οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση. 

Έτσι, οποιαδήποτε κάµψη των διανοητικών ή σωµατικών ιδιοτήτων, ενδέχεται να 

υπερκαλύπτεται από την κατοχή και χρήση περισσότερης εργασιακής γνώσης, οποία 

συνοδεύεται από υψηλότερη παραγωγικότητα. 

γ) Η διαφοροποίηση του τρίτου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της µάθησης (Learn) για την περίπτωση των 

τεχνιτών (τµήµα µάθησης (learn) 2008-2004), σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα 
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7.59 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση) επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία και 

τα έτη προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, ενώ επηρεάζεται ισχυρά θετικά από την οµάδα 

1 του συγκροτήµατος 2. ∆ηλαδή η διαφοροποίηση στο δείκτη της µάθησης για την 

περίπτωση των τεχνιτών επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας, αλλά θετικά από οµάδες µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και 

υψηλότερη εξειδίκευση και ιδιαίτερα από οµάδες οι οποίες εργάζονται στο 

συγκρότηµα από το οποίο πραγµατοποιείται η έρευνα. Αντίστοιχα, για την περίπτωση 

των στελεχών, η µελέτη του πίνακα 7.74, (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση), 

δείχνει ότι µόνο τα έτη προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στη διαφοροποίηση του 

δείκτη µάθησης (τρίτο τµήµα του ερωτηµατολογίου του δείκτη διοίκησης γνώσης). 

Τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, το υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει θετικά την ικανότητα µάθησης των εργαζοµένων 

(Nonaka & Takeuchi, 1995; Prusak & Cohen, 2001). Επίσης, τόσο τα έτη 

προϋπηρεσίας, όσο και η ηλικία προβλέπουν αρνητικά την ικανότητα µάθησης των 

υπαλλήλων (Argyris, 1991; Garvin, 1994). 

δ) Η διαφοροποίηση του τετάρτου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της συνεισφοράς στη γνώση (Contribute) 

για την περίπτωση των τεχνιτών (τµήµα συνεισφοράς στη γνώσης (contribute) 2008-

2004), σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα 7.60 (ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση) επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία και τις οµάδες 2 και 3 στα 

συγκροτήµατα 2 και 3 αντίστοιχα. Επίσης, στη διαφοροποίηση του δείκτη της 

συνεισφοράς στη γνώση θετικά συµβάλλουν το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, η 

οµάδα 1 του συγκροτήµατος 2, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης και η οµάδα 5 του ιδίου συγκροτήµατος.  Αντίστοιχα, 

για την περίπτωση των στελεχών, η µελέτη του πίνακα 7.75 (ιεραρχική γραµµική 

παλινδρόµηση), δείχνει ότι µόνο τα έτη προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στη 

διαφοροποίηση του δείκτη συνεισφοράς στη γνώση (τέταρτο τµήµα του 

ερωτηµατολογίου του δείκτη διοίκησης γνώσης). 

Τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, το 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (συµπεριλαµβανοµένου της ξένης γλώσσας) προβλέπει 

θετικά την συνεισφορά των εργαζοµένων στην οργανωσιακή γνώση (Borghoff & 

Pareschi, 1998; Maier, 2002; Nonaka & Takeuchi, 1995). Αντίθετα, η υψηλότερη 
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ηλικία και τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας την προβλέπουν αρνητικά (Polanyi, 

1967). 

ε) Η διαφοροποίηση του πέµπτου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της αποτίµησης της γνώσης (Assess) για την 

περίπτωση των τεχνιτών (τµήµα αποτίµησης της γνώσης (assess) 2008-2004), 

σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα 7.61 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση),  

επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία των εργαζοµένων. Επίσης, στη διαφοροποίηση 

του δείκτη της αποτίµησης της γνώσης θετικά συµβάλλουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ και η 

οµάδα 1 των συγκροτηµάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, η 

µελέτη του πίνακα 7.76, (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση) δείχνει ότι τα έτη 

προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στη διαφοροποίηση του δείκτη αποτίµησης της 

γνώσης, (πέµπτο τµήµα του ερωτηµατολογίου του δείκτη διοίκησης γνώσης), αλλά 

και η προσφορά εργασίας από το συγκρότηµα 3. 

Τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, το 

υψηλότερο διανοητικό επίπεδο και η υψηλότερη εκπαίδευση (και εξειδίκευση) 

προβλέπουν θετικά την ικανότητα αποτίµηση της οργανωσιακής γνώσης (Jordan & 

Jones, 1997; Kransdorff, 1998;2006). Αντίθετα, η υψηλότερη ηλικία την προβλέπει 

αρνητικά (Davenport & Prusak, 1998; Polanyi, 1967; Prusak, 1997). 

στ) Η διαφοροποίηση του έκτου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της δόµησης-διατήρησης της γνώσης 

(Build/Sustain) για την περίπτωση των τεχνιτών (τµήµα δόµησης/διατήρησης της 

γνώσης (build/sustain) 2008-2004), σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα 7.62 

(ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση),  επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία των 

εργαζοµένων και το επίπεδο ξένης γλώσσας. Επίσης, στη διαφοροποίηση του δείκτη 

της δόµησης-διατήρησης της γνώσης θετικά συµβάλλουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ και η 

οµάδα 1 των συγκροτηµάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, η 

µελέτη του πίνακα 7.77 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση), δείχνει ότι µόνο τα έτη 

προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στη διαφοροποίηση του δείκτη της δόµησης-

διατήρησης της γνώσης, (πέµπτο τµήµα του ερωτηµατολογίου του δείκτη διοίκησης 

γνώσης). 
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Τα αποτελέσµατα υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 

εργαζόµενοι υψηλότερης ηλικίας αδυνατούν να αποδώσουν ικανοποιητικά αναφορικά 

µε την δόµηση νέας γνώσης στις επιχειρήσεις καθώς συνήθως δεν εµπνέονται και δεν 

παρακινούνται από επαγγελµατικούς στόχους και προσωπικές επιδιώξεις που 

σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους αναβάθµιση (Polanyi, 1967). Επίσης, οι 

εργαζόµενοι µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι περισσότερο διατεθειµένοι να 

συµβάλλουν στην δόµηση και τη διατήρηση της οργανωσιακής γνώσης (Itzkoff, 

2003). 

ζ) Η διαφοροποίηση του έβδοµου επιµέρους τµήµατος του συνολικού δείκτη 

διοίκησης γνώσης, δηλαδή του τµήµατος της αποεπένδυσης της γνώσης (Divest) για 

την περίπτωση των τεχνιτών (τµήµα αποεπένδυσης της γνώσης (divest) 2008-2004), 

σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα 7.63 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση), 

επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία των εργαζοµένων. Επίσης, στη διαφοροποίηση 

του δείκτη της αποεπένδυσης της γνώσης θετικά συµβάλλουν οι εργαζόµενοι της 

οµάδας 6 από το συγκρότηµα 1. Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, η 

µελέτη του πίνακα 7.78 (ιεραρχική γραµµική παλινδρόµηση), δείχνει ότι δεν µπορούν 

να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, καθώς τα αποτελέσµατα δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικά. 

Συνοπτικά, στον πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι διάφορες επιδράσεις σε κάθε ένα 

από τµήµατα τα οποία απαρτίζουν το δείκτη διοίκησης γνώσης. 
 

Πίνακας 8.1: Οι επιδράσεις στη διαφοροποίηση των επιµέρους τµηµάτων που απαρτίζουν το δείκτη 
διοίκησης γνώσης, από την πρώτη (2004) στη δεύτερη (2008) µέτρηση 

 

Επιµέρους τµήµατα του 
συνολικού δείκτη διοίκησης 

γνώσης 

Επιδράσεις στη διαφοροποίηση των επιµέρους τµηµάτων  
ανάµεσα  στην πρώτη (2004) και στη δεύτερη (2008) µέτρηση 

Θετικές επιδράσεις (+) Αρνητικές επιδράσεις (-) 

Λήψη γνώσης (Get) 
Τεχνίτες: εκπαίδευση /  
Στελέχη: εκπαίδευση 

Τεχνίτες: ηλικία, έτη προϋπηρεσίας /  
Στελέχη: φύλο γυναίκα 

Χρήση γνώσης (Use) - 
Τεχνίτες: ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, (Σ2Ο4)* /  

Στελέχη: έτη προϋπηρεσίας 

Μάθηση (Learn) 
Τεχνίτες: (Σ2Ο1)* /  

Στελέχη: - 
Τεχνίτες: ηλικία, έτη προϋπηρεσίας /  

Στελέχη:  έτη προϋπηρεσίας 

Συνεισφορά (Contribute) 
Τεχνίτες: γνώση ξένης γλώσσας, 

(Σ2Ο1)*, (Σ2Ο5)* /  
Στελέχη: - 

Τεχνίτες: ηλικία, (Σ2Ο2)*, (Σ3Ο3)*/  
Στελέχη: έτη προϋπηρεσίας 

Αποτίµηση (Assess) 
Τεχνίτες: εκπαίδευση, οµάδα 1 / 

Στελέχη: - 
Τεχνίτες: ηλικία /  

Στελέχη:  έτη προϋπηρεσίας 
∆ιατήρηση / δόµηση 
(Build/Sustain) 

Τεχνίτες: εκπαίδευση, οµάδα 1 / 
Στελέχη: - 

Τεχνίτες: ηλικία, γνώση ξένης γλώσσας /  
Στελέχη:  έτη προϋπηρεσίας 

Αποεπένδυση γνώσης (Divest) 
Τεχνίτες: (Σ1Ο6)* / 

 Στελέχη: - 
Τεχνίτες: ηλικία /  

Στελέχη:  - 

* ΣxΟy: Συγκρότηµα x, Οµάδα εργασίας y 



 
286 

 

Η επίδραση του µοντέλου «ΕΓΥ» στο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία – 

Υπόθεση 8 

Προχωρώντας στη συνέχεια στην µελέτη της επίδρασης του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» στο δείκτη της ικανοποίησης από την 

εργασία προκύπτει η εκτίµηση ότι για τους τεχνίτες ο δείκτης βελτιώθηκε σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο τόσο για το νέο όσο και για το παλαιό προσωπικό 

(πίνακες 7.26 & 7.27 - αποτελέσµατα των µετρήσεων του δείκτη ικανοποίησης από 

την εργασία για το τεχνικό προσωπικό στην πρώτη µέτρηση (2004), στη δεύτερη 

µέτρηση, και οι στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004), µετά 

τον έλεγχο t-test). Ωστόσο, η βελτίωση για το νέο τεχνικό προσωπικό ήταν 

µεγαλύτερη σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (πίνακας 7.28 – πίνακας στατιστικής 

διαφοροποίησης του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στο παλαιό και 

νέο τεχνικό προσωπικό). Η ίδια εκτίµηση προκύπτει και από τη µελέτη των πινάκων 

7.29 & 7.30 οι οποίοι αφορούν στα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα (έλεγχοι t-

test).  

Σύµφωνα επίσης µε τον πίνακα 7.56 και το ιεραρχικό παλινδροµικό µοντέλο 

πρόβλεψης µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης 

από την εργασία (2008-2004) για την περίπτωση των τεχνιτών, διαπιστώνεται ότι 

αρνητική επίδραση έχουν τα έτη  προϋπηρεσίας των εργαζοµένων και η ηλικία τους, 

κάτι στο οποίο συνηγορεί και αντίστοιχη έρευνα των Wegge et al.,  (2007). Επίσης 

θετική συµβολή έχουν η οµάδα 5 των συγκροτηµάτων 2 και 3, αλλά και η οµάδα 3 

του συγκροτήµατος 1. Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, και µε βάση τον 

πίνακα 7.70, ο οποίος παρουσιάζει την ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση για τη 

διαφοροποίηση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία ανάµεσα στις δύο 

µετρήσεις (2008-2004), εκτιµάται ότι η τελευταία επηρεάζεται αρνητικά από τα έτη 

προϋπηρεσίας και ισχυρά θετικά από τους αποφοίτους ΑΕΙ. ∆ηλαδή, το υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης οδηγεί σε υψηλότερη βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης από 

την εργασία µέσα από προγράµµατα διοίκησης γνώσης. 

Συνολικότερα, το µοντέλο «ΕΓΥ» επέδρασε θετικά στην βελτίωση του δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία τόσο για τους τεχνίτες όσο και για τα στελέχη. Η 

εξήγηση στη βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία τόσο των παλαιών αλλά 

ιδιαίτερα των νέων εργαζοµένων στελεχών και τεχνιτών, έγκειται στο γεγονός της 

δηµιουργίας ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος, το οποίο υποβοηθά τη ροή 
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πληροφοριών στην οργάνωση (Kacmar & Ferris, 1989), την διανοµή ισορροπηµένων 

και στοχοθετηµένων αρµοδιοτήτων (Williams & Anderson, 1991), στη βάση ενός 

συστήµατος ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασιακών σχέσεων µε µειωµένη 

αβεβαιότητα. 

Αναφορικά τώρα µε τη σχέση µεταξύ διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την 

εργασία, από τη µελέτη του πίνακα 7.64 αλλά και του πίνακα της ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης (πίν. 7.69)  για την περίπτωση των στελεχών, φαίνεται ότι 

µόνο στην µέτρηση του 2008 ο δείκτης ικανοποίησης από την εργασία επηρεάζεται 

θετικά από το δείκτη διοίκησης γνώσης. Επίσης από τους πίνακες 7.32 & 7.33, οι 

οποίοι αφορούν στις συσχετίσεις της παραγωγικότητας µε τους δείκτες διοίκησης 

γνώσης και τους δείκτες ικανοποίησης από την εργασία στις δύο µετρήσεις (2004-

2008) διαφαίνεται ότι για το τεχνικό προσωπικό παρόλο που στην πρώτη µέτρηση 

(2004) η συσχέτιση διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία ήταν 

µετρίως αρνητική (r=-0,541**), στη δεύτερη µέτρηση η συσχέτιση εξελίχθηκε σε 

µετρίως θετική (r=0,524**). ∆ηλαδή, το µοντέλο διοίκησης γνώσης (µοντέλο 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης») επέδρασε θετικά στην βελτίωση του 

δείκτη ικανοποίησης από την εργασία των εργαζοµένων, πράγµα το οποίο συνηγορεί 

στην υποστήριξη της υπόθεσης 8, σύµφωνα µε την οποία τα συστήµατα διοίκησης 

γνώσης επηρεάζουν θετικά τον δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. 

 

Η σχέση παραγωγικότητας και ικανοποίησης από την εργασία 

Μια σηµαντική εκτίµηση η οποία συνάγεται µέσα από τη µελέτη των 

αποτελεσµάτων αφορά στο γεγονός της χαµηλής συσχέτισης της παραγωγικότητας µε 

την ικανοποίηση από την εργασία των τεχνιτών, κάτι το οποίο συµφωνεί µε τα έως 

τώρα ευρήµατα από τις διεθνείς επιστηµονικές έρευνες στο ερευνητικό αυτό πεδίο 

(βλ. υποενότητα 3.2.3). Ειδικότερα, µε βάση τα αποτελέσµατα του πίνακα 

συσχετίσεων της παραγωγικότητας µε το δείκτη διοίκησης γνώσης, το δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία και την ηλικία (πιν. 7.32 και πιν. 7.33) γίνεται 

αντιληπτό ότι στην πρώτη µέτρηση (2004) εµφανίστηκε µια µέτρια αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης από την εργασία. 

Αντίστοιχα, µετά την εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» το 2008, εµφανίστηκε µια µέτρια πάλι, αλλά θετική συσχέτιση µεταξύ 

των δύο µεταβλητών. Επίσης, από τη µελέτη των διαγραµµάτων διασποράς στο 
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παράρτηµα Β, διακρίνεται µια ισχυρή οµαδοποίηση των στοιχείων καθώς είναι 

εµφανής πλέον ο διαχωρισµός ανάµεσα σε παλαιούς και νέους εργαζοµένους. Η 

κατάσταση µεταβάλλεται σηµαντικά στην δεύτερη µέτρηση, εµφανίζοντας µιας 

ισοβαρή αντιστροφή των δύο µεταβλητών (r(2004)= -.63** , r(2008): .59**, µε 

δείγµα 332 µετρήσεις). 

Εκτιµάται επίσης ότι το γεγονός της χαµηλής συσχέτισης οφείλεται στις 

ιδιαιτερότητες του προσωπικού, νέου και παλαιού, καθώς οι µεν παλαιοί εργαζόµενοι 

το 2004 εµφάνιζαν σηµαντικά µικρότερη παραγωγικότητα και ταυτόχρονα σχετικά 

υψηλή ικανοποίηση από την εργασία, «απολαµβάνοντας» τα προνόµια µιας δηµόσιας 

επιχείρησης. Την ίδια στιγµή, οι νέοι εργαζόµενοι εµφάνιζαν σχετικά υψηλότερη 

παραγωγικότητα λόγω της ηλικίας τους και της θέλησης για προσφορά. Σύµφωνα 

επίσης µε τη βιβλιογραφία, οι νέοι εργαζόµενοι παρουσιάζουν υψηλότερο δυναµικό 

παραγωγικότητας λόγω κυρίως των φυσικών τους δυνατοτήτων (Κατσάλης, 2007)  

αλλά και εξαιτίας της αυξηµένης διάθεσής τους για επιτεύγµατα (Doering, 1983; 

Nasurdin & Ramayah, 2003). Επιπρόσθετα, οι νέοι εργαζόµενοι παρουσίαζαν (στην 

πρώτη µέτρηση-2004) τιµές του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία σε στατιστικά 

σηµαντικά χαµηλότερο επίπεδο σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη των παλαιών 

υπαλλήλων, πιθανόν εξαιτίας διαφόρων προβληµάτων επικοινωνίας (συγκεντρωτικός 

πίνακας του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 7.26 & πίνακας στατιστικών 

διαφορών µεταξύ νέου και παλαιού προσωπικού για το δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία  7.28).  

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόµενοι στην πρώτη 

µέτρηση (2004) αξιολόγησαν ικανοποιητικά µόνο τους παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου, οι οποίοι σχετίζονταν µε την εργασιακή ασφάλεια και αµοιβή. Στη 

δεύτερη µέτρηση, (2008), η εργασιακή απόδοση των παλαιών εργαζοµένων 

αυξήθηκε, όπως επίσης και των νέων, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, οι 

νέοι εργαζόµενοι τεχνίτες εµφάνισαν αναλογικά πολύ υψηλότερους δείκτες 

ικανοποίησης από την εργασία από τους παλαιούς (πίνακες 7.26-7.28), µε 

αποτέλεσµα η οποιαδήποτε συσχέτιση, να λάβει θετικό πρόσηµο. Η εκτίµηση που 

συνάγεται µε βάση αυτήν την παρατήρηση συµφωνεί µε τη θεµελιακή θεωρία του 

Maslow (1970) περί «πυραµίδας των προτεραιοτήτων» (η πυραµίδα του Maslow) 

σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι επιζητούν πρώτα την κάλυψη των βασικών τους 
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αναγκών, όπως η εργασία και ο σταθερός µισθός και δευτερευόντως εν συνεχεία την 

επαγγελµατική και προσωπική τους  καταξίωση.  

 

8.3 Προτάσεις 

 

Στο πλαίσιο βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων αλλά και µετάδοσης-

διατήρησης εντός ενός οργανισµού πολύτιµης εξειδικευµένης γνώσης, προτείνονται 

έντεκα βασικές προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Οι προτάσεις αυτές 

βασίζονται στις εκτιµήσεις και προβληµατισµούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν στις 

προηγούµενες παραγράφους. Εκτιµάται επίσης ότι θα ενισχύσουν την επιχειρηµατική 

θέση των οργανισµών και θα δηµιουργήσουν ένα υγιές ανταγωνιστικό πλαίσιο, µέσα 

από το οποίο οι εργαζόµενοι θα προσφέρουν και θα εισπράττουν «αξία» αλλά και θα 

θέτουν τις βάσεις της οργανωσιακής µνήµης.  

 

Πρόταση 1 

Η πρώτη πρόταση επικεντρώνεται στο ρόλο του συντελεστή εργασιακής 

επιβάρυνσης. Ειδικότερα, µε βάση τη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.), οι διοικήσεις 

και ειδικότερα τα τµήµατα οργάνωσης της παραγωγής των οργανισµών θα πρέπει να 

µεριµνήσουν για την µείωση του φόρτου εργασίας (εργατοώρες, δυσκολία εργασίας, 

πολυπλοκότητα, χρόνος) σε εκείνα τα τµήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

«επιβαρυµένα» (π.χ. οµάδα εργασίας 3 του δείγµατος µε συντελεστή επιβάρυνσης > 

1,5). Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η επιφόρτιση άλλων τµηµάτων τα οποία δεν 

παρουσιάζουν υψηλό δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης (π.χ. οµάδα 5 και 6 του 

δείγµατος).  

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό µε επιτυχία, είναι απαραίτητος ο 

επανασχεδιασµός των εργασιών όλων αυτών των οµάδων εργασίας (π.χ. οµάδα 

εργασίας 3), αλλά και η ολοκλήρωση δραστικών διαρθρωτικών οργανωσιακών 

αλλαγών µεταξύ των εργαζοµένων, όπως ενδεχοµένως οι µετακινήσεις από τµήµα σε 

τµήµα, ή ακόµη και η γενικότερη αλλαγή-εξέλιξη διαφόρων ειδικοτήτων τεχνιτών, 

µέσα από την κατάρτιση και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, είναι 

απαραίτητος ο επανασχεδιασµός των εργασιών και η προµήθεια 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού προκειµένου : 

α) να βελτιωθεί ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, 
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β) να µειωθεί η πολυπλοκότητα των εργασιών, καθώς ένα µέρος αυτής θα 

αναλαµβάνεται από τον νέο εξοπλισµό,  

γ) να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών και  

δ) να µειωθεί η δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών.  

Επίσης στα τµήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από µέση επιβάρυνση και 

αυξηµένη παραγωγικότητα κρίνεται σκόπιµο να «τροφοδοτηθούν» µε επιπλέον ώρες 

υπερωριακής απασχόλησης οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν ως επιπλέον κίνητρο 

απόδοσης. 

 

 

Πρόταση 2 

Η δεύτερη πρόταση αναφέρεται στη σχέση παραγωγικότητας και ετών 

προϋπηρεσίας. Με βάση τα αποτελέσµατα, τα έτη προϋπηρεσίας συµβάλλουν 

αρνητικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς, οι διοικήσεις των 

οργανισµών µέσα από το σχεδιασµό και την εφαρµογή των συστηµάτων διοίκησης 

γνώσης πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στους εργαζοµένους µε µικρότερο 

χρόνο προϋπηρεσίας και λιγότερο στους εργαζοµένους οι οποίοι βρίσκονται 

πλησιέστερα στο σηµείο συνταξιοδότησης. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να 

παραµεληθεί το παλαιότερο προσωπικό, καθώς αυτό είναι το οποίο θα αποτελεί µια 

διαχρονική δεξαµενή γνώσεων µέχρι την αποχώρησή του.  

Επίσης, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των συστηµάτων διοίκησης γνώσης είναι 

απαραίτητο να «καταλαµβάνει» το σύνολο των οργανισµών, αλλά και να εστιάζει 

µέσω στοχευµένων πολιτικών και µέτρων στην αξιοποίηση και καλλιέργεια του 

νεότερου προσωπικού. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το νέο προσωπικό θα πρέπει να 

αποτελεί το γνώµονα σύµφωνα µε τον οποίο θα επιλέγονται τα µέσα (σύγχρονη 

πληροφορική τεχνολογία) για την καλλιέργεια και τη διάχυση της γνώσης εντός των 

οργανισµών, πράγµα το οποίο ενδεχοµένως σε ορισµένες περιπτώσεις να οδηγεί σε 

περιθωριοποίηση των παλαιοτέρων εργαζοµένων εξαιτίας της µη εξοικείωσης τους, 

για παράδειγµα, µε τις νέες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά, η εστίαση στο νέο προσωπικό 

εκτιµάται ότι θα αποφέρει περισσότερα οφέλη τα οποία θα αντισταθµίσουν το 

προκύπτον κόστος από τα προβλήµατα ενδεχόµενης περιθωριοποίησης των παλαιών 

υπαλλήλων. 
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Πρόταση 3 

 Η τρίτη πρόταση πηγάζει από το αποτέλεσµα ότι οι εργαζόµενοι µε υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης ανταποκρίνονται θετικότερα στα συστήµατα διοίκησης γνώσης 

και συνεπώς βελτιώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό την παραγωγικότητά τους. Συνεπώς, 

στη βάση αυτή, προτείνεται η δηµιουργία συνθηκών «δια βίου» εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εντός των οργανισµών, προκειµένου να αναβαθµίζεται συνεχώς το 

διανοητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων.  

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε µόνιµες πολιτικές εκπαίδευσης του προσωπικού, οι 

οποίες θα εστιάζουν πρωτίστως στους εργαζοµένους µε χαµηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης και δευτερευόντως σε εκείνους οι οποίοι κατέχουν κάποιον ανώτερο ή 

ανώτατο ακαδηµαϊκό τίτλο (απολυτήριο τεχνικής σχολής, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ). Η 

εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι ίσως προτιµότερο να διεξάγεται σε ώρες εκτός 

του ωραρίου εργασίας, µε την ταυτόχρονη παροχή κατάλληλων οικονοµικών 

κινήτρων, ενώ δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ανάγκη µόνο εργασιακά θέµατα, 

αλλά και θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς εκείνα είναι τα οποία διευρύνουν 

τον πνευµατικό ορίζοντα των ανθρώπων και αναβαθµίζουν το διανοητικό τους 

επίπεδο (Davenport & Prusak, 1998; Eisner, 1998). 

 

Πρόταση 4 

Η τέταρτη πρόταση βασίζεται στα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν 

µελετώντας το ρόλο των οµάδων εργασίας εντός των οργανισµών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλή εξειδίκευση. 

Ειδικότερα, οι οργανισµοί θα πρέπει να κατευθυνθούν στην µετεξέλιξη των οµάδων 

εργασίας τους στα πρότυπα της οµάδος εργασίας 1 της µελέτης περίπτωσης (ΟΣΕ 

Α.Ε.). Επιπρόσθετα, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της οµάδος 1, διαπιστώνουµε ότι 

αποτελείται από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 

υψηλό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας και καλό επικοινωνιακό κλίµα µεταξύ των 

στελεχών της, ενώ ανταποκρίνεται περισσότερο ικανοποιητικά από κάθε άλλη οµάδα 

στο σύστηµα διοίκησης γνώσης «ΕΓΥ» εµφανίζοντας παράλληλα υψηλότερη 

παραγωγικότητα.  

Στο πρότυπο αυτό, οι οργανισµοί θα πρέπει να ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στην 

εξειδίκευση των εργαζοµένων µέσα από ατοµικά προγράµµατα εξέλιξης της κάθε 

θέσης εργασίας – ατόµου, να οργανώσουν ένα γενικότερο σύστηµα αναβάθµισης του 
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εκπαιδευτικού επιπέδου των συµµετεχόντων, είτε ενδοεπιχειρησιακά (εβδοµάδες 

εκπαίδευσης για γενικά θέµατα), είτε εξωεπιχειρησιακά (εκπαιδευτικές εκδροµές 

συνδυάζοντας αναψυχή και εκπαίδευση), να βοηθήσουν καταλυτικά στην εκµάθηση 

ξένων γλωσσών των εργαζοµένων µέσα από την παροχή κινήτρων για φοίτηση σε 

κέντρα ξένων γλωσσών µε εξολοκλήρου κάλυψη των εξόδων από την επιχείρηση και 

τέλος να ενδυναµώσουν τις σχέσεις των στελεχών των οµάδων µέσα από 

οργανωµένες τακτικές ψυχαγωγικές συναντήσεις εκτός της επιχείρησης σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από συγγραφείς όπως οι Berger 

& Luckmann (1966),  Davenport  (1997) και Kransdorff (2006). 

 

Πρόταση 5 

Η πέµπτη πρόταση, κατ’ αναλογία µε την δεύτερη πρόταση για τη σχέση ετών 

προϋπηρεσίας και παραγωγικότητας, επικεντρώνεται στη σχέση ηλικίας εργαζοµένων 

και παραγωγικότητας. Με βάση τα ευρήµατα της διδακτορικής διατριβής, και παρότι 

η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει αντικρουόµενες απόψεις επί του θέµατος 

(McEvoy & Cascio, 1989; Rhodes, 1983; Salthouse & Maurer, 1996; Warr, 1994) 

παρατηρείται ότι στην παρούσα µελέτη η ηλικία συµβάλλει αρνητικά στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς, προτείνεται οι οργανισµοί να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους, αναφορικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων 

διοίκησης γνώσης, στο νεότερο ηλικιακά προσωπικό (κατ’ αναλογία µε την πρόταση 

τρία), καθώς αυτό αναµένεται να βελτιώσει σε σηµαντικότερο βαθµό την 

παραγωγικότητά του. 

 

Πρόταση 6 

Η έκτη πρόταση επικεντρώνεται στα στάδια του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» και αναδεικνύει τους τοµείς τους οποίους πρέπει οι 

οργανισµοί να εστιάσουν προκειµένου να πετύχουν τα βέλτιστα αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την παραγωγικότητα των εργαζοµένων.  

• Στάδιο 1 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Ειδικότερα, µε βάση τα συµπεράσµατα, από το πρώτο στάδιο του µοντέλου 

«ΕΓΥ», δηλαδή τη δηµιουργία chat-rooms, θετικά επηρεάζουν την παραγωγικότητα 

οι νέοι εργαζόµενοι, ο αυξηµένος δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης (µέχρι την τιµή 

1,5), όπως επίσης και το αυξηµένο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Συνεπώς 
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προκειµένου να έχει επιτυχία το στάδιο της δηµιουργίας δωµατίων επικοινωνίας για 

οµάδες ενδιαφέροντος πρέπει οι οργανισµοί:  

α) να στοχεύσουν στο νέο προσωπικό µέσα από προγράµµατα κατάρτισης 

αναφορικά µε την επικοινωνία στους χώρους εργασίας (σεµινάρια, παρουσιάσεις, 

οµιλίες και διαδραστικές ασκήσεις ανάπτυξης της επικοινωνιακής τακτικής). 

Επιπρόσθετα, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εργαζόµενοι νεαρής ηλικίας 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη διάθεση επικοινωνίας (Evans & Dansereau, 1991), 

τα στοχευµένα αυτά προγράµµατα κατάρτισης εκτιµάται ότι θα επιφέρουν καλύτερα 

επικοινωνιακά αποτελέσµατα.  

β) να διαµορφώσουν συντελεστές εργασιακής επιβάρυνσης µε τιµές από 1 έως 1,5 

ανασχεδιάζοντας τις θέσεις εργασίας κυρίως του νέου προσωπικού και αναζητώντας 

λύσεις εκτέλεσης των εργασιών µε σύγχρονα µέσα τα οποία βελτιώνουν τους χρόνους 

και αυξάνουν την παραγωγικότητα. Με τον τρόπο αυτό, εκτιµάται ότι το στάδιο της 

ανάπτυξης καναλιών επικοινωνίας ενδεχοµένως να αποτελεί µια διέξοδο για 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, καθώς οι τελευταίες δεν είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν στη διάρκεια του επιφορτισµένου εργασιακά ωραρίου (αυξηµένος 

συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης) και συνεπώς, ενδέχεται µε τον τρόπο αυτό να 

αποβεί χρηστικότερο στην δηµιουργία της ανεπίσηµης επικοινωνίας µεταξύ των 

εργαζοµένων.  

γ) να οργανώσουν µόνιµα εκπαιδευτικά προγράµµατα γενικότερης κατάρτισης των 

εργαζοµένων µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης προκειµένου να αναβαθµίσουν το 

διανοητικό τους επίπεδο. 

• Στάδιο 2 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Με βάση τα αποτελέσµατα από το δεύτερο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή 

τη δηµιουργία συναντήσεων για την ανταλλαγή άρρητης γνώσης, διαπιστώνουµε ότι 

θετικά επηρεάζουν την παραγωγικότητα η οµάδα εργασίας 1, το επίπεδο εκπαίδευσης 

και οι νεότεροι σε προϋπηρεσία εργαζόµενοι. Συνεπώς, προκειµένου να έχει επιτυχία 

το στάδιο της διοργάνωσης εσκεµµένων συναντήσεων για την ανταλλαγή άρρητης 

γνώσης οι οργανισµοί θα πρέπει:  

α) να δηµιουργήσουν οµάδες εργασίας µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, 

εκπαίδευσης και ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των µελών τους. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την απόλυτα εξειδικευµένη εκπαίδευση του προσωπικού µέσω 

σεµιναρίων στο αντικείµενο της εργασίας από ειδικούς. Επίσης, αναφορικά µε τη 
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δηµιουργία δεσµών µεταξύ των εργαζοµένων, οι οργανισµοί θα πρέπει να φροντίσουν 

και για την εξωεργασιακή κοινωνική επαφή των υπαλλήλων τους στοχεύοντας στην 

ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης, µέσω κυρίως της 

κοινής βίωσης εµπειριών (κοινές εκδροµές τα Σαββατοκύριακα µε ταυτόχρονη 

διοργάνωση δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την οµαδικότητα, όπως π.χ. Rafting).  

β) να οργανώσουν µόνιµα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αναβάθµιση του 

διανοητικού επιπέδου ιδιαίτερα των νέων υπαλλήλων, τα οποία θα καλύπτουν ένα 

ευρύ πεδίο γνώσεων. Συνεπώς, εκτιµάται ότι µε τα µέτρα αυτά οι οργανισµοί 

ενδέχεται να αναβαθµίσουν την αποτελεσµατικότητα του σταδίου της οργάνωσης 

συναντήσεων για την ανταλλαγή άρρητης γνώσης. 

• Στάδιο 3 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Αναφορικά µε το τρίτο στάδιο του µοντέλου, δηλαδή τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων εντός της επιχείρησης, διαπιστώνουµε ότι θετικά 

συµβάλλουν στην παραγωγικότητα η οµάδα εργασίας 3, αλλά και εκείνη η οµάδα 

εργασίας 2 η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες στο συγκρότηµα από το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε ο συντονισµός της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, για την οµάδα 3, 

µε βάση την γενική απόδοσή της στα πλαίσια της ανάπτυξης του µοντέλου «ΕΓΥ» 

εκτιµάται ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί το πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να 

δοµηθούν οι υπόλοιπες οµάδες ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσµατικό το στάδιο 

της διοργάνωσης των ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων. Ειδικότερα για την οµάδα 3 

αναφέρθηκαν ήδη τα δοµικά και λειτουργικά προβλήµατα τα οποία αντιµετώπιζε. 

Συνεπώς, εκτιµάται ότι οι ειδικότητα των υπαλλήλων ήταν η κινητήρια δύναµη η 

οποία ώθησε την παραγωγικότητά τους σε υψηλότερα επίπεδα µέσα από την 

επιµόρφωση σε εξειδικευµένα θέµατα.  

Συµπερασµατικά, προκειµένου οι επιχειρήσεις να πετύχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα στα πλαίσια των ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων θα πρέπει : 

α) να εστιάσουν στη βελτίωση της κατάρτισης του νέου προσωπικού για 

περισσότερες ώρες από τους παλαιούς, καθώς είναι περισσότερο δεκτικό σε 

πληροφορίες σχετικές µε το εργασιακό περιβάλλον και µπορεί να παρουσιάσει 

ταχύτερα και καλύτερα παραγωγικά αποτελέσµατα. Αντιστοίχως, πρέπει 

συµπληρωµατικά να εµπλουτιστεί ο ρόλος των παλαιών εργαζοµένων από τη θέση 

του εισηγητή στα ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια, γεγονός το οποίο, σύµφωνα µε τους 

Carson & Carson, (1993), Doering et al., (1983), Speller & Schumacher, (1975) 
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αναµένεται να ανορθώσει την οργανωσιακή δέσµευση των υπαλλήλων και να 

βελτιώσει το αίσθηµα σηµαντικότητας.  

β) να εστιάσουν στην εκπαίδευση των τεχνικών επαγγελµάτων τα οποία δεν 

απαιτούν πολύ µεγάλη εξειδίκευση (βαφείς, ξυλουργοί, σωληνουργοί κ.λ.π.), καθώς 

ενδέχεται εξαιτίας της µη απαίτησης συγκεκριµένων και πολύπλοκων γνώσεων να 

µην αποτελούν προτεραιότητα για περεταίρω εξέλιξη από πολλούς οργανισµούς.  

 

 

• Στάδιο 4 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Με βάση τα ευρήµατα από το τέταρτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ», δηλαδή την 

εκπαίδευση εκτός της επιχείρησης (εξωτερικό), διαπιστώνουµε ότι θετικά επηρεάζουν 

την παραγωγικότητα το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας και ο συντελεστής 

εργασιακής επιβάρυνσης. Συνεπώς, προκειµένου να έχει επιτυχία το στάδιο της 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό οι οργανισµοί θα πρέπει : 

α) να εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό που συµµετέχει θα πρέπει να γνωρίζει 

τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 

είτε µε ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια για την εκµάθηση για παράδειγµα των 

Αγγλικών, είτε µε την κάλυψη των εξόδων από τις επιχειρήσεις για την εκµάθηση 

µιας γλώσσας από τους εργαζοµένους κατά τις ώρες που δεν εργάζονται.  

β) να εξασφαλίζουν ότι ο συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

βρίσκεται µεταξύ 1 και 1,5, σύµφωνα µε αυτά που αναλύθηκαν παραπάνω (βλ. 

πρόταση 1).  

Γενικά ωστόσο, από τη µελέτη των αποτελεσµάτων διαπιστώνεται ότι το στάδιο 4 

οδήγησε στη µεγαλύτερη στατιστικά αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. 

Συνεπώς, εκτιµάται ότι οι οργανισµοί πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της 

διοργάνωσης δυναµικών µορφών εκπαίδευσης, στα πρότυπα του τετάρτου σταδίου.  

Φυσικά, δεν είναι δυνατό να εκπαιδεύεται προσωπικό σε µόνιµη βάση στο εξωτερικό, 

καθώς το κόστος για κάτι τέτοιο θα ήταν απαγορευτικό. Παρόλα αυτά, θα µπορούσε 

κυκλικά και προγραµµατισµένα να αποστέλλεται προσωπικό για συµµετοχή σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τόσο µε τη συµβολή των προµηθευτών 

των επιχειρήσεων, όσο και µε την συνεισφορά κρατικών φορέων (ΟΑΕ∆). Επίσης, 

αυτό το οποίο µπορούν να οργανώσουν  οι επιχειρήσεις, είναι βασικές, 

προγραµµατισµένες, τακτικές συναντήσεις εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος, 
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αλλά υπό την σκέπη της επιχείρησης και όχι των εργαζοµένων, µε στόχο την κοινή 

βίωση διαφορετικών εµπειριών και καταστάσεων, οι οποίες θα ενδυναµώσουν τόσο 

τις σχέσεις των µελών µεταξύ τους, όσο και τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους 

εργαζοµένους γενικότερα, (Meyer & Allen, 1997). 

• Στάδιο 5 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Αναφορικά µε το πέµπτο στάδιο του µοντέλου, δηλαδή τη διοργάνωση των 

εκθέσεων γνώσης εντός της επιχείρησης, διαπιστώνουµε ότι θετικά συµβάλλουν στην 

παραγωγικότητα η οµάδα εργασίας 2 και αρνητικά η οµάδα εργασίας 4. Ωστόσο, 

παρόλο που το στάδιο αυτό οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας εκτιµάται ότι δεν θα είναι δυνατή η διατύπωση οποιονδήποτε 

γενικών προτάσεων, καθώς τα συµπεράσµατα που προκύπτουν δεν µπορούν να 

γενικευτούν. 

• Στάδιο 6 του µοντέλου «ΕΓΥ» 

Τέλος, µε βάση τα συµπεράσµατα από το έκτο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ», 

δηλαδή την δηµιουργία δεξαµενών γνώσης, διαπιστώνουµε ότι θετικά επηρεάζουν 

την παραγωγικότητα ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης, η οµάδα εργασίας 1 και οι 

µικρές ηλικίες των εργαζοµένων. Συνεπώς, προκειµένου να έχει επιτυχία το στάδιο 

της δηµιουργίας των δεξαµενών γνώσης θα πρέπει : 

α) να εξασφαλίζουν ότι ο συντελεστής εργασιακής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

βρίσκεται µεταξύ των τιµών 1 και 1,5, σύµφωνα µε αυτά που αναλύθηκαν παραπάνω.  

β) να δηµιουργήσουν οµάδες εργασίας µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, 

εκπαίδευσης και ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των µελών τους. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την απόλυτα εξειδικευµένη εκπαίδευση του προσωπικού µέσω 

σεµιναρίων στο αντικείµενο της εργασίας από ειδικούς. Επίσης, αναφορικά µε τη 

δηµιουργία δεσµών µεταξύ των εργαζοµένων, οι οργανισµοί θα πρέπει να φροντίσουν 

και για την εξωεργασιακή κοινωνική επαφή των υπαλλήλων τους, στοχεύοντας στην 

ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης, µέσω κυρίως της 

κοινής βίωσης εµπειριών.  

γ) να εστιάσουν στην παροχή κινήτρων ώστε οι δεξαµενές γνώσης να 

χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα από το νέο προσωπικό. Τα κίνητρα 

αυτά θα µπορούσαν να είναι οικονοµικά, ηθικά ή και κίνητρα διευκολυµένης 

απουσίας από την εργασία προκειµένου να µελετηθούν σε βάθος ζητήµατα από τις 

δεξαµενές γνώσης.  
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Σηµαντικότερα, οι οργανισµοί εκτιµάται ότι πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση 

της εντατικοποίησης των ενεργειών για τον συνεχόµενο εµπλουτισµό των δεξαµενών 

γνώσεων, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την µετρήσιµη συµβολή του κάθε 

εργαζόµενου στην προσπάθεια αυτή. Μάλιστα οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα µαζικής αποχώρησης εργαζοµένων µπορούν να 

προχωρήσουν ένα στάδιο παραπέρα, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συνταξιοδότηση των εργαζοµένων την παράδοση ενός φύλλου συµβολής στο εν λόγω 

έργο, το οποίο θα κρίνεται από τις κατά τόπους οργανωσιακές ιεραρχίες. Επίσης, θα 

πρέπει να τίθεται ως στόχος από τους οργανισµούς, ο τακτικός απολογισµός-

παρουσίαση του έργου, σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό να 

πληροφορούνται όλοι οι εργαζόµενοι για τα νέα θέµατα τα οποία έχουν προστεθεί 

στις δεξαµενές γνώσης. Με αυτή λογική, προκειµένου να εξελιχθούν οι επιχειρήσεις 

σε µανθάνοντες οργανισµούς, είναι απαραίτητη η εντατικοποίηση των ενεργειών τους 

προς την κατεύθυνση της καταγραφής της άρρητης γνώσης των στελεχών τους και 

της µετατροπή της σε ρητές βάσεις δεδοµένων (Garvin, 1994). 

 

Πρόταση 7 

Η έβδοµη πρόταση της διδακτορικής διατριβής σχετίζεται µε το δείκτη διοίκησης 

γνώσης. Με βάση τα αποτελέσµατα, για τους τεχνίτες η διαφοροποίηση (βελτίωση) 

του δείκτη διοίκησης γνώσης µεταξύ της πρώτης (2004) και της δεύτερης (2008) 

µέτρησης επηρεάζεται θετικά από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων, αλλά 

και από οµάδες εργασίας στα πρότυπα της οµάδας 1. Συνεπώς, οι οργανισµοί 

προκειµένου µέσα από µοντέλα διοίκησης γνώσης να αναβαθµίσουν το δείκτη 

διοίκησης γνώσης τους θα πρέπει : 

α) να εστιάσουν στην εκπαίδευση-κατάρτιση του προσωπικού, δηµιουργώντας 

εργαζόµενους µε ανώτερο διανοητικό επίπεδο, µε τη βοήθεια προγραµµάτων γενικής 

εκπαίδευσης, εκτός ωραρίου εργασίας, µε την ταυτόχρονη παροχή οικονοµικών 

κινήτρων. 

β) να δηµιουργήσουν οµάδες εργασίας µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, 

εκπαίδευσης, αλλά και ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των µελών τους. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την απόλυτα εξειδικευµένη εκπαίδευση του προσωπικού µέσω 

σεµιναρίων στο αντικείµενο της εργασίας από ειδικούς. Επίσης, αναφορικά µε τη 

δηµιουργία δεσµών µεταξύ των εργαζοµένων, οι οργανισµοί θα πρέπει να φροντίσουν 
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και για την εξωεργασιακή κοινωνική επαφή των υπαλλήλων τους στοχεύοντας στην 

ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης, µέσω κυρίως της 

κοινής βίωσης εµπειριών. 

Αντίστοιχα, για την περίπτωση των στελεχών, ο δείκτης διοίκησης γνώσης 

επηρεάζεται θετικά από το επίπεδο εκπαίδευσης και από την χαµηλότερη ηλικία των 

εργαζοµένων. Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή τα µέτρα που προτείνονται είναι 

ανάλογα µε τα µέτρα που προτείνονται για την περίπτωση των τεχνιτών. 

Πιο σηµαντικά, από τη µελέτη των αποτελεσµάτων διαπιστώνουµε ότι η µεταβολή 

για κάθε ένα επιµέρους τµήµα, από τα οποία αποτελείται ο συνολικός δείκτης 

διοίκησης γνώσης µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004), δηλαδή η µεταβολή των 

τµηµάτων α) λήψης γνώσης (Get), β) χρήσης γνώσης (Use), γ) µάθησης (Learn), δ) 

συνεισφοράς στη γνώση (Contribute), ε) αποτίµησης της γνώσης (Assess), στ) 

δόµησης/διατήρησης της γνώσης (Build/Sustain) και ζ) αποεπένδυσης της γνώσης 

(Divest), τόσο για στελέχη, όσο και για τους τεχνίτες, επηρεάζεται θετικά από το 

ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης και αρνητικά από την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

(µεγαλύτερη ηλικία και έτη προϋπηρεσίας σηµαίνει µεγαλύτερη αρνητική επίδραση). 

Συνεπώς, οι οργανισµοί θα πρέπει να εστιάσουν ιδιαίτερα στο νέο προσωπικό και 

ταυτόχρονα να διασφαλίζουν συνθήκες δια βίου εκπαίδευσης προκειµένου να 

διαθέτουν εργαζόµενους µε υψηλό διανοητικό επίπεδο.  

Σηµαντικότερα, οι διοικήσεις των οργανισµών είναι απαραίτητο να στραφούν στην 

βελτίωση εκείνων των επιµέρους τµηµάτων τα οποία σύµφωνα µε γενικό δείκτη 

διοίκησης γνώσης παρουσιάζουν χαµηλότερους δείκτες. ∆ηλαδή, ιδιαίτερα για το νέο 

προσωπικό, είναι απαραίτητη η βελτίωση των σταδίων της λήψης γνώσης, της 

χρήσης γνώσης και της µάθησης, όπως επίσης και του σταδίου της αποεπένδυσης της 

γνώσης. Συγκεκριµένα, είναι απαραίτητη η τροποποίηση των συστηµάτων λήψης 

γνώσης και διαθεσιµότητάς τους στην επιχείρηση, σε όλα τα επίπεδα.   

Ειδικότερα, η λήψη της γνώσης είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε τη δηµιουργία 

περισσότερων σηµείων εισόδου γνώσης, όπως καταγραφικά υπολογιστικά συστήµατα 

και συστήµατα άµεσης επικοινωνίας µε τα τµήµατα τεχνικής υποστήριξης των 

προµηθευτών του εκάστοτε υλικού (Gray, 2001; Liebowitz & Megbolugbe, 2003).  

Επιπλέον, η βελτίωση της χρήσης της γνώσης είναι δυνατόν να αναβαθµιστεί µε 

την αδιάλειπτη εφαρµογή των µεθόδων που προτείνονται από εξωεπιχειρηµατικά 

εξειδικευµένα κέντρα (π.χ. προµηθευτές) για εργασίες που εκτελούνται καθηµερινά. 
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Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόµενοι ενδέχεται πολύ πιο εύκολα να «αναγκαστούν» να 

αποχωριστούν παλαιές πρακτικές, «πατέντες» οι οποίες πιθανώς να µην απέδιδαν τα 

µέγιστα και να προσαρµοστούν σε λύσεις, οι οποίες θα µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως αρτιότερες και αποδοτικότερες. Στη διεθνή θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία 

αυτό ακριβώς το ζήτηµα πραγµατεύεται και ο Argyris (1992;1992), εισάγοντας την 

έννοια της µάθησης µέσα από τη διαδικασία διπλού βρόγχου (double loop learning). 

Ωστόσο όµως, πριν από αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχει γίνει η αξιολόγηση των 

µεθόδων εκτέλεσης που ήδη χρησιµοποιούνται για διάφορες εργασίες, µε γνώµονα 

πάντα την εξοικονόµηση χρόνου και πόρων σύµφωνα µε τον Huber (1991).  

Στην ίδια λογική, η µάθηση είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε την συνεχόµενη επαφή 

και ενασχόληση του προσωπικού µε τις νέες εργασιακές µεθόδους που πιθανώς θα 

υιοθετηθούν από τους οργανισµούς, αφήνοντας όµως κάθε φορά την προσωπική 

συµβολή να εµπλουτίζει το νέο αντικείµενο. Ο εµπλουτισµός αυτός ενδέχεται να 

συµβάλλει ταυτόχρονα και στην διατήρηση των συγκεκριµένων µεθοδολογιών στην 

επιχείρηση, αλλά και στην επέκτασή και «διαιώνισή τους» ως εργασιακούς 

αλγορίθµους ενσωµατωµένους στην επιχειρηµατική κουλτούρα (Davenport, 1994) . 

Με άλλα λόγια, πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση νέων µεθόδων εργασίας (νέες 

µέθοδοι εκτέλεσης των εργασιών µε έµφαση στη νέα τεχνολογία) και ο εµπλουτισµός 

τους µε την προσωπική συµβολή των εργαζοµένων (Kransdorff, 1998).  

Αναφορικά µε το στάδιο της αποεπένδυσης της γνώσης, το οποίο ιδιαίτερα στο 

τεχνικό προσωπικό, µε βάση τη µελέτη του ΟΣΕ, παρουσιάζεται να εµφανίζει χαµηλό 

δείκτη, εκτιµάται ότι πρέπει οι οργανισµοί να σχεδιάσουν νέες πολιτικές, οι οποίες θα 

αφορούν στον τρόπο συµπεριφοράς των οµάδων εργαζοµένων, συλλογικά και 

ατοµικά, όταν αντιµετωπίζουν αποχωρήσεις προσωπικού, είτε λόγω 

συνταξιοδότησης, είτε λόγω εθελουσίας αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος. Στην 

µεν πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητη η υποχρεωτική συµβολή του εργαζόµενου 

στις δεξαµενές γνώσης, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω (πρόταση 6-στάδιο 6ο), ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση, πριν από κάθε αποχώρηση, θα πρέπει να ζητείται από τον 

εργαζόµενο ένα διάστηµα παραµονής προκειµένου να συµβάλλει στην δηµιουργία 

ενός «προσωπικού αρχείου παρακαταθήκης γνώσης», το οποίο στη συνέχεια µε την 

κατάλληλη επεξεργασία από την οµάδα ειδικών, θα ενσωµατωθεί στις δεξαµενές 

γνώσεις της επιχείρησης (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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Πρόταση 8 

Η όγδοη πρόταση της διδακτορικής διατριβής σχετίζεται µε το δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία. Με βάση τα αποτελέσµατα, για τους τεχνίτες η 

διαφοροποίηση (βελτίωση) του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία µεταξύ της 

πρώτης (2004) και της δεύτερης (2008) µέτρησης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του 

µοντέλου «ΕΓΥ», επηρεάζεται θετικά από τη µικρότερη ηλικία των εργαζοµένων και 

τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιώσουν 

την ικανοποίηση από την εργασία των εργαζοµένων µέσα από προγράµµατα 

διοίκησης γνώσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στο νέο προσωπικό.  

Ειδικότερα, οι οργανισµοί θα πρέπει να ενισχύσουν τους τέσσερις παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου των Wood, et al.,  (1986). ∆ηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουν την 

κατακόρυφη ροή πληροφοριών σε σχέση µε τα επίπεδα απόδοσης των εργαζοµένων, 

αλλά και να φροντίσουν για τον επανασχεδιασµό των εργασιών στα τµήµατα, 

δηµιουργώντας καθήκοντα µε ευρύτερο αντικείµενο, ικανοποιητική ποικιλία και 

ενδιαφέρον (Wheatley, 1994). Επίσης θα πρέπει να φροντίσουν να δίδεται η ευκαιρία 

στους εργαζόµενους είτε να ολοκληρώνουν το έργο το οποίο έχουν αναλάβει, είτε 

όταν δεν έχουν την ευκαιρία αυτή, να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξή 

του και να αποτιµήσουν την ατοµική συµβολή (Alee, 2002; Probst  1997).  Ακόµη, θα 

πρέπει να εφαρµόζουν δίκαια και ταυτόχρονα απλοποιηµένα συστήµατα αµοιβών µε  

την παροχή αναλόγων κινήτρων για την επίτευξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών 

στόχων αλλά και να φροντίζουν για την δηµιουργία κλίµατος εργασιακής ασφάλειας 

και σταθερότητας. 

 

Πρόταση 9 

Η ένατη πρόταση της διδακτορικής διατριβής αναφέρεται γενικά στο σχεδιασµό 

και την εφαρµογή των συστηµάτων διοίκησης γνώσης µε τη βοήθεια της 

πληροφορικής τεχνολογίας. Ειδικότερα οι οργανισµοί, στη βάση του υβριδικού 

παραδείγµατος της διοίκησης γνώσης, πρέπει να προχωρήσουν στο σχεδιασµό και 

την δόµηση πληροφοριακών συστηµάτων γενικευµένης διοίκησης γνώσης, µε 

κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στον κάθε εργαζόµενο ανάλογα µε το ιεραρχικό 

επίπεδο στο οποίο εργάζεται. Τα πληροφοριακά αυτά συστήµατα θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν θέσεις πρόσβασης για όλες τις θέσεις εργασίας, ενώ η 
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λειτουργικότητά τους θα πρέπει να εστιάζεται στην συντήρηση και την εξέλιξη των 

δεξαµενών γνώσεων των οργανισµών.  

Επίσης βασικό χαρακτηριστικό των πληροφοριακών συστηµάτων θα πρέπει να 

είναι η εύκολη χρήση και πρόσβαση, ώστε να είναι ελκυστικό στο σύνολο των 

εργαζοµένων, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η ευκολία καταχώρησης και διάχυσης 

των  πληροφοριών σχετικές µε την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε πολιτική των οργανισµών, σε ότι αφορά την εφαρµογή ενός τέτοιου 

εγχειρήµατος, πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή κατάλληλων κινήτρων στον 

κάθε εργαζόµενο (οικονοµικών και µη), προκειµένου να συµµετέχει ενεργά και 

διαδραστικά στην κατασκευή και εξέλιξη ενός πληροφοριακού συστήµατος 

διοίκησης γνώσης. 

 

Πρόταση 10 

Ως δέκατη πρόταση εκφράζεται η ανάγκη λειτουργίας του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» σε µόνιµη βάση, εντός των 

οργανισµών, ώστε να υφίσταται η πλήρης ενσωµάτωση του στην κουλτούρα της 

επιχείρησης, καθώς µε βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, το µοντέλο βελτίωσε 

σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Επίσης, η 

«µόνιµη» εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ» αναµένεται να καταστήσει την καταγραφή 

και διάχυση της γνώσης ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας των 

εργαζοµένων. Για το λόγο αυτό το µοντέλο πρέπει να τροποποιηθεί στη βάση µιας 

µόνιµης παρουσίας του στην επιχειρηµατική πρακτική. Η τροποποίηση πρέπει να 

επικεντρωθεί στο διαδικαστικό ανασχεδιασµό - αναβάθµιση εκείνων των βηµάτων, 

τα οποία παρείχαν τη µικρότερη αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, 

µέσα από ενίσχυσή τους µε επιπλέον αποτελεσµατικότερες διαδικασίες διάχυσης 

γνώσης.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (συγκεντρωτικός πίνακας µεταβολών 

παραγωγικότητας 7.3), τα λιγότερο αποδοτικά στάδια του µοντέλου αποτελούν το 

στάδιο 3 και το στάδιο 5, δηλαδή το στάδιο των ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων και 

το στάδιο της διοργάνωσης των εκθέσεων γνώσης. Βέβαια εξαιρείται το πρώτο 

στάδιο του µοντέλου, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά 

την πρώτη προσπάθεια διάνοιξης διαύλων επικοινωνίας µεταξύ νέων και παλαιών 

υπαλλήλων, µη στοχεύοντας άµεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας. Συνεπώς, 
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εκτιµάται ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο τρόπος διεξαγωγής των σεµιναρίων, να 

αποκτήσει έναν περισσότερο επίσηµο χαρακτήρα και να εµπλουτιστεί µε πρακτικό 

εξεταστικό µέρος, εισάγοντας την πρακτική εκπαίδευση απευθείας πάνω στα 

αντικείµενα παραγωγής, παράγοντες που σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά 

και µε βάση επίσης τα πρότυπα του υβριδικού παραδείγµατος (σχήµα 4.1), 

συµβάλλουν στην καλύτερη αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

(Barrett & O’ Connell, 2001; Daerden et al., 2006 ; U.S. General Accounting Office 

(GAO), 1990).  

Επιπρόσθετα, το στάδιο της διοργάνωσης εκθέσεων γνώσης, θα πρέπει να 

ενισχυθεί µε επιπλέον διαδραστικές παρουσιάσεις µεταξύ των εργαζοµένων, 

εγκαταλείποντας µόνο τον χαρακτήρα της µονόπλευρης επικοινωνίας (απλής 

παρουσίασης), στοχεύοντας στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για το πώς κάτι θα 

πρέπει να γίνει καλύτερο από ότι είναι  (Quinn, 1992). 

 

Πρόταση 11 

Τέλος, ως ενδέκατη πρόταση, η παρούσα διδακτορική διατριβή µέσα από την 

δηµιουργία και εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής 

Υποκίνησης» προτείνει ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο 

µέλλον από άλλους ερευνητές. Ειδικότερα, το µοντέλο «ΕΓΥ» που προτείνεται θα 

πρέπει να εφαρµοστεί και σε άλλες επιχειρήσεις προκειµένου να τεκµηριωθεί η 

αποτελεσµατικότητά του σε πληρέστερο βαθµό. Συνεπώς η ακαδηµαϊκή κοινότητα 

έχει την ευκαιρία να διερευνήσει και να διαπιστώσει την αποτελεσµατικότητα ενός 

συστήµατος διοίκησης γνώσης σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων, τόσο στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όσο και σε άλλους παράγοντες όπως είναι η 

ικανοποίηση από την εργασία. Επιπρόσθετα το µοντέλο «ΕΓΥ» θα πρέπει να τεθεί 

στην κρίση των ερευνητών ώστε να τροποποιηθεί ή να διαµορφωθεί κατάλληλα 

προκειµένου να επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσµατα. 
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8.4 Κοστολόγηση επενδυτικών προτάσεων και ανάλυση κόστους-

οφέλους 

 

Οι προτάσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο αποκτούν 

πρακτική σηµασία µόνο εφόσον µπορεί να αιτιολογηθεί η δυνατότητα εφαρµογής 

τους από τους οργανισµούς. Στη λογική αυτή, στην παρούσα υποενότητα 

παρουσιάζεται, στο πρώτο µέρος, η κοστολόγηση των προτάσεων εκείνων οι οποίες 

µπορεί να θεωρηθεί ότι κοστολογούνται ειδικά για τη συγκεκριµένη µελέτη 

περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.), δείχνοντας παράλληλα τη λογική µιας βασικής 

κοστολόγησης αντίστοιχων προτάσεων οι οποίες δύνανται να εφαρµοστούν σε 

άλλους οργανισµούς. Επίσης, στο πρώτο µέρος υπολογίζεται το κόστος µιας 

συγκεντρωτικής πρότασης της διατριβής, η οποία είναι ο ταυτόχρονος συνδυασµός 

όλων των επιµέρους προτάσεων. Στο δεύτερο µέρος της υποενότητας εξετάζεται η 

σκοπιµότητα εφαρµογής της τελικής συνδυασµένης πρότασης, ως επένδυση, στη 

µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ ΑΕ) µέσα από µια ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit 

analysis).  

Ειδικότερα, αναφορικά µε το πρώτο µέρος της υποενόητας (παρ. 8.4.1), η 

κοστολόγηση των προτάσεων που διατυπώνονται λαµβάνει υπόψη της τόσο το 

µελλοντικό ρόλο του οργανισµού, µέσα από το πρίσµα της παρούσας οικονοµικής 

κατάστασης, όσο και την προσπάθεια εξυγίανσης η οποία ξεκίνησε από το τέλος του 

έτους 2010 (ΝΟΜΟΣ 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄ 188/04.11.2010)). Συνεπώς οι παραδοχές 

στις οποίες βασίζεται η κοστολόγηση, αφενός, και η ανάλυση κόστους-οφέλους, 

αφετέρου, περιλαµβάνουν α) τη µείωση του προσωπικού του οργανισµού στους 3.500 

εργαζοµένους, β) την αυστηρό περιορισµό της επιχορήγησης από το κράτος στα 50 

εκ. € κάθε έτος, συνολικά για τον όµιλο του ΟΣΕ, γ) την ολική απαλοιφή του χρέους 

του οργανισµού και τη µεταφορά του στο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης µε 

ταυτόχρονη µεταφορά κυριότητας του µεγαλύτερου µέρους της ακίνητης περιουσίας 

του ΟΣΕ στο κράτος, και δ) την περικοπή όλων των ζηµιογόνων δροµολογίων µε την 

ταυτόχρονη δέσµευση από τις διοικήσεις ότι ο οργανισµός θα παρουσιάσει άµεσα, 

τουλάχιστον ισοσκελισµένους ισολογισµούς. 

Μετά τον πίνακα κοστολόγησης της κάθε πρότασης ακολουθεί µια εκτίµηση της 

αναµενόµενης αποδοτικότητας που προκύπτει από την εφαρµογή της.  Η 

αναµενόµενη αποδοτικότητα εξαιτίας της εφαρµογής της πρότασης ουσιαστικά 

αφορά στην βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση 
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στην αντίστοιχη βελτίωση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών. ∆ηλαδή για κάθε 

πρόταση υπολογίζεται το κόστος το οποίο εκτιµάται ότι θα επιφέρει στον οργανισµό, 

αλλά και το προσδοκώµενο όφελος από την αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων.  

Συνοπτικά οι προτάσεις οι οποίες δύνανται να κοστολογηθούν είναι : 

 

• Πρόταση 1η : Η εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης 

για τη µελέτη περίπτωσης. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει γενικά θέµατα 

ενδιαφέροντος αλλά και θέµατα επικαιρότητας. 

• Πρόταση 2η : Η εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος εκπαίδευσης στις 

ξένες γλώσσες. 

• Πρόταση 3η : Η εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος εκπαίδευσης εντός 

των επιχειρήσεων σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε τη φύση της 

εργασίας. 

• Πρόταση 4η : Η εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος εκπαίδευσης εκτός 

της επιχείρησης για τη µελέτη περίπτωσης. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει 

θέµατα σχετιζόµενα µε τις εργασίες των υπαλλήλων (οργάνωση σε οµάδες 

εργαζοµένων) και θα πραγµατοποιείται εκτός της επιχείρησης. 

• Πρόταση 5η : Η δόµηση και η εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος 

διοίκησης γνώσης για το σύνολο του οργανισµού – µελέτη περίπτωσης. 

• Πρόταση 6η : Η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης σε ολόκληρη την 

επιχείρηση. 

• Πρόταση 7η : Η δηµιουργία περιβάλλοντος βίωσης κοινών εµπειριών και 

ερεθισµάτων για την βελτίωση της συνοχής και της οργανωσιακής 

δέσµευσης των εργαζοµένων. 

• Πρόταση 8η : Συνδυασµός όλων των παραπάνω προτάσεων. 

 

Στο δεύτερο µέρος της υποενόητας (παρ. 8.4.2) παρουσιάζεται η ανάλυση κόστους –

οφέλους της τελικής συνδυασµένης πρότασης (πρόταση 8) τα σηµαντικότερα στάδια 

της οποία είναι: 

α) Καθορισµός της διάρκειας ζωής της επένδυσης/ του έργου (περίοδος 

ανάλυσης)  



 
305 

 

β) Προσδιορισµός όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών µίας 

δεδοµένης επένδυσης /πρότασης /επιλογής  

γ) Εκτίµηση όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών µίας 

δεδοµένης επένδυσης/ πρότασης/ επιλογής (απόδοση χρηµατικών αξιών)  

δ) Κατάρτιση των ταµειακών ροών για την περίοδο ανάλυσης  

ε) Αναγωγή των ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες  

στ) Υπολογισµός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value – NPV) 

ζ) Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της προτιµώµενης 

επιλογής. 

Η εκτίµηση της σκοπιµότητας της επένδυσης (υλοποίηση ή µη της πρότασης 8) 

πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ), από όπου 

συνάγεται το συµπέρασµα ότι η επένδυση της υλοποίησης της πρότασης οκτώ είναι 

οικονοµικά σκόπιµη και ωφέλιµη για τον οργανισµό-µελέτη περίπτωσης.  

 

8.4.1 Κοστολόγηση επενδυτικών προτάσεων 
 

Πρόταση 1η.  

Η πρώτη πρόταση, όπως ειπώθηκε, αφορά στην εφαρµογή ενός µόνιµου 

συστήµατος δια βίου εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού, το οποίο 

προσδιορίζεται στους 3.500 εργαζοµένους. Το σύστηµα αυτό της εκπαίδευσης, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (κεφ. 7) και συµπεράσµατα (παρ. 8.1) από την 

παρούσα διδακτορική διατριβή, εκτιµάται µε βάση και την εµπειρία του συγγραφέα, 

ότι είναι σε θέση να αποτελέσει παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων. 

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ) προτείνεται η 

εφαρµογή ενός συστήµατος εκπαίδευσης µε τη σύναψη σύµβασης µε εξωτερικό οίκο 

εκπαίδευσης προσωπικού. Σύµφωνα επίσης µε κάποια ήδη λειτουργούντα και 

επιτυχηµένα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζοµένων του ΟΣΕ,  

προτείνεται η εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων  δύο φορές την εβδοµάδα, για δύο 

ώρες κάθε φορά, σε υπερωριακή απασχόληση, ως ένα κίνητρο για τη συµµετοχή 

τους. Ωστόσο η συµµετοχή δεν θα είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση θα πραγµατοποιείται στους ειδικούς χώρους που διαθέτει 

σε κάθε συγκρότηµα ο ΟΣΕ Α.Ε. 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πίν. 8.2): 

• Συχνότητα εκπαίδευσης: 2 φορές ανά εβδοµάδα 

• Ώρες εκπαίδευσης: 2 ώρες κάθε φορά 

• Σύνολο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο και µήνα: 16 ώρες 

• Κόστος υπερωριακής ώρας: 9€ 

• Κόστος υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόµενο και µήνα: 144€ 

Πίνακας 8.2: Η κοστολόγηση της πρώτης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο 
Συνολικό κόστος  

(3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο κόστος υπερωριών (τιµές 

λογιστηρίου ΟΣΕ) 
1.728 € 6.048.000,00 € 

Ετήσιο κόστος εκπαίδευσης  
(µέση ετήσια τιµή από 5 µεγάλους οµίλους 

εκπαίδευσης ενηλίκων) 
500,00 € 1.750.000,00 € 

Ετήσιο κόστος διοίκησης  
(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

230,00 € 805.000,00 € 

Κόστος συντονισµού του προγράµµατος 
εκπαίδευσης  

(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 
απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 

43 € 150.500,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 1  8.753.500,00 € 

 

Για τον καθορισµό των στοιχείων κόστους εκπαίδευσης λήφθηκαν στοιχεία και 

προσφορές από πέντε µεγάλους οµίλους εκπαίδευσης ενηλίκων. Η τιµή ανά 

εργαζόµενο που χρησιµοποιείται στον πίνακα 8.2 είναι η µέση τιµή των πέντε 

εκπαιδευτικών  οµίλων. 

Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής (κεφ. 7 

και παρ. 8.1), το ανώτερο επίπεδο γενικής εκπαίδευσης επηρεάζει θετικά την 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς, εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µονίµου 

συστήµατος εκπαίδευσης αναµένεται να επιφέρει αύξηση της συνολικής 

παραγωγικότητας. Ωστόσο το ποσοστό της αύξησης της παραγωγικότητας δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια, και επιπλέον δεν υπάρχουν 

βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες να προσδιορίζουν το ποσοστό της αύξησης της 

παραγωγικότητας ανά χρονική περίοδο, καθώς το µέτρο απαιτεί µεγάλους χρόνους 

εφαρµογής για την διαπίστωση στατιστικά σηµαντικών διαφορών. Εντούτοις όµως, η 

πολυετής προσωπική εµπειρία του συγγραφέα, η γνώση των ιδιαιτεροτήτων του 

προσωπικού του ΟΣΕ, και οι συζητήσεις επί του θέµατος µε πολύ έµπειρα στελέχη 

του οργανισµού (ανοιχτές συνεντεύξεις) οδηγούν στην εκτίµηση ότι η αύξηση της 
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παραγωγικότητας ανά έτος δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 4%, αλλά ούτε και 

µεγαλύτερη από 8%.  

 

Πρόταση 2η.  

Η δεύτερη πρόταση, αφορά στην εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος εκµάθησης 

ξένων γλωσσών στο σύνολο του προσωπικού. Το σύστηµα εκµάθησης ξένων 

γλωσσών ενδέχεται να είναι σε θέση να βελτιώσει την παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων και να δηµιουργήσει κυψέλες γνώσης στα πρότυπα της πρώτης οµάδας 

εργασίας της µελέτης περίπτωσης (οµάδα 1), η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας. 

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης προτείνεται η εφαρµογή 

ενός συστήµατος εκµάθησης ξένων γλωσσών µε τη σύναψη σύµβασης µε εξωτερικό 

οίκο εκπαίδευσης. Με βάση πρότυπα εκπαίδευσης στις ξένες γλώσσες προσωπικού 

άλλων εταιριών από την Ελλάδα, τα πρότυπα εκπαίδευσης που υιοθετούν 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών για ενήλικες, αλλά και την εµπειρία του συγγραφέα, 

προτείνεται η εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων  για δύο  ώρες κάθε φορά, εντός 

του κανονικού ωραρίου. Ως κίνητρο συµµετοχής προτείνεται η χορήγηση ενός 

επιδόµατος 250 € κάθε πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου, µε την προϋπόθεση 

ότι ο εκπαιδευόµενος έχει συµµετάσχει τουλάχιστον στα δύο τρία των µαθηµάτων. 

Αντίστοιχη επιδοµατική πολιτική έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν µε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Η συµµετοχή δεν θα είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση θα πραγµατοποιείται στους ειδικούς χώρους που διαθέτει 

σε κάθε συγκρότηµα ο ΟΣΕ Α.Ε. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πίν. 8.3): 
 

Πίνακας 8.3: Η κοστολόγηση της δεύτερης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο Συνολικό κόστος  
(3.500 εργαζόµενοι) 

Ετήσιο κόστος εκπαίδευσης  
(µέση ετήσια τιµή από 4 µεγάλους οµίλους 

εκπαίδευσης σε ξένες γλώσσες) 
600,00 € 2.100.000,00 € 

Ετήσιο κίνητρο συµµετοχής 250,00 € 875.000,00 € 
Ετήσιο κόστος διοίκησης  

(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

230,00 € 805.000,00 € 

Κόστος συντονισµού του 
προγράµµατος εκπαίδευσης 

(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 
απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 

43 € 150.500,00 € 

   

Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 2  3.930.500,00 € 
 
Παρατήρηση:  Συχνότητα εκπαίδευσης: 2 ώρες ανά εβδοµάδα (σε συνεχόµενο ωράριο) 
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Για τον καθορισµό των στοιχείων κόστους εκπαίδευσης των εργαζοµένων στις 

ξένες γλώσσες λήφθηκαν στοιχεία και προσφορές από τέσσερις µεγάλους οµίλους 

φροντιστηρίων ενηλίκων. Η τιµή ανά εργαζόµενο που χρησιµοποιείται στον πίνακα 

8.3 είναι η µέση τιµή των τεσσάρων εκπαιδευτικών  οµίλων. 

Με γνώµονα τα συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής (παρ. 8.1 και 8.2), η 

γνώση της ξένης γλώσσας επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Συνεπώς, εκτιµάται ότι η λειτουργία του µόνιµου συστήµατος εκµάθησης γλωσσών 

θα βελτιώσει την παραγωγικότητα κυρίως εκείνων των οµάδων οι οποίες λειτουργούν 

στα πρότυπα της οµάδας ένα. ∆ηλαδή οµάδες µε υψηλή εξειδίκευση και 

σηµαντικότητα καθηκόντων. Συµπερασµατικά, η πολυετής προσωπική εµπειρία του 

συγγραφέα, η γνώση των ιδιαιτεροτήτων του προσωπικού του ΟΣΕ, και οι 

συζητήσεις επί του θέµατος µε πολύ έµπειρα στελέχη του οργανισµού (ανοιχτές 

συνεντεύξεις) οδηγούν στην εκτίµηση ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ανά έτος 

δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 5%, αλλά ούτε και µεγαλύτερη από 10%.  

 

Πρόταση 3η.  

Η τρίτη πρόταση αφορά στην εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος διεξαγωγής 

ενδο-επιχειρησιακών σεµιναρίων πάνω σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την  

εργασία. Είναι αυτονόητο όµως, ότι εξαιτίας του µεγάλου εύρους των ειδικοτήτων 

των τεχνιτών αλλά και των εκτελούµενων εργασιών, προκύπτει η ανάγκη για µια 

περισσότερο ευρεία οµαδοποίηση των θεµάτων που θα διδάσκονται στα σεµινάρια 

αυτής της πρότασης. Ωστόσο, και πάλι ο αριθµός των διαφορετικών εκπαιδευτών που 

θα χρησιµοποιηθούν είναι µεγάλος, αυξάνοντας παράλληλα και το κόστος 

εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο.  

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ) προτείνεται η 

εφαρµογή ενός συστήµατος εκπαίδευσης µε τη σύναψη σύµβασης µε εξωτερικό οίκο 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  Επίσης, στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί η δυσκολία 

εξεύρεσης «πρόθυµων» οίκων εκπαίδευσης προσωπικού εξαιτίας της εξαιρετικά 

ευρείας απαιτούµενης κλίµακας ειδικοτήτων εκπαιδευτών. Ειδικότερα, για την 

κοστολόγηση της συγκεκριµένης πρότασης, κατέστη αναγκαία η αναζήτηση πέντε 

κατάλληλων οίκων εκπαίδευσης από το εξωτερικό. 

Με βάση τα πρότυπα εκπαίδευσης που ισχύουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (πηγή : 

Eurobarometer) προτείνεται η ενδο-επιχειρησιακή  εκπαίδευση όλων των 
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εργαζοµένων  να εφαρµόζεται δύο φορές την εβδοµάδα, για δύο ώρες κάθε φορά, σε 

υπερωριακή απασχόληση, ως ένα κίνητρο για τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Η 

συµµετοχή δεν θα είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση 

θα πραγµατοποιείται στους ειδικούς χώρους που διαθέτει σε κάθε συγκρότηµα ο ΟΣΕ 

Α.Ε. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πίν. 8.4): 

• Συχνότητα εκπαίδευσης: 2 φορές ανά εβδοµάδα 

• Ώρες εκπαίδευσης: 2 ώρες κάθε φορά 

• Σύνολο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο και µήνα: 16 ώρες 

• Κόστος υπερωριακής ώρας: 9€ 

• Κόστος υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόµενο και µήνα: 144€ 
 

Πίνακας 8.4: Η κοστολόγηση της τρίτης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο 
Συνολικό κόστος  

(3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο κόστος υπερωριών 1.728 € 6.048.000,00 € 
Ετήσιο κόστος εκπαίδευσης  

(µέση ετήσια τιµή από 5 µεγάλους οµίλους 
εκπαίδευσης ενηλίκων) 

900,00 € 3.150.000,00 € 

Ετήσιο κόστος διοίκησης  
(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση) 

230,00 € 805.000,00 € 

Κόστος συντονισµού του προγράµµατος 
εκπαίδευσης  

(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 
απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 

43 € 150.500,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 3  10.153.500,00 € 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής 

(αποτελεσµατικότητα του σταδίου 3 του µοντέλου «ΕΓΥ» πίνακες 7.1-7.3 & 

υποενότητα 8.1), τις βιβλιογραφικές πηγές (Ballot et al., 2006; Bartel, 1994; Bishop, 

1994; Conti, 2005), αλλά και ανοιχτές συνεντεύξεις έµπειρων στελεχών του ΟΣΕ, 

εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µονίµου συστήµατος εκπαίδευσης  επί θεµάτων που 

σχετίζονται µε την εργασία αναµένεται να επιφέρει αύξηση της συνολικής 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων από 10 έως 15%. 

 

Πρόταση 4η.  

Η τέταρτη πρόταση, αφορά στην εφαρµογή ενός µόνιµου συστήµατος εκπαίδευσης 

του προσωπικού εκτός της επιχείρησης. Το σύστηµα αυτό εκπαίδευσης εκτός της 

επιχείρησης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από την παρούσα διδακτορική διατριβή 

(κεφ. 8) είναι σε θέση να βελτιώσει την παραγωγικότητα των εργαζοµένων σε πολύ 
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υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τα άλλα συστήµατα επιµόρφωσης του προσωπικού. 

Ωστόσο, η εκπαίδευση αυτού του είδους είναι εξαιρετικά δαπανηρή και παρόλη την 

αποτελεσµατικότητά της αποφεύγεται από τις επιχειρήσεις σε περιόδους οικονοµικής 

κρίσης.  

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης οι µορφές εκπαίδευσης 

εκτός της επιχείρησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι αρκετοί, πέραν της 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή. Ειδικότερα, αναφέρεται η εκπαίδευση σε ξενοδοχειακά θέρετρα, η 

διοργάνωση workshops σε συνδυασµό µε προγράµµατα τουριστικών 

δραστηριοτήτων, η εκπαίδευση σε χώρους διατιθέµενους από προµηθευτές,  η 

εκπαίδευση σε χώρους πελατών κ.λ.π.). Συνεπώς, µε βάση τη λογική αυτή, η 

κοστολόγηση της πρότασης αυτής δεν εξειδικεύεται στη µορφή της εκπαίδευσης, 

αλλά στη συχνότητα της. ∆ηλαδή, για την περίπτωση του ΟΣΕ, κατ’ αναλογία µε τις 

πολιτικές που εφαρµόζουν µεγάλοι όµιλοι επιχειρήσεων του εξωτερικού, προτείνεται 

η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός της επιχείρησης δύο φορές το 

χρόνο για κάθε εργαζόµενο, ενώ προεκτιµάται ένα µέγιστο κόστος για κάθε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το κόστος θα καλύπτεται εξολοκλήρου από την 

επιχείρηση και η συµµετοχή των εργαζοµένων θα καθίσταται δεσµευτική.  

Για την κοστολόγηση πραγµατοποιήθηκε έρευνα οκτώ µεγάλων γραφείων από την 

Ευρώπη τα οποία αναλαµβάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες 

σηµειωτέον είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πίν. 8.5): 

Πίνακας 8.5: Η κοστολόγηση της τέταρτης πρότασης το πρώτο έτος  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο Συνολικό κόστος (3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο κόστος εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας εκτός της επιχείρησης  
(µέση ετήσια τιµή από 8 µεγάλους οµίλους 

εκπαίδευσης ενηλίκων) 

2.500,00 € 8.750.000,00 € 

Ετήσιο κόστος διοίκησης  
(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

230,00 € 805.000,00 € 

Κόστος συντονισµού του 
προγράµµατος εκπαίδευσης 

(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 
απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 

43 € 150.500,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 4  9.705.500,00 € 
 

Παρατήρηση: Συχνότητα εκπαίδευσης: 2 φορές το χρόνο ανά εργαζόµενο 

Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής 

(αποτελεσµατικότητα του σταδίου 4 του µοντέλου «ΕΓΥ», πίνακες 7.1-7.3 & 



 
311 

 

υποενότητα 8.1) αλλά και τις ανοιχτές συνεντεύξεις έµπειρων στελεχών του ΟΣΕ, 

εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µονίµου συστήµατος εκπαίδευσης  εκτός της 

επιχείρησης αναµένεται να επιφέρει αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων από 15 έως 20%.  

 

Πρόταση 5η.  

Η πέµπτη πρόταση, αφορά στην εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος 

διοίκησης γνώσης. Το σύστηµα αυτό θα αποτελεί ουσιαστικά το διαχειριστή της  

οργανωσιακής µνήµης της επιχείρησης και θα καταγράφει, θα αξιολογεί, θα 

ενηµερώνει και θα εξελίσσει τα γνωστικά της κεφάλαια. 

Εν προκειµένω, για τη µελέτη περίπτωσης, και µε βάση τις ανάγκες της 

επιχείρησης, σε αναλογία µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης γνώσης 

πολυεθνικών εταιριών, το πληροφοριακό σύστηµα θα παρέχει τα κατάλληλα επίπεδα 

πρόσβασης, ελέγχου και ανάπτυξης. Ειδικότερα, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει 

3.500 θέσης πρόσβασης, 1500 σηµεία ελέγχου, και 1000 σηµεία ενηµέρωσης. Για την 

ιεραρχική λειτουργία του συστήµατος απαιτείται η δηµιουργία αντίστοιχης 

ιεραρχικής δοµής του προσωπικού που θα ασχολείται µε την διοίκηση της γνώσης. 

Αντίστοιχα, απαιτείται εξειδικευµένη εκπαίδευση  όλων των χρηστών σε όλα τα 

επίπεδα ιεραρχίας.  

Για την κοστολόγηση πραγµατοποιήθηκε έρευνα εννέα µεγάλων εταιριών 

λογισµικού από την Ευρώπη οι οποίες αναλαµβάνουν την δηµιουργία και εφαρµογή 

πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης γνώσης. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι ((πίν. 8.6): 
 

 

Πίνακας 8.6: Η κοστολόγηση της πέµπτης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο 
Συνολικό κόστος  

(3.500 εργαζόµενοι) 
Συνολικό κόστος πληροφοριακού 
συστήµατος διοίκησης γνώσης 
(µέση ετήσια τιµή από 9 µεγάλες 

επιχειρήσεις λογισµικού) 

- 800.000,00 € 

Ετήσιο κόστος διοίκησης και 
εκπαίδευσης  

(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

120,00 € 1.050.000,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 5 
κατά το πρώτο έτος λειτουργίας 

 1.850.500,00 € 

 
Παρατήρηση: Συχνότητα εκπαίδευσης: 2 φορές το χρόνο ανά εργαζόµενο 
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Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι το πληροφοριακό σύστηµα  ουσιαστικά αγοράζεται 

την πρώτη χρονιά λειτουργίας του και τις επόµενες χρονιές απλών συντηρείται, 

ενηµερώνεται και τροποποιείται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το γεγονός αυτό 

καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό στον υπολογισµό των χρηµατοροών προκειµένου να 

αξιολογηθεί η σκοπιµότητα της επένδυσης. Ειδικότερα, µετά το πρώτο έτος από  την 

ανάλυση των κατηγοριών κόστους που φαίνονται στον πίνακα 8.6, εµφανίζεται µόνο 

η κατηγορία κόστους που σχετίζεται µε την συντήρηση του λογισµικού, τα 

αναλώσιµα και την εκπαίδευση των εργαζοµένων. Στη λογική αυτή, το κόστος αυτό 

µετά το πρώτο έτος λειτουργίας είναι σηµαντικά µειωµένο (πιν. 8.7). 

 
Πίνακας 8.7: Η κοστολόγηση της πέµπτης πρότασης για κάθε επόµενο, του πρώτου, έτος 

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο 
Συνολικό κόστος  

(3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο κόστος διοίκησης και 
εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο  

(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

80,00 € 280.000,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 5 
µετά το πρώτο έτος λειτουργίας 

 280.000,00 € 

 

Συµπερασµατικά, µε βάση τη βιβλιογραφία (Boddy et al.,2004; Checkland & 

Holwell, 1998; Stair & Raynolds, 2007), την εµπειρία του συγγραφέα, αλλά και 

ανοιχτές συνεντεύξεις ειδικών επιστηµόνων της πληροφορικής που εργάζονται στον 

ΟΣΕ, εκτιµάται ότι η λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης γνώσης 

αναµένεται να επιφέρει αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των εργαζοµένων 

από 6 έως 10%. 

 

Πρόταση 6η.  

Η έκτη πρόταση, αφορά στην δηµιουργία των δεξαµενών γνώσης (knowledge 

repositories). Οι δεξαµενές γνώσης αποτελούν την παρακαταθήκη των τωρινών 

εργαζοµένων των επιχειρήσεων στις επόµενες γενιές των υπαλλήλων. 

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ) οι δεξαµενές 

γνώσης αναµένεται να λειτουργήσουν ευεργετικά καθώς υφίσταται ήδη ένα µεγάλο 

χάσµα στις ηλικίες των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (κεφ. 7- πίνακες 

7.1-7.3), τα συµπεράσµατα (παρ. 8.1) αλλά και µε βάση την παράγραφο 6.2 

(περιγραφή του δείγµατος) της διδακτορικής διατριβής. Στη λογική αυτή, κατ’ 

αναλογία µε άλλες µεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, προτείνεται η δηµιουργία, 
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συντήρηση και λειτουργία των δεξαµενών γνώσεων σε µόνιµη βάση µε τη βοήθεια 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Στο κεφάλαιο 4.3 ήδη αναλύθηκε διεξοδικά ο ρόλος και 

η χρησιµότητα των δεξαµενών γνώσης. Ειδικότερα, µε βάση την εµπειρία του 

συγγραφέα, αλλά και την εµπειρία από συζητήσεις µε άλλα στελέχη από το 

εξωτερικό, εκτιµάται ότι κάθε εργαζόµενος θα δύναται να απασχολείται, µε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, οκτώ ώρες ανά µήνα και σε υπερωριακή απασχόληση 

στην συµµετοχή του για την δόµηση και συντήρηση των δεξαµενών γνώσης.  

Τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πιν. 8.8): 

• Συχνότητα ενασχόλησης: 8 ώρες το µήνα  

• Κόστος υπερωριακής ώρας: 9€ 

• Κόστος υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόµενο και µήνα: 72,00€ 

• Ετήσιο υπερωριακό κόστος ανά εργαζόµενο: 864,00 € 

 

Πίνακας 8.8: Η κοστολόγηση της έκτης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο 
Συνολικό κόστος  

(3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο υπερωριακό κόστος (στοιχεία 

ΟΣΕ) 
864,00 € 3.024.000,00 € 

Ετήσιο κόστος διοίκησης  
(αναλώσιµα, εξοπλισµός, συντήρηση-βάση 
υπολογισµού από παλαιότερα δεδοµένα) 

230,00 € 805.000,00 € 

Κόστος συντονισµού  
(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 

απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 
43 € 150.500,00 € 

   
Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 6  3.979.500,00 € 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής 

(αποτελεσµατικότητα του σταδίου 6 του µοντέλου «ΕΓΥ», πίνακες 7.1-7.3 & 

υποενότητα 8.1) αλλά και ανοιχτές συνεντεύξεις έµπειρων στελεχών του ΟΣΕ, 

εκτιµάται ότι η δηµιουργία δεξαµενών γνώσης αναµένεται να επιφέρει αύξηση της 

συνολικής παραγωγικότητας των εργαζοµένων από 5% έως 15%.  

 

Πρόταση 7η.  

Η έβδοµη πρόταση, αφορά στην δηµιουργία ενός θεσµού συναντήσεων εντός των 

επιχειρήσεων για την βίωση κοινών εµπειριών των εργαζοµένων, την ενδυνάµωση 

των σχέσεών τους και την βελτίωση της οργανωσιακής τους δέσµευσης. Σύµφωνα δε 

µε τα συµπεράσµατα από την παρούσα διδακτορική διατριβή η βίωση κοινών 

εµπειριών των εργαζοµένων, ως µέρος του τετάρτου σταδίου του µοντέλου «ΕΓΥ», 
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είναι σε θέση να βελτιώσει την παραγωγικότητα τους. Ωστόσο, η δηµιουργία ενός 

τέτοιου θεσµού είναι εξαιρετικά δαπανηρή και αποφεύγεται από τις επιχειρήσεις σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης.  

Για την περίπτωση του οργανισµού-µελέτη περίπτωσης και µε βάση άλλες 

σχετικές πολιτικές επιχειρήσεων από το εξωτερικό, αλλά και µε βάση τις προσφορές 

εταιριών διοργάνωσης τέτοιων θεσµών, προτείνεται η λειτουργία ενός προγράµµατος 

βίωσης κοινών εµπειριών κάθε δύο µήνες, ήτοι έξι φορές το χρόνο. Οι εµπειρίες 

αυτές θα µπορούσαν να είναι τουριστικές εξορµήσεις, συναδελφικές συγκεντρώσεις 

σε τουριστικούς αλλά και επαγγελµατικούς προορισµούς, διοργάνωση φεστιβάλ, 

εκθέσεις γνωριµιών των εργαζοµένων, δραστηριότητες hiking, rafting, και 

ορειβασίας, οι οποίες τονώνουν και την οµαδικότητα και οι δραστηριότητες 

διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων (π.χ. τουρνουά ποδοσφαίρου ή τένις).  

Με βάση τις εκτιµήσεις αρµόδιων Ευρωπαϊκών γραφείων που ασχολούνται µε 

τέτοιου είδους προγράµµατα, το κόστος ανά εργαζόµενο σπάνια ξεπερνά τα 250 € 

ανά πρόγραµµα, ή διαφορετικά 1500 € ανά έτος. Επιπρόσθετα, το κόστος θα 

καλύπτεται εξολοκλήρου από την επιχείρηση και η συµµετοχή των εργαζοµένων θα 

καθίσταται προαιρετική αλλά «αξιολογίσιµη».  

Για την κοστολόγηση πραγµατοποιήθηκε έρευνα πέντε µεγάλων γραφείων από την 

Ευρώπη τα οποία αναλαµβάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες 

σηµειωτέον είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της κοστολόγησης της πρότασης είναι (πιν. 8.9): 

Πίνακας 8.9: Η κοστολόγηση της έβδοµης πρότασης  

Κατηγορία κόστους ανά εργαζόµενο Συνολικό κόστος  (3.500 εργαζόµενοι) 
Ετήσιο κόστος δραστηριότητας  

(µέση ετήσια τιµή από 5 µεγάλους οµίλους 
του εξωτερικού) 

1.500,00 € 5.250.000,00 € 

Κόστος συντονισµού του 
προγράµµατος βίωσης εµπειριών 

(συντονισµός, επιπλέον αµοιβές στελεχών, 
απρόβλεπτα - τιµές αναφοράς ΟΣΕ) 

43 € 150.500,00 € 

   

Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 7  5.400.000,00 € 
Παρατήρηση: Συχνότητα εκπαίδευσης: 6 φορές το χρόνο ανά εργαζόµενο 

Με βάση τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής 

(αποτελεσµατικότητα του σταδίου 4 του µοντέλου «ΕΓΥ», το οποίο εµπεριέχει την 

έννοια της βίωσης κοινών εµπειριών- πίνακες 7.1-7.3 & υποενότητα 8.1), αλλά και 

ανοιχτές συνεντεύξεις έµπειρων στελεχών του ΟΣΕ, εκτιµάται ότι η εφαρµογή του 
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µονίµου συστήµατος βίωσης κοινών εµπειριών θα επιφέρει µεταβολή της 

παραγωγικότητας από 5 έως 7%. 

 

Πρόταση 8η.  

Η τελευταία πρόταση, αφορά στο συνδυασµό όλων των παραπάνω προτάσεων και 

την ταυτόχρονη εφαρµογή τους στον ΟΣΕ Α.Ε. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εφαρµογή 

όλων των παραπάνω προτάσεων, από κοστολογικής άποψης δε σηµαίνει κατ΄ ανάγκη 

και απλή άθροιση των κατηγοριών κόστους. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η 

ταυτόχρονη εφαρµογή όλων αυτών των παραπάνω προτάσεων θα σηµάνει και την 

εξοικονόµηση πόρων εξαιτίας των οικονοµιών κλίµακας αλλά και εξαιτίας της 

διεξαγωγή περισσοτέρων δραστηριοτήτων από συγκεκριµένους φορείς, οι οποίοι 

αναµένεται να µειώσουν σηµαντικά τις απαιτούµενες αµοιβές τους.  

Συµπερασµατικά, µε βάση τις συζητήσεις που διεξήχθησαν µε οργανισµούς 

εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και  µε βάση τις συνεντεύξεις 

µε έµπειρα στελέχη του ΟΣΕ, εκτιµάται ότι η µείωση του κόστους που µπορεί να 

επιτευχθεί από την ταυτόχρονη εφαρµογή των παραπάνω προτάσεων είναι της τάξης 

του 40%. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας της κοστολόγησης θα υποτεθεί ότι η 

εξοικονόµηση πόρων θα είναι της τάξης του 20%. 

Συνεπώς, το συνολικό κόστος της πρότασης οκτώ θεωρούµε ότι είναι (πιν. 8.10) :  

 

Πίνακας 8.10: Η κοστολόγηση της όγδοης πρότασης  

Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 8 
κατά το πρώτο έτος 

35.018.400,00 € 

Τελικό ετήσιο κόστος πρότασης 8 
για κάθε επόµενο έτος 

33.762.000,00 € 

 

Συµπερασµατικά, εκτιµάται ότι  συνολικά, και όχι απαραίτητα αθροιστικά, µε 

βάση τα παραπάνω στην ενότητα 8.4.1, αλλά και µε βάση ανοιχτές συνεντεύξεις 

διοικητικών στελεχών του ΟΣΕ, η συνδυασµένη πρόταση οκτώ αναµένεται να 

επιφέρει αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των εργαζοµένων από 13% έως 

35% ανά έτος.  

Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί το τι ακριβώς σηµαίνει η 

αύξηση της παραγωγικότητας για τη µελέτη περίπτωσης. Συγκεκριµένα, για την 

περίπτωση του ΟΣΕ η αύξηση της παραγωγικότητας σχετίζεται άµεσα µε τη 

διαθεσιµότητα του τροχαίου υλικού. Όπως είναι γνωστό µέσα από τον οργανισµό, 
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υπάρχει ένα σηµαντικό τµήµα του εξοπλισµού µεταφοράς το οποίο µένει σε ακινησία 

εξαιτίας της µη ανταπόκρισης του προσωπικού στια απαιτήσεις συντήρησης και 

κυκλοφορίας. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο σηµαντικό τµήµα το οποίο ακινητεί 

εξαιτίας ελλείψεων σε ανταλλακτικά. Παρόλα αυτά, για τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης µελέτης λαµβάνει χώρα η ασφαλής παραδοχή ότι η βελτίωση της 

παραγωγικότητας οδηγεί στη βελτίωση της διαθεσιµότητας του υλικού µεταφοράς 

προσωπικού και εµπορευµάτων, πράγµα το οποίο µε τη σειρά του σηµαίνει και 

αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτή η υπόθεση 

είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη συνέχεια καθώς ο υπολογισµός των χρηµατοροών 

στην ανάλυση οφέλους-κόστους για την αξιολόγηση της επένδυσης (εν προκειµένω η 

πρόταση 8) θα εµπεριέχει το στοιχείο των εσόδων από την παροχή των υπηρεσιών. 

 

8.4.2  Ανάλυση κόστους οφέλους για την συνδυαστική πρόταση 8 

 

Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis – CBA) είναι µία τεχνική 

οικονοµικής εκτίµησης που χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των αναµενόµενων 

οφελών από προτεινόµενες επενδύσεις/έργα, µε τα σχετικά µεγέθη κόστους, ώστε να 

βοηθούνται οι µελετητές στον προσδιορισµό της εναλλακτικής λύσης µε το µέγιστο 

καθαρό όφελος (οφέλη µείον κόστος).  

Τα σηµαντικότερα στάδια της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (CBA) είναι τα εξής:  

• Στάδιο α) Καθορισµός της διάρκειας ζωής της επένδυσης/ του έργου (περίοδος 

ανάλυσης)  

• Στάδιο β) Προσδιορισµός όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών 

µίας δεδοµένης επένδυσης /πρότασης /επιλογής  

• Στάδιο γ) Εκτίµηση όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών µίας 

δεδοµένης επένδυσης/ πρότασης/ επιλογής (απόδοση χρηµατικών αξιών)  

• Στάδιο δ) Κατάρτιση των ταµειακών ροών για την περίοδο ανάλυσης  

• Στάδιο ε) Αναγωγή των ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες  

• Στάδιο στ) Υπολογισµός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value – 

NPV) 

• Στάδιο ζ) Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της προτιµώµενης 

επιλογής. 
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Από τα παραπάνω είναι πλέον σαφές ότι οι δύο εναλλακτικές επιλογές που έχει ο 

ΟΣΕ είναι είτε να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης οκτώ, είτε να µην την 

υλοποιήσει και να αφήσει τη λειτουργία της επιχείρησης ως έχει. Ειδικότερα, τα 

στάδια της ανάλυσης κόστους-οφέλους για την πρόταση οκτώ περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Στάδιο α: Καθορισµός της διάρκειας ζωής της επένδυσης/ του έργου (περίοδος 
ανάλυσης) 

Στην περίπτωσή µας θα χρησιµοποιήσουµε περίοδο ανάλυσης 10 ετών, που είναι 

εύλογη χρονική περίοδος για µία τέτοια επενδυτική απόφαση. Αυτό επίσης που είναι 

πολύ σηµαντικό και γενικά περιλαµβάνεται στην ανάλυση είναι η υπολειµµατική αξία 

του έργου στο τέλος της περιόδου ανάλυσης. Ωστόσο, η υπολειµµατική αξία της 

επένδυσης εκτιµάται ότι δεν απαιτείται να περιληφθεί στην παρούσα ανάλυση, καθώς 

δεν αναµένεται να υπάρξει ρευστοποίηση στο τέλος της περιόδου ανάλυσης, και 

συνεπώς ούτε πραγµατική εισροή χρηµάτων, αλλά και καθώς το είδος της επένδυσης 

δεν επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης του ΟΣΕ.  

 

Στάδιο β: Προσδιορισµός όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών 

µίας δεδοµένης επένδυσης /πρότασης /επιλογής 

Μία από τις βασικές υποθέσεις εργασίας στην εξεταζόµενη περίπτωση του ΟΣΕ 

είναι ότι το κόστος ευκαιρίας, τα έξοδα εκτάκτων αναγκών, τα εξωτερικά κόστη και 

τα άυλα κόστη και οφέλη δεν θα περιληφθούν στην ανάλυση, καθώς από τη µία 

πλευρά είναι πολύ δύσκολη η ποσοτικοποίηση τους και από την άλλη η συµπερίληψή 

τους εµπεριέχει πολλούς κινδύνους λάθους προσέγγισης, η οποία ενδέχεται να 

οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα.    

Τα στοιχεία κόστους και οφέλους που συνδέονται µε την ενδεχόµενη απόφαση του 

ΟΣΕ για την εφαρµογή της πρότασης οκτώ ως επένδυση είναι τα εξής:  

 

Στοιχεία κόστους που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση: 

Κόστος επένδυσης: Το συνολικό κόστος της πρότασης οκτώ όπως αναλύθηκε 

παραπάνω και για χρονικό ορίζοντα δέκα ετών. 

Λειτουργικό κόστος: κόστος ανθρωπίνων πόρων (µισθοί, επιδόµατα & 

παροχές, άλλα έξοδα), κόστος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, κόστος 
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δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό), κόστος 

τηλεπικοινωνιών, κόστος ασφάλισης, κρατικοί φόροι, κόστος αναλωσίµων, 

κόστος αδειών χρήσης λογισµικού, διάφορα έξοδα.  

Κόστος συντήρησης: Κόστος συντήρησης υποδοµής (κόστος συντήρησης 

οχηµάτων, εγκαταστάσεων υποδοµών και κόστος για την ετήσια συντήρηση 

των πληροφοριακών συστηµάτων). 

 

Στοιχεία οφέλους που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση: 

Χρηµατοοικονοµικά οφέλη: Έσοδα από επιβατικές και εµπορευµατικές 

µεταφορές, έσοδα από εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, έσοδα από 

διαφηµίσεις και έσοδα από την επιχορήγηση του κράτους. 

 

Στάδιο γ: Εκτίµηση όλων των σχετικών µεγεθών κόστους και των οφελών µίας 

δεδοµένης επένδυσης/ πρότασης/ επιλογής (απόδοση χρηµατικών αξιών) 

Τα µεγέθη κόστους και τα οφέλη θα πρέπει να εκφράζονται σε «σταθερές τιµές» 

σε αντιδιαστολή µε τις «τρέχουσες τιµές» (δηλαδή τιµές κατά το χρόνο παροχής των 

ειδών ή υπηρεσιών). Αυτό σηµαίνει ότι από την ανάλυση εξαιρείται ο πληθωρισµός, 

γιατί µας ενδιαφέρουν µόνο τα µεγέθη κόστους και τα οφέλη σε κοινή χρηµατική 

αξία.  

Με βάση τα παραπάνω, η εκτίµηση για τα µεγέθη κόστους και τα οφέλη που 

συνδέονται είναι (πιν. 8.11 & 8.12): 

 
Πίνακας 8.11: Στοιχεία κόστους  

Λειτουργικό 
κόστος  

1ο έτος 

 
Κόστος Ανθρωπίνων Πόρων (Μισθοί - τακτικές αµοιβές) 150.000.000 € 

 
Λειτουργικό Κόστος Εγκαταστάσεων (Γενικά έξοδα) 15.000.000 € 

 
Λειτουργικό κόστος κίνησης συρµών (Καύσιµα- αναλώσιµα) 40.000.000 € 

 
Φόροι και διάφορες υποχρεώσεις έναντι του κράτους 25.000.000 € 

 
Λοιπά έξοδα και απρόβλεπτα 15.000.000 € 

Κόστος 
συντήρησης 

  

 Κόστος συντήρησης οχηµάτων (έκτακτο µισθολογικό κόστος) 23.000.000 € 

 Ανταλλακτικά (υλικά) 14.000.000 € 

 Κόστος συντήρησης ακίνητης περιουσίας 10.000.000 € 

 
Ειδικότερα, το κόστος των µισθών µετά τη συρρίκνωση του αριθµού του 

προσωπικού και την περικοπή των δευτερευουσών απολαβών εκτιµάται ότι θα 
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ανέρθει στα 150 εκ. € (πηγή ΟΣΕ Α.Ε.), ποσό το οποίο θα αποβεί µειούµενο στα 

επόµενα έτη εξαιτίας τόσο της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης όσο και εξαιτίας 

κάποιων αποχωρήσεων εργαζοµένων. Επίσης, σύµφωνα µε πηγές από τον ΟΣΕ, το 

λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων (γενικά βιοµηχανικά έξοδα) εκτιµάται ότι θα 

ανέρθει  στα 15 εκ. €. Το λειτουργικό κόστος κίνησης συρµών θα ανέρθει στα 40 εκ. 

€, οι φόροι θα ανέρθουν στα 25 εκ. € και τα απρόβλεπτα στα 15 εκ. €. 

 

Πίνακας 8.12: Στοιχεία οφέλους 

Χρηµατοοικονοµικά 
οφέλη  

1ο έτος 

 
Έσοδα από µεταφορά επιβατών 80.000.000 € 

 
Έσοδα από εµπορευµατικές µεταφορές 50.000.000 € 

 
Έσοδα από κρατική επιχορήγηση 50.000.000 € 

 
Έσοδα από αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 10.000.000 € 

 
Έσοδα από διαφηµίσεις 15.000.000 € 

 

Με βάση το µελλοντικό έργο του οργανισµού σύµφωνα µε το υπουργείο 

µεταφορών, στόχος του προγράµµατος εξυγίανσης είναι η κερδοφορία σε χρονικό 

ορίζοντα 2 ετών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία επενδυτική 

προσπάθεια.  

Στη βάσης ωστόσο της παρούσας µελέτης, διερευνώντας τη σκοπιµότητα της 

επένδυσης της πρότασης οκτώ,  εκτιµάται ότι τόσο το εµπορικό όσο και το επιβατικό 

έργο θα αυξάνεται  σε µέσο ποσοστό περίπου 13% κάθε έτος (εκτίµηση ασφαλείας-

ελάχιστο ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας από την εφαρµογή της πρότασης 

8), καθώς όπως αναλύθηκε παραπάνω, η αύξηση της παραγωγικότητας εξαιτίας της 

εφαρµογής της πρότασης θα επιφέρει αντίστοιχη διαθεσιµότητα τροχαίου υλικού και 

εποµένως αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Στη λογική αυτή,  υποθέτουµε ότι το 

αρχικό ποσό των εσόδων από το επιβατικό έργο θα αυξάνεται κατά 14% κάθε έτος 

και το αντίστοιχο εµπορευµατικό κατά 12%.  

Τα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση σύµφωνα µε το νόµο (Νόµος 3891/2010) 

αναµένεται να είναι σταθερά και ίσα µε 50 εκ. € κάθε έτος. Επίσης, τα έσοδα από την 

πολύ περιορισµένη, σε σχέση µε το παρελθόν, ακίνητη περιουσία αναµένεται να 

ανέλθουν στο ποσό των 10 εκ. € κάθε έτος (Πηγή: ΓΑΙΑΟΣΕ). Τέλος τα έσοδα από 

διαφηµίσεις αναµένεται να ανέλθουν στο ποσό των 15 εκ. ανά έτος (Πηγή: ΟΣΕ 

Α.Ε.).  



 
320 

 

Συµπερασµατικά, τόσο τα κόστη όσο και τα οφέλη δεν παραµένουν σταθερά στις 

εκδοχές i) και ii). ∆ηλαδή, οι δύο εναλλακτικές (να γίνει ή να µη γίνει η επένδυση στα 

πρότυπα της πρότασης οκτώ) διαφέρουν ως προς τα µεγέθη της αύξησης της 

παραγωγικότητας και εποµένως των εσόδων. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση όπου δεν 

εφαρµοστεί η πρόταση οκτώ,  τα στοιχεία κόστους και οφέλους θα παραµείνουν όπως 

έχουν στο πρώτο έτος (πίνακες 8.11 & 8.12), πράγµα το οποίο φυσικά έχει επίπτωση  

στις χρηµατοροές.  

 

Στάδιο δ: Κατάρτιση των ταµειακών ροών για την περίοδο ανάλυσης 

Αφού προσδιοριστούν και εκτιµηθούν τα µεγέθη κόστους και τα οφέλη, θα πρέπει 

να καταστρωθούν οι ταµειακές ροές για την προκαθορισµένη χρονική περίοδο, για 

την οποία αξιολογείται η προτεινόµενη επένδυση. Ο όρος ταµειακές ροές 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει το ποσό ρευστού χρήµατος που εισρέει (όφελος) 

στην επιχείρηση και εκρέει (κόστος) από αυτήν κατά τη διάρκεια ορισµένης 

περιόδου. 

Για τον υπολογισµό των καθαρών ταµειακών ροών για κάθε περίοδο του έργου 

(συνήθως για κάθε έτος) πρέπει πρώτα να προστεθούν όλες τις ταµειακές εισροές και 

εκροές ώστε να υπολογιστεί το σύνολο των ταµειακών εισροών και το σύνολο των 

ταµειακών εκροών αντίστοιχα και στη συνέχεια να εφαρµοστεί ο ακόλουθος τύπος: 

ΚΤΡ= ΣΤΕΙ-ΣΤΕΚ  

όπου: 

ΚΤΡ: Καθαρές ταµειακές ροές 
ΣΤΕΙ: Σύνολο ταµειακών εισροών 
ΣΤΕΚ: Σύνολο ταµειακών εκροών 

Οι καθαρές ταµειακές ροές µπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά µεγέθη. Οι θετικές 

ταµειακές ροές σηµαίνουν κέρδος για τη δεδοµένη περίοδο (δηλαδή τα έσοδα/οφέλη 

είναι µεγαλύτερα από το κόστος), ενώ οι αρνητικές ταµειακές ροές σηµαίνουν ζηµία  

(δηλαδή το κόστος είναι µεγαλύτερο από τα έσοδα/οφέλη). Οι προβλεπόµενες 

ταµειακές ροές των δύο επιλογών για την περίοδο ανάλυσης των 10 ετών, καθώς και 

οι υπολογισµένες καθαρές ταµειακές ροές για κάθε επιλογή (να γίνει ή να µη γίνει η 

επένδυση), παρουσιάζονται στους  πίνακες 8.13 και 8.14. 
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Στάδιο ε: Αναγωγή των ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες 

Καθώς οι ταµειακές ροές συµβαίνουν συνήθως σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, 

δεν είναι σωστό να αντιµετωπίζονται σα να έχουν όλες την ίδια βαρύτητα. Για το 

λόγο αυτό, οι µελλοντικές ταµειακές ροές θα πρέπει να ανάγονται σε παρούσες αξίες 

ή αλλιώς να προεξοφλούνται (να τους αποδίδεται µικρότερη βαρύτητα) ώστε να είναι 

συγκρίσιµες µε τις ταµειακές ροές που συµβαίνουν νωρίτερα. 

Η προεξόφληση ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) είναι το ποσοστό επί τοις εκατό µε 

βάση το οποίο οι µελλοντικές αξίες ανάγονται σε παρούσες αξίες. Θεωρείται ότι 

ισούται κατά προσέγγιση µε το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου. Εντούτοις, δεν υπάρχει 

ένα προεξοφλητικό επιτόκιο για όλα τα έργα. Ένα  λογικό επιτόκιο προεξόφλησης για 

χρήση στην Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για Έργα δηµοσίων επενδύσεων κυµαίνεται 

µεταξύ του 5% και του 10%, ανάλογα µε τον τύπο του υπό εξέταση έργου και τυχόν 

επίσηµων οδηγιών (εθνικών ή της ΕΕ). Ανεξάρτητα από το προεξοφλητικό επιτόκιο 

που επιλέγεται, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην αφαίρεση της επίδρασης του 

πληθωρισµού αν οι ταµειακές ροές εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές. 

Στην περίπτωση που µελετάµε, επιλέγεται προεξοφλητικό επιτόκιο 6% (σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της ΕΕ για τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση δηµόσιων επενδυτικών 

Έργων). Με βάση το ποσοστό αυτό, υπολογίζεται ο συντελεστής προεξόφλησης 

(discount factor) για κάθε έτος και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε την αντίστοιχη 

καθαρή ταµειακή ροή για τον υπολογισµό της καθαρής προεξοφληµένης ταµειακής 

ροής. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αυτών παρουσιάζονται στους ακόλουθους 

πίνακες 8.15 και 8.16. 
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Στάδιο στ: Υπολογισµός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value – NPV) 

Μία από τις παραδοσιακές και προτιµώµενες µεθόδους για την εκτίµηση των 

µεγεθών κόστους και των οφελών µίας επένδυσης ή ενός Έργου είναι ο υπολογισµός 

της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) (ή Net Present Value – NPV). Η ΚΠΑ είναι το 

άθροισµα των προεξοφληµένων καθαρών ταµειακών ροών για την περίοδο ανάλυσης. 

Μία θετική ΚΠΑ σηµαίνει ότι η επένδυση ή το Έργο παράγει καθαρό όφελος και 

είναι γενικά βιώσιµη(ο) και επιθυµητή(ό). 

Κατά τη σύγκριση ενός αριθµού έργων ή εναλλακτικών λύσεων, το έργο/ η λύση 

µε την υψηλότερη ΚΠΑ είναι το έργο/ η λύση που θα πρέπει συνήθως να επιλέγεται. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου πολλά µεγέθη κόστους και οφέλη είναι άυλα και 

δύσκολα ποσοτικοποιήσιµα, η ΚΠΑ δεν θα πρέπει να είναι το µοναδικό κριτήριο για 

τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, µία αρνητική ΚΠΑ δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη 

ότι η πρόταση για µία επένδυση ή για ένα έργο θα πρέπει να απορρίπτεται, καθώς 

µπορεί να υπάρχουν άλλα σηµαντικά ποιοτικά οφέλη (π.χ. κοινωνικά ή 

περιβαλλοντικά οφέλη) που ενδεχοµένως να υπερισχύουν των ποσοτικών αρνητικών 

επιπτώσεων. Για να είναι αυστηρά συγκρίσιµες οι ΚΠΑ, οι αξιολογηθείσες προτάσεις 

θα πρέπει να έχουν ίδια διάρκεια ζωής ή περίοδο εκτίµησης, καθώς και ίδια άυλα 

µεγέθη κόστους και οφέλη. 

Για την παρούσα µελέτη, οι υπολογισµένες ΚΠΑ έχουν ως εξής: 

ΚΠΑ (µε επένδυση της πρότασης 8) = 115.543.961,54 € 

ΚΠΑ (χωρίς την επένδυση της πρότασης 8) = -820.000.000,00 € 

 

Στάδιο ζ: Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της προτιµώµενης 

επιλογής 

Με βάση τον υπολογισµό της ΚΠΑ όπως φαίνεται παραπάνω για τις δύο 

εναλλακτικές (επένδυση ή µη επένδυση), µε δεδοµένη την θετική ΚΠΑ για την πρώτη 

περίπτωση (επένδυση), αλλά και την απουσία λόγων αποδοχής µιας επένδυσης µε 

αρνητική ΚΠΑ (δεν υπάρχει κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον) θεωρούµε ότι 

η εφαρµογή της πρόταση οκτώ είναι σκόπιµη και δύναται να επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα στη λειτουργία του οργανισµού. 

 

 



 
326 

 

ΜΕΡΟΣ Β. 
 

8.5 Σύνοψη - συμπεράσματα  
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, αποτελεί το 

επιστέγασµα της ερευνητικής προσπάθειας επτά περίπου ετών στην επιστηµονική 

περιοχή της διοίκησης γνώσης. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια επικεντρώθηκε στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης γνώσης, µέσα στο χρονικό 

διάστηµα τεσσάρων ετών (2004-2008), προκειµένου να διαπιστωθεί η επίδραση που 

ασκεί η διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων στην παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων, στον δείκτη διοίκησης γνώσης και στον δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία. Επιπρόσθετα, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του µοντέλου διερευνήθηκε µε 

την εφαρµογή του σε µια Ελληνική επιχείρηση δηµοσίου δικαίου (ΟΣΕ Α.Ε). 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε µε τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας η 

οποία αφορά στα συστήµατα διοίκησης γνώσης αναγνωρίζοντας δύο κυρίαρχες 

προσεγγίσεις της διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε την πρώτη 

προσέγγιση, τη λειτουργική (functional), η γνώση αντιµετωπίζεται ως ένας απτός 

πόρος του ενεργητικού, ενυπάρχει ως µια αντικειµενική πραγµατικότητα, αναµένει 

την ανακάλυψή της από τον ανθρώπινο παράγοντα και µπορεί να κωδικοποιηθεί και 

να αναπαραχθεί µε τη βοήθεια κυρίως της πληροφορικής τεχνολογίας. Σύµφωνα µε 

τη δεύτερη προσέγγιση, τη διερµηνευτική (interpretive), η γνώση αντιµετωπίζεται ως 

µια υποκειµενική πραγµατικότητα, δεν µπορεί να εντοπιστεί σε κάποια συγκεκριµένη 

τοποθεσία, συνδέεται άρρηκτα µε την ανθρώπινη φύση όντας µη ανεξάρτητη από την 

ανθρώπινη εµπειρία και τις κοινωνικές πρακτικές µάθησης και επίγνωσης. 

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν τη βάση τους στα δύο θεµελιώδη επιστηµολογικά 

«παραδείγµατα» (paradigms), το λειτουργικό (functional) και το διερµηνευτικό 

(interpretive), τα οποία αποτελούν ένα διαχρονικό πεδίο διαµάχης ανάµεσα στους 

επιστήµονες καθώς µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν υιοθετηθεί στη βάση 

µιας απόλυτης δυαδικότητας.  

Ωστόσο, η βιβλιογραφική έρευνα της διοικητικής επιστήµης αποκάλυψε ότι µετά 

τα µέσα της δεκαετίας του 1990 εµφανίστηκαν µελέτες οι οποίες ασκούσαν κριτική 

αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των επιστηµολογικών παραδειγµάτων, 

προτείνοντας µια ενδιάµεση αντιµετώπιση των διοικητικών επιστηµονικών 
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ζητηµάτων µε τη χρησιµοποίηση στοιχείων τόσο από το λειτουργικό όσο και από το 

διερµηνευτικό «παράδειγµα». Επιπρόσθετα, η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην 

κριτική των συστηµάτων διοίκησης γνώσης τα οποία επικεντρώνονταν είτε στο 

λειτουργικό είτε στο διερµηνευτικό «παράδειγµα», καθώς αδυνατούσαν να 

αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της διοίκησης των γνωστικών κεφαλαίων µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. 

Στη βάση αυτών των κριτικών απόψεων, η παρούσα διδακτορική διατριβή 

υιοθέτησε µια ενδιάµεση προσέγγιση στη διοίκηση των γνωστικών κεφαλαίων, 

αναπτύσσοντας την υβριδική θεωρία, ή διαφορετικά το υβριδικό «παράδειγµα» της 

διοίκησης γνώσης, το οποίο συνδυάζει αρχές τόσο από το λειτουργικό όσο και από το 

διερµηνευτικό «παράδειγµα». Επίσης, στα πλαίσια του υβριδικού «παραδείγµατος», η 

διδακτορική διατριβή ως επέκταση στο θεµελιακό µοντέλο της οργανωσιακής 

δηµιουργίας γνώσης SECI των Nonaka & Takeuchi (1995) δηµιουργεί το υβριδικό 

µοντέλο διοίκησης γνώσης, το οποίο ονοµάζεται µοντέλο «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» και αποτελείται από 6 στάδια (ba). Τα στάδια αυτά είναι : 

α) η δηµιουργία κυψελών επικοινωνίας (επικοινωνιακό «ba»), β) η ανταλλαγή 

άρρητης γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων (αλληλεπιδρών «ba»), γ) η 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση (αυτοµατοποιηµένο  «ba»), δ) η εκπαίδευση – 

κατάρτιση εκτός των επιχειρήσεων (αυτοµατοποιηµένο και ασκούµενο  «ba»), ε) η 

δηµιουργία εκθέσεων γνώσης (δηµιουργικό  «ba»),  και στ) η δηµιουργία δεξαµενών 

γνώσης (αποθεµατικό  «ba»). ∆ηλαδή, το υβριδικό µοντέλο περιέχει δύο επιπλέον 

στάδια (ba) σε σχέση µε το µοντέλο των Nonaka & Takeuchi (1995). Τα στάδια αυτά 

είναι το επικοινωνιακό και το αποθεµατικό «ba» και αφορούν αφενός στην ανάγκη 

ανάπτυξης επικοινωνιακής επαφής των οργανωσιακών πόρων και αφετέρου στην 

ανάγκη δόµησης αποθεµάτων γνώσης εντός των επιχειρήσεων για χρήση από 

µελλοντικές γενεές εργαζοµένων.  

Μετά το σχεδιασµό του υβριδικού µοντέλου εξήχθησαν οι υποθέσεις της έρευνας 

οι οποίες αφορούσαν στην επίδραση των µεµονωµένων σταδίων του στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων, στην επίδραση του µοντέλου ως σύνολο στην 

παραγωγικότητα και στην επίδραση γενικότερα των συστηµάτων διοίκησης γνώσης 

στον δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. 

Εν συνεχεία, σχεδιάστηκε η εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και 

Γνωσιακής Υποκίνησης» στη µελέτη περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.) και επιλέχθηκε το 
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δείγµα των εργαζοµένων. Το δείγµα αποτελείτο από 332 τεχνίτες (6 οµάδες εργασίας) 

και 151 στελέχη από διαφορετικά συγκροτήµατα εργασίας (3 συγκροτήµατα). Η 

ερευνητική µεθοδολογία εξελίχθηκε σε δύο επίπεδα : πρώτον στο διαγνωστικό και 

δεύτερον στο διαδραστικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, στο διαγνωστικό επίπεδο, αφού ολοκληρώθηκε µια πρότυπη µελέτη 

διάρκειας εννέα µηνών, αναφορικά µε τον υπολογισµό των συντελεστών επιβάρυνσης 

των θέσεων εργασίας και τον υπολογισµό της σταθµισµένης παραγωγικότητας 

αντιστοίχως, µετρήθηκαν α) η παραγωγικότητα των εργαζοµένων τεχνιτών πριν από 

την εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ» (έτος 2004), β) η παραγωγικότητα µετά από κάθε 

στάδιο του µοντέλου διοίκησης γνώσης («ΕΓΥ») και γ) η παραγωγικότητα µετά την 

ολοκλήρωση του µοντέλου «ΕΓΥ» (έτος 2008). Επίσης µετρήθηκαν οι δείκτες 

διοίκησης γνώσης και ικανοποίησης από την εργασία, πριν (2004) και µετά (2008) 

την εφαρµογή του µοντέλου. Στα στελέχη µετρήθηκαν οι ίδιοι δείκτες στα δύο 

χρονικά σηµεία (2004 & 2008). 

Αναλυτικότερα, το διαδραστικό επίπεδο περιελάµβανε την εφαρµογή των 

διαδοχικών σταδίων του µοντέλου για συνολικό διάστηµα τεσσάρων περίπου ετών. 

Κάθε στάδιο είχε διάρκεια τέσσερις µήνες, εκτός του τελευταίου σταδίου που είχε 

διάρκεια επτά µήνες, ενώ µετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου ακολουθούσε µια 

περίοδος σταθεροποίησης τεσσάρων µηνών.  

Τα συµπεράσµατα που συνάγονται από την παρούσα έρευνα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπάρχει άλλη καταγεγραµµένη έρευνα 

τέτοιου µεγέθους η οποία να εκτελέστηκε για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα στην 

Ελλάδα, αλλά, όπως µέχρι τώρα γνωρίζουµε, και παγκοσµίως. Σηµαντικότερα, για 

τους τεχνίτες εξάγονται δέκα και για τα στελέχη έξι βασικά συµπεράσµατα. 

Ειδικότερα: 

 

Συµπεράσµατα για τους τεχνίτες 

Σε ότι αφορά το πρώτο συµπέρασµα σχετικά µε το τεχνικό προσωπικό και µε βάση 

τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 7, διαφαίνεται ότι η 

εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» επέδρασε 

θετικά στην µεταβολή της παραγωγικότητας µεταξύ της πρώτης (2004) και της 

δεύτερης (2008) µέτρησης.  
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Γενικότερα, από τους πίνακες µεταβολών παραγωγικότητας (βλ. πιν. 7.1, 7.2 και 

7.3) και τους αντίστοιχους στατιστικούς ελέγχους t-test, διαπιστώνεται ότι η συνολική 

αύξηση της παραγωγικότητας (2008-2004) για το σύνολο του δείγµατος ήταν 

103,97% και στατιστικά σηµαντική, ενώ κάθε επιµέρους στάδιο του µοντέλου 

«Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» συνέβαλε θετικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. ∆ηλαδή, όλα τα έξι (6) στάδια του µοντέλου «ΕΓΥ» είτε συνολικά, 

είτε µεµονωµένα, συνέβαλαν θετικά στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των 

οµάδων εργασίας που συµµετείχαν στο δείγµα της έρευνας. Συνεπώς, υποστηρίζονται 

εκείνες  οι επτά (7) υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής οι οποίες αφορούν στην 

επίδραση των σταδίων του µοντέλου, είτε µεµονωµένα είτε συνολικά, στην 

παραγωγικότητα των εργαζοµένων. (βλ. υποενότητα. 4.4) 

Το δεύτερο συµπέρασµα σχετίζεται µε την επίδραση της διοίκησης γνώσης στην 

παραγωγικότητα. Συγκεκριµένα, µε βάση τον πίνακα 7.47, ο οποίος παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της ιεραρχικής γραµµικής παλινδρόµησης για τη συνολική διαφορά 

στην παραγωγικότητα ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, 

γίνεται αντιληπτό ότι η διαφοροποίηση του δείκτη διοίκησης γνώσης µεταξύ των δύο 

µετρήσεων (2008-2004) επιδρά θετικά στη διαφοροποίηση (αύξηση) της 

παραγωγικότητας. Συνεπώς, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η βελτίωση του 

δείκτη διοίκησης γνώσης, πιθανότατα, βελτιώνει αντίστοιχα την παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων. Το συµπέρασµα αυτό συνάδει µε τις θεωρήσεις του Drucker (1993; 

1994) περί «εργατών γνώσης», σύµφωνα µε τις οποίες τα συστήµατα διοίκησης 

γνώσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων των οποίων η φύση της 

εργασίας απαιτεί τη χρήση και καλλιέργεια εξειδικευµένης γνώσης.  

Το τρίτο συµπέρασµα αφορά στο δείκτη εργασιακής επιβάρυνσης. Ειδικότερα, από 

τον ίδιο πίνακα (7.47) φαίνεται ότι ο δείκτης εργασιακής επιβάρυνσης επιδρά 

στατιστικά σηµαντικά θετικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας µεταξύ της 

αρχικής (2004) και της τελικής (2008) µέτρησης. Γενικότερα, ο δείκτης εργασιακής 

επιβάρυνσης µε βάση τον πίνακα παλινδροµικών µοντέλων 7.40 αλλά και τους 

πίνακες της ιεραρχικής παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την 

παραγωγικότητα (πίνακες 7.44, 7.45, 7.47, 7.48, 7.49, 7.51) συµβάλλει θετικά στην 

παραγωγικότητα. ∆ηλαδή, µε βάση τα δεδοµένα, οµάδες εργασίας οι οποίες έχουν 

αυξηµένες ευθύνες και εργασιακό φόρτο, τείνουν να είναι περισσότερο αποδοτικές, 

µέχρι όµως κάποιο όριο. Αυτό το γεγονός έχει τις ρίζες του στις αρχές του 
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«Τεϋλορισµού» σύµφωνα µε τις οποίες ο εργαζόµενος είναι σε θέση να παράγει 

αποδοτικά µέχρι κάποιο όριο εργασιακής επιβάρυνσης, πέρα από το οποίο η 

ποσότητα των παραγοµένων τεµαχίων δεν θα συµβαδίζει µε ανάλογη ποιότητα.  

Από την εµπειρία που αποκοµίστηκε από την παρούσα µελέτη, αυτό το οποίο 

γίνεται αντιληπτό είναι το γεγονός ότι η εργασιακή επιβάρυνση των έξι (6) οµάδων 

εργασίας λειτουργεί ευεργετικά, όσο αυτή βρίσκεται εντός ορισµένων ορίων.  Για 

παράδειγµα, η οµάδα 1, µε συντελεστή εργασιακής επιβάρυνσης 1,25,  η οµάδα 2 µε 

συντελεστή εργασιακής επιβάρυνσης 1,48 και η οµάδα 4 µε συντελεστή εργασιακής 

επιβάρυνσης 1,23 φαίνεται να αποδίδουν σχετικά ικανοποιητικά ως προς τη µεταβολή 

(αύξηση) της παραγωγικότητας (πίνακας µεταβολών παραγωγικότητας 7.1 & 7.3). Σε 

αντίθεση, η οµάδα 3 παρουσιάζει συντελεστή εργασιακής επιβάρυνσης ίσο µε 1,67. 

Επίσης, διαφαίνεται ότι και οι οµάδες µε πολύ χαµηλό συντελεστή εργασιακής 

επιβάρυνσης λειτουργούν σε υψηλότερη παραγωγική ικανότητα από την οµάδα 3, 

αλλά σχετικά χαµηλότερα από τις οµάδες 1 και 2. Το συµπέρασµα το οποίο συνεπώς 

προκύπτει έχει να κάνει µε το πεδίο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο συντελεστής 

εργασιακής επιβάρυνσης των οµάδων εργασίας. Ειδικότερα, µε βάση τα πειραµατικά 

δεδοµένα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, τιµές συντελεστή εργασιακής 

επιβάρυνσης από 1 έως 1,5 θεωρούνται ότι αποτελούν «κινητήριο» δύναµη για την 

βέλτιστη απόδοση του προσωπικού, µιλώντας πάντα αποκλειστικά και µόνο για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση και τις παρούσες συνθήκες.  

Το τέταρτο συµπέρασµα σχετίζεται µε την επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στην 

παραγωγικότητα. Ειδικότερα, µε βάση τον πίνακα 7.47, ο οποίος παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της ιεραρχικής γραµµικής παλινδρόµησης για τη συνολική διαφορά 

στην παραγωγικότητα ανάµεσα στην πρώτη (2004) και τη δεύτερη (2008) µέτρηση, 

συµπεραίνουµε ότι τα έτη προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στην διαφοροποίηση 

(βελτίωση) της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι το µοντέλο «ΕΓΥ» 

επέδρασε θετικά περισσότερο σε εκείνους τους εργαζόµενους, τεχνίτες ή στελέχη, οι 

οποίοι πραγµατικά είχαν την ανάγκη για προσωπική βελτίωση και ένταξη σε ένα 

περιβάλλον επιχειρηµατικό το οποίο έδειχνε να τους απορρίπτει εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων και των αδυναµιών του. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι το νέο (µε όρους προϋπηρεσίας) προσωπικό επηρεάστηκε σε µεγαλύτερο 

βαθµό από το παλαιότερο προσωπικό, παρουσιάζοντας στατιστικά σηµαντικότερη 

βελτίωση της παραγωγικότητάς του (συγκεντρωτικός πίνακας µεταβολών 
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παραγωγικότητας 7.3), τόσο σε κάθε στάδιο του µοντέλου χωριστά όσο και συνολικά 

ανάµεσα στην αρχή (2004) και στο τέλος (2008) της έρευνας. Επίσης, το συµπέρασµα 

αυτό υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την οποία οι νέοι 

εργαζόµενοι είναι πιθανότερο να ανταποκρίνονται καλύτερα σε προγράµµατα 

βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους, καθώς η ανάγκη ένταξης σε ένα 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και η ανάγκη αυτοβελτίωσης είναι σηµαντικά 

ισχυρότεροι παράγοντες επηρεασµού της συµπεριφοράς στις µικρότερες ηλικίες 

(Polanyi, 1967; Savage, 2000).  Συνεπώς, µε βάση τη λογική αυτή, οι νέοι 

εργαζόµενοι ήταν εκείνοι οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο από τους παλαιούς, 

αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του µοντέλου 

«ΕΓΥ». 

Το πέµπτο συµπέρασµα σχετίζεται µε την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στην 

παραγωγικότητα. Συγκεκριµένα, από τον πίνακα 7.47 εκτιµάται ότι οι απόφοιτοι ΙΕΚ 

συνέβαλλαν θετικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι 

γυµνασίου συνέβαλλαν αρνητικά. Συνεπώς, εκτιµάται ότι οι εργαζόµενοι µε 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν περισσότερο στην εφαρµογή του 

µοντέλου «ΕΓΥ» και βελτίωσαν σε υψηλότερο βαθµό την παραγωγικότητά τους.  

Το συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε τη διεθνή βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία 

οι εργαζόµενοι µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σε θέση να εκτιµήσουν 

περισσότερο τη συµβολή των συστηµάτων διοίκησης γνώσης στη βελτίωση της 

καθηµερινής τους εργασιακής  πραγµατικότητας (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Επιπρόσθετα, οι εργαζόµενοι που αντιλαµβάνονται πληρέστερα τη σηµασία της 

διοίκησης γνώσης είναι εκείνοι οι οποίοι εµφανίζουν υψηλότερο διανοητικό επίπεδο  

(Davenport & Prusak, 1998). Στην ίδια λογική, οι επιχειρήσεις πρέπει παράλληλα µε 

τα συστήµατα διοίκησης γνώσης να προσανατολίζονται στην «δια βίου» εκπαίδευση 

και κατάρτιση των εργαζοµένων τους, καθώς οι τελευταίοι θα ανταποκριθούν 

καλύτερα σε αυτά (Bennet & Bennet , 2004; Leask et al., 1999) . 

Το έκτο συµπέρασµα σχετίζεται µε την επίδραση των οµάδων εργασίας µε υψηλή 

εξειδίκευση και εκπαίδευση στην παραγωγικότητα. Ειδικότερα, µε βάση τον πίνακα 

7.47 γίνεται αντιληπτό ότι µόνο η οµάδα εργασίας 1 (Ο1), όλων των συγκροτηµάτων 

της µελέτης περίπτωσης που συµµετέχουν στην έρευνα (µηδενική ψευδοµεταβλητή η 

οµάδα 1 του συγκροτήµατος 1), συµβάλλει θετικά στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας µεταξύ της πρώτης (2004) και της δεύτερης µέτρησης (2008). 
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Επιπρόσθετα, από τον συγκεντρωτικό πίνακα µεταβολών της παραγωγικότητας 7.3, 

διαφαίνεται το γεγονός ότι η οµάδα εργασίας 1 παρουσίασε τη µεγαλύτερη µεταβολή 

στην παραγωγικότητά της, ενώ γενικά επέδειξε υψηλότερη απόδοση σταθερά σε όλα 

τα στάδια του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης». Πρέπει 

ωστόσο στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι η οµάδα 1 αποτελείται από τεχνίτες µε 

εξαιρετικά µεγάλη εξειδίκευση, µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, και υψηλότερο 

επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας. Υπό αυτό το πρίσµα, η δική τους συµβολή στην 

αύξηση της παραγωγικότητας υπήρξε αυξηµένη σε σχέση µε άλλες οµάδες εργασίας. 

Το έβδοµο συµπέρασµα αφορά στην επίδραση της ηλικίας των εργαζοµένων στην 

παραγωγικότητα. Ειδικότερα, η µελέτη των πινάκων της ιεραρχικής παλινδρόµησης 

για την παραγωγικότητα στην πρώτη (2004) (πίνακας 7.44) και στη δεύτερη (2008) 

µέτρηση (πίνακας 7.45), όπως επίσης και για την διαφοροποίηση της 

παραγωγικότητας µεταξύ των δύο µετρήσεων (2008-2004) (πίνακας 7.47) δεν οδηγεί 

σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ωστόσο, µε βάση τον πίνακα 7.40 (γραµµική πολλαπλή 

παλινδρόµηση µε τη µέθοδο enter) διαφαίνεται ότι η παραγωγικότητα του 2008 (µετά 

το 6ο στάδιο του µοντέλου «ΕΓΥ») επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία, όπως 

επίσης και από τα έτη προϋπηρεσίας.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή των ετών προϋπηρεσίας 

είναι απολύτως «συνδεδεµένη» µε την ηλικία των εργαζοµένων (Davenport & 

Prusak, 1998, Doering et al., 1983; Drucker, 1993; Nonaka & Takeuchi, 1995). 

∆ηλαδή, µεγάλη προϋπηρεσία, σηµαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων και 

µεγαλύτερη ηλικία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο εργασιακός βίος αρχίζει περίπου στα 

18 έτη και τελειώνει στα 65 (Doering et al, 1983). Επιπρόσθετα, µε βάση τους 

πίνακες των συσχετίσεων 7.32 και 7.33 φαίνεται ότι η ηλικία των εργαζοµένων 

σχετίζεται αρνητικά µε την παραγωγικότητα. Ακόµη, µε βάση τον συνολικό πίνακα 

µεταβολών της παραγωγικότητας (πίνακας 7.3), διαπιστώνεται ότι οι νέοι 

εργαζόµενοι παρουσίαζαν σταθερά σηµαντικά υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση 

µε τους παλαιούς.  

Συνεπώς, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η ηλικία των εργαζοµένων στον ΟΣΕ 

Α.Ε., τόσο στην αρχική µέτρηση (2004), όσο και στην τελική (2008), συµβάλλει 

αρνητικά στην παραγωγικότητα. Το συµπέρασµα αυτό έρχεται να συνεισφέρει στην 

διερεύνηση της σχέσης παραγωγικότητας και ηλικίας, καθώς οι υπάρχουσες µελέτες 

δεν είναι σε θέση να προσφέρουν µια περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα. Οι περισσότερες 
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εµπειρικές µελέτες στο θέµα αυτό καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, παρόλο που 

υφίστανται σηµαντικές διαφορές στη µεθοδολογία και τον τρόπο έρευνας, 

φαινοµενικά δεν υφίσταται κάποια επιστηµονικά τεκµηριωµένη σχέση µεταξύ 

ηλικίας και επαγγελµατικής απόδοσης (παραγωγικότητα) (McEvoy & Cascio, 1989; 

Rhodes, 1983; Salthouse & Maurer, 1996; Warr, 1994).  

Το όγδοο συµπέρασµα προκύπτει από την συνολική εφαρµογή του µοντέλου 

«ΕΓΥ»,σχετίζεται µε την παραγωγικότητα, και αφορά στη µεταβολή των δεικτών 

παραγωγικότητας δηλαδή του δείκτη παραγωγικότητας σε τεµάχια ανά εργατοώρα 

(ΤΜΧ/ΕΩ), του δείκτη κόστους ανά τεµάχιο παραγωγής (€/ΤΜΧ) και του δείκτη 

κόστους ανά εργατοώρα (€/ΕΩ). Ειδικότερα, ο πρώτος δείκτης (ΤΜΧ/ΕΩ) µετά την 

εφαρµογή του µοντέλου «Επικοινωνιακής και Γνωσιακής Υποκίνησης» εµφανίζεται 

στατιστικά σηµαντικά αυξηµένος, ιδιαίτερα για το νέο προσωπικό αλλά και για το 

παλαιό σε µικρότερη κλίµακα, πράγµα το οποίο καταδεικνύει µεγαλύτερη 

παραγωγικότητα για κάθε εργατοώρα ιδιαίτερα για τους νέους εργαζοµένους.  

Αντιστοίχως, µε την ίδια λογική,  ο δείκτης κόστους ανά τεµάχιο (€/ΤΜΧ) 

εµφανίζεται µειωµένος σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο µετά την εφαρµογή του 

µοντέλου «ΕΓΥ». Σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, φυσική συνέπεια 

της αυξηµένης παραγωγικότητας στον ίδιο υποτιθέµενα χρόνο εργασίας, είναι η 

µείωση του κόστους παραγωγής του εκάστοτε τεµαχίου. 

Ο µόνος δείκτης ο οποίο εµφανίζεται αυξηµένος στη µέτρηση του 2008, δηλαδή 

µετά την εφαρµογή του µοντέλου «ΕΓΥ», είναι εκείνος ο οποίο αφορά στο 

πραγµατικό κόστος της κάθε εργατοώρας (€/ΕΩ). Στην πραγµατικότητα όµως, ακόµη 

και εάν δεν προχωρούσε η παρούσα διατριβή στην εφαρµογή οποιοδήποτε µοντέλου, 

τότε πάλι το κόστος θα ήταν αυξηµένο, εξαιτίας τόσο των αυξήσεων των µισθών 

µέσα από τις εταιρικές διασυλλογικές συµβάσεις, όσο και εξαιτίας της αύξησης των 

παρεχοµένων ωρών υπερωρίας από την διοίκηση της επιχείρησης την τελευταία 

επταετία. Σηµειωτέον δε, παρότι το προσωπικό του ΟΣΕ µειώθηκε κατά 21% την 

τετραετία 2005-2009, το κόστος µισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 56% περίπου. 

Το ένατο συµπέρασµα σχετίζεται µε τη βελτίωση του συνολικού δείκτη διοίκησης 

γνώσης. Ειδικότερα, το µοντέλου «ΕΓΥ» συνέβαλε θετικά στη βελτίωση του 

συνολικού δείκτη διοίκησης γνώσης των τεχνιτών κατά 15,34% (βλ. πιν. 7.16). 

Επίσης η µεγαλύτερη στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση του δείκτη 

παρουσιάστηκε στην περίπτωση των νέων εργαζοµένων (βλ. πιν. 7.17, 7.18 & 7.54). 
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Το δέκατο συµπέρασµα σχετίζεται µε τη βελτίωση του συνολικού δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία. Ειδικότερα το µοντέλο «ΕΓΥ» συνέβαλε θετικά στη 

βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία των τεχνιτών κατά 57,43% (βλ. 

πιν. 7.27). Επίσης, τη µεγαλύτερη βελτίωση στο δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία παρουσίασε το νέο προσωπικό των τεχνιτών (βλ. πιν. 7.28 & 7.54). 

 

Συµπεράσµατα για τα στελέχη 

Το πρώτο συµπέρασµα για την περίπτωση του δείγµατος των στελεχών σχετίζεται 

µε τη βελτίωση του συνολικού δείκτη διοίκησης γνώσης. Ειδικότερα, το µοντέλου 

«ΕΓΥ» συνέβαλε θετικά στη βελτίωση του συνολικού δείκτη διοίκησης γνώσης των 

στελεχών κατά 10,64% (βλ. πιν. 7.21). Επίσης η µεγαλύτερη στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση του δείκτη παρουσιάστηκε στην περίπτωση των νέων εργαζοµένων 

(βλ. πιν. 7.22, 7.23 & 7.64). 

Το δεύτερο συµπέρασµα σχετίζεται µε τη βελτίωση του συνολικού δείκτη 

ικανοποίησης από την εργασία. Ειδικότερα το µοντέλο «ΕΓΥ» συνέβαλε θετικά στη 

βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία των στελεχών κατά 44,5% (βλ. 

πιν. 7.30). Επίσης, τη µεγαλύτερη βελτίωση στο δείκτη ικανοποίησης από την 

εργασία παρουσίασε το νέο προσωπικό των στελεχών (βλ. πιν. 7.28 & 7.64). 

Το τρίτο συµπέρασµα αφορά στην επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στην 

βελτίωση του δείκτη διοίκησης γνώσης. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών συµβάλλει θετικά στη βελτίωση του 

δείκτη διοίκησης γνώσης (βλ. πιν. 7.64 &7.67). 

Το τέταρτο συµπέρασµα αφορά στην επίδραση των ετών προϋπηρεσίας (και της 

ηλικίας κατ’ επέκταση) στο δείκτη διοίκησης γνώσης. Ειδικότερα, τα περισσότερα 

έτη προϋπηρεσίας συµβάλλουν αρνητικά στη διαφοροποίηση (αύξηση) του δείκτη 

διοίκησης γνώσης (βλ. πιν. 7.67) . 

Το πέµπτο συµπέρασµα αφορά στην επίδραση των ετών προϋπηρεσίας (και της 

ηλικίας κατ’ επέκταση) στο δείκτη ικανοποίησης από την εργασία. Συγκεκριµένα, η 

υψηλότερη προϋπηρεσία συµβάλλει αρνητικά στη βελτίωση της ικανοποίησης από 

την εργασία (βλ. πιν. 7.70). 

Το έκτο συµπέρασµα αφορά στην επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στην 

ικανοποίησης από την εργασία. Ειδικότερα, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
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συµβάλλει θετικά στη βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης από την εργασία για την 

περίπτωση των στελεχών (βλ. πιν. 7.70). 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο η διδακτορική διατριβή, προχωρά στη διατύπωση έντεκα 

συγκεκριµένων προτάσεων οι οποίες βασίζονται στα ευρήµατα από την εφαρµογή 

του µοντέλου «ΕΓΥ» στη µελέτη περίπτωσης. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται 

στην εστίαση των επιχειρήσεων στους νέους εργαζόµενους αναφορικά µε την 

εφαρµογή των συστηµάτων διοίκησης γνώσης, στην βελτίωση των θέσεων εργασίας 

ώστε να υπάρχει ισορροπηµένη εργασιακή επιβάρυνση, στη βελτίωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων καθώς αυτό επιδρά θετικά στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και επίσης στην συγκρότηση οµάδων εργασίας µε υψηλό επίπεδο 

εξειδίκευσης καθώς αυτές ανταποκρίνονται καλύτερα στα συστήµατα διοίκησης 

γνώσης. 

Εν κατακλείδι, παρ’ όλες τις πιθανές αδυναµίες της, η παρούσα διδακτορική 

διατριβή εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην πρόοδο της επιστηµονικής περιοχής της 

διοίκησης γνώσης και θα δώσει το έναυσµα για περισσότερες µελέτες προς την 

κατεύθυνση της επίδρασης των υβριδικών µοντέλων της διοίκησης των γνωστικών 

κεφαλαίων στην παραγωγικότητα και την ικανοποίησης από την εργασία των 

εργαζοµένων. 

 

 

8.6  Περιορισμοί της Έρευνας  
 

Η έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στη συγκεκριµένη δηµόσια επιχείρηση (ΟΣΕ 

Α.Ε.) µπορεί να αποτελέσει αρχή και αρχείο για µελλοντικές προσπάθειες. Παρόλα 

αυτά, η ισχύς της υπόκειται σε κάποιους βασικούς περιορισµούς, οι οποίοι 

αναλύονται παρακάτω: 

α) Η εµφάνιση του φαινόµενου Hawthorne. Το φαινόµενο Hawthorne βασίζεται 

στο γεγονός ότι η αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου µοντέλου διοίκησης 

γνώσης µπορεί να εµφανίζεται πλασµατικά βελτιωµένη επειδή οι εργαζόµενοι 

πιστεύουν ότι υποβάλλονται σε πληρέστερο έλεγχο κατά τη συµµετοχή τους στην 

έρευνα και όχι εξαιτίας αυτής καθαυτής της λειτουργίας του µοντέλου.  
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β) Το υβριδικό µοντέλο το οποίο προτείνει η διδακτορική διατριβή αποτελείται 

από επιµέρους στάδια, σύµφωνα µε προτεινόµενους τρόπους διοίκησης γνώσης από 

τη βιβλιογραφία. Οι τρόποι αυτοί ή πληρέστερα, οι µέθοδοι που προτείνονται (π.χ. 

διοργάνωση εκθέσεων γνώσης) δεν είναι οι µοναδικοί. Συνεπώς ενδέχεται 

διαφορετικές δοµές ή και στάδια του µοντέλου να είναι περισσότερο αποδοτικά, 

πράγµα το οποίο όµως µπορεί να αποδειχτεί µόνο σε περεταίρω έρευνες.  

γ) Τα ερωτηµατολόγια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ήταν εργαλεία, τα οποία όµως 

προσφέρουν συγκεκριµένη δυνατότητα µέτρησης. Ενδεχοµένως διαφορετικά 

εργαλεία να προσέδιδαν σχετικά διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα. 

δ) Το µοντέλο το οποίο εφαρµόστηκε στο δηµόσιο ενδεχοµένως να µπορεί, αλλά 

ενδεχοµένως και να µην µπορεί να αποδώσει το ίδιο στον ιδιωτικό τοµέα. Σε κάθε 

περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο δύναται να διερευνηθεί στο µέλλον. 

ε) Στην παρούσα µελέτη, δεν ήταν δυνατή η  άµεση-µετρήσιµη αποδοτικότητα των 

στελεχών, κάτι το οποίο να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µελλοντικά όπως για 

παράδειγµα µε µεθόδους ισορροπηµένης στοχοθεσίας (balanced scorecard).  

στ) Το µοντέλο «ΕΓΥ» εφαρµόστηκε στον κλάδο της βιοµηχανίας του ελληνικού 

δηµοσίου. Ωστόσο, ενδεχοµένως η εφαρµογή του µοντέλου σε άλλους κλάδους, όπως 

για παράδειγµα ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας, ενδεχοµένως να αποκάλυπτε 

διαφορετικά αποτελέσµατα.  

ζ) Η παρούσα ερευνητική διαδικασία προσαρµόστηκε αλλά και ουσιαστικά 

βασίστηκε στην Ελληνική κουλτούρα. Ενδεχοµένως, η ίδια έρευνα σε άλλο τόπο 

εκτός της Ελλάδος, να απαιτούσε διαφορετική δοµή του µοντέλου και διαφορετική 

προσέγγιση του προσωπικού, αποδίδοντας αντιστοίχως διαφορετικά αποτελέσµατα. 

η) Η έρευνα µελετά τρία από τα 18 συγκροτήµατα του οργανισµού µελέτης 

περίπτωσης (ΟΣΕ Α.Ε.). Συνεπώς, το δείγµα των εργαζοµένων που χρησιµοποιείται 

ενδέχεται να µην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό µε την συνολική τάση του 

πληθυσµού του ΟΣΕ. 

θ) Η επιλογή των οµάδων εργασίας πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την 

συνεργασιµότητα του προσωπικού. Ειδικότερα, η ανάγκη εξεύρεσης «πρόθυµων» 

συνεργατών πήγαζε από σηµαντικές δυσκολίες στο να πεισθούν οι εργαζόµενοι ότι η 

παρούσα ερευνητική διαδικασία είχε σα στόχο τη βελτίωση της εργασίας τους. Οι 

δυσκολίες στο να πεισθούν οι εργαζόµενοι για τα κίνητρα και τους σκοπούς της 

µελέτης είχαν ως άµεση συνέπεια τον περιορισµό του διαθέσιµου δείγµατος. 
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Παράρτημα Α 
 

The Knowledge 

Management  

Fieldbook 
 

Διαγνωστικό Δείκτη Διοίκησης 

Γνώσης 

(Knowledge Management 

Diagnostic) 

Bukowitz & Williams (1999) 

 

 

Οι παρακάτω δηλώσεις αναφέρονται στον βαθμό κατά τον οποίο η επιχείρηση στην οποία 

εργαζόμαστε διαχειρίζεται τη γνώση. Οι δηλώσεις αυτές κατανέμονται σε επτά (7) τμήματα. 

Βάλτε σε κάθε τετράγωνο ένα “x” για κάθε δήλωση, σε κάθε τμήμα, χρησιμοποιώντας την 

παρακάτω κλίμακα: 7 = συμφωνώ πολύ, 6 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε 

συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ 
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Οι συνεργάτες µας παρέχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις όταν ζητούν διάφορες πληροφορίες        

Οι οµάδες εργασίας αλλά και αυτόνοµα οι εργαζόµενοι κατά κανόνα, καταγράφουν και 
µοιράζονται τις πληροφορίες σχετικές µε την ειδικότητά τους        

Υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στους ρόλους διαχείρισης της γνώσης, οι οποίοι είναι κυρίως 
διοικητικοί από τη φύση τους και εκείνους οι οποίοι είναι προσανατολισµένοι περισσότερο στο 
περιεχόµενο και την ουσία του ρόλου. 

       

Οι εργαζόµενοι είναι ικανοί να διαµορφώσουν το περιβάλλον των πληροφοριών τους ανάλογα µε 
τις επιθυµίες τους.        

Τα ηλεκτρονικά ή άλλα αποθηκευτικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες και οι 
γνώσεις είναι πλήρως ενηµερωµένα        

Ο οργανισµός µας κατανέµει πόρους σε οµάδες ειδικών, οι οποίες επιθυµούν να διαχειριστούν τα 
γνωστικά τους κεφάλαια.        

Η εκπαίδευση σε νέα συστήµατα επικεντρώνεται στο πως οι νέες τεχνολογίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν  έτσι ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και την απόδοση του τρόπου µε τον 
οποίο οι εργαζόµενοι δουλεύουν. 

       

Οι εργαζόµενοι ζητούν πληροφορίες µόνον όταν πραγµατικά τις χρειάζονται.        

Οι εργαζόµενοι διαχωρίζουν τις πληροφορίες ανάµεσα σε αυτές τις οποίες επιθυµούν να στέλνει η 
επιχείρηση απευθείας στην επιφάνεια εργασίας τους και σε αυτές τις οποίες επιθυµούν οι ίδιοι να 
αναζητούν σε µια βάση δεδοµένων. 

       

"Οµάδες ειδικών" στο περιβάλλον της εταιρίας, είναι σχετικά εύκολο να αναγνωριστούν, κάνοντας 
ξεκάθαρο το σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί κανείς για συγκεκριµένες πληροφορίες.        

Αιτήσεις για πληροφόρηση κυκλοφορούµενες στο εταιρικό δίκτυο ή µνηµόνια συζητήσεων και 
συσκέψεων είναι γενικά εύκολα κατανοητά.        

Συγκεκριµένοι συνεργάτες αναγνωρίζουν, συλλέγουν, κατηγοριοποιούν και διασπείρουν την 
επιχειρησιακή γνώση.        

Οι ειδικοί παίζουν τον πολύ σηµαντικό ρόλο στο να αναγνωρίσουν σηµαντικές πληροφορίες για 
άλλους χρήστες.        

Τα ηλεκτρονικά ή άλλα αποθηκευτικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες και οι 
γνώσεις περιέχουν τις καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες µέσα από ένα µεγάλο εύρος κρίσιµων 
θεµάτων. 

       

Όταν στους εργαζοµένους ανατίθεται το έργο αναζήτησης πληροφοριών, τότε εκείνοι είναι σε θέση 
να το φέρουν εις πέρας.         

Οι εργαζόµενοι µπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες µέσα από µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών 
ή βάσεων δεδοµένων.        

Η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει τόσο ηλεκτρονικά όσο και µη ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία 
κατευθύνουν το προσωπικό στις διαθέσιµες πηγές πληροφοριών.        

Οι "ειδικοί" της εταιρίας σε θέµατα πληροφοριών, βοηθούν του εργαζοµένους στο να 
χρησιµοποιούν  on-line εργαλεία, όπως επίσης και το διαδίκτυο.        

Η εταιρία έχει ορίσει διαδικασίες και τρόπους για το πώς οι εργαζόµενοι θα καταγράφουν και θα 
µοιράζονται τις πληροφορίες.        

Υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται κεντρικά και τις 
πληροφορίες στις οποίες ο καθένας εργαζόµενος από την εταιρία µπορεί να έχει ελεύθερη 
πρόσβαση, τόσο να τις χρησιµοποιήσει όσο και να τις µοιραστεί. 
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Υπολογισμός πόντων 

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 7:             X 7 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 6:             X 6 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 5:             X 5 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 4:             X 4 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 3:             X 3 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 2:             X 2 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 1:             X 1 πόντο     = 

      

     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 1 

  (Διαίρεση με τον μέγιστο αριθμό πόντων: 140) 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
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Οι σχέσεις αναφοράς (ιεραρχικά επίπεδα) δεν παρεµποδίζουν το προσωπικό να πάρει τις 
πληροφορίες που θέλει.        

Ο χώρος του γραφείου δεν αναγνωρίζεται σαν σύµβολο status ή ιεραρχικής θέσης στην επιχείρηση.        

Οι εργαζόµενοι λένε ότι οι αλλαγές στο χώρο εργασίας βασίζονται τόσο στην ανάγκη της 
στενότερης συνεργασίας όσο και στην ανάγκη της περικοπής του κόστους.        

Όλοι είναι σε θέση να περιγράψουν το πώς οι επιλογές τους µπορούν να επηρεάσουν την συνολική 
απόδοση της επιχείρησης.        

Όλοι µπορούν να εκφράσουν τις ιδέες και τις γνώµες  που έχουν να προσφέρουν στην επιχείρηση.        

Αξιολογούµε ακόµη και αυτό το οποίο άλλοι θα θεωρούσαν σαν µη λογικό ή ακόµη και 
εξωφρενικό ως µέρος της διαδικασίας επίλυσης των προβληµάτων της επιχείρησης.        

Βλέπουµε την συνεργασία µε τους ανταγωνιστές µας προς όφελος της βιοµηχανικής ανάπτυξης, ως 
µια πολύ καλή ενέργεια.        

∆ίνουµε σε όλες τις πολλά υποσχόµενες ιδέες την δέουσα σηµασία, ανεξάρτητα από ποιόν 
προέρχονται.        

Κάποιες φορές δεν θέτουµε όρια στη δοµή των συσκέψεων µας, επειδή αυτό µας βοηθά να 
σκεπτόµαστε περισσότερο δηµιουργικά σε ότι αφορά την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων 
µας. 

       

Η ανάµιξη των πελατών στην διαδικασία δηµιουργίας και εξέλιξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
είναι µια ισχυρά εδραιωµένη πρακτική στην εταιρία µας.        

Το εργασιακό µας περιβάλλον µας παρέχει την ευελιξία του να µεταφέρουµε την δουλειά µας όπου 
θέλουµε, µε πολύ λίγη προσπάθεια.        

Οποιοσδήποτε από το προσωπικό της εταιρίας έχει µια καλή ιδέα, έχει την απαραίτητη υποστήριξη 
έτσι ώστε να την πραγµατοποιήσει.        

Εξωτερικοί παρατηρητές θα περιέγραφαν την εταιρία µας ευέλικτη, παρά άκαµπτη.        

∆ιαθέτουµε ακριβώς το κατάλληλο επίπεδο πρωτοκόλλων ασφαλείας για τα ευαίσθητα δεδοµένα 
της εταιρίας.        

Οποιοσδήποτε µέσα από την εταιρία, είναι σε θέση να γνωρίζει την γενική οικονοµική κατάσταση 
της εταιρίας.        

Συχνά "συνεταιριζόµαστε" µε τους προµηθευτές µας µε στόχο την βελτίωση της αποδιδόµενης 
αξίας προς τον τελικό καταναλωτή.        

Το εργασιακό µας περιβάλλον έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προωθεί την ροή των ιδεών ανάµεσα 
στις οµάδες εργασίας.        

Οι εργαζόµενοι στην εταιρία µπορούν να χρησιµοποιούν της πληροφορίες που δέχονται, έτσι ώστε 
να βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας τους.        

Ρυθµίζουµε τις σχέσεις αναφοράς (ιεραρχικές σχέσεις) σύµφωνα µε την  εργασία την οποία οι 
συνεργάτες µας ή οι υπάλληλοί µας πρέπει να εκτελέσουν.        

Χρησιµοποιούµε πρακτικές τις οποίες εξωτερικοί παρατηρητές θα ονόµαζαν "παιχνιδιάρικες" και 
"χιουµοριστικές" σαν µέρος της διαδικασίας επίλυσης των προβληµάτων της εταιρίας.        
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Υπολογισμός πόντων 

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 7:             X 7 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 6:             X 6 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 5:             X 5 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 4:             X 4 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 3:             X 3 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 2:             X 2 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 1:             X 1 πόντο     = 

      

     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 2 

  (Διαίρεση με τον μέγιστο αριθμό πόντων: 140) 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
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Πριν οι εργαζόµενοι επιλύσουν τα προβλήµατα, εξετάζουν το συνολικό πλαίσιο στο οποίο το 
εκάστοτε πρόβληµα έλαβε χώρα.        

Κατασκευάζουµε µοντέλα του συστήµατος λήψης αποφάσεων µε σκοπό να κατανοήσουµε το γιατί 
ορισµένα πράγµατα συµβαίνουν µε συγκεκριµένο τρόπο.        

Οι οµάδες εργασίας συµµετέχουν σε εµπειρίες εκµάθησης εκτός της επιχείρησης προκειµένου  να 
βρουν τους καλύτερους τρόπους ώστε να συνεργάζονται.        

Χρησιµοποιούµε συγκεκριµένα παίγνια και προσοµοιώσεις, µε σκοπό να σκεφτόµαστε πιο καθαρά 
σε ότι αφορά τις καταστάσεις που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά στην εργασία µας.        

Η αναδροµή και η επαναφορά σε εµπειρίες και "µαθήµατα" από την εργασιακή εµπειρία, είναι µια 
εδραιωµένη πρακτική στην εταιρία µας.        

Οι εργαζόµενοι εφαρµόζουν αυτά που µαθαίνουν από το µη εργασιακό περιβάλλον τους στην 
εργασία τους.        

Όταν οι εργαζόµενοι ολοκληρώνουν πρότζεκτς, γενικά βρίσκουν το χρόνο για µια συνάντηση µε 
την αρµόδια οµάδα, έτσι ώστε να αναλύσουν το τι δεν έγινε σωστά και το τι θα µπορούσε να είχε 
γίνει καλύτερα. 

       

Η διαδικασία του σχεδιασµού µας περιλαµβάνει την εξέταση ενός αριθµού σεναρίων, έτσι ώστε να 
µπορούµε να είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε σε διαφορετικές καταστάσεις.        

Η διαδικασία της επιχειρησιακής µάθησης συχνά περιλαµβάνει την συλλογή στοιχείων από τους 
πελάτες µας (feedback)        

Όταν λαµβάνει χώρα µια αποτυχία, η πρώτη µας αντίδραση είναι να µην επιρρίψουµε αµέσως τις 
ευθύνες.        

Οι εργαζόµενοι στην επιχείρησή µας επιδεικνύουν µια φυσική περιέργεια.        

Οι εργαζόµενοι παραδέχονται τα σφάλµατά τους και τις αποτυχίες τους.        

Οι εργαζόµενοι εφαρµόζουν τις ιδέες τις οποίες είχαν πραγµατοποιήσει και εξελίξει σε παλαιότερες 
δουλειές, στις νέες.        

Όταν έχουµε µια µεγάλη επιτυχία συσκεπτόµαστε και συζητάµε το τι πράξαµε σωστά.        

Στην επιχείρησή µας η αποτυχία θεωρείται µια ευκαιρία για µάθηση.        

Η επιχείρησή µας προωθεί τις οµαδικές δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την αµοιβαία µάθηση.        

Σε κάποια στιγµή όλοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρησή µας εκτελούν εργασίες από "πρώτο χέρι", 
ώστε να αποκοµίσουν οι ίδιοι την εµπειρία των συνεπειών που έχουν οι αποφάσεις τους.        

Η µάθηση από την αποτυχία είναι ενσωµατωµένη στον τρόπο διοίκησης και καθοδήγησης των 
επόµενων εργασιών.        

Προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε την αλληλοεπικάλυψη κάποιων ευθυνών έτσι ώστε να γίνει 
ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη η αµοιβαία µάθηση.         

Την διαφωνία ανάµεσα στους εργαζοµένους την αντιµετωπίζουµε σαν µια ευκαιρία του να µάθει ο 
ένας από τον άλλον.        
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     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 3 
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Συγκεκριµένοι ρόλοι όπως διαχειριστής γνώσης, ή συντονιστής γνώσης υποστηρίζουν την 
διαδικασία διάχυσης της γνώσης στην επιχείρησή µας.        

Η επιχείρηση έχει καθορίσει σε ποια τµήµατά της η διάχυση της γνώσης ανάµεσα σε οµάδες θα 
επιφέρει τα µέγιστα αµοιβαία κέρδη.        

Αναγνωρίζουµε την ατοµική συνεισφορά στα οµαδικά πληροφοριακά συστήµατα εργασίας µε το 
να συνδέουµε την ονοµασία κάθε συστήµατος µε τον κύριο συµβάλλοντα.        

Οι αµοιβαίες επαφές πρόσωπο µε πρόσωπο χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών 
µας επικοινωνιών.        

Οι εργαζόµενοι υποστηρίζουν ότι η διάχυση της γνώσης δεν υποβαθµίζει την ατοµική αξία του 
καθένα στην επιχείρηση.        

Οι εργαζόµενοι είναι µέλη πολλαπλών εργασιακών οµάδων ή κοινωνιών, πράγµα το οποίο κάνει 
ευκολότερη την διάδοση της γνώσης σε ολόκληρη την επιχείρηση.        

Οι εργαζόµενοι οι οποίοι αρνούνται να "µοιραστούν" τη γνώση τους, δεν απολαµβάνουν ορισµένα 
επιχειρησιακά προνόµια.        

Φροντίζουµε να συνδέσουµε εργαζοµένους ανάµεσα σε παραδοσιακές επιχειρησιακές µονάδες και 
λειτουργικές οµάδες, µε σκοπό να προωθήσουµε την διάχυση της γνώσης.        

Επαγγελµατίες σύµβουλοι και ειδικοί µάνατζερς βοηθούν τους εργαζοµένους να εκφράσουν 
ακριβώς το τι γνωρίζουν, έτσι ώστε οι άλλοι να µπορέσουν να το κατανοήσουν.        

Τα ηλεκτρονικά ή άλλα αποθηκευτικά µέσα στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες και οι 
γνώσεις έχουν την κατάλληλη δοµή έτσι ώστε να βοηθούν τους εργαζοµένους να κατευθύνουν 
σωστά τη δική τους συνεισφορά στο σύστηµα το οποίο περιέχει συσσωρευµένη τη γνώση της 
εταιρίας. 

       

Οι εργαζόµενοι έχουν λόγο στο τι συµβαίνει µε τις ιδέες τους και γενικά µε τις εξειδικεύσεις τους 
τις οποίες µοιράζονται µε άλλους.        

Η σωστή συµπεριφορά σε ότι αφορά την διανοµή της γνώσης στην επιχείρηση έχει ενσωµατωθεί 
στο σύστηµα αξιολόγησης των εργαζοµένων.        

Οι αµοιβαίες επαφές πρόσωπο µε πρόσωπο χρησιµοποιούνται για την µεταφορά αυτού του τύπου 
της γνώσης η οποία έχει να κάνει τόσο µε τις άµεσες εµπειρίες όσο και µε τη επαγγελµατική 
διαίσθηση των εργαζοµένων, δηλαδή της γνώσης η οποία δεν είναι βασισµένη σε δεδοµένα 
ακαδηµαϊκού τύπου (βιβλία, δηµοσιεύσεις κ.λ.π.). 

       

Η επιχείρησή µας προσπαθεί να βρει τρόπους έτσι ώστε να αφαιρέσει τα νοητά εµπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης ανάµεσα στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα.        

∆ιαδικασίες για την συνεισφορά γνώσης στο επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι όλων των εργασιών που πραγµατοποιούνται στην επιχείρηση.        

Οι εργαζόµενοι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εκείνους τους συναδέλφους τους οι οποίοι θα 
µπορούσαν να επωφεληθούν των γνώσεών τους.        

Η διανοµή της γνώσης είναι καθολικά αναγνωρισµένη αξία στην επιχείρηση.        

Η επιχείρηση έχει νοµιµοποιήσει την διανοµή της γνώσης µε το να δίνει στους εργαζοµένους τον 
απαραίτητο χρόνο για να δρουν προς αυτή την κατεύθυνση.        

 Οι άνθρωποί µας επικεντρώνουν τις δραστηριότητες διάχυσης γνώσης σε κρίσιµες πληροφορίες 
σχετικά µε την εκτέλεση της αποστολής τους.        

Οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση λειτουργούν κάτω από την πεποίθηση ότι όταν χρησιµοποιούν 
γνώση η οποία έχει προέλθει από την συνεισφορά άλλων, τότε είναι και αυτοί υποχρεωµένοι έως 
ένα βαθµό να συνεισφέρουν µε κάποια µορφή γνώσης στην επιχείρηση. 
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Αναγνωρίζουµε ότι η γνώση είναι αναπόσπαστο τµήµα της περιουσίας της επιχείρησης.        

Μέλη της ανώτερης βαθµίδας στελεχών, µιλούν συχνά για την διαχείριση της γνώσης όταν δίνουν 
αναφορά στο διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης.        

Η διαδικασία "καταµέτρησης" της γνώσης µας βοηθά να καταλάβουµε καλύτερα το τι είναι αυτό το 
οποίο προσπαθούµε να διαχειριστούµε.        

Είµαστε σε θέση να "καταµετρήσουµε" τις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης, καθώς και τα 
αποτελέσµατά τους.        

Έχουµε δηµιουργήσει  ένα έγγραφο µε τη συµβολή τρίτου παράγοντα, εκτός της επιχείρησης, το 
οποίο αναφέρει το πόσο καλά διαχειριζόµαστε τη γνώση.        

Μπορούµε να συνδέσουµε τις δραστηριότητες διαχείρισης της γνώσης µε µετρήσιµα 
αποτελέσµατα.        

Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τι είδους διαδικασίες και µέθοδοι µέτρησης χρησιµοποιούνται για την 
απεικόνιση των διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και των αποτελεσµάτων τους.        

Συνήθως µιλάµε για τρόπους καταµέτρησης της γνώσης τέτοιους ώστε οι άνθρωποί µας να 
µπορούν να τους κατανοήσουν άµεσα και εύκολα.        

Έχουµε κατασκευάσει ένα πλαίσιο το οποίο συνδέει τις δραστηριότητες διαχείρισης της γνώσης µε 
τα στρατηγικά αποτελέσµατα.        

Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο περιγράφει το πώς οι πόροι της επιχείρησης οι οποίοι βασίζονται στη 
γνώση αλληλεπιδρούν  µε όλους τους εργαζοµένους ξεχωριστά για την δηµιουργία αξίας.        

Πειραµατιζόµαστε µε διαφορετικούς τρόπους µέτρησης του πόσο σωστά διαχειριζόµαστε τη 
γνώση.        

Έχουµε δηµιουργήσει ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο αναφέρει το πόσο καλά διαχειριζόµαστε τη 
γνώση.        

Βασιζόµαστε σε ένα µίγµα συγκεκριµένων γεγονότων, αριθµητικών δεδοµένων, πολιτικών δράσης 
και µη µετρήσιµων πληροφοριών, προκειµένου να λάβουµε τις αποφάσεις µας στη διοίκηση 
γνώσης. 

       

Η ανώτερη διοίκηση αποτιµά το τι γνώση χρειάζεται να εξελιχθεί όταν κατανέµει τους διαθέσιµους 
πόρους.        

Η αποτίµηση των πόρων οι οποίοι βασίζονται στη γνώση είναι µέρος της διαδικασίας µέτρησης της 
απόδοσης ολόκληρης της επιχείρησης.        

Η επιχείρηση έχει εδώ και κάποιο χρονικό διάστηµα προχωρήσει σε σύστηµα διαχείρισης της 
γνώσης, χωρίς όµως να το χαρακτηρίζει και να το αποκαλεί µε τον τρόπο αυτό.        

Βασιζόµαστε σε µια οµάδα, της οποίας τα µέλη έχουν τέτοια ειδίκευση στην αξιολόγηση, στην 
καταµέτρηση και στην εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης γνώσης, ώστε να αποτιµούν ορθά τις 
διαδικασίες τέτοιων συστηµάτων και τα αποτελέσµατά τους. 

       

Στην επιχείρησή µας έχουµε προδιαγράψει επακριβώς τις διαδικασίες ροής των δραστηριοτήτων 
της διαχείρισης γνώσης.        

Οι εργαζόµενοι είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διαφορά ανάµεσα στην αξιολόγηση και την 
µέτρηση της απόδοσης.        

Χρησιµοποιούµε τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές µεθόδους στην εκτίµηση της αποδοτικότητας 
των διαδικασιών των συστηµάτων διαχείρισης γνώσης και των αποτελεσµάτων τους.        
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Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 1:             X 1 πόντο     = 

      

     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 5 

  (Διαίρεση με τον μέγιστο αριθμό πόντων: 140) 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
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Συνεχώς θέτουµε το ερώτηµα στην επιχείρησή µας, αναφορικά µε το πώς µπορούµε να 
εκµεταλλευτούµε την ήδη υπάρχουσα γνώση σε άλλους τοµείς.        

∆εν έχει σηµασία το ποια οµάδα έχει εκφράσει µια ιδέα ή έχει προτείνει µια τεχνολογική 
καινοτοµία. Οποιοσδήποτε µέσα στην επιχείρηση µπορεί να τη χρησιµοποιήσει χωρίς περιορισµό.        

Πιστεύουµε ότι η διαχείριση της γνώσης στην επιχείρηση είναι δουλειά όλων.        

Ενθαρρύνουµε το προσωπικό της επιχείρησης να προβληµατίζεται για το πώς οι εξω-εργασιακές 
του δραστηριότητες θα µπορούσαν να αποβούν επικερδής για την επιχείρηση.        

Τα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης, µας συνδέουν µε πηγές πληροφοριών οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να κάνουµε τη δουλειά µας.        

Οι επίσηµες και ανεπίσηµες αξίες µας είναι ευθυγραµµισµένες.        

Τα πληροφοριακά µας συστήµατα προωθούν την ανάπτυξη διαφόρων δικτύων ανθρώπων.        

Τα υψηλόβαθµα στελέχη της επιχείρησης ζητούν από όλους τους προϊσταµένους να 
συµπεριλαµβάνουν τη διαχείριση γνώσης σε όλα τα επιχειρηµατικά πλάνα.        

Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων περιλαµβάνει σαφώς και τους πελάτες της επιχείρησης.        

Η επιχείρησή µας συµπεριφέρεται στους εργαζοµένους σαν πόρους, παρά σαν πηγή κόστους.        

Η επιχείρησή µας έχει ορίσει µία οµάδα ή ένα συγκεκριµένο στέλεχος σαν υπεύθυνο διαχείρισης 
γνώσης.        

Οι εργαζόµενοι γενικά εµπιστεύονται τις πληροφορίες τις οποίες βρίσκουν στα πληροφοριακά µας 
συστήµατα.        

Η επιχείρησή µας συχνά συνασπίζεται µε άλλες επιχειρήσεις σε στρατηγικά δίκτυα ή 
συνεταιρισµούς, µε σκοπό την προώθηση νέων καινοτοµικών προϊόντων στην αγορά.        

Για την επιχείρησή µας, η πληροφορική τεχνολογία είναι ένα εργαλείο το οποίο µας βοηθά να 
κάνουµε τη δουλειά µας.        

Στην επιχείρησή µας έχουµε µερικές επιτυχηµένες ιδέες για νέα προϊόντα, οι οποίες προήλθαν από 
τα εξω-εργασιακά ενδιαφέροντα των εργαζοµένων µας.        

Τα προϊόντα µας (οι υπηρεσίες µας) εµπεριέχουν µεγαλύτερη αξία, σαν αποτέλεσµα της γνώσης 
που περιέχουν.        

Προσπαθούµε να διατηρούµε στη δύναµή µας ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν κρίσιµα για την 
αποστολή τους προσόντα         

Η επιχείρησή µας έχει µια επίσηµη πολιτική να διανέµει τεχνολογία και ιδέες ανάµεσα σε διάφορες 
οµάδες εργαζοµένων.         

Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν το πότε δεν πρέπει να µοιράζονται τµήµα της γνώσης της επιχείρησης µε 
το εξωτερικό περιβάλλον.        

Βλέπουµε πως τα προϊόντα µας και οι υπηρεσίες µας έχουν µια αισθητή και µη αισθητή (ή 
βασισµένη στη γνώση) διάσταση.        
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Υπολογισμός πόντων 

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 7:             X 7 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 6:             X 6 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 5:             X 5 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 4:             X 4 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 3:             X 3 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 2:             X 2 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 1:             X 1 πόντο     = 

      

     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 6 

  (Διαίρεση με τον μέγιστο αριθμό πόντων: 140) 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
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Η απόφασή µας να αποκτήσουµε γνώση βασίζεται στο πόσο καλά µπορούµε να την 
εκµεταλλευτούµε.        

Όταν µια νέα ευκαιρία εµφανίζεται, πρώτα προσπαθούµε να αναδιοργανώσουµε τις ήδη 
υπάρχουσες δυνατότητές µας και πόρους πριν προσλάβουµε νέο προσωπικό.        

Η επιχείρησή µας παίρνει απο-επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες τόσο στην στρατηγική σηµασία 
των πόρων οι οποίοι βασίζονται στη γνώση, όσο και στις οικονοµικές προεκτάσεις.        

Προσπαθούµε να κατανοήσουµε την επίδραση των διαφόρων σχέσεων στην παραγωγικότητα, πριν 
αυτοµατοποιήσουµε τις διάφορες διαδικασίες και αντικαταστήσουµε την επαφή ανθρώπου µε 
άνθρωπο µε την επαφή ανθρώπου µε υπολογιστή. 

       

Πριν την αποδοχή νέων πρότζεκτς ή και παραγγελιών, σκεφτόµαστε εάν η γνώση την οποία θα 
αποκοµίσουµε για την επιχείρησή µας θα χρησιµοποιηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις.        

Συµµετέχουµε σε βιοµηχανικές ερευνητικές οµάδες, έτσι ώστε να βοηθηθούµε να αποφασίσουµε 
για το εάν µας χρειάζεται η απόκτηση νέας γνώσης.        

Όταν οι οµάδες βρίσκουν τον τρόπο να συνεργάζονται µε λιγότερους ανθρώπους, τότε βρίσκουν το 
πώς πρέπει να αναζητήσουν υψηλότερης αξίας δραστηριότητες, παρά να εκµηδενίσουν την ατοµική 
υπόσταση. 

       

Υπάρχει περίπτωση να αρνηθούµε να εργαστούµε για τους πελάτες µας αν αυτή η εργασία δεν είναι 
σε θέση να µας προσφέρει γνώση, η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε άλλες εφαρµογές.        

Απο-επενδύουµε τη γνώση µε ένα σχεδιασµένο και προµελετηµένο τρόπο.         

Όταν η επιχείρηση αναγκάζεται να απαλλαγεί από άλλες θυγατρικές εταιρίες ή ακόµη και 
ολόκληρες οµάδες ανθρώπων, φέρεται σε αυτούς που επηρεάζονται άµεσα, µε συµπόνια και 
σεβασµό. 

       

Η επιχείρηση συχνά επανεξετάζει τις πρακτικές προαγωγών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χαθεί προσωπικό µε στρατηγικά σηµαντική γνώση.        

Συχνά αποστέλλουµε προσωπικό της εταιρίας σαν µαθητευόµενους σε άλλες επιχειρήσεις, µε 
σκοπό να κατανοήσουµε το εάν χρειαζόµαστε νέες µορφές πόρων, ή νέες ειδικότητες.         

Σχηµατίζουµε συµµαχίες µε άλλους οργανισµούς οι οποίοι συµπληρώνουν τις δυνατότητές µας, 
εναλλακτικά από το να κάνουµε τα πάντα µόνοι µας.        

Όταν απο-επενδύουµε µορφές "αισθητών" πόρων, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε το µέγεθος της 
γνώσης το οποίο κουβαλάνε.         

Χρησιµοποιούµε την τεχνική της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) των δεξιοτήτων και των 
ειδικοτήτων, όταν αυτές δεν  υποστηρίζουν τις βασικές µας ικανότητες.        

Εξετάζουµε διαδικαστικά (σε µόνιµη βάση) το εάν υποστηρίζουµε µη στρατηγική γνώση σε βάρος 
κρίσιµης στρατηγικής γνώσης.        

Πριν απολύσουµε προσωπικό εξετάζουµε εάν οι ικανότητες και οι δεξιότητες τους µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κάπου αλλού µέσα στην επιχείρηση.        

Προτιµούµε να χρησιµοποιούµε τους πόρους και δυνατότητες που ήδη κατέχουµε όταν εξετάζουµε 
µια νέα επιχειρηµατική ιδέα.        

Χρησιµοποιούµε τις ανεπίσηµες σχέσεις µας µε συναφής επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, 
προκειµένου να διατηρούµε επίκαιρες τις δικές µας δεξαµενές γνώσης.        

Η επιχείρησή µας γνωρίζει την επίδραση που θα έχει το γεγονός να αφήνει τους εργαζόµενους να 
φύγουν, στην αφοσίωση, στη συνεισφορά και στη δέσµευση.        
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Υπολογισμός πόντων 

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 7:             X 7 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 6:             X 6 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 5:             X 5 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 4:             X 4 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 3:             X 3 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 2:             X 2 πόντους =  

Αριθμός απαντήσεων με βαθμολογία 1:             X 1 πόντο     = 

      

     Συνολικός αριθμός πόντων  : 

            Μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων   :  140 

            Ποσοστό πόντων :          % για το τμήμα 7 

  (Διαίρεση με τον μέγιστο αριθμό πόντων: 140) 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
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Ικανοποίηση από την εργασία 

Οι παρακάτω δηλώσεις αναφέρονται στον βαθμό κατά τον οποίο είμαστε ικανοποιημένοι από το 

εργασιακό μας περιβάλλον, και επικεντρώνονται σε τέσσερις συγκεκριμένες παραμέτρους. Βάλτε σε 

κύκλο έναν αριθμό για κάθε δήλωση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 7 = συμφωνώ πολύ, 6 = 

συμφωνώ, 5 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 

= διαφωνώ πολύ. 

 

Ικανοποίηση µε την Πληροφόρηση 
1 Είμαι ικανοποιημένος με τις πληροφορίες που λαμβάνω από τον 

προϊστάμενο μου σχετικά με την απόδοση μου στη δουλειά. 
1    2    3    4    5    6   7   

2 Λαμβάνω αρκετές πληροφορίες από τον προϊστάμενο μου σχετικά 

με την εργασιακή μου απόδοση. 
1    2    3    4    5    6   7   

3 Λαμβάνω ικανοποιητική αναπληροφόρηση από τον προϊστάμενο 

μου σχετικά με το πόσο καλά τα πάω. 
1    2    3    4    5    6   7   

4 Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες στη δουλειά μου στο να ανακαλύψω 

το πώς τα πάω. 
1    2    3    4    5    6   7   

 
 

Ικανοποίηση µε την Ποικιλοµορφία 
5 Είμαι ικανοποιημένος με την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων 

που μου προσφέρει η εργασία μου. 
1    2    3    4    5    6   7   

6 Είμαι ικανοποιημένος με την ελευθερία που έχω να κάνω αυτό που 

θέλω στην εργασία μου. 
1    2    3    4    5    6   7   

7 Είμαι ικανοποιημένος με τις ευκαιρίες που μου παρέχει η εργασία 

μου στο να αλληλεπιδρώ με άλλους. 
1    2    3    4    5    6   7   

8 Υπάρχει αρκετή ποικιλομορφία στην εργασία μου. 1    2    3    4    5    6   7   
9 Έχω αρκετή ελευθερία να κάνω αυτό που θέλω στην εργασία μου. 1    2    3    4    5    6   7   
10 Η εργασία μου, μου παρέχει αρκετές ευκαιρίες για ανεξάρτητη 

σκέψη και δράση. 
1    2    3    4    5    6   7   

 

 

Ικανοποίηση µε την Ολοκλήρωση 
11 Είμαι ικανοποιημένος με τις ευκαιρίες που μου παρέχει η εργασία 

μου στο να ολοκληρώσω τις εργασιακές μου υποχρεώσεις από την 

αρχή μέχρι το τέλος. 

1    2    3    4    5    6   7   

12 Η εργασία μου, μου παρέχει αρκετές ευκαιρίες στο να 

ολοκληρώσω την εργασία που ξεκίνησα. 
1    2    3    4    5    6   7   

 

 

Ικανοποίηση µε την Αµοιβή 
13 Είμαι ικανοποιημένος με την αμοιβή που λαμβάνω από την 

εργασία μου. 
1    2    3    4    5    6   7   

14 Είμαι ικανοποιημένος με την ασφάλεια που μου παρέχει η εργασία 

μου. 
1    2    3    4    5    6   7   

 

NOTES:  Reprinted by permission of the publisher from Wood, Van R., Lawrence B. Chonko,  Shelby 

Hunt (1986), "Social Responsibility and Personal Success: Are They Incompatible?" Journal of Business 

Research. 14, 193-212.  Copyright 1992 by Elsevier Science Publishing Co.. Inc. 
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Παράρτημα Β 
 

∆ιαγράµµατα συσχετίσεων παραγωγικότητας και ηλικίας 
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∆ιαγράµµατα συσχετίσεων ηλικίας εργαζοµένων και δείκτη διοίκησης γνώσης 
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∆ιαγράµµατα συσχετίσεων παραγωγικότητας εργαζοµένων και δείκτη διοίκησης γνώσης 
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∆ιαγράµµατα συσχετίσεων παραγωγικότητας εργαζοµένων και δείκτη ικανοποίησης από την εργασία 
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