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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται ο ρόλος της ηγεσίας στην 

οργανωσιακή μάθηση και γίνεται απόπειρα αποτύπωσης συγκεκριμένου τύπου 

ηγεσίας, σύμφωνα με τις αρχές και προσεγγίσεις που βασίζονται στη Θεωρία της 

Γνώσης (Knowledge-Based View). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι 

στον συγκεκριμένο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος διακατέχεται από κουλτούρα 

μάθησης, η ηγεσία του είναι ιδιαιτέρως προσανατολισμένη προς αυτή την 

κατεύθυνση, ενώ παράλληλα ο τύπος ηγετικού μοντέλου, που ακολουθείται, 

προσιδιάζει σε αυτόν του μετασχηματιστικού, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη θεωρία, 

ενώ χαρακτηριστικά του συναλλακτικού, επίσης, είναι ευδιάκριτα.  

λέξεις κλειδιά: προσέγγιση των πόρων, νοητικό κεφάλαιο, ρητή και άρρητη γνώση, 

οργανωσιακή γνώση, μάθηση, οργανωσιακή μάθηση, οργανισμός μάθησης, Διοίκηση 

της γνώσης, ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εν έτει 2013, μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικονομικής και ψυχολογικής, 

κυβερνήσεις, οργανισμοί και άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα 

αδιέξοδα· Η κρίση, κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρο βίωμα, εδράζεται στα έγκατα στης 

ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και ιδιοσυγκρασίας, παράγοντας στρεβλώσεις και 

παρεκκλίσεις, ενώ ως μία άλλη Νέμεση έρχεται να προειδοποιήσει για της συνέπειες 

της ανθρώπινης αμαρτίας από το Θείο Νόμο, προκειμένου να επαναφέρει την τάξη 

και την αρμονία – «το έργο των θεών διακόπτομεν εμείς, τα βιαστικά και άπειρα όντα 

της στιγμής», όπως είπε και ο ποιητής Καβάφης.  

Η οικονομική κρίση, πέρα από την εισαγωγή νέων τεχνικών χρηματοοικονομικών 

όρων, δεν φέρει καμία πρωτοτυπία, καθώς σμήνη «Μαύρων Κύκνων»
1
 έχουν 

συσκοτίσει πλείστες φορές τους αιθέρες από την απαρχή του ανθρώπου.  

«Το 1.700 π.Χ. ο Φαραώ στην Αίγυπτο, ο θεϊκός ηγέτης της τεράστιας σε 

οικονομική δύναμη αυτοκρατορίας της εποχής, ενημερώθηκε μεταφυσικά 

όταν, «κατ’ όναρ», είδε επτά ισχνές αγελάδες να βγαίνουν από το Νείλο και 

να κατατρώνε επτά παχιές αγελάδες, που έβοσκαν αμέριμνες, θεωρώντας ότι 

το πράσινο χορτάρι θα ήταν διαθέσιμο για πάντα. 

Αυτή είναι, ίσως, η πρώτη καταγεγραμμένη ανάλυση οικονομικής κρίσης στην 

κλασική της μορφή, δηλαδή: 

 Επτά χρόνια ύφεσης ακολουθούν τα επτά χρόνια ανάπτυξης. 

 Η πολιτική ηγεσία αδυνατεί να προβλέψει και οι πολίτες αμέριμνοι αγνοούν 

την περιοδικότητα των οικονομικών καταστάσεων και εφησυχάζουν, και 

τέλος 

 Επαναφέρεται η τάξη με μέτρα λιτότητας, αποταμίευσης και ανάπτυξης.» 

(Παπαποστόλου, σελ. 24)2 

Η κρίση, λοιπόν, σείει συθέμελα και δοκιμάζει όλο το φάσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, οργάνωσης και υπαρκτικής κατάστασης. Όπως συχνά γράφεται, η 

κρίση είναι πολιτική και όχι οικονομική, συνεπώς και η λύση δεν δύναται, παρά να 

προέρχεται από τον πυρήνα αυτής, που δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο. Η γνώση, 

ως απότοκο προσωπικής ενδοσκοπικής διεργασίας, προσφέρει τη λύση για την έξοδο 

από το αδιέξοδο, λειτουργώντας ως απάντηση στη κρίση. 

                                                           
1
 Taleb, Nassim Nickolas. Ο Μαύρος Κύκνος: Ο Αντίκτυπος του Απρόβλεπτου, μετάφραση Αντώνης  
Παπαγιαννίδης, Αθήνα, εκδ. Φερενίκη, 2010 

2
 Παπαποστόλου, Κ., Το smart marketing σε εποχές κρίσης, Manager, τεύχος 15, 24-27 
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Στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων η έννοια της «Γνώσης» ανακύπτει ως νέα 

θεωρητική βάση για τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησής τους. Η γνώση στην 

οργανωσιακή θεωρία, χαρακτηρίζεται από μία βαθύτατη οντολογική διάσταση, 

αναδεικνύοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του οργανισμού. Συνεπώς, η μελέτη της 

συγκεκριμένης προσέγγισης καθίσταται απόλυτα επίκαιρη και για την φοιτήτρια 

επιτακτική και ενδιαφέρουσα. 

Σκοπό της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κριτική θεώρηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, που αφορά στη «Προσέγγιση της Γνώσης» (Knowledge-

Based View) και η ανάδειξη του Ρόλου της Ηγεσίας – ήτοι του ανθρώπου – στην 

εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της σχετικής 

θεωρίας και αναλύονται πολύπλευρα βασικές έννοιες, οι οποίες σχετίζονται με: α) τη 

δημιουργία και διάχυση της γνώσης, β) τον τρόπο με τον οποίο «μαθαίνουν» οι 

οργανισμοί, αναδεικνύοντας τους όρους της οργανωσιακής μάθησης (organizational 

learning) και του οργανισμού μάθησης (learning organization) και γ) τις στρατηγικές 

Διοίκησης της Γνώσης (Knowledge Management). Τέλος, προσεγγίζεται θεωρητικά η 

συμβολή της Ηγεσίας στη διοίκηση, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της, ως 

πρωτεύων παράγοντας στη διοίκηση ενός οργανισμού, επικεντρωμένου στη γνώση.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας διερευνάται ο ρόλος που διαδραματίζει η ηγεσία σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση του τραπεζικού κλάδου. Στόχος της εργασίας είναι να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ανώτερα στελέχη του οργανισμού αντιλαμβάνονται τη 

σπουδαιότητα της γνώσης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαδικασία της οργανωσιακής 

μάθησης, ενώ παράλληλα γίνεται απόπειρα ταυτοποίησης συγκεκριμένου τύπου 

ηγεσίας, που ευνοεί πρακτικές αυτού του είδους. 

Στο τρίτο μέρος της διπλωματικής εργασία παρατίθεται ανάλυση και σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στο εργασιακό περιβάλλον και την 

επιταχυνόμενη δυναμική στην αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, την ταχέως 

αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη τεχνολογία, τις ραγδαίες αλλαγές στο 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, την ασάφεια των οργανωσιακών ορίων, καθώς και τη 

συνεχή διαφοροποίηση των προτιμήσεων των καταναλωτών η ανάγκη για ευελιξία 

και ταχεία προσαρμογή διαδραματίζει μείζονα ρόλο για τους οργανισμούς (Altman & 

Iles, 1998; Augier & Vendelo; 1999; Bates & Khasawneh, 2005; Egan et al., 2004; 

Gardiner  et al., 2001; Goh, 2002; Goh, 2003; Halawi et al., 2006; Ichijo & Nonaka, 

2006; Nedrum & Erikson; 2001; Nonaka et al., 1994; Saint-Onge, 1996; Skerlavj et 

al., 2006; Smith et al., 1996; Snyman & Kruger, 2004; Sun, 2003; Swain, 1999,). 

Ταυτόχρονα, η νέες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα 

της γνώσης, την τοποθετούν στο επίκεντρο του οργανισμού. Στην παρούσα μελέτη η 

γνώση αναλύεται σε πρώτο επίπεδο μέσα από την «προσέγγιση των πόρων» 

(Ambrosini & Bowman, 2001; Armstrong, 2006; Barney, 1991; Grant, 1991; Mayo, 

2001; Wright et al., 1994; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010), οπότε και αντιμετωπίζεται ως 

κομμάτι του νοητικού κεφαλαίου (Nahapiet & Ghosal, 1998; Subramaniam & 

Youndt, 2005), και συγκεκριμένα του ανθρώπινου (Bontis 1998; Halawi  et al., 2006; 

Hitt et al., 2001; Wright et al., 1994;  Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010) , ενώ στα πλαίσια 

της θεώρησης του οργανισμού βασισμένου στη γνώση (knowledge-based perspective) 

(Alavi & Leidner, 2001; Spender, 1994), λαμβάνει τη μορφή του «πόρου βασισμένου 

στη γνώση» (knowledge-based resourse)  (Galunic & Rodan, 1998; Ichijo & Nonaka, 

2007; Wiklund & Shepherd, 2003). Ωστόσο, στα πλαίσια που η προσέγγιση των 

πόρων δεν επαρκεί για να εξηγήσει κρίσιμες πτυχές της γνώσης, όπως τον τρόπο 

δημιουργίας της και διάχυσής της στον οργανισμό, ακολουθείται μία δεύτερη 

προσέγγιση, που βασίζεται στη γενικότερη θεωρία της γνώσης (knowledge-based 

view), με κύριους εκφραστές της τους Nonaka & Takeuchi (1995) και τον Spender 

(1996). Σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής έρευνας αποτελεί η εννοιολόγηση της 

γνώσης (Alavi & Leidner, 2001; Augier & Vendelo, 1999; Bierly  et al., 2000; De 

Long, 1997; Nonaka & Takeuchi, 1995; Saint-Onge, 1996; Smith, 2001; Howells, 

1996). Η αποσαφήνιση του όρου αναδεικνύει τη βαθειά οντολογική της διάσταση και 
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στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση των χαρακτηριστικών, βάσει της 

διάκρισής της σε ρητή (Augier & Vendelo, 1999; Cavusgil  et al., 2003; Ipe, 2003; 

Lam, 2000; Nonaka et al., 1994; Shariq, 1999; Smith, 2001; Spender, 1996a)  και σε 

άρρητη (Ambrosini & Bowman, 2001; Augier & Vendelo, 1999; Cavusgil et al., 

2003; Eraut, 2000; Howells, 1996; Ipe, 2003; Lam, 2000; Lubit, 2001; Nonaka et al., 

1994; Smith, 2001; Spender, 1996), μία διάκριση που στηρίζεται στους Nonaka & 

Takeuchi (1995), και προέρχεται από την επιστημολογική προσέγγιση του Polanyi 

(1966) αναφορικά, κυρίως, με την άρρητη γνώση.  Παράλληλα, τη συμβολή των 

Nonaka & Takeuchi (1995) στον τρόπο εξήγησης δημιουργίας της γνώσης, που 

περιλαμβάνει την αλληλοαντίδραση ανάμεσα στη ρητή και την άρρητη, είναι 

καταλυτική.  

Η διαχείριση της γνώσης καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία, προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί η διαδικασία, βάσει της οποίας διαχέεται στον οργανισμό. Κατ’ αυτή 

την έννοια η διαχείρισή της  συντελείται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο αναλύεται 

ο τρόπος με τον οποίο διαπερνά όλα τα επίπεδα μίας επιχείρησης, λαμβάνοντας, 

κυρίως, υπόψη την άρρητη γνώση, που φέρει και τη μεγαλύτερη δυσκολία στην 

επικοινωνίας της (Ambrosini & Bowman, 2001; Argote & Ingrama, 2000; Augier & 

Vendelo, 1999; Bartol; & Srivastava, 2002; Cavusgil et al., 2003; Goh, 2002; Ipe, 

2003; Lubit, 2001; Lucas & Ogilvie, 2006; Sondergaard  et al., 2007; Tsoukas, 2005). 

Ταυτόχρονα, η μεταφορά και ενσωμάτωση της οργανωσιακής γνώσης στη δομή και 

στην κουλτούρα της επιχείρησης αναδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο της μάθησης σε 

αυτή τη διαδικασία (Alstete, 2007; Armstrong & Foley, 2003; De Geus, 1988; Gomez  

et al., 2004; Marsick & Watkins, 1999; Popper & Lipsitz, 2000a; Smith et al., 1996), 

η οποία λαμβάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Altman & Iles, 1998; Bates & 

Khasaneh, 2005; Bierly et al, 2000; Gardiner et al., 2001; Marsick & Watkins, 

2003;Pisano, 1994; Spender, 1994; Spender, 1996b; Sun, 2003). Η ύπαρξη μίας 

ανάλογης οργανωσιακής κουλτούρας (organizational culture) (Armstrong & Foley; 

2003; Bates & Khasawneh, 2005; Bierly et al., 2000; DeLong, 1997; Egan  et al., 

2004; Marsick & Watkins, 2003; Oliver & Candadi, 2006; Skerlavj  et al., 2006; 

Spender, 1996), που να ευνοεί την οργανωσιακή μάθηση (organizational learning) 

(Armstrong & Foley, 2003; Chan  et al., 2005;  Coopey & Burgoyne, 2000; Esterby-

Smith  et al., 2000; Garavan, 1997; Garvin  et al., 2008; Goh, 2003; Gomez  et al., 

2004; Kontoghiorges  et al., 2005; Ortenblad, 2001; Marsick & Watkins, 2003; 



6 
 

Popper & Lipsitz, 2000a; Smith et al., 1996; Sun, 2003; Wang & Ahmed, 2003) 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός οργανισμού, που να επιδεικνύει τη διάθεση και την 

ικανότητα να διαχειρίζεται τη γνώση και να υποστηρίζει τις δομές που ευνοούν τη 

διαδικασία της μάθησης, μετουσιώνοντας στην ουσία τον ίδιο του τον εαυτό σε έναν 

«οργανισμό μάθησης» (learning organization) (Altman & Iles, 1998; Garavan, 1997; 

Gardiner  et al., 2001; Garvin  et al., 2008; Griego  et al., 2000; Goh, 2003; 

Kontoghiorges  et al., 2005; Marsick & Watkins,1994; Nonaka  et al., 2000; 

Ortenblad, 2002; Ortenblad, 2004; Phillips, 2003; Popper & Lipshitz, 2000a; Smith & 

Taylor, 2000; Sun, 2003; Watkins & Marsick, 1993; Yang  et al.,2004). Σε δεύτερο 

επίπεδο η διαχείριση της γνώσης αφορά στη Διοίκηση της Γνώσης (knowledge 

management) και στις στρατηγικές, που συνήθως υιοθετούνται (Alavi & Leidner, 

2001; Argote et al., 2003; Banks, 1999; De Long, 1997; Grant, 1991; Greiner et al., 

2007; Halawi et al., 2006; Hansen et al., 1999; Kreiner, 2002; Lloyd, 1996; Merono-

Cerdan et al., 2007; Singh, 2008; Smith, 2001; Snyman & Kruger, 2004; Wiig, 1997a; 

Wiig, 1997b; Zack, 1999).  

Τέλος, η ηγεσία (Altman & Iles, 1998; Appelbaum et al., 1998; Bass, 1985; Bass, 

1990; Bryant, 2003; Sleeth et al., 1996; Viitala, 2003; Yang, 2007; Μπουραντάς, 

2005), που διακρίνεται σε μετασχηματιστική και συναλλακτική (Bass, 1985; Bass, 

1990; Viitala, 2003; Yang, 2007), αναδεικνύεται ως πρωτεύον παράγοντας  στη 

δημιουργία και διάχυση της γνώσης (Nonaka et al., 2000; Bryant, 2003), καθώς και 

στην ενίσχυση της οργανωσιακής μάθησης του οργανισμού (Altman & Iles, 1998; 

Bass, 2000; Bierly et al., 2000; Chan et al., 2005; Correa et al., 2005; Garvin et al., 

2008; Goh, 2003; Marsick & Watkins, 2003; Phillips, 2003; Popper & Leipshitz, 

2000b; Smith et al., 2000; Sondergaard et al., 2007; Yang et al., 2004). Οι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν τη γνώση, είτε ιδωμένη μέσα από την προσέγγιση των πόρων είτε 

μέσα από τη θεωρία της γνώσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Alstete, 2007; Altman & Iles, 1998; Argote & Iles, 

2000; Armostrong & Foley, 2003; Barney, 1991; Cavusgil  et al., 2003; De Geus, 

1988; Egan et al., 2004; Grant, 1991; Goh; 2002; Gomez eta al., 2004; Halawi  et al., 

Hitt et al., 2001; Ipe, 2003; Leyland & Ogilvie; Nahapiet & Ghosal, 1998; Nonaka et 

al., 1994; Smith et al., 1996; Wiklund & Shepherd; 2003;Wright et al., 1994; 

Ξηροτύρη-Κουφιδου, 2010).   
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Resource-Based View) 

Οι πόροι και οι ικανότητες μίας εταιρείας αποτελούν κεντρικούς παράγοντες στην 

διαμόρφωση της στρατηγικής, καθώς είναι οι πρωταρχικές σταθερές στις οποίες 

βασίζεται η επιχείρηση προκειμένου να σχηματίσει την ταυτότητά της και να 

περιγράψει τη στρατηγικής της, ενώ ταυτόχρονα συντελούν στην κερδοφορία της 

(Grant, 1994). Στην «προσέγγιση των πόρων», βασικό κλειδί αποτελεί η κατανόηση 

των σχέσεων ανάμεσα στους πόρους, τις ικανότητες, το στρατηγικό πλεονέκτημα και 

την κερδοφορία, και συγκεκριμένα, μία κατανόηση που αφορά στους μηχανισμούς 

μέσα από τους οποίους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μετατρέπεται σε διατηρήσιμο.   

(Grant, 1994; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Παράλληλα, η προσέγγιση των πόρων 

σχετίζεται άμεσα με την έννοια του νοητικού κεφαλαίου (Armostrong, 2006; Mayo, 

2001; Barney, 1991), και ιδιαιτέρως του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital), το 

οποίο και λογίζεται ως εκείνος ο πόρος από τον οποίο η εταιρεία μπορεί να 

εκμαιεύσει το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συνεπώς η συγκεκριμένη 

θεωρητική προσέγγιση αφορά σε μία ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, που αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα δυνατά στοιχεία της επιχείρησης, 

ενώ δεν λαμβάνει υπόψη τις απειλές και τις δυνατότητες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με την SWOT ανάλυση (Barney, 1991).   

Σύμφωνα με τον Mayo (2001) η επιχείρηση δύναται να δημιουργήσει αξία μέσα από 

την ορθή διαχείριση του οικονομικού και φυσικού κεφαλαίου, με το νοητικό 

κεφάλαιο, από τα οποία προκύπτουν οι πόροι της επιχείρησης. Το νοητικό κεφάλαιο  

(intellectual capital) θεωρείται ως το άθροισμα όλης της γνώσης που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση για να επιτύχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Nahapiet & Ghoshal, 

1998) και περιλαμβάνει το κοινωνικό (social), οργανωσιακό (organizational) και 

ανθρώπινο (human) κεφάλαιο (Bontis, 1998; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010), μία 

διάκριση των πόρων που ακολουθεί ο Barney (1991). Η τριμερής εννοιολογική 

διάκριση του νοητικού κεφαλαίου, ουσιαστικά, σχετίζεται με τον τρόπο που κάθε 

συνιστώσα συλλέγει και διαχέει τη γνώση (Subramaniam & Youndt, 2005). Το 

κοινωνικό κεφάλαιο ενυπάρχει στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

ανθρώπων, και αποτελεί ένα παραγωγικό στοιχείο, που διευκολύνει μορφές 

κοινωνικής  διαντίδρασης και αναστέλλει άλλες, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

Στα πλαίσια της επιχείρησης, αφορά στη γνώση, που αντλείται από τα κοινωνικά 
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δίκτυα μέσα και έξω από τον οργανισμό, όπως την ανάπτυξη σχέσεων με τους 

πελάτες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Το οργανωσιακό κεφάλαιο αφορά στη δομή 

της εταιρείας, στο σχεδιασμό, στον έλεγχο και στον συντονισμό των συστημάτων και 

στις άτυπες σχέσεις μεταξύ ομάδων του οργανισμού και άλλων εταιρειών μέσα στο 

περιβάλλον της καθαυτής επιχείρησης (Wright et al., 1994). Τέλος το ανθρώπινο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρία, κρίση και ευφυΐα των εργαζομένων (Wright et 

al., 1994), που με την κατάλληλη διοίκηση δύναται να ενισχύσει την αξία του 

νοητικού κεφαλαίου (Nerdum & Erikson, 2001) και να βοηθήσει στη μακροχρόνια 

ανάπτυξη του οργανισμού (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010)  

Η προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου σχετίζεται άμεσα με την «θεωρία των 

πόρων», μέσα από την οποία παρέχεται η δυνατότητα εξήγησης της επιτυχίας ή 

αποτυχίας ενός οργανισμού, που έγκειται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (πόροι 

και ικανότητες), βάσει των οποίων συντίθεται ο σχεδιασμός και εφαρμογή της 

στρατηγικής (Grant, 1991). Κατ’ αρχάς, οι εσωτερικοί πόροι σύμφωνα με τον Grant 

(1991) διακρίνονται σε έξι βασικές κατηγορίες: χρηματοοικονομικοί, φυσικοί, 

ανθρώπινοι, τεχνολογικοί, οργανωτικοί και φήμη, ενώ μία άλλη προσέγγιση τους 

διαχωρίζει πρώτα σε υλικούς και άυλους, και τους κατανέμει ανάλογα (Barney, 1991, 

Wright et al., 1994). Στους υλικούς περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικοί, 

ανθρώπινοι, φυσικοί, και οργανωτικοί και στους άυλους οι τεχνολογικοί, η 

καινοτομία, που δεν υφίσταται στη διάκριση του Grant, και η φήμη (Barney, 1991, 

Wright et al., 1994).  

Σκοπός του κάθε οργανισμού είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των πόρων, 

ώστε να δημιουργηθεί το «διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» (Ξηροτύρη-

Κουφίδου, 2010). Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτάται, όταν η στρατηγική, 

που εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, προσθέτει σε αυτήν αξία, ενώ ταυτόχρονα δεν 

εφαρμόζεται από καμία άλλη επιχείρηση (Barney, 1991). Σύμφωνα με την θεωρία 

των πόρων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτυγχάνεται μόνο σε περιπτώσεις 

ετερογένειας των πόρων και αδυναμίας αντιγραφής τους (Wright et al., 1994; 

Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Η ετερογένεια των πόρων αφορά στην διαφοροποίηση 

των πόρων στα διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, ενώ η αδυναμία αντιγραφής αφορά 

στην αδυναμία απόκτησης των πόρων από άλλες εταιρείες (Wright et al., 1994). Κατ’ 

επέκταση, το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφορά στη διαχρονικότητά 

του, στοιχείο, όμως, που, λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στο περιβάλλον, δεν είναι 
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δυνατόν να ισχύσει για πάντα (Barney, 1991; Wright et al., 1994; Ξηροτύρη-

Κουφίδου, 2010). Συνεπώς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

διατηρήσιμο, παρά μέχρις ότου όλες οι προσπάθειες των ανταγωνιστών για 

αντιγραφή των πλεονεκτημάτων της επιχείρησης να παύσουν (Wright et al., 1994). 

Υπό αυτή την έννοια, έμφαση δε δίνεται τόσο στον παράγοντα χρόνο, όσο στην 

αδυναμία αντιγραφής, μεταφοράς και εφαρμογής της στρατηγικής του οργανισμού 

από τον ανταγωνιστή (Barney, 1991). Σε αυτή την περίπτωση, σκοπός της 

επιχείρησης είναι η λήψη προστατευτικών μέτρων που θα εμποδίσουν τη μεταφορά 

αυτή (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πόροι θα 

πρέπει να φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε να η μεταβιβασιμότητά τους 

να καθίσταται δύσκολη. Κατά συνέπεια οι πόροι πρέπει να προσδίδουν αξία στην 

επιχείρηση, να είναι σπάνιοι, να είναι δύσκολο να αντιγραφούν, να μην μπορούν να 

υποκατασταθούν και να έχουν διάρκεια αξιοποίησης (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Wright et al., 1994)  

Ωστόσο, οι πόροι δεν αρκούν πάντα στην επίτευξη επιτυχίας της επιχείρησης, για 

αυτό και πρέπει να συνδυαστούν με ικανότητες, ώστε αφενός να οδηγήσουν σε 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφετέρου να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής (Grant, 1991). Οι ικανότητες 

διακρίνονται σε βασικές/οριακές, που διαθέτουν όλοι οι οργανισμοί, προκειμένου να 

λειτουργήσουν (πρώτες ύλες, τεχνολογία, κτλ.), και θεμελιώδεις/ μοναδικές, που 

δύσκολα δημιουργούνται και συνεπώς δεν αντιγράφονται εύκολα από τους 

ανταγωνιστές (επίπεδο αφοσίωσης εργαζομένων, επιχειρησιακή κουλτούρα, κτλ.)  

(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Ταυτόχρονα, όμως, οι θεμελιώδεις ικανότητες 

συντελούν στη στρατηγική διαφοροποίηση μίας επιχείρησης, αποτελώντας «σύνολα 

γνώσεων», που ενσωματώνονται σε γνώσεις και ικανότητες εργαζομένων, διοικητικά 

συστήματα, τεχνικά συστήματα και αξίες/νόρμες/κανόνες, τα οποία αποτελούν το 

συνδετικό κρίκο/ιστό των τριών προηγούμενων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Grant 

(1991) οι ικανότητες περιλαμβάνουν πολύπλοκα μοτίβα συνεργασίας μεταξύ των 

ανθρώπων και ανάμεσα στους ανθρώπους και στους πόρους, στοιχείο που απαιτεί τη 

μάθηση μέσω της επανάληψης. Η έννοια της ρουτίνας σε οργανωσιακό επίπεδο 

ανακύπτει μέσα από αυτή την προσέγγιση, ταυτίζοντας την τελικά με την έννοια της 

ικανότητας ενός οργανισμού (Grant, 1991). 
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Συμπερασματικά, όπως καταδεικνύεται παραπάνω και σύμφωνα με τη προσέγγιση 

των πόρων, η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής του οργανισμού επιτυγχάνεται σε 

τέσσερα στάδια. Κατ’ αρχάς, γίνεται προσδιορισμός και αξιολόγηση των πόρων της 

επιχείρησης, στους οποίους, μάλιστα, υπερέχει έναντι των ανταγωνιστών και, έπειτα, 

προσδιορίζονται οι ικανότητες του οργανισμού και συνδυάζονται με τους πόρους. 

Στη συνέχεια, αξιολογούνται οι πόροι και οι ικανότητες ως προς την επίτευξη 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τις αποδόσεις, ενώ, τέλος, γίνεται 

επιλογή της στρατηγικής, που αξιοποιεί στο βέλτιστο βαθμό τους πόρους (Barney 

1991; Grant, 1991; Wright et al., 1994). Ωστόσο, σε ένα τελικό στάδιο τελείται η 

ανατροφοδότηση, όπου προσδιορίζονται τα κενά και οι ελλείψεις και 

αναβαθμίζονται/ συμπληρώνονται οι πόροι (Gagnon, 1999; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 

2010). 

2.1 Πόροι Βασισμένοι στη Γνώση  

Σύμφωνα με τη προσέγγιση των πόρων, όπως περιγράφηκε παραπάνω, τα 

περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας δύνανται να είναι τόσο υλικά όσο και άυλα, που 

διαχειριζόμενα με εποικοδομητικό τρόπο, της επιτρέπουν να σχεδιάσει και να 

εφαρμόσει στρατηγικές, που να παράγουν αξία (Barney, 1991). Ταυτόχρονα, πόροι 

που χαρακτηρίζονται ως πολύτιμοι, ασυνήθεις, δύσκολοι στην αντιγραφή τους και όχι 

εύκολα υποκαθιστάμενοι δημιουργούν το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Barney, 1991). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Hitt et al. (2001) οι άυλοι πόροι, όπως η 

γνώση, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εν  

συγκρίσει με του υλικούς, και επιτρέπουν στην εταιρεία να προσθέσει αξία στους 

εισερχόμενους συντελεστές παραγωγής. Ένα τέτοιου είδους ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα δεν εύκολο να καταστεί αντικείμενο μίμησης από τους ανταγωνιστές 

(Halawi et al., 2006). Κατά συνέπεια το ανθρώπινο κεφάλαιο, ως μέρος του άυλου 

ενεργητικού της επιχείρησης, θεωρείται κρίσιμος πόρος για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις (Hitt et al., 2001). Δεδομένου ότι αφορά στη συνδυασμένη ευφυΐα των 

εργαζομένων, το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010), η έννοια της γνώσης ανακύπτει αυτομάτως, και 

θεωρείται το στοιχείο που χαρακτηρίζει τα άτομα (ανθρώπινο κεφάλαιο), αλλά, 

ταυτόχρονα, δύναται να διαμοιραστεί ανάμεσα σε ομάδες ή δίκτυα (κοινωνικό 

κεφάλαιο) ή θεσμοποιηθεί μέσα στις οργανωσιακές διαδικασίες και βάσεις 

δεδομένων (οργανωσιακό κεφάλαιο) (Wright et al., 2001). 
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Η γνώση, συνεπώς, αναγνωρίζεται ως ο πιο σημαντικός πόρος ενός οργανισμού 

(Nahapiet & Ghosal, 1998; Spender & Grant, 1996) και λογίζεται ως εκείνος ο 

κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει στην μακροβιότητα της επιχείρησης 

(Ipe, 2003) και, άρα στη δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Egan et al., 2004, Wiklund & Shepherd, 2003). Μάλιστα η άρρητη φύση της γνώσης 

αποτελεί το πλέον σημαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι δεν δύναται να εύκολα να 

μεταφερθεί ή να αντιγραφεί, καθώς ενυπάρχει μέσα στον άνθρωπο (Ambrosini & 

Bowman, 2001). Κατ’ επέκταση χωρίς την ύπαρξη της οργανωσιακής γνώσης, που 

αποτελεί τη δέσμη όλων των άυλων στοιχείων, ο οργανισμός δεν θα διαθέτει την 

ικανότητα να ανακαλύπτει και να εξερευνά νέες ευκαιρίες (Wiklund & Shepherd, 

2003). Οι Ichijo & Nonaka (2007) χρησιμοποιούν τον όρο «πόροι βασισμένοι στη 

γνώση» (knowledge-based resources) για να περιγράψουν τη γνώση και τις 

δεξιότητες των εργαζομένων, όπως, επίσης και την ικανότητα να λαμβάνουν μέρος 

στη διαδικασία της μάθησης. Μία παραπλήσια προσέγγιση ακολουθούν οι Galunic & 

Rodan (1998), οι οποίοι διακρίνουν τους πόρους μίας επιχείρησης σε πόρους εισόδου 

(input resources), που τους συνδέουν με τους υλικούς πόρους μία επιχείρησης και σε 

πόρους βασισμένους στη γνώση, όπου η γνώση επενεργεί μετασχηματιστικά και 

οργανωτικά στους πόρους εισόδου, προσφέροντας εξειδικευμένη κατανόηση των 

διαφόρων εισροών, καθώς και συντονιστική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

διάφοροι πόροι εισροών συνδυάζονται για να παρέχουν αξία στον οργανισμό. Υπό 

αυτό το πρίσμα κάθε έννοια που σχετίζεται με τη γνώση, όπως οι έννοιες της 

μάθησης και της οργανωσιακής μάθησης συνδέονται, επίσης, με την έννοια του 

ανθρώπινου πόρου και αντιμετωπίζονται αναλόγως (Gomez et al., 2004). 

Σε μία κριτική προσέγγιση της «προσέγγισης των πόρων», ο Spender (1994) 

επισημαίνει ότι, ενώ λαμβάνει υπόψη την απόκτηση και προστασία των πόρων, 

παραβλέπει τον τρόπο εφαρμογής τους και δεν υπεισέρχεται, ιδιαιτέρως, στον τρόπο 

με τον οποίο οι πόροι δημιουργούνται και συνδυάζονται μεταξύ τους, ώστε να 

δημιουργηθεί ο εκάστοτε οργανισμός. Κατά συνέπεια, η μετάβαση από τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση σε μία θεώρηση του οργανισμού βασισμένου στη γνώση 

(knowledge-based perspective) κρίνεται ως απαραίτητη (Alavi & Leidner, 2001; 

Spender, 1994), καθώς υποστηρικτές της τονίζουν ότι οι πόροι βασισμένοι στη 

γνώση, συνδυαζόμενοι με τον κατάλληλο τρόπο, αποτελούν τους καθοριστικούς 

παράγοντες για ανταγωνιστικότητα και επίδοση (Kogut & Zander, 1992; Leitner & 
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Warden, 2004). Στη θεώρηση που αντιμετωπίζει την εταιρεία ως έναν οργανισμό 

γνώσης (Spender, 1996a), η ταξινόμηση της γνώσης αποτελεί βασική πτυχή της 

προσέγγισης (Cabrero-Suarez et al., 2001). Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι 

έννοιες της ρητής και άρρητης γνώσης, της μάθησης σε ατομικό και οργανωσιακό 

επίπεδο, όπως και του οργανισμού μάθησης, ως το ιδανικό μοντέλο εταιρείας,  που 

ευνοεί τη χρήση και διάχυση της γνώσης. 

3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Knowledge-Based View) 

Αναμφισβήτητα αποτελεί τον πλέον κοινό τόπο ότι «η γνώση είναι δύναμη», και, 

μάλιστα, δεδομένου του έντονου ανταγωνιστικού κλίματος, η ορθή διαχείρισή της 

αποτελεί τη πλέον καινοτόμο θεώρηση, σε μία διαφορετικού είδους προσέγγιση του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, ο οργανισμός θεωρείται μέσα από ένα 

εναλλακτικό πρίσμα, αποκτώντας την υπόσταση οντότητας, ως δημιουργός γνώσης 

(Nonaka et al., 2000), ενώ, παράλληλα, ο Spender (1996a) τον χαρακτηρίζει ως ένα 

δυναμικό και εξελικτικό σύστημα παραγωγής και εφαρμογής γνώσης. Συνεπώς, η 

γνώση – από την αντίληψη της ύπαρξής της μέχρι την δημιουργία της μέσα στην 

επιχείρηση (Nonaka et al., 1994) – αποτελεί εκείνο το πρωταρχικό εννοιολογικό 

κύτταρο, επάνω στο οποίο δομείται ολόκληρο το οικοδόμημα της μάθησης και της 

διαχείρισης της γνώσης.  

3.1 Ορίζοντας τη Γνώση 

3.1.1. Η Εννοιολόγηση της Γνώσης 

Η γνώση, στη θεώρηση του οργανισμού ως δημιουργού της, λογίζεται ως βασικό 

εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο προσωπικό συστατικό, 

ενώ, συνάμμα, αντιπροσωπεύει την πραγματογνωμοσύνη και την προσπάθεια τόσο σε 

επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο δικτύων και 

ευρύτερων συμμαχιών (Smith, 2001). Παράλληλα, η γνώση αντιμετωπίζεται ως το 

κλειδί για μία εμβριθέστερη κατανόηση της σύγχρονης μεταβιομηχανικής κοινωνίας, 

στην οποία η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει διαδραματίσει μείζονα ρόλο, και 

θεωρείται υπεύθυνη για τη μετάβαση σε μία «κοινωνία της γνώσης» (Augier & 

Vendelo, 1999; Howells, 1996). Η γνώση δύναται να θεωρηθεί ανάλογα μέσα από 

διάφορες οπτικές ως νοοτροπία, αντικείμενο, διαδικασία, συνθήκη πρόσβασης σε 

πληροφορίες ή δεξιότητα (Alavi & Leidner, 2001). 
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Σύμφωνα με τους Alavi & Leidner (2001) για την εννοιολόγηση της γνώσης έχει 

δοθεί μεγάλη έμφαση στην διαφοροποίησή της από την πληροφορία. Υφίσταται μία 

ιεραρχική σχέση, όπου στη βάση υπάρχουν τα δεδομένα, τα οποία μετά από την 

οργάνωσή τους σε μορφή επεξεργάσιμη και με νόημα, μετατρέπονται σε πληροφορία  

(Saint-Onge, 1996). Τα δεδομένα ορίζονται ως ακατέργαστα γεγονότα, ή, 

διαφορετικά, ως ακατέργαστα υλικά υψηλής τάξης (Bierly et al., 2000). Οι Nonaka 

και Takeuchi (1995) περιγράφουν την πληροφορία ως μία «ροή μηνυμάτων», τα 

οποία, όταν επενεργούν με τις πεποιθήσεις και υποχρεώσεις των υποκειμένων, που τα 

κατέχουν, δημιουργείται γνώση, ενώ κατά τους Bierly et al. (2000) η πληροφορία 

λογίζεται ως χρήσιμα δεδομένα, τα οποία ενέχουν νόημα,. Κατ’ επέκταση, η 

πληθώρα των πληροφοριών φέρει λίγη αξία, και ουσιαστικά μόνο η πληροφορία, που 

εδράζεται στο νου του υποκειμένου, μέσα από μία διαδικασία ενδοσκόπησης, 

διαφώτισης και μάθησης, λογίζεται ως χρήσιμη (Alavi & Leidner, 2001), ενώ, 

παράλληλα η γνώση προϋποθέτει τόσο τη τεχνογνωσία, η οποία θεωρείται 

περισσότερο άρρητη γνώση, όσο και την απλή εξωτερική γνώση δεδομένων, 

γεγονότων, πληροφοριών, που σχετίζονται με μία ρητή μορφή της γνώσης (Bierly et 

al., 2000). Συνεπώς, η γνώση είναι ο συνδυασμός της πληροφορίας και του 

ανθρώπινου παράγοντα, που ενισχύει την ικανότητα για δράση (De Long, 1997). 

Ωστόσο, υφίσταται και ένα τέταρτο επίπεδο, που αφορά στη σοφία, η οποία ορίζεται  

ως η ικανότητα της καλύτερης δυνατής χρήσης της γνώσης για την επίτευξη των 

επιθυμητών στόχων (Bierly et al., 2000). Η απόκτηση σοφίας, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη δημιουργία, πρόσβαση και 

ενσωμάτωση της γνώσης, ως ένας οδηγός για δράση (Saint-Onge, 1996).  

3.1.2. Χαρακτηριστικά και Τύποι Γνώσης 

Η κυρίαρχη ταξινόμηση της γνώσης στους οργανισμούς αναγνωρίζει την διάκριση 

δύο τύπων, τη ρητή (explicit) και την άρρητη (tacit) (Nonaka & Takeuchi, 1995). Η 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση προέρχεται από την επιστημολογική προσέγγιση του 

Polanyi (1966), και, κυρίως, σε ό,τι αφορά στην εννοιολόγηση της άρρητης γνώσης, 

την οποία ορίζει ως την ανθρώπινη γνώση για την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ 

περισσότερα, από όσα είναι σε θέση να ορίσει. Συνεπώς είναι η άρρητη γνώση, που 

από τη φύση της προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσκολία, τόσο στην κωδικοποίησή της 

όσο και στην διαχείριση και, κατ’ επέκταση, στην ενσωμάτωση της στην εταιρική 

κουλτούρα, καθώς αποτελεί το αθέατο και μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου. 
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Σύμφωνα με τον Polanyi (1966) η προσωπική ποιότητα της άρρητης γνώσης την 

καθιστά δύσκολη στην τυποποίηση και επικοινωνία της. Η άρρητη γνώση 

περιλαμβάνει γνωστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, με τα πρώτα να αποτελούν 

νοητικά μοντέλα (σχήματα, παραδείγματα, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, εμπειρία), που 

σχηματίζουν τα άτομα προκειμένου να διαμορφώσουν και, συνάμμα, να 

οριοθετήσουν το περιβάλλον τους, ενώ τα δεύτερα αφορούν σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες και τεχνογνωσία, που εφαρμόζουν σε δεδομένο πλαίσιο (Ambrosini & 

Bowman, 2001; Augier &Vendelo, 1999; Eraut, 2000; Nonaka et al, 1994; Smith, 

2001), όπως και οργανωσιακές ρουτίνες (Lubit, 2001) . Άρα, η άρρητη γνώση ενέχει 

έναν διαισθητικό χαρακτήρα, και για αυτό το λόγο δύναται να αποκτηθεί μέσα από 

την πρακτική εμπειρία (Howells, 1996; Lam, 2000; Cavusgil et al., 2003). Ο Ipe 

(2003), επίσης, επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να κωδικοποιηθεί εύκολα, ενώ, από 

τη φύση της δημιουργεί κωλύματα στην κατανόηση και τη χρήση από το άτομο, που 

την αναζητεί. 

Ρητή, ή διαφορετικά κωδικοποιημένη γνώση είναι η γνώση που μεταδίδεται μέσω 

γραπτής, συστηματικής γλώσσας (Augier & Vendelo, 1999; Nonaka et al., 1994; 

Nonaka & Takeuchi, 1995; Smith, 2001;), και δύναται να αποκτηθεί και αποθηκευθεί 

σε έναν «αντικειμενικό κόσμο», όπως και να παραχθεί μέσα από τη λογική επαγωγή 

και μελέτη (Lam, 2000). Σε ατομικό επίπεδο αποτελείται από γνώση και δεξιότητες, 

που δύνανται να διδαχθούν εύκολα ή να καταγραφούν, ενώ σε συλλογικό επίπεδο 

συναντάται σε προκαθορισμένες λειτουργικές διαδικασίες, κανόνες και 

πληροφοριακά συστήματα (Cavusgil et al., 2003). Η ρητή γνώση, στην ουσία, 

αποτελεί τη δομημένη μορφή της γνώσης, τη κορυφή του παγόβουνου, με την έννοια 

ότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμη, προσβάσιμη και διαχειρίσιμη, καθώς αποθηκεύεται 

σε βάσεις δεδομένων και εγχειρίδια.  Συνεπώς, ενέχει ένα φυσικό πλεονέκτημα έναντι 

της άρρητης, δεδομένης της ικανότητάς της να επικοινωνείται χωρίς ιδιαίτερη 

δυσκολία (Ipe, 2003), αν και κατά τον Shariq (1999) η κωδικοποιημένη γνώση μπορεί 

να μην είναι χρηστική χωρίς την αύξηση της άρρητης γνώσης. 

Ταυτόχρονα, ο Spender (1996b) ακολουθώντας μία πλουραλιστική επιστημολογική 

προσέγγιση, παρουσιάζει μία διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη ρητή και στην άρρητη 

φύση της γνώσης και στην ατομική και οργανωσιακή (κοινωνική) διάσταση, από την 

οποία προκύπτουν τέσσερεις τύποι οργανωσιακής γνώσης. Η ατομική κατηγορία, 

όπου το ρητό στοιχείο συναντάται, προϋποθέτει την ανεξάρτητη συνείδηση  
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(συνειδητή γνώση – conscious). Η κοινωνική ρητή γνώση αξιολογείται βάσει 

θεσμοποιημένων προτύπων εξέτασης της αλήθειας, που, για την επιστημονική 

κοινότητα, παράγουν μία αίσθηση αντικειμενικότητας (αντικειμενοποιημένη γνώση – 

objectified). Η άρρητη γνώση, που αποκτάται από το άτομο μέσα από μία διαδικασία 

αναγνώρισης – που δεν έχει καμία συσχέτιση με τον λογικό υπολογισμό –  

χαρακτηρίζεται ως αυτοματοποιημένη (automatic), ενώ το άρρητο κοινωνικό στοιχείο 

της ατομικής διαδικασίας γνώσης ονομάζεται συλλογικό (συλλογική γνώση – 

collective). 

Η Lam (2000) δημιουργεί μία νέα τυπολογία οργανωσιακής γνώσης, συνδέοντας την 

επιστημολογική προσέγγιση του Polanyi (1966) με μία οντολογική θεώρηση, που 

συνίσταται στις διαστάσεις του ατομικού και του συλλογικού, παράγοντας τέσσερεις 

νέες μορφές: την «κωδικοποιημένη», «ενσωματωμένη», «ένθετη» και «νοητική» 

γνώση (encoded, embodied, embedded, embrained). Η κωδικοποιημένη γνώση 

(συλλογικό – ρητή), ουσιαστικά, είναι οι πληροφορίες, που έχουν κωδικοποιηθεί και 

αποθηκευθεί σε βάσεις δεδομένων και έχουν ενσωματωθεί σε διαδικασίες και 

γραπτές οδηγίες. Η ένθετη γνώση (συλλογικό, άρρητη) είναι συσχετιστική, συναφής 

και διασκορπισμένη, δεδομένου ότι εναπόκειται σε κοινώς αποδεκτές νόρμες και 

ρουτίνες του οργανισμού. Η ενσωματωμένη (ατομικό – άρρητη) προσανατολίζεται 

προς την πράξη, με την έννοια ότι δομείται επάνω στην πρακτική εμπειρία και αφορά 

σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τέλος, η νοητική γνώση (ατομικό – ρητή) αφορά στην 

πρόσληψη θεωρητικής επιστημονικής γνώσης και επικεντρώνεται στη λογική 

κατανόηση και αντίληψη των αρχών ή των νόμων της φύσης. 

3.1.3. Δημιουργία και Διάχυση της Γνώσης 

Ο τρόπος με τον οποίο αναδημιουργείται και διαχέεται η γνώση στον οργανισμό 

στηρίζεται, κυρίως, στην ιαπωνική σχολή σκέψης, με κύριο εκφραστή της το Nonaka. 

Κατά τη Herrgard (2000) η σκοπιά του Nonaka, αποτελεί μία εκ των δύο τρόπων 

προσέγγισης σχετικά με την εξωτερίκευση και κωδικοποίηση, βασικά, σε ό,τι αφορά 

την άρρητη γνώση, κυρίως διότι σε αυτήν απατούνται οι περισσότερες δυσκολίες 

επεξεργασίας της. Συνεπώς, η συγκεκριμένη προσέγγιση αφορά στην πεποίθηση ότι η 

άρρητη γνώση πρέπει να καταστεί ρητή και να διαχυθεί, μέσα από την αλληλόδραση 

της άρρητης και της ρητής γνώσης, δημιουργώντας το μοντέλο SECI (socialization, 

externalization, combination, internalization) από όπου τέσσερεις διαφορετικοί 
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τρόποι μετατροπής προκύπτουν: α) από άρρητη σε άρρητη γνώση – κοινωνικοποίηση 

(socialization), β) από άρρητη σε ρητή γνώση – εξωτερίκευση (externalization), γ) 

από ρητή σε ρητή γνώση – συνδυασμός (combination)  και δ) από ρητή σε άρρητη 

γνώση – εσωτερίκευση (internalization) (Nonaka et al., 1994).   

Ο τρόπος μετατροπής της γνώσης, που ονομάζεται «συνδυασμός», αφορά στη χρήση 

κοινωνικών διεργασιών – όπως συναντήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες –

προκειμένου να συνδυαστούν διαφορετικά μέρη ρητής γνώσης, που διαθέτουν τα 

άτομα. Η «κοινωνικοποίηση», που επιτρέπει την επικοινωνία της άρρητης γνώσης σε 

άτομα ή ομάδες, τελείται μέσα από την διαντίδραση των ανθρώπων και φέρει ως 

βασικό στοιχείο την εμπειρία, καθώς η απόκτηση της συγκεκριμένης μορφής 

στηρίζεται σε πρακτικές που σχετίζονται με το mentoring και το on-the-job training 

μέσα στον οργανισμό. Ο τρίτος και ο τέταρτος τρόπος δημιουργίας και απόκτησης 

γνώσης αφορούν σε μοτίβα, που θεωρούν τη ρητή και την άρρητη γνώση ως 

συμπληρωματικές. Στην πρώτη περίπτωση υφίσταται η λειτουργία της 

«εξωτερίκευσης», ενώ στη δεύτερη της «εσωτερίκευσης». Οι τρεις από τους 

τέσσερεις τύπους μετατροπής γνώσης  - συνδυασμός, κοινωνικοποίηση και 

εσωτερίκευση – φέρουν κοινές αναλογίες με στοιχεία της οργανωσιακής θεωρίας εν 

γένει. Συνεπώς, η κοινωνικοποίηση συνδέεται με θεωρίες που αφορούν στην 

οργανωσιακή κουλτούρα, ο συνδυασμός συνάδει με την επεξεργασία δεδομένων, η 

εσωτερίκευση  σχετίζεται με την έννοια της οργανωσιακής μάθησης και η 

εξωτερίκευση λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία πληροφορίας (Nonaka et al., 1994). 

Η δεύτερη σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι η άρρητη γνώση πρέπει να παραμείνει 

άρρητη, υπογραμμίζοντας, ουσιαστικά, ότι δεν υπάρχει λόγος να εκφραστεί 

διαφορετικά, καθώς, σύμφωνα με τον Polanyi (1966) θα ελλόχευε ο κίνδυνος να 

καταστραφεί κάθε γνώση, δεδομένου ότι κάθε άρρητο στοιχείο θα εξαλειφόταν 

προκειμένου να μετατραπεί σε ρητό. Η Herrgard (2000) επισημαίνει ότι η άρρητη 

γνώση εμπεριέχει τη δυνατότητα να καθίστανται αντιληπτά τα επιμέρους, που 

απαρτίζουν την ολότητα, και άρα κάθε απόπειρα εξωτερίκευσης θα σήμαινε τη 

μεταφορά της προσοχής από το όλον στο ειδικό, ενώ σύμφωνα με τους Brockmann 

και Antony (όπως αναφέρεται στη Herggard, 2000), η άρρητη γνώση δεν δύναται να 

διδαχθεί ή να ενσωματωθεί σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρά μόνο προϋποθέτει 

την ενεργή διαδικασία μάθησης. Συνεπώς, η άρρητη γνώση περιλαμβάνει τη μάθηση 

και τη δεξιότητα, με τρόπο που δεν ευνοεί την επικοινωνία άμεσα και σε 
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κωδικοποιημένη μορφή, αναδεικνύοντας, ουσιαστικά, τρεις κρίσιμες μεθόδους – 

«μάθηση μέσω χρήσης», «μάθηση μέσω πράξης» και «μάθηση για τη μάθηση» -  σε 

βασικά συστατικά απόκτησης της άρρητης γνώσης, που σχετίζονται με την άμεση 

επαφή με νέο εξοπλισμό, εργασιακή πρακτική ή λειτουργία (Howells, 1996).  

Καθίσταται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η διάχυση της γνώσης, και ιδιαιτέρως της άρρητης 

στα πλαίσια ενός οργανισμού, αποτελεί βασικό αντικείμενο θεωρητικής μελέτης, 

δεδομένου ότι αποτελεί μία κοινωνική δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα σε 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Goh, 2002; Lucas & οgilvie, 2006), και η οποία 

είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Argote & 

Ingram, 2000; Goh, 2003; Cavusgil et al., 2003; Ipe, 2003; Lucas & οgilvie, 2006. 

Μία λειτουργική εφαρμογή της άρρητης γνώσης, δύναται να επενεργήσει θετικά στην 

αποσόβηση εκείνων των στοιχείων, που καθιστούν δυσχερή τη μεταβίβασή της 

(Ambrosini & Bowman, 2001), αν και ο Tsoukas (2005) διαφωνεί προτάσσοντας την 

ανάγκη για νέους τρόπους επικοινωνίας, αλληλόδρασης και σύνδεσης .  

Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει έναν μείζονα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία 

(Argote & Ingram, 2000).  Η ύπαρξη ισχυρών ομάδων και δικτύων δύνανται να 

διευκολύνουν τη μεταβίβασή της γνώσης (Augier & Vendelo, 1999), όπως επίσης και 

τα συστήματα αμοιβών (Bartol & Srivastava, 2002). Παράλληλα, ο Goh (2002) 

περιγράφει τέσσερεις παράγοντες που διευκολύνουν την διάχυση της γνώσης και 

απαρτίζουν: α) την οργανωσιακή κουλτούρα β) τις υποστηρικτικές υποδομές, τόσο σε 

επίπεδο τεχνολογική υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο οριζόντιας επικοινωνίας και 

ύπαρξης πολιτικών επιβράβευσης, γ) τον αποδέκτη της γνώσης και δ) τον τύπο της 

γνώσης που μεταφέρεται.  Ταυτόχρονα, οι Bartol & Srivastava (2002) επισημαίνουν 

τη χρήση βάσεων δεδομένων, τη διάδραση ανάμεσα στα άτομα, καθώς και την 

ανάπτυξη κοινοτήτων εμπειρογνωμοσύνης, ως μηχανισμούς για τη μεταφορά της 

γνώσης, ενώ η φήμη, που αφορά σε δεξιότητες των εργαζομένων, η κουλτούρα της 

επιχείρησης και η ύπαρξη κινήτρων, επίσης συντελούν σε αυτή την κατεύθυνση 

(Goh, 2002; Lucas & οgilvie, 2006). Σύμφωνα με τον Lubit (2001) οι εταιρείες 

δύνανται να διευκολύνουν τη διάχυση της άρρητης γνώσης μέσα από την παροχή 

ευκαιριών στους εργαζομένους να συνεργαστούν ή να καθοδηγηθούν από ειδήμονες, 

μέσα από την καταγραφή της άρρητης γνώσης, υπό τη μορφή ιστοριών (story-telling), 

που αφορούν σε επιτεύγματα ή αποτυχίες του οργανισμού από τις οποίες μπορούν να 

αποκομίσουν χρήσιμη διδακτική εμπειρία μέσα από τη δημιουργία και διάδοση 
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καθημερινών διαδικασιών υπό την έννοια της ρουτίνας, καθώς και μέσω της 

μετατροπής της άρρητης γνώσης σε ρητή. 

Κατά τους Cavusgil et al. (2003) η ανάπτυξη μίας στενής συνεργατικής σχέσης 

ανάμεσα στις εταιρείες, μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά της άρρητης γνώσης, 

αλλά και να συντελέσει στην δημιουργία καινοτομίας. Παράλληλα οργανωσιακοί και 

ατομικοί παράγοντες, όπως και η ηγεσία φαίνεται να καθορίζουν τη δημιουργία μίας 

κουλτούρας διάχυσης της γνώσης (Sondergaard et al., 2007). Σε αυτούς προστίθενται 

η εμπιστοσύνη, η γεωγραφική τοποθεσία και τα κίνητρα, αν και η έρευνα αποδεικνύει 

ότι την ίδια στιγμή που λειτουργούν διευκολυντικά στη διαδιακασία μεταφοράς της 

γνώσης, μπορούν, επίσης, να την αναστείλουν (Sondergaard et al., 2007). Τέλος, 

σύμφωνα με τον Ipe (2003) τέσσερεις παράγοντες επηρεάζουν τη μεταφορά της 

γνώσης: η φύση της γνώσης, η ύπαρξη κινητοποίησης και δυνατοτήτων για τη 

μεταβίβαση, καθώς και η ευρύτερη κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος.   

3.2. Ορίζοντας την Μάθηση 

Όπως γίνεται αντιληπτό η έννοια της γνώσης και της μάθησης είναι αλληλένδετες, 

καθώς η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης, υπό την έννοια ότι η γνώση και, 

συγκεκριμένα, η απόκτηση, δημιουργία, διάχυση και ενσωμάτωσή της στον 

οργανισμό, αποτελεί τον πλέον βασικό στρατηγικό πόρο, και, συνάμμα, τη βάση για 

την ανάπτυξη ικανότητας εκμάθησης της εκάστοτε επιχείρησης (Gomez et al., 2004). 

Αυτό, ουσιαστικά, υπονοεί ότι η δημιουργία και διάχυση της γνώσης ευνοεί την 

ύπαρξη εσωτερικών αλλαγών, που δύνανται να συμβούν σε γνωστικό και 

συμπεριφορικό επίπεδο, και είναι αυτές οι αλλαγές που οδηγούν σε μία διαρκή 

διαδικασία βελτίωσης, που επιτρέπει τη διατήρηση ή ακόμη και αύξηση της επίδοσης 

του οργανισμού (Gomez et al., 2004). Κατ’ επέκταση η μάθηση λογίζεται ως το 

κύριο στοιχείο στην ανάπτυξη και διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

(Alstete, 2007; Altman & Iles, 1998; Armstrong & Foley, 2003; De Geus, 1988; 

Gomez et al., 2004; Smith et al., 1996). Παράλληλα, η συζήτηση, που αφορά στο 

υποκείμενο της μάθησης – εάν είναι, δηλαδή, το άτομο ή ο οργανισμός – υπήρξε 

μακρά και έντονη. Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι μόνο τα άτομα είναι σε θέση 

να μαθαίνουν, ενώ άλλοι διατείνονται ότι οι οργανισμοί, ως υπερατομικές οντότητες, 

δύνανται, επίσης να μάθουν (Popper & Lipshitz, 2000a). Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

συγγραφέων, που ασχολήθηκαν με την «οργανωσιακή μάθηση», συγκλίνουν στην 
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άποψη ότι τόσο τα άτομα όσο και οι οργανισμοί είναι σε θέση να μαθαίνουν 

(Ortenblad, 2002). Σε κάθε περίπτωση, όσο η κοινωνία εξελίσσεται, καθίσταται 

αντιληπτό ότι η μάθηση στους οργανισμούς θα γίνεται ολοένα και περισσότερο απτή, 

μετρήσιμη και εφαρμόσιμη. (Marsick & Watkins, 1999). 

3.2.1. Χαρακτηριστικά Μάθησης  

Η σημαντικότητα της μάθησης στην επιβίωση του οργανισμού, καθιστούν την 

εννοιολόγησή της επιτακτική. Η μάθηση βρίσκεται στο πυρήνα της μεταφοράς 

γνώσης (Spender, 1994) και, σύμφωνα με τον Sun (2003) προαπαιτεί τη διαδραστική 

διαδικασία κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων και αντικειμένων, καθώς και τη 

συνεργασία και συμμετοχή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρακτικών. Συνεπώς, η 

δημιουργία ενός ισχυρού και δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης αποτελεί για τα 

υποκείμενα, που μαθαίνουν, μείζονος σημασίας στοιχείο για τον οργανισμό. 

Παράλληλα, οι Bierly et al. (2000), διακρίνουν τέσσερα επίπεδα μάθησης, τα οποία 

αναδεικνύονται  μέσα από τη μετάβαση από τα δεδομένα, στην πληροφορία, στη 

γνώση και, τέλος, στην σοφία. Συνεπώς, στο πρώτο επίπεδο (δεδομένα) η μάθηση 

λογίζεται ως η διαδικασία συλλογής δεδομένων, στο δεύτερο (πληροφορία) ως η 

διαδικασία κατά την οποία μορφοποιούνται τα δεδομένα, στο τρίτο  (γνώση) ως η 

διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών, και, τέλος, στο τέταρτο 

(σοφία) ως η διαδικασία επαγωγής κρίσεων και δράσεων, βασιζόμενων στη γνώση.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Marsick & Watkins (2003) η μάθηση ενέχει έναν 

ανεπίσημο και τυχαίο χαρακτήρα, δεδομένου ότι σε ατομικό επίπεδο λαμβάνει χώρα, 

όταν προκλήσεις, ασυμφωνίες ή αναπάντεχα γεγονότα λειτουργούν ως ερέθισμα, που 

ενεργοποιεί μία απάντηση. Τα υποκείμενα επιλέγουν σε αυτή την περίπτωση μία 

συγκεκριμένη στρατηγική, για να ανταποκριθούν στην περίσταση, βασιζόμενα στη 

γνωστική και συναισθηματική κατανόηση του αρχικού ερεθίσματος. Σε επίπεδο 

οργανισμού, από την άλλη πλευρά, η μάθηση αποτελεί μία συλλογική εμπειρία, και 

ενώ τα στάδια της μάθησης παραμένουν τα ίδια, ωστόσο, εν προκειμένω αυτή 

εμφανίζεται ως το απότοκο μίας διαδραστικής και αλληλοεξαρτόμενης διαδικασίας. 

Στη δεδομένη περίπτωση, η πετυχημένη στρατηγική οφείλεται εν μέρει στην 

ικανότητα του οργανισμού να δρα κατά τρόπο συνεκτικό. Συνεπώς, η οργανωσιακή 

μάθηση λογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα της παραπάνω κυκλικής διαδιακασίας 

(Marsick & Watkins, 2003).   
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Παράλληλα, οι Bates & Khasawneh (2005) θεωρούν τη μάθηση, καθώς και τους 

παράγοντες που ευνοούν στη μεταφορά της μάθησης, ως αναπόσπαστο μέρος μίας 

οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης, η οποία προσδίδει αξία στη δημιουργία, 

διάχυση και εφαρμογή της γνώσης, ενώ οι Altman & Iles (1998) δίνουν έμφαση στη 

μάθηση, που υποστηρίζει μετασχηματικές δράσεις, καθώς περιλαμβάνουν αλλαγές 

στην διεκπεραιωτικότητα και είναι μετρήσιμες μέσω αποτελεσμάτων. Ο Pisano 

(1994), επίσης, αναφέρει ότι δεν υφίσταται μία συγκεκριμένη προσέγγιση, που να 

ευνοεί τη μάθηση, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του 

γνωσιολογικού περιβάλλοντος της εκάστοτε εταιρείας. Ο ίδιος εξετάζει τη «μάθηση 

κατά την πράξη» και τη «μάθηση πριν την εκτέλεση της πράξης». Καταλήγει ότι μία 

βαθειά γνώση των συνεπειών και της διάδρασης συγκεκριμένων παραγόντων αυξάνει 

τη μόχλευση της έρευνας και άλλες μορφές της μάθησης «πριν την εκτέλεση της 

πράξης», ενώ στην περίπτωση της «μάθησης κατά την πράξη» θεωρείται αναγκαία, 

όταν οι οργανισμοί δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για να προσομοιώσουν και 

να προβλέψουν αποτελέσματα. 

Ο Spender (1996b) μέσα από την ανάπτυξη μίας διαφορετικής τυπολογίας 

οργανωσιακής γνώσης, προβάλλει τέσσερεις τύπους μάθησης. Στην 

αντικειμενοποιημένη γνώση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάπτυξη γνώσης, παρά 

μόνο βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες, η μάθηση αφορά στις διαδικασίες 

αποθήκευσης και αφαίρεσης, προσθήκης δεδομένων στις βιβλιοθήκες και 

δημιουργίας ευρετηρίων. Το όριο ανάμεσα στην αυτόματη και συνειδητή γνώση 

εμφανίζεται περισσότερο δυσδιάκριτο, με αποτέλεσμα να τροποποιείται κα τρόπος 

μάθησης. Η προσήλωση στο νόημα, καθώς και η επεξήγηση και αποκωδικοποίηση 

του αντικειμένου προς εκμάθηση μέσα από την πρακτική και την εμπειρία,  πρέπει να 

ληφθεί υπόψη. Τέλος, η μάθηση στο συλλογικό επίπεδο είναι το απότοκο της 

διάδρασης ανάμεσα στους συνειδητούς και αυτόματους τύπους γνώσης.  

Από πλευράς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι η 

μάθηση πρέπει να ενσωματωθεί στην εργασία, καθώς η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί έναν τρόπο μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων 

για ατομική ανάπτυξη (Gardiner et al., 2010). Μάλιστα, μία προσέγγιση, που ευνοεί 

τη μάθηση, σε επίπεδο στρατηγικής της επιχείρησης, ενσωματώνει τη διαρκή 

αξιολόγηση και τροποποίηση των επιχειρηματικών στοιχείων, με τακτή 
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ανατροφοδότηση και πειραματισμό μικρής κλίμακας, ώστε να αναδειχθεί η 

περισσότερο αποτελεσματική επιχειρηματική κατεύθυνση (Gardiner et al., 2010). 

3.2.2 Η Συμβολή της Οργανωσιακή Κουλτούρας Μάθησης (Organizational 

Learning Culture) 

Όπως καθίσταται αντιληπτό, για την πραγμάτωση της μάθησης απαιτείται ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον που να ευνοεί τη διαδικασία. Η κουλτούρα μάθησης ενός 

οργανισμού λογίζεται ως κύρια προϋπόθεση για τη δημιουργία και μεταβίβαση της 

γνώσης και, συνάμμα, για την ενθάρρυνση και πραγμάτωση της μάθησης, δεδομένου 

ότι αναδεικνύει, στην ουσία, την υπόσταση και τον προσανατολισμού ενός 

οργανισμού προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς σύμφωνα με τους Oliver & 

Kandadi (2006), η κουλτούρα δεν αποτελεί κάτι το οποίο ο οργανισμός έχει, αλλά 

εκείνο που ο οργανισμός πραγματικά είναι. Η κουλτούρα, συνεπώς, συνίσταται στις 

πεποιθήσεις, αξίες, νοοτροπίες, νόρμες, στάσεις, ρόλους και συμπεριφορές, που τα 

άτομα μοιράζονται, και ενεργοποιούν την πραγματική μάθηση (Bierly et al., 2000), 

ενώ, ταυτόχρονα, το κοινό όραμα που εμπεριέχεται στην κουλτούρα ενός 

οργανισμού, επίσης, ευνοεί τη μάθηση. Κουλτούρες που ενεργοποιούν τις εταιρείες 

να πράξουν προς το συμφέρον των υπαλλήλων τους, των πελατών και προμηθευτών 

τους, της κοινωνίας και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων, που διαφορετικά δεν θα 

ήταν σε θέση να πράξουν, χωρίς την ύπαρξη τους, έχουν μία θετική οικονομική αξία 

για τον οργανισμό (Bierly et al., 2000). 

Την οργανωσιακή μάθηση οι Armstrong & Foley (2003) την αντιμετωπίζουν, 

ουσιαστικά, ως τη βασική όψη, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μίας επιχείρησης , 

που διευκολύνει την ανάπτυξη, βελτίωση και αναδόμηση ενός οργανισμού που 

μαθαίνει. Ταυτόχρονα, η οργανωσιακή κουλτούρα θεωρείται ως το φίλτρο, που 

υποβοηθά στον ορθό προσανατολισμό της εταιρείας, κατά τη διάρκεια αλλαγών , και 

συντελεί στη μάθηση (Marsick & Watkins, 2003), ενώ κατά τον Spender (1996a) 

αποτελεί απόδειξη ότι η άρρητη γνώση πραγματώνεται σε όλο το φάσμα του 

οργανισμού. Σύμφωνα με τον De Long (1997) η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει 

με τέσσερεις τρόπους συμπεριφορές σχετιζόμενες με τη δημιουργία, διάχυση και 

χρήση της γνώσης: α) διαμορφώνει τις πεποιθήσεις για τη φύση τη γνώσης, και κατά 

συνέπεια ποια γνώση αξίζει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης, β) μεσολαβεί ανάμεσα 

στο ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο γνώσης, γ) δημιουργεί το πλαίσιο για 

κοινωνική διαντίδραση, που καθορίζει την αξία, που ένας οργανισμός εκμαιεύει από 
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τη γνώση και δ) διαμορφώνει τις διαδικασίες μέσω των οποίων νέα οργανωσιακή 

γνώση συλλέγεται, νομιμοποιείται και διαχέεται. Για τους Skerlavaj et al. (2006) η 

κουλτούρα οργανωσιακής μάθησης είναι μία τάξη νορμών και αξιών, που αφορούν 

στην λειτουργία του οργανισμού και υποστηρίζουν συστηματικές, εμβριθείς 

προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη ενός ανώτερου επιπέδου 

οργανωσιακής μάθησης, μέσα από τις φάσεις της συλλογής και ερμηνείας 

πληροφοριών, καθώς και συμπεριφορικών και γνωστικών αλλαγών, που τις 

συνοδεύουν.  

Επιπρόσθετα, η οπτική της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επισημαίνει ότι η μία 

κουλτούρα μάθησης, σχετίζεται θετικά με τη μεταφορά της γνώσης και την επίτευξη 

της μάθησης, καθώς και με την ικανοποίηση στο περιβάλλον εργασίας (Egan et al., 

2004). Επίσης, οι Bates & Khasawneh (2005) θεωρούν ότι η οργανωσιακή κουλτούρα 

αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή του νοητικού κεφαλαίου, μέσω διαδικασιών που 

καθιστούν τους οργανισμούς περισσότερο παραγωγικούς, καθώς ευνοώντας τη 

μάθηση και τη μεταφορά της, επιτυγχάνεται η καινοτομία.  

3.2.3. Η Έννοια της Οργανωσιακής Μάθησης(Organizational Learning) 

Μέσα από την περιγραφή των διαφόρων προσεγγίσεων, που αφορούν στον τρόπο με 

τον οποίο συντελείται η μάθηση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε οργανωσιακό, 

ανακύπτει η έννοια της οργανωσιακής μάθησης. Οι Wang & Ahmed (2003) 

αναγνωρίζουν πέντε σημεία εστίασης: τη συλλογικότητα της ατομικής μάθησης, τη 

διαδικασία ή το σύστημα, την κουλτούρα, τη διαχείριση της γνώσης και τη διαρκή 

και σταδιακή βελτίωση.  

Σε μία πρώτη προσέγγιση, η οργανωσιακή μάθηση συνίσταται στην ύπαρξη 

συγκεκριμένων δομών και διαδικασιών, μέσα από τις οποίες οι δράσεις των ατόμων, 

που συνεπάγονται τη μάθηση, προκαλούν αλλαγές στα μοτίβα δράσης των 

οργανισμών (Goh, 2003), υποδεικνύοντας ότι αποτελεί το προϊόν της ατομικής και 

συλλογικής/ομαδικής μάθησης, που εφαρμόζεται, αποσκοπώντας στην επίτευξη του 

οράματος και των στόχων του οργανισμού (Armstrong & Foley, 2003; Chan et al., 

2005; Goh, 2003; Sun, 2003). Ο δυναμικός χαρακτήρας της οργανωσιακής μάθησης 

έγκειται, ακριβώς, στο γεγονός ότι διαρκώς κινείται και συντελείται με διαφορετική 

ταχύτητα σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα (Garavan, 1997; Gomez et al., 2004). 

Ωστόσο, αν και η ατομική μάθηση προσιδιάζει με την οργανωσιακή, παρ’ όλα ταύτα, 
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διαφοροποιούνται ως προς δύο σημεία: η επεξεργασία πληροφοριών  συντελείται σε 

διαφορετικά συστημικά επίπεδα από διαφορετικές δομές, ενώ η οργανωσιακή 

μάθηση ενέχει μία επιπλέον φάση, αυτή της διάδοσης, όπως για παράδειγμα τη 

μεταβίβαση πληροφοριών και γνώσης στα υποκείμενα και στις οργανωσιακές 

μονάδες (Popper & Lipshitz, 2000a). Παράλληλα, ιδωμένη μέσα από τη σκοπιά της 

Θεωρίας των Πόρων, η οργανωσιακή μάθηση αποτελεί σημαντική οργανωσιακή 

ικανότητα, και άρα λογίζεται ως στρατηγικός πόρος (Smith et al., 1996). Ένας, 

ακόμη, παράγοντας που επηρεάζει την οργανωσιακή μάθηση είναι αυτός των 

πολιτικών (politics), ο οποίος συχνά θεωρείται μέσα από μία αρνητική σκοπιά, ως μία 

διαστροφή ή «αναγκαία» δυσλειτουργία μέσα στους οργανισμούς (Easterby-Smit et 

al., 2000). Παρ’ όλα ταύτα, αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και συνθήκη για τη 

μάθηση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διαοργανωσιακό επίπεδο (Coopey & 

Burgoyne, 2000). Ο συνδυασμός μίας εκπεφρασμένης προσέγγισης σε πολιτικές 

δυναμικές με μία θετική προσέγγιση προς την ποικιλία και την ετερογένεια δύναται 

να υποστηρίξει τη μάθηση μέσα από ένα πλαίσιο ρυθμιζόμενων, ανοικτών και 

δημοκρατικών διαλεκτικών πρακτικών, ανοικτών πλουραλιστικών σημείων 

συναντήσεων, όπου διαφορετικές οπτικές μπορούν να εκφρασθούν και να 

συζητηθούν (Coopey & Burgoyne, 2000).  

Ο Garavan (1997) διακρίνει δύο τύπους οργανωσιακής μάθησης, την προσαρμοστική 

(adaptive) και την παραγωγική (generative). Ως προσαρμοστική λογίζεται η μάθηση 

σε μία πρωταρχική της μορφή, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο 

αναγνωρισμένων και μη αναγνωρισμένων περιορισμών, που αντανακλούν τις 

πεποιθήσεις της επιχείρησης για την ίδια και το περιβάλλον της. Η παραγωγική 

μάθηση συμβαίνει όταν ο οργανισμός προτίθεται να διερωτηθεί σε καλά εδραιωμένες 

πεποιθήσεις, που αφορούν τόσο στις δυνατότητές του όσο και στην αποστολή του, 

και απαιτεί την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων ως προς τη θεώρηση του κόσμου.  

Επιπρόσθετα, ο Ortenblad (2001) ακολουθεί μία περισσότερο χρονική διάκριση σε 

παλιά και νέα οργανωσιακή μάθηση. Στην πρώτη περίπτωση το άτομο και η 

επιχείρηση, ως υποκείμενο, θεωρούνται οι φορείς της μάθησης, ενώ η γνώση 

καθαυτή τοποθετείται εκτός της σφαίρας του υποκειμένου. Στη νέα προσέγγιση της 

οργανωσιακής μάθησης, φορέας της μάθησης θεωρείται η συλλογική οντότητα (π.χ. 

τα άτομα ως κοινωνικά όντα) και η γνώση αντιμετωπίζεται ως μία περιπτωσιακή 

διαδικασία, που δεν δύναται να αποθηκευθεί. 
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Καθίσταται αντιληπτό ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαδικασία της 

οργανωσιακής μάθησης, προϋποτίθεται η ύπαρξη ενός ανάλογου περιβάλλοντος, 

κλίματος και δομής, μεταβαίνοντας κατά αυτό τον τρόπο στην προσέγγιση του 

οργανισμού μάθησης (learning organization). O Sun (2003) επιχειρεί να 

αποσαφηνίσει τους δύο όρους αρχίζοντας από μία γραμματολογική προσέγγιση, ώστε 

στη συνέχεια να προσδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο εννοιών.  Η 

συχνή σύγχυση των δύο όρων οδήγησε τον Ortenblad (2001) στον εντοπισμό τριών  

κανονιστικών διαφορών. Η οργανωσιακή γνώση αφορά σε διαδικασίες, ενώ ο 

οργανισμός που μαθαίνει λογίζεται ως μία δομή οργανισμού (Garvin et al., 2008; 

Goh, 2003; Sun, 2003). Δεύτερο, εν αντιθέσει με τη μάθηση, που λογίζεται ως μία 

αυθόρμητη διαδικασία (Marsick & Watkins, 2003),  η δημιουργία ενός οργανισμού 

απαιτεί χρόνο. Τρίτο η βιβλιογραφία της οργανωσιακής γνώσης ανέκυψε μέσα από 

την ακαδημαϊκή έρευνα, ενώ η βιβλιογραφία του οργανισμού που μαθαίνει από την 

αναπτύχθηκε πρωταρχικά από την ακαδημαϊκή πρακτική. Τέλος, ο Ortenblad (2001) 

εισηγείται ότι δύο επιπλέον παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καλύτερη 

αποσαφήνιση των δύο όρων: διακρίσεις ως προς το υποκείμενο της μάθησης και ως 

προς τη θέση της γνώσης. Στην οργανωσιακή μάθηση δίνεται προσοχή στο άτομο, ως 

φορέας μάθησης, ενώ στον οργανισμό που μαθαίνει η μάθηση συντελείται σε 

ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Ακόμη, στην οργανωσιακή μάθηση, η 

γνώση θεωρείται ότι εδρεύει στο άτομο, ενώ στον οργανισμό που μαθαίνει βρίσκεται 

τόσο στην ατομική όσο και στην οργανωσιακή μνήμη (Kontoghiorges et al., 2005). 

3.3. Ορίζοντας τον Οργανισμός Μάθησης (Learning Organization) 

Η ύπαρξη του οργανισμού που μαθαίνει έχει επηρεάσει καταλυτικά τη δομή των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, και αποτελεί την οργανωτική οντότητα που θα 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο παροντικό και μελλοντικό κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον, συμβάλλοντας στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

(Nonaka et al., 2000). Οι Altman & Iles (1998) περιγράφουν τέσσερεις θεωρητικές 

προσεγγίσεις, που βοηθούν στην αποσαφήνιση της έννοιας του οργανισμού που 

μαθαίνει. Η πρώτη αφορά στη στρατηγική διοίκηση, η οποία μετέβαλε το επίκεντρο 

προσοχής από το εξωτερικό περιβάλλον στους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης, 

όπως το ανθρώπινο δυναμικό και οι βασικές ικανότητες, που θεωρούνται βασικά 

στοιχεία για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η δεύτερη σχολή σκέψης 

αναφέρεται στη συστημική θεωρία, που υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί είναι 
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δυναμικά, ανοικτά συστήματα, ενώ η ψυχολογική θεωρία μάθησης, αποτελεί την 

τρίτη θεωρητική προσέγγιση και περιλαμβάνει την έννοια των επιπέδων μάθησης. Η 

έρευνα του οργανωσιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της επίδρασης της 

δομής και της κουλτούρας στη διαδικασία της μάθησης, προέκυψε από την 

οργανωσιακή κοινωνιολογία ως η τέταρτη προσέγγιση. 

Η βιβλιογραφική έρευνα αποκαλύπτει μία έλλειψη αποσαφήνισης της έννοιας του 

οργανισμού που μαθαίνει, αν και έχουν υπάρξει προσπάθειες προς την αντίθετη 

κατεύθυνση (Griego et al., 2000; Yang et al., 2004; Marsick & Watkins, 1994). Ο 

Ortneblad (2002) σημειώνει ότι λίγοι ερευνητές αποπειράθηκαν να δημιουργήσουν 

μία τυπολογία του οργανισμού που μαθαίνει. Στην έρευνά του ο Ortenblad (2002) 

αναδεικνύει τέσσερεις διαστάσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη 

κατανόηση του όρου και για την αποτύπωση της οντολογίας του: οργανωσιακή 

μάθηση, μάθηση στο εργασιακό περιβάλλον, περιβάλλον μάθησης και δομή μάθησης. 

Ταυτόχρονα, προσδιορίζει συγκεκριμένα παραδείγματα, που ενέχουν μία ευρύτερη 

ολιστική προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από μία διαστάσεις 

(Watkins & Marsick, 1993). Επίσης, διάφορα μοντέλα του οργανισμού μάθησης 

έχουν αναπτυχθεί, βάσει των θεωρητικών προσεγγίσεων και των διαστάσεων που 

αναδεικνύονται μέσα από τη βιβλιογραφία. Οι Altman & Iles (1998) παρουσιάζουν 

δύο κυρίαρχα μοντέλα. Το πρώτο αφορά στα χαρακτηριστικά του και προσδιορίζει τα 

βασικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά του οργανισμού που μαθαίνει, ενώ το 

δεύτερο, το μοντέλο των σταδίων ή φάσεων, θεωρεί την ανάπτυξη του οργανισμού 

που μαθαίνει ως μία εξελικτική διαδικασία. Ο Ortenblad (2004) συνδυάζοντας τις 

τέσσερεις διαστάσεις, που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον όρο, καταλήγει σε 

ένα λειτουργικό μοντέλο ενός οργανισμού που μαθαίνει. 

3.3.1. Ορισμοί του Οργανισμού που Μαθαίνει 

Κατά τον Garavan (1997) ανακύπτουν τρία ζητήματα σχετιζόμενα με ένα πλαίσιο 

απόδοσης των χαρακτηριστικών και εννοιολόγησης του οργανισμού που μαθαίνει: η 

δημιουργία μίας κουλτούρας μάθησης, θέματα δομών, καθώς και η ψυχολογική 

ωριμότητα των υποκειμένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης.   Γενικά, 

ορίζεται ως ο οργανισμός που διευκολύνει τη μάθηση για όλα τα μέλη του και 

διαρκώς μεταμορφώνεται (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991, όπως αναφέρεται στο 

Kontoghiorghes et al., 2005), ενώ ένας άλλος ορισμός τον συνδέει με τη δυνατότητα 
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των ατόμων να παράγουν αποτελέσματα και να μαθαίνουν μονίμως πώς να 

αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως συλλογικό διακύβευμα, με την καλλιέργεια 

καινοτόμων μοτίβων σκέψης και με την ελεύθερη και ανενδοίαστη συλλογική 

φιλοδοξία (Senge, 1990, όπως αναφέρεται στο Kontoghiorghes et al., 2005). Κατά 

τον Garvin (1993, όπως αναφέρεται στο Kontoghiorghes et al., 2005; Yang et al., 

2004), ένας οργανισμός που μαθαίνει είναι δημιουργικός και επιδέξιος στη 

δημιουργία, απόκτηση και μετάδοση της γνώσης, καθώς και στη μετατροπή των 

συμπεριφορικών του στοιχείων, που αντικατοπτρίζουν τη νεοδημιουργηθείσα γνώση 

και ιδέες. Ο Sun (2003) λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική λειτουργία και προοδευτική 

πτυχή της μάθησης, δεδομένου ότι η μάθηση υπονοεί την ύπαρξη ενός δρώντος 

υποκειμένου, περιγράφει τον οργανισμό μάθησης ως έναν «ζώντα» οργανισμό, καθώς 

αποτελεί έναν ενεργό δρώντα, όπως, επίσης, ως έναν οργανισμό που τελεί υπό 

καθεστώς διαρκούς μάθησης. Υπό αυτή την έννοια ενδυναμώνει το προσωπικό του, 

ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδική μάθηση, προωθεί τον ανοικτό διάλογο και 

αναγνωρίζει την αλληλοεξάρτηση των υποκειμένων, του οργανισμού και της 

κοινωνίας (Marsick & Watkins, 1994). Επίσης, οι Gardiner et al. (2001) 

υπογραμμίζουν τη σύνδεση με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και οι 

δύο επικεντρώνονται στη προώθηση και διευκόλυνση της γνώσης, ως κεντρική 

δραστηριότητα του οργανισμού και συνηγορούν υπέρ μίας αυξημένης συμμετοχής 

από πλευράς των εργαζομένων στην χάραξη πολιτικής. Οι Griego et al. (2000) 

διεξήγαγαν μία εμπειρική μελέτη, μέσα από την οποία τελείται η προσπάθεια να 

καθοριστούν πρακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ενός οργανισμού που 

μαθαίνει. Πέντε τομείς, που εμπίπτουν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

βασίζονται στον οργανισμό που μαθαίνει: εκπαίδευση και μάθηση, επιβράβευση και 

αναγνώριση, ροή της πληροφορίας, όραμα και στρατηγική και ανάπτυξη ατομικής 

ομάδας. Μέσα από την έρευνα καταλήγουν ότι η επιβράβευση και η αναγνώριση, 

όπως επίσης η εκπαίδευση και μάθηση συντελούν στη θεώρηση ενός οργανισμού ως 

οργανισμού μάθησης. Συνοψίζοντας, ένας οργανισμός που μαθαίνει σχετίζεται με τις 

εμπειρίες και τις δράσεις των μελών του (Goh, 2003), ενώ, παράλληλα, έχει επιτύχει 

να ενσωματώσει την ικανότητα να προσαρμόζεται ή να ανταποκρίνεται γρήγορα στις 

αλλαγές, μέσω καινοτόμων τρόπων, υπερκεράζοντας, ταυτόχρονα, κάθε σκόπελο που 

παρακωλύει τη μάθηση (Marsick & Watkins, 2003) και ενσωματώνοντας 

θεσμοποιημένους μηχανισμούς μάθησης στην κουλτούρα μάθησης (Popper & 

Lipshitz, 2000a).  
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3.3.2. Χαρακτηριστικά του Οργανισμού που Μαθαίνει 

Πολλοί θεωρητικοί έχουν αποπειραθεί να αποτυπώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

που φέρει ένας οργανισμός μάθησης. Σύμφωνα με τον Kontoghiorghes et al. (2005) 

τα βασικά συνίστανται στην ανοικτή επικοινωνία, στην ανάληψη ρίσκου, στην 

υποστήριξη και αναγνώριση για μάθηση, στους πόρους που διατίθενται για να 

εκτελεστεί το έργο, στην ύπαρξη ομάδων, στην ανταμοιβή για μάθηση και στη 

διοίκηση της γνώσης. Ο Goh (2003), επίσης, προκρίνει πέντε στοιχεία, όπου τα τρία 

συμπίπτουν με του Kontoghiorghes et al. (2005) – πειραματισμός και ανταμοιβή, 

αποτελεσματική μεταβίβαση της γνώσης και ομαδική εργασία και επίλυση 

προβλημάτων – ενώ σε δύο διαφοροποιείται – σαφήνεια της αποστολής και του 

οράματος του οργανισμού, δέσμευση της ηγεσίας και  ενδυνάμωση των υπαλλήλων. 

Οι Marsick & Watkins (2003), συνδέουν, μάλιστα, επτά διαστάσεις του οργανισμού 

μάθησης – δημιουργία ευκαιριών διαρκούς μάθησης, προώθηση έρευνας και 

διαλόγου, ενθάρρυνση συνεργασίας και ομαδικής μάθησης, δημιουργία συστημάτων 

για αποθήκευση και μεταβίβαση της γνώσης, ενδυνάμωση των ανθρώπων προς ένα 

συλλογικό όραμα, σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του και στρατηγική 

ηγεσία που υποστηρίζει τη μάθηση – με την επίδοση σε οικονομικό και γνωσιολογικό 

επίπεδο. Επίσης, ο Phillips (2003) επισημαίνει ότι δύο βασικοί πυλώνες, που 

συντελούν στην μετατροπή ενός οργανισμού σε έναν οργανισμό μάθησης, είναι ο 

ειλικρινής διάλογος και η διευκολυντική ηγεσία, ενώ αναγνωρίζει δέκα 

χαρακτηριστικά, που περιγράφουν τον ιδανικό οργανισμό που μαθαίνει: θέληση, 

ηγεσία, στρατηγική σκέψη και όραμα, επικοινωνία, μάθηση και ανάπτυξη, 

καινοτομία και λήψη αποφάσεων, διοίκηση αλλαγών, νοητικό κεφάλαιο και διοίκηση 

της γνώσης, μέτρηση και αξιολόγηση, επιβράβευση και αναγνώριση.  Ταυτόχρονα οι 

Smith & Taylor (2000) σε έρευνα τους, που αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι δομές 

και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στο Δημόσιο Τομέα δύνανται να επηρεάσουν 

αρνητικά την εφαρμογή ενός ιδανικού μοντέλου του οργανισμού που μαθαίνει, 

αναδεικνύουν επτά βασικά χαρακτηριστικά αυτού του ιδανικού: συμπεριφορά των 

ηγετικών στελεχών, σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, αγώγιμες δομές, 

καταλληλότητα της εργασιακής διαδικασίας, ο ρόλος του διευθυντή, τρόπος εύρεσης 

και χρήσης της πληροφορίας και κλίμα μάθησης. Τέλος, οι Garvin et al. (2008), 

ακολουθούν μία διαφορετική κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών, χωρίς ωστόσο 

να μεταβληθεί το περιεχόμενο τους, θεωρώντας δύο βασικά υπόβαθρα, που 
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δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός οργανισμού που μαθαίνει. Το 

πρώτο υπόβαθρο αφορά στο υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης και εμπεριέχει την 

αναγνώριση της διαφορετικότητας, την ανεκτικότητα σε νέες ιδέες και τον 

απαραίτητο χρόνο για ανασκόπηση, ενώ το δεύτερο υπόβαθρο αναφέρεται στις 

συνεκτικές διαδικασίες και πρακτικές μάθησης, και εξειδικεύεται στη συλλογή 

πληροφοριών και στην ανάλυσή τους, στην υιοθέτηση εκπαίδευσης και στη 

μεταβίβαση της γνώσης. 

Τέλος, πολλοί μελετητές έχουν αποπειραθεί να συσχετίσουν την ύπαρξη ενός 

οργανισμού που μαθαίνει με την απόδοση (Griego et al., 2000; Kontoghiorges et al., 

2005; Marsick & Watkins, 2003; Υang et al., 2004). Οι Kontoghiorges et al. (2005) 

καταλήγουν ότι η δομή, η κουλτούρα και τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζουν 

την υιοθέτηση αλλαγών, την ταχεία εισαγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας και την 

οργανωσιακή απόδοση, ενώ οι Marsick & Watkins (2003), συσχετίζοντας τις 

καταγεγραμμένες διαστάσεις του οργανισμού που μαθαίνει με την απόδοση, 

αποδεικνύουν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικονομικό αποτέλεσμα. 

Καταλήγοντας, αν και το τοπίο στην απόδοση των χαρακτηριστικών του οργανισμού 

που μαθαίνει έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι Marsick 

& Watkins (1994), ο ίδιος δεν αποτελεί τόσο μία συνταγή όσο ένα περίγραμμα 

σύγχρονων πρακτικών. Μάλιστα, απεύχονται την καθιέρωση του οργανισμού 

μάθησης ως ένα αδύνατο ιδανικό για τις επιχειρήσεις, και σε κάθε περίπτωση 

θεωρούν ότι δεν αποτελεί στην ουσία τον πραγματικό προορισμό, αλλά το εφαλτήριο 

για μία θεώρηση της μάθησης ως συστατικό μακροπρόθεσμης ικανότητας για 

επιβίωση.  

3.4. Διοίκηση της Γνώσης (Knowledge Management) 

Πολλοί οργανισμοί προσανατολίζονται στη διοίκηση της γνώσης , προκειμένου να 

αυξήσουν την οργανωσιακή τους απόδοση και να βελτιώσουν τη βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους (Wiig, 1997a), στόχοι που επιτυγχάνονται 

μέσα από την δημιουργία ενός οργανισμού, που αφενός να εξασφαλίζει τη 

βιωσιμότητά του και τη γενικότερη επιτυχία του και αφετέρου να συνειδητοποιεί την 

μέγιστη αξία των γνωσιολογικών του στοιχείων (Wiig, 1997b). Ο Mitre (όπως 

αναφέρεται στους Snyman & Kruger, 2004) θεωρεί τη διαχείριση της γνώσης από μία 

δισδιάστατη οπτική. Η πρώτη αποτελείται από τις δραστηριότητες που λογίζονται ως 
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κρίσιμες στη δημιουργία γνώσης και καινοτομίας (ανταλλαγή, συλλογή, 

επαναχρησιμοποίηση και εσωτερίκευση της γνώσης) και η δεύτερη από εκείνα τα 

στοιχεία που ενεργοποιούν ή επηρεάζουν τη δημιουργία γνώσης (στρατηγική, 

μετρήσεις, πολιτικές, περιεχόμενο, διαδικασίες, τεχνολογία και κουλτούρα). Συνεπώς, 

η διαχείριση της γνώσης περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, που χρησιμοποιούν 

τη γνώση, ώστε να πραγματώσουν τους στόχους της εταιρείας, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις αλλαγές του περιβάλλοντος και να παραμείνουν ανταγωνιστικές 

στην αγορά (Greiner et al, 2007), αποτελώντας μία από κάτω προς τα πάνω συνεχή 

διαδικασία (Alavi & Leidner, 2001; Banks, 1999, Smith, 2001), που συντελεί στην 

συλλογή, αποκωδικοποίηση και μεταφορά της γνώσης (Alavi & Leidner, 2001; 

Banks, 1999; Kreiner, 2002) και εγκαθιδρύει τη μάθηση ως μία συνεχή 

δραστηριότητα του οργανισμού (Singh, 2008).  

Ο Gartner (όπως αναφέρεται στους Snyman & Kruger, 2004) επισημαίνει πέντε 

κρίσιμους παράγοντες, που κρίνονται απαραίτητοι σε κάθε διαδικασία διαχείρισης 

της γνώσης και εφαρμογής της: α) πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του 

οργανισμού, β) απαιτεί μία οργανωσιακή κουλτούρα που να προωθεί και να 

υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσης και τη συνεργασία ανάμεσα στους 

εργαζομένους/μονάδες εργασίας, γ) πρέπει να ενεργοποιείται από ισχυρές 

επιχειρηματικές και ανθρώπινες διαδικασίες, δ) εξαρτάται από ένα επιτακτικό 

τεχνολογικό περιβάλλον που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και υποστηρίζει την 

συνεργασία και ε) απαιτεί μία εκτεταμένη επιχειρησιακή κλίμακα και σκοπό 

διαδικασιών, ανθρώπων και περιεχομένου, ώστε να υποστηρίζει τυπικές και άτυπες 

σχέσεις. Κατ’ επέκταση παρουσιάζει σημαντικές οργανωσιακές και τεχνολογικές 

προκλήσεις, καθώς απαιτεί την συνολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού ανθρώπινου 

δικτύου (Banks, 1999) και ενός ευρύ φάσματος νέων τεχνολογικών προκλήσεων 

(Alavi & Leidner, 2001; Lloyd, 1996).  

Σύμφωνα με τον Wigg (1997a) από μία διοικητική σκοπιά η συστηματική και ρητή 

διαχείριση της γνώσης καλύπτει τέσσερεις τομείς: α) έλεγχος από επάνω προς τα 

κάτω και διευκόλυνση των σχετιζόμενων με τη γνώση δραστηριοτήτων, β) 

δημιουργία και διατήρηση των υποδομών γνώσης, γ) ανανέωση, οργάνωση και 

μετασχηματισμός των γνωσιολογικών περιουσιακών στοιχείων και δ) χρήση αυτών 

των στοιχείων για την πραγματοποίηση αξίας. Παράλληλα οι δραστηριότητες που 

αφορούν στην ενίσχυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς – οι οποίες οδηγούν στην 
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καινοτομία και ανακάλυψη, στη δημιουργία γνώσης και στην βελτιωμένη χρήση της 

– κρίνονται ως μείζονος σημασίας και επικεντρώνονται σε οκτώ τομείς: α) έρευνα, 

ανάπτυξη και διατήρηση των νοητικών πόρων και πόρων γνώσης της εταιρείας, β) 

προώθηση της δημιουργίας γνώσης, γ) καθορισμός της απαιτούμενης γνώσης και 

πραγματογνωμοσύνης για αποτελεσματική απόδοση, δ) τροποποίηση και 

αναδιοργάνωση των δομών για αποτελεσματική χρήση και διάχυση της γνώσης, ε) 

δημιουργία, διαχείριση και έλεγχος των μελλοντικών και μακροπρόθεσμων 

δραστηριοτήτων και στρατηγικών που βασίζονται στη γνώση, στ) διαφύλαξη και 

έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων και της ανταγωνιστικής γνώσης, προκειμένου 

να αναδειχθεί και προστατευθεί η καλύτερη, ζ) παροχή ικανοτήτων που αφορούν στη 

διαχείριση της γνώσης και αρχιτεκτονική γνώσης, ώστε να διευκολυνθεί και να 

υποστηριχθεί η ενεργή διαχείριση της γνώσης, ως μέρος των πρακτικών και της 

κουλτούρας του οργανισμού και η) μέτρηση της απόδοσης όλων των περιουσιακών 

στοιχείων γνώσης (Wiig, 1997a).  

Η ετερογένεια στην έρευνα της διαχείρισης της γνώσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με 

το βαθμό συνολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων πεδίων και του εύρους από το 

οποίο ανακύπτει μία, πραγματικά, σωρευτική γνώση (Argote et al.,2003). Σε κάθε 

περίπτωση, αν και υφίστανται διάφορες απόψεις και μεθοδολογίες της διαχείρισης 

της γνώσης, όλες επικεντρώνονται στην πεποίθηση ότι η γνώση αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο που χρήζει προσοχής, και ότι ο πυρήνας της διαχείρισής της 

αφορά στην ανάπτυξη προσεγγίσεων, που να φέρουν την κατάλληλη γνώση στο 

κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη μορφή (Halawi et al., 

2006). 

3.4.1. Στρατηγικές Διοίκησης της Γνώσης 

Η στρατηγική δύναται να οριστεί ως το συνταίριασμα των εσωτερικών πόρων και 

δεξιοτήτων ενός οργανισμού με τις απειλέ, που δημιουργούνται από το εξωτερικό 

περιβάλλον (Grant, 1991). Ο Zack (1999) επισημαίνει ότι οι επιχειρηματικοί 

οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί οφείλουν, 

οπωσδήποτε, να διαχειριστούν τους νοητικούς πόρους και ικανότητές τους. O Fahey 

(όπως αναφέρεται στους Halawi et al., 2006) υποστηρίζει ότι τόσο η στρατηγική όσο 

και η γνώση είναι δυναμικά και πολύπλευρα ιδεοληπτικά σχήματα. Προκειμένου ένας 

οργανισμός να περιγράψει τη σχέση του ανάμεσα στη στρατηγική και τη γνώση, 
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πρέπει να αρθρώσει το στρατηγικό του σχέδιο, να αναγνωρίσει την προαπαιτούμενη 

γνώση για να πραγματοποιήσει την προτεινόμενη στρατηγική του και να το συγκρίνει 

με την πραγματική γνώση που κατέχει, αποκαλύπτοντας, έτσι, τα κενά γνώσης στην 

στρατηγική του (Zack, 1999).  

Με απλούς όρους, μία στρατηγική διοίκησης της γνώσης είναι η διαδικασία 

δημιουργίας, κωδικοποίησης και μεταφοράς άρρητης και ρητής γνώσης σε έναν 

οργανισμό, φέροντας την κατάλληλη πληροφορία, στα κατάλληλα άτομα, στο 

κατάλληλο μέρος και στην κατάλληλη στιγμή (Halawi et al.,2006). Ο De Long 

(1997) πολύ σωστά επισημαίνει ότι κάθε στρατηγική διοίκησης της γνώσης, που 

σχεδιάζεται με σκοπό να επιτευχθεί η βελτίωση της επίδοσης ενός οργανισμού, 

οφείλει να λάβει υπόψη τρία στοιχεία: α) τις διαδικασίες ή δραστηριότητες στο 

εργασιακό περιβάλλον, που δημιουργούν την οργανωσιακή γνώση,  β) την 

τεχνολογική υποδομή, ώστε να υποστηριχθεί η συλλογή, μεταφορά και χρήση της 

γνώσης και γ) τις νόρμες συμπεριφοράς και πρακτικές – που συχνά αναφέρονται ως 

οργανωσιακή κουλτούρα – που είναι σημαντικές στην αποτελεσματική χρήση της 

γνώσης. Κατά συνέπεια η στρατηγική ενός οργανισμού, που αφορά στη διοίκηση της 

γνώσης, δεν είναι αυθαίρετη (Greiner et al., 2007), αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με 

τον οποίο η εταιρεία εξυπηρετεί τους πελάτες της, από τα οικονομικά των 

δραστηριοτήτων της και από το προσωπικό που προσλαμβάνει (Hansen et al., 2001). 

Ο Bater (όπως αναφέρεται στους Snyman & Kruger, 2004) υπογραμμίζει ότι μία 

στρατηγική διοίκησης της γνώσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα 

διαχείρισης της γνώσης είναι συνεπές με τις εταιρικές φιλοδοξίες, ότι, δηλαδή, οι 

τεχνικές, οι τεχνολογίες, οι πόροι, οι ρόλοι, οι δεξιότητες και η κουλτούρα 

ευθυγραμμίζονται και υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους. Συνεπώς, μία 

στρατηγική γνώσης προσδιορίζει τις ανάγκες, τα μέσα και τις δράσεις για να 

επιτευχθούν οι στόχοι (Halawi et al., 2006).  Οι Merono-Cerdan et al. (2007) 

αναγνωρίζουν πέντε εργαλεία διαχείρισης της γνώσης (knowledge management 

tools), που συνηγορούν στη ενίσχυση και ενεργοποίηση της δημιουργίας, 

κωδικοποίησης και μεταφοράς της γνώσης, και τα διακρίνουν σε τεχνολογικά και μη 

τεχνολογικά. Στα τεχνολογικά εντάσσουν τις τεχνολογίες υποστήριξης αποφάσεων 

(decision support technologies) και τα ηλεκτρονικά συστήματα (groupware), ενώ στα 

μη τεχνολογικά συμπεριλαμβάνουν τις αυθόρμητες πρωτοβουλίες μεταφοράς της 

γνώσης (spontaneous knowledge transfer initiatives), την εργασιακή καθοδήγηση 
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(mentoring) και τις ομάδες και κοινότητες εξάσκησης (teams and communities of 

practice). 

O Wiig (1997a, b) αναγνωρίζει πέντε στρατηγικές επικεντρωμένες στη γνώση, από 

τις οποίες ορισμένες εξασκούν τη διοίκηση της γνώσης ως επιχειρηματική 

στρατηγική – όπου η εστίαση τελείται στη δημιουργία, συλλογή, οργάνωση, 

ανανέωση, διάχυση και χρήση της γνώσης σε όλες τις οργανωσιακές δραστηριότητες 

– ενώ άλλες εστιάζουν στο νοητικό κεφάλαιο της στρατηγικής διοίκησης, που 

περιλαμβάνει διαχείριση του νοητικού κεφαλαίου σε εταιρικό επίπεδο, όπως 

πατέντες, πελατειακές σχέσεις και λοιπά οργανωσιακά κεφάλαια δομών. Μία τρίτη 

προσέγγιση αφορά στην επικέντρωση σε μία ατομικού τύπου στρατηγική γνώσης, 

που υπογραμμίζει την προσωπική ευθύνη κάθε εργαζομένου στην διαχείριση της 

γνώσης, ενώ την τέταρτη αποτελεί η στρατηγική δημιουργίας γνώσης, που τονίζει την 

οργανωσιακή γνώση, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και την παρακίνηση των 

εργαζομένων προς την καινοτομία και την απόκτηση νέας και καλύτερης γνώσης για 

την επίτευξη ανταγωνιστικότητας. Τέλος, η στρατηγική διάχυσης της γνώσης αφορά 

στη μεταφορά της γνώσης στον οργανισμό και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών.  

Ωστόσο οι Hansen et al. (2001) διατύπωσαν δύο διαφορετικές στρατηγικές, που 

αποτελούν την πλέον διαδεδομένη κατηγοριοποίηση, και βασίζονται στη διάχυση της 

ρητής και άρρητης γνώσης. Η στρατηγική κωδικοποίησης (codification) στοχεύει στη 

συλλογή γνώσης, στην αποθήκευσή της σε βάσεις δεδομένων και στην προσφορά της 

γνώσης σε ρητή και κωδικοποιημένη μορφή. Στον αντίποδα, η επικέντρωση της  

προσωποποιημένης (personalized) στρατηγικής δεν αφορά στην αποθήκευση γνώσης, 

αλλά στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για την επικοινωνία της γνώσης 

μεταξύ των  εργαζομένων. Σκοπός είναι η μεταφορά, επικοινωνία και ανταλλαγή 

γνώσης μέσα από δίκτυα γνώσης, όπως τόποι δημοσίων συζητήσεων. 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

Γενικά, η ηγεσία αποτελεί το απαραίτητο μέσο ανάμεσα στον οργανισμό και τα μέλη 

του (Altman & Iles, 1998) και ορίζεται ως η διαδικασία επηρεασμού (Vecchio & 

Appelbaum, όπως αναφέρεται στους Appelbaum et al., 1998; Μπουραντάς, 2005) της 

σκέψης των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μίας ομάδας 

ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα να 
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υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους (Μπουραντάς, 2005), ενώ οι Sleeth & Jonston 

(1996) επεκτείνουν τον ορισμό επισημαίνοντας ότι η ηγεσία είναι οι δράσεις, που 

συνδέουν τους ανθρώπους με τα καθήκοντα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. 

Σύμφωνα με τον Bass (1985) και τον Burns (όπως αναφέρεται στον Bryant, 2003; 

Viitala, 2004; Yang, 2007), που αποτελούν αυθεντίες στο χώρο της θεωρητικής 

προσέγγισης της ηγεσίας, κατηγοριοποιούν την ηγεσία σε δύο τύπους: στην 

μετασχηματιστική (transformational) και στην συναλλακτική (transactional) (Bass, 

1985; Bass; 1990; Bryant, 2003; Viitala, 2004; Yang, 2007).  

4.1 Τύποι Ηγεσίας 

O συναλλακτικός ηγέτης κινητοποιεί τους εργαζομένους μέσω της συναλλαγής, 

ανταμείβοντας, για παράδειγμα τους εργαζομένους για την ολοκλήρωση μίας 

εργασίας (Yang, 2007). Συνεπώς, μέσω αυτής της πρακτικής η σχέση ανάμεσα στον 

ηγέτη και τον εργαζόμενο λαμβάνει έναν συναλλακτικό χαρακτήρα, καθώς η 

ανταμοιβή ή η τιμωρία αποτελούν το κίνητρο για προσανατολισμό στην επίδοση 

(Bass, 1985; Bass, 1990). Η συναλλακτική ηγεσία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

α) εργάζεται με τα μέλη της ομάδας της, ώστε να αναπτύξουν από κοινού ξεκάθαρους 

και συγκεκριμένους στόχους και να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 

της ανάλογης ανταμοιβής για την επίτευξη των στόχων, β) ανταλλάσσει ανταμοιβές 

και υποσχέσεις ανταμοιβών για την προσπάθεια που καταβάλλεται επί του έργου και 

γ) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των άμεσων ενδιαφερόντων από πλευράς των 

εργαζομένων, εφόσον οι ανάγκες τους δύνανται να ικανοποιηθούν παράλληλα με την 

ολοκλήρωση του έργου (Bryant, 2003). Δεδομένου, λοιπόν ότι η συναλλακτική 

ηγεσία ενθαρρύνει συγκεκριμένες ανταλλαγές, ενώ υφίσταται μία στενή σχέση 

ανάμεσα στους στόχους και στις ανταμοιβές, οι εργαζόμενοι, συχνά, δεν 

κινητοποιούνται να συνεισφέρουν επιπλέον στο αντικείμενο εργασίας, πέρα από αυτό 

που απαιτείται από το συμβόλαιο (Bryant, 2003). 

Στον αντίποδα της συναλλακτικής ηγεσίας είναι η μετασχηματιστική, η οποία 

εργάζεται εντατικά προς μία κατεύθυνση δημιουργίας οργανωσιακής 

συλλογικότητας, μέσα από την διαντίδραση με τους εργαζομένους, κατανοώντας τις 

ανάγκες τους και κινητοποιώντας τους προς την επίτευξη των στόχων (Yang, 2007), 

αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον τύπο της ηγεσίαw που γεννά την ανάπτυξη και 

συμβάλλει στις αλλαγές μέσα σε έναν οργανισμό (Viitala, 2004). Η 
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μετασχηματιστική ηγεσία διακρίνεται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά – το 

χάρισμα, την ικανότητα να εμπνέει, την ικανότητα νοητικής διέγερσης των 

εργαζομένων και την εξατομικευμένη θεώρηση (Bass, 1985; Bass, 1990) – με το 

χάρισμα να αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό της (Viitala, 2004). Συνεπώς, ως 

χάρισμα νοείται η ικανότητα των μετασχηματιστικών ηγετών να εμπνέουν στους 

εργαζομένους υπερηφάνεια, πίστη και σεβασμό για τον εαυτό τους, την ηγεσία τους 

και τους οργανισμούς τους, ενώ η έμπνευση συνίσταται από την ικανότητα 

κινητοποίησης των εργαζομένων, κυρίως μέσω της επικοινωνίας υψηλών 

προσδοκιών. Παράλληλα, η νοητική διέγερση είναι η συχνότητα με την οποία οι 

ηγέτες ενθαρρύνουν τους εργαζομένους προς την επίτευξη καινοτομίας στην επίλυση 

των προβλημάτων, και η εξατομικευμένη θεώρηση αφορά στην προσωπική προσοχή 

και ενθάρρυνση για ατομική ανάπτυξη, που ο ηγέτης επιδεικνύει στους εργαζομένους 

(Bass, 1985; Bass, 1990; Bryant, 2003). Σύμφωνα με τον Bass (1990), ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης κατέχει την ικανότητα να δημιουργεί όραμα, όπως, επίσης 

και ρητορικές δεξιότητες και δεξιότητες διοικητικού εντυπωσιασμού (Viitala, 2004), 

ενώ, παράλληλα αφιερώνει σημαντική ενέργεια στην καθοδήγηση των εργαζομένων, 

δείχνοντας σεβασμό στα χαρίσματα και στις ικανότητες τους (Bryant, 2003). 

Ο Bass (1985) υποστηρίζει ότι όλοι οι ηγέτες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο της 

συναλλακτικής όσο και της μετασχηματιστικής ηγεσίας με διαφορετικό συνδυασμό. 

Η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των εργαζομένων συμπεριλαμβάνει τις 

ανταμοιβές στην συναλλακτική ηγεσία, ενώ στη μετασχηματιστική αφορά στη 

δημιουργία εξατομικευμένων ερεθισμάτων για την ικανοποίηση των εργαζομένων 

τους (Yang, 2007). Παράλληλα, οι συναλλακτικοί ηγέτες προσαρμόζονται στην 

υπάρχουσα οργανωσιακή κουλτούρα, ενώ οι μετασχηματιστικοί προσαρμόζουν την 

κουλτούρα ανάλογα με τις απαιτήσεις τους εξωτερικού περιβάλλοντος (Yang, 2007). 

Αρκετά στοιχεία της μετασχηματιστικής ηγεσίας ταιριάζουν μέσα στην ευρύτερη 

θεωρία της γνώσης και στη διοίκησή της, καθώς είναι σε θέση να δημιουργούν μία 

ευνοϊκή ατμόσφαιρα για τη δημιουργία, μεταφορά και εκμετάλλευση της γνώσης, 

ενώ μέσα από τη χρήση του χαρίσματος, την συμβολή τους στην ανάπτυξη του 

νοητικού κεφαλαίου και της εξατομικευμένης προσοχής στους εργαζομένους, είναι 

σε θέση να τους κινητοποιούν προς την κατεύθυνση δημιουργίας και διάχυσης της 

γνώσης (Bryant, 2003). 



35 
 

4.2 Η Συμβολή της Ηγεσίας στη Δημιουργία και Διάχυση της 

Γνώσης: Δύο Προσεγγίσεις 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε προηγούμενη ενότητα, για την κατανόηση της 

δημιουργίας και μεταφοράς της γνώσης υπήρξε καταλυτική η συμβολή των Nonaka 

& Takeuchi (1995), καθώς μέσα από τη δημιουργία του μοντέλου SECI, 

αποκρυπτογραφείται ο τρόπος με τον οποίο τελείται η διαδικασία συλλογής και 

διάχυσής της (Nonaka et al., 1994; Nonaka et al., 2000). Η συμβολή της ηγεσίας στη 

δημιουργία γνώσης θεωρείται σημαντική, καθώς τα διευθυντικά στελέχη είναι σε 

θέση να καθοδηγούν ενεργά και δυναμικά τη διαδικασία γνώσης στον οργανισμό 

μέσω της παροχής των κατάλληλων συνθηκών (Nonaka et al., 2000). Ωστόσο, μέσα 

από μία διαφορετική προσέγγιση ο Bryant (2003) εξετάζει τον ρόλο του 

συναλλακτικού και μετασχηματιστικού ηγέτη εναλλακτικά σε όλα τα επίπεδα 

ηγεσίας. 

4.2.1. Ο Ρόλος της Ηγεσίας σύμφωνα με τους Nonaka et al. (2000) 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Nonaka et al. (2000), προκειμένου να δημιουργηθεί η 

γνώση δυναμικά και με διάρκεια, προαπαιτείται η ύπαρξη οράματος, που να 

συγχρονίζει όλο τον οργανισμό, και εναπόκειται, ακριβώς, στην υψηλή διοίκηση η 

εκφορά του οράματος γνώσης (knowledge vision) σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, 

καθώς αυτό καθορίζει το είδος γνώσης που θα έπρεπε να δημιουργηθεί, ανάλογα, 

μάλιστα, με τον εκάστοτε τομέα, και δίνει την κατεύθυνση στη διαδικασία 

δημιουργίας γνώσης. Διαφορετικά ειπωμένο, το όραμα καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο ο οργανισμός και η βάση γνώσης του εξελίσσονται μακροπρόθεσμα, ενώ, 

παράλληλα, προσδιορίζει το σύστημα αξιών, που αξιολογεί, δικαιολογεί και 

καθορίζει την ποιότητα γνώσης, που δημιουργεί η επιχείρηση. Ο ρόλος των μεσαίων 

στελεχών σε αυτή τη διαδικασία κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς 

λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο ιδεώδες όραμα της υψηλής ηγεσίας και της 

χαοτικής πραγματικότητας των στελεχών πρώτης γραμμής, διαδραματίζοντας τον 

ρόλο των παραγωγών γνώσης (knowledge producers), καθώς παράγουν νέα γνώση, 

μέσα από την κατάτμηση του αρχικού οράματος σε εύληπτες έννοιες και εικόνες.  

Παράλληλα, αποτελεί υποχρέωση της υψηλής διοίκησης η ανάπτυξη και διοίκηση 

του κεφαλαίου γνώσης της επιχείρησης, η οποία σε συνεργασία με τους παραγωγούς 

γνώσης, θα δημιουργήσει μία στρατηγική, επάνω στην οποία θα στηριχθεί η 
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δημιουργία, διατήρηση και χρήση της οργανωσιακής γνώσης κατά τρόπο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό. Ταυτόχρονα, θεωρείται σημαντικό να γνωρίζουν οι 

παραγωγοί γνώσης, πού δύνανται να βρουν τη γνώση ή το προσωπικό, που θα 

καταστήσει την εταιρεία ικανή να διαχειριστεί τη δημιουργία και εκμετάλλευση της 

γνώσης, ενώ αποτελεί καθήκον της υψηλής διοίκησης η τοποθέτηση των κατάλληλων 

παραγωγών γνώσης. Η συμβολή των παραγωγών γνώσης στη δημιουργία γνώσης 

συνίσταται: α) στην παροχή αυτονομίας ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης – αυξάνει 

τις πιθανότητες τόσο ανεύρεσης πολύτιμων πληροφοριών όσο και κινητοποίησης των 

μελών στη δημιουργία γνώσης – ενώ ως ισχυρό εργαλείο στη δημιουργία αυτονομίας 

δύνανται να λειτουργήσουν οι αυτό-οργανωτικές ομάδες (self-organizing teams), β) 

στην παροχή πληθώρας πληροφοριών με τρόπο επεξεργάσιμο και γ) στην προώθηση 

αγάπης, έγνοιας, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, καθώς για τη δημιουργία και διάχυση 

της γνώσης τα μέλη του οργανισμού λειτουργούν καλύτερα σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Κατ’ αυτή την έννοια, οι παραγωγοί γνώσης πρέπει να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη, όπως, επίσης να δείχνουν αφοσίωση στο στόχο τους, ανιδιοτέλεια και 

αλτρουισμό. 

Τέλος, καθήκον της ηγεσίας αποτελεί η προώθηση του μοντέλου SECI (Nonaka & 

Takeuchi, 1995), ενώ η συμβολή των παραγωγών γνώσης αφορά στη διευκόλυνση 

και και των τεσσάρων τύπων σύγκλισης της γνώσης σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα, 

μέσα από την εμβριθή ανάγνωση της κατάστασης, ώστε να αυτοσχεδιάζουν και να 

ενσωματώνουν τις απαραίτητες αλλαγές – κρίσιμες ικανότητες ειδικά σε ό,τι αφορά 

στην άρρητη γνώση. Συνεπώς, οι παραγωγοί γνώσης πρέπει να είναι σε θέση να 

δημιουργούν τις δικές τους έννοιες, και να τις εκφράζουν κατά τρόπο εύληπτο, μέσω 

της χρήσης της ανάλογης γλώσσας. Στην κωδικοποίηση απαιτείται μία ξεκάθαρη 

γλώσσα, εν αντιθέσει με την κοινωνικοποίηση, όπου η γλώσσα σώματος 

διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο, ενώ στην εξωτερίκευση η χρήση των 

αλληγοριών, όπως μεταφορές, συνεκδοχές και μετωνυμίες κρίνονται 

αποτελεσματικές στη δημιουργία νοήματος από την άρρητη γνώση. 

4.2.2. Ο Ρόλος του Μετασχηματιστικού και Συναλλακτικού Ηγέτη στον Οργανισμό 

(Bryant, 2003) 

Ακολουθώντας μία διαφορετική προσέγγιση από αυτή των Nonaka et al. (2000), ο 

Bryant (2003) εξετάζει το ρόλο της συναλλακτικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας 

στη δημιουργία, διάχυση και εκμετάλλευση της γνώσης, σε όλα τα οργανωσιακά 
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επίπεδα – ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό – κρίνοντας κάθε φορά τον τύπο εκείνο 

που λειτουργεί καλύτερα σε κάθε επίπεδο. Στη φάση δημιουργίας γνώσης, τόσο στο 

ατομικό επίπεδο όσο και στο ομαδικό, ο μετασχηματιστικός ηγέτης δύναται να 

προωθήσει τη δημιουργικότητα και καινοτομία, καθώς παρέχει τα κίνητρα, την 

υποστήριξη και το νοητικό ερέθισμα, χρησιμοποιώντας το χάρισμά του ως μέσο 

καλλιέργειας ενός ενθουσιώδους κλίματος. Στον αντίποδα ο συναλλακτικός 

επικεντρώνεται, κυρίως, στη λεπτομέρεια, στους κανόνες και στις πολιτικές, ενώ 

είναι πιθανό να αποθαρρύνει τον πειραματισμό. Στη φάση διάχυσης της γνώσης, στο 

επίπεδο ομάδος, μία μετασχηματιστική ηγεσία προωθεί την καινοτομία, την επίλυση 

προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων (Bass, 1985), συντελώντας καταλυτικά στην 

συνολοκλήρωση της γνωσιολογικής διαδικασίας, ενώ, παράλληλα, ενθαρρύνει τη 

μεταφορά γνώσης ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού. Αντιθέτως, η συναλλακτική 

ηγεσία, συνήθως, τείνει να επιβραβεύει τη δομή και την συμμόρφωση με τους 

κανόνες. Τέλος, στο οργανωσιακό επίπεδο η γνώση μετατρέπεται σε περισσότερο 

συστημικό φαινόμενο, οπότε υψηλόβαθμα στελέχη που κατέχουν την ικανότητα 

συστημικής σκέψης, είναι σε θέση να ιδρύουν συστήματα, που να λειτουργούν 

περισσότερο αποδοτικά, με αποτέλεσμα ο τύπος της συναλλακτικής ηγεσίας να 

κρίνεται ως καταλληλότερος, καθώς η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και 

συστημάτων γνώσης θεωρούνται περισσότερα σημαντικά από την έμπνευση των 

ανθρώπων, χαρακτηριστικό ενός μετασχηματιστικού ηγέτη.  

4.3 Η Συμβολή της Ηγεσίας στην Οργανωσιακή Κουλτούρα, στην 

Οργανωσιακή Μάθηση και στον Οργανισμό Μάθησης 

Η βιβλιογραφική έρευνα έχει ήδη εξηγήσει τους τρόπους μετάβασης από την ατομική 

μάθηση στην οργανωσιακή (Alstete, 2007; Armstrong & Foley, 2003; De Geus, 1988; 

Gomez  et al., 2004; Marsick & Watkins, 1999; Marsick & Watking, 2003; Ortenblad, 

2002; Popper & Lipsitz, 2000a), επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη σημαντικότητα 

ύπαρξης μίας ανάλογης κουλτούρας μάθησης που να την ευνοεί (Bates & 

Khasawneh, 2005; Bierly et al., 2000; De Long, 1997; Marsick & Watkins, 2003; 

Oliver & Kandadi, 2006; Skerlavaj et al., 2006). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η 

ύπαρξη μίας οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την επιθυμία και αφοσίωση των ηγετικών στελεχών ενός οργανισμού να την 

εφαρμόσουν, προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία της μάθησης (Chan et al., 2005; 

Popper & Lipshitz, 2000a; Sondergaard et al., 2007), καθώς αποτελούν την 
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απαραίτητη μεσολαβητική διαδικασία ανάμεσα στον οργανισμό και τα μέλη του 

(Altman & Iles, 1998; Yang et al., 2004). Η ενδο-οργανωσιακή γνώση (intra-

organizational knowledge) είναι, συνεπώς, το απότοκο της ικανότητας και της 

κυριαρχίας των διευθυντικών στελεχών να καθοδηγήσουν την εργασιακή κουλτούρα 

των υπαλλήλων τους, ενώ, ταυτόχρονα, αποφεύγουν να επιβάλλουν το δικό τους 

σύστημα αξιών (Chan et al., 2005; Popper & Lipshitz, 2000a), διαδραματίζοντας, 

κατ’ αυτό τον τρόπο, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οργανωσιακής μάθησης ως 

«ηγεσία γνώσης» (learning leadership), όπου οι ηγέτες καθοδηγούν τη μάθηση και 

μαθαίνουν, παράλληλα, να καθοδηγούν (Altman & Iles, 1998, Yang et al., 2004). 

 Παράλληλα, στο εννοιολογικό πλαίσιο της οργανωσιακής μάθησης, η ηγεσία 

δύναται να ασκήσει επιρροή στη διαμόρφωση των αξιών και της υποκίνησης μέσα 

από τρία κανάλια: α) ο χρόνος που αφιερώνει το διευθυντικό στέλεχος στη 

διαδικασία της μάθησης, β) η προσοχή που επιδεικνύει για όλα τα θέματα που 

ανακύπτουν και γ) η επιβράβευση και η αναγνώριση από πλευράς της ηγεσίας στα 

μέλη του εργατικού δυναμικού που συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση (Popper & 

Lipshitz, 2000b). Συνεπώς, ο ρόλος της ηγεσίας στην οργανωσιακή μάθηση είναι 

τριπλός: α) η υιοθέτηση της οργανωσιακής γνώσης στην ατζέντα της επιχείρησης ως 

κεντρικό ζητούμενο, β) η εγκαθίδρυση των απαραίτητων δομικών βάσεων για τη 

μετατροπή της ατομικής μάθησης σε οργανωσιακή και γ) η δημιουργία πολιτιστικών 

και ψυχολογικών συνθηκών για αποτελεσματική μάθηση (Popper & Lipshitz, 2000b). 

Παράλληλα για τη δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης η  ηγεσία αποτελεί 

απαραίτητο συστατικό. Ο Goh (2003) την περιγράφει ως μία ηγεσία 

προσανατολισμένη στους στόχους του οργανισμού (Phillips, 2003), και ιδιαιτέρως 

στη μάθηση και στη δημιουργία ενός κλίματος μάθησης (Garvin et al., 2008; Marsick 

& Watkins, 2003), που επιτυγχάνεται με την ανατροφοδότηση, την ανοχή στην 

κριτική, την εξάλειψη εμποδίων (Garvin et al., 2008; Phillips, 2003) την παραδοχή 

σφαλμάτων, και την ενδυνάμωση των εργαζομένων τους. Ο ρόλος του ηγέτη είναι 

διευκολυντικός (Garvin et al., 2008; Smith et al., 2000), καθοδηγητικός (με την 

έννοια του coaching) και υποστηρικτικός στην προσωπική ανάπτυξη, εξελίσσοντας 

διαρκώς τις δικές του ικανότητες. Διαθέτει ουσιαστική έγνοια για τους υπαλλήλους 

του, εκτιμά την συνδρομή τους, σκέπτεται συστημικά, γνωρίζει την επικαιρότητα και 

οργανώνει ανάλογα τις δομές του (Phillips, 2003). 
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O τύπος ηγεσίας που λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά στην οργανωσιακή 

μάθηση είναι αυτός του μετασχηματιστικού ηγέτη (Bass, 2000; Bierly et al., 2000; 

Aragon-Correa et al., 2005; Popper & Lipshitz, 2000b), καθώς είναι 

προσανατολισμένος στη δημιουργία ομάδων, στις οποίες παρέχει καθοδήγηση, 

ενέργεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγών και 

οργανωσιακής μάθησης (Aragon-Correa et al., 2005). 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. Σκοπός Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με 

τον οποίο ανώτερα διοικητικά στελέχη συγκεκριμένου τραπεζικού οργανισμού 

αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της γνώσης, ως μέσον επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρησή στην οποία εργάζονται, συμβάλλοντας ενεργά 

στη διαδικασία της μάθησης μέσα στον οργανισμό, ενώ, ταυτόχρονα  αποπειράται η 

ταυτοποίηση συγκεκριμένου ηγετικού μοντέλου, που τους χαρακτηρίζει. Για την 

διερεύνηση των παραπάνω στοιχείων βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μίας 

οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης στον οργανισμό.  

2. Επιλογή Επιχείρησης 

Η έρευνα αφορά σε τραπεζικό οργανισμό, που για λόγους διαφύλαξης των 

προσωπικών δεδομένων, θα παραμείνει ανώνυμος. Ο τραπεζικός οργανισμός 

δραστηριοποιούνταν τα τελευταία 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, ενώ είχε και 

ισχυρή διεθνή παρουσία στα βαλκάνια. Αποτελεί τον πρώτο καινοτόμο τραπεζικό 

οργανισμό, με έναν ιδιαίτερο εξωστρεφή χαρακτήρα, και ισχυρή παρουσία στην 

εγχώρια αγορά και διεθνή. Ο οργανισμός τα προηγούμενα χρόνια 

δραστηριοποιούνταν σε 10 χώρες του εξωτερικού, απασχολώντας περισσότερα από 

20.000 άτομα, και με ένα δίκτυο καταστημάτων που αριθμούσε σε 1.600, στοιχεία 

που αφορούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η οικονομική κρίση επέβαλε τη 

συρρίκνωση του οργανισμού, με αποτέλεσμα την πώληση δικτύων του εξωτερικού, 

τη συγχώνευση καταστημάτων και τη διενέργεια εθελουσίων εξόδων για το 

προσωπικό. Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο τραπεζικός οργανισμός στην εγχώρια 

αγορά διαθέτει ένα δίκτυο καταστημάτων που αριθμεί σε 373, απασχολώντας 

περίπου 8.000 άτομα ανθρώπινου δυναμικού. Πρόσφατα συμμετείχε στη διαδικασία 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με βασικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας σε ποσοστό 93%, αποτελώντας ένα από τα τέσσερα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που συμμετείχαν στην διαδικασία, εξακολουθώντας να διαδραματίζει 

μείζονα ρόλο στη χρηματοοοικονομική σταθερότητα της χώρας ως ο τέταρτος 

τραπεζικός πυλώνας.  
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Η επιλογή του συγκεκριμένου οργανισμού για τη διεξαγωγή της έρευνας εκπληρώνει 

τη βασική προϋπόθεση, που θέτει ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ότι 

δηλαδή υφίσταται κουλτούρα μάθησης στον οργανισμό, στοιχείο που τεκμηριώνεται 

βάσει πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε η φοιτήτρια στα πλαίσια μαθήματος του 

Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Παράρτημα 2). 

Παράλληλα η δυνατότητα περαιτέρω εντρύφησης στη θεωρία σε επίπεδο ανώτερης 

ηγεσίας σε έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον σύγχρονους ελληνικούς 

τραπεζικούς οργανισμούς εξάπτει την περιέργεια και προκαλεί το ερευνητικό 

ενδιαφέρον.  

2.1 Σύντομη Περιγραφή της Πρωτογενούς Έρευνας για τη 

Διαπίστωση Ύπαρξης Κουλτούρας Μάθησης στο Συγκεκριμένο 

Τραπεζικό Οργανισμό. 

Η μέτρηση βασίστηκε σε αναπροσαρμογή του μοντέλου DLOQ (Dimensions of the 

Learning Organization Questionnaire) , που ανέπτυξαν οι Marsick & Watkins (2003), 

με το οποίο εξετάζουν την ύπαρξη κουλτούρας μάθησης σε ατομικό, ομαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδο μέσα από την αναγνώριση επτά διαστάσεων στο οργανισμό 

μάθησης. Οι επτά διαστάσεις συνίστανται: 1) Δημιουργία ευκαιριών διαρκούς 

μάθησης, 2) Προώθηση έρευνας και διαλόγου, 3) Ενθάρρυνση συνεργασίας και 

ομαδικής μάθησης, 4) Δημιουργία συστημάτων για τη δέσμευση και μεταβίβαση της 

γνώσης, 5) Ενδυνάμωση των ανθρώπων προσανατολισμένη σε ένα συλλογικό όραμα, 

6) Σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του, 7) Παροχή στρατηγικής ηγεσίας 

προσανατολισμένη στη μάθηση. Οι Marsick & Watkins χωρίζουν το ερωτηματολόγιο 

καθαυτό σε τρία οργανωσιακά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν και οι επτά 

διαστάσεις. Συνεπώς, στο ατομικό επίπεδο εμπίπτουν οι διαστάσεις της «δημιουργίας 

ευκαιριών διαρκούς μάθησης» και «προώθησης έρευνας και διαλόγου». Το επίπεδο 

ομάδος περιέχει τη διάσταση «ενθάρρυνση συνεργασίας και ομαδικής μάθησης», ενώ 

το οργανωσιακό τις «δημιουργία συστημάτων για τη δέσμευση και μεταβίβαση της 

γνώσης», «ενδυνάμωση των ανθρώπων προσανατολισμένη σε ένα συλλογικό 

όραμα», «σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του» και «παροχή στρατηγικής 

ηγεσίας προσανατολισμένη στη μάθηση». 

Οι επτά διαστάσεις του οργανισμού μάθησης συσχετίζονται με την επίδοση του 

οργανισμού σε επίπεδο οικονομικό και γνώσης. Εξετάζεται, δηλαδή, κατά πόσο το 
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συγκεκριμένο μοντέλο του οργανισμού που μαθαίνει, με τις ορισμένες από τους 

ερευνητές διαστάσεις, επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης και 

προάγει τη μάθηση, αξιολογώντας, ουσιαστικά, εάν η γνώση πράγματι προσθέτει 

αξία στον οργανισμό. Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου έγκειται στο 

γεγονός ότι λειτουργεί φωτογραφικά, υπό την έννοια ότι αιχμαλωτίζει την εικόνα του 

οργανισμού τη στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, χωρίς να είναι δυνατή η 

διαπίστωση μίας δυναμικής διάστασης ή να καθίστανται αντιληπτές αλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα τη δεδομένη περίοδο. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή δεν λήφθηκε 

υπόψη η σύνδεση των επτά διαστάσεων με την επίδοση, που συνεπάγεται ότι στο 

ερωτηματολόγιο εμπεριέχονται ερωτήσεις, που αφορούν μόνο στην αξιολόγηση των 

επτά διαστάσεων, παραλείποντας εκείνες που αποτυπώνουν την οικονομική επίδοση 

και την επίδοση γνώσης, ενώ η κλίμακα αξιολόγησης κυμάνθηκε από το 1 έως το 6, 

όπου 1 εκφράζει το χαμηλότερο βαθμό αξιολόγησης και το 6 τον μεγαλύτερο.  

2.2. Αποτελέσματα Έρευνας 

Το σύνολο των ερωτηματολογίων, που τελικά συγκεντρώθηκαν, αριθμούσε σε 

διακόσια δέκα επτά (217), που αντιστοιχεί στο 21,5% του προσωπικού των 

καταστημάτων, οπότε και τα συμπεράσματα θεωρήθηκαν ασφαλή. Η έρευνα 

κατέληξε ότι υφίσταται οργανωσιακή κουλτούρα,  καθώς ο οργανισμός γενικά 

συγκέντρωσε έναν μέσο όρο βαθμολογίας 4,17, ενώ και σε κάθε άλλη κατηγορία 

κινήθηκε γύρω από το τέσσερα. Αυτό υποδεικνύει ότι σε γενικό επίπεδο είναι 

προσανατολισμένος στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που 

τεκμηριώνει ότι, κατ’ αρχάς, οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται και αποτελούν μέλη μίας 

επιχείρησης με δομές, όραμα και στρατηγική. Εξειδικεύοντας τα αποτελέσματα, σε 

ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο παρουσίασαν αντίστοιχα τιμές 4,15, 4,13, 

4,24, που κυμαίνονται, επίσης, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.  

Η τιμή του οργανωσιακού επιπέδου, που είναι και υψηλότερη (4,24), παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, καθώς επεξηγεί περαιτέρω την παραπάνω διαπίστωση, ότι δηλαδή ο 

οργανισμός διαθέτει τις απαραίτητες δομές και τα συστήματα για την ανάπτυξη των 

ανθρώπων, η ηγεσία του είναι προσανατολισμένη προς την ενθάρρυνση της μάθησης 

και της εμφύσησης οράματος, ενώ φροντίζει παράλληλα για την ενδυνάμωση του 

προσωπικού. Σε επίπεδο ομάδος, που συμπίπτει με τη διάσταση «Συνεργασία και 

Ομαδική Μάθηση», ο οργανισμός εμφανίζει έναν μέσο όρο 4,13, που υποδηλώνει ότι 
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υφίσταται ένα συνεργατικό πνεύμα ανάμεσα στους υπαλλήλους και 

αλληλοϋποστήριξη. Τέλος, σε ατομικό επίπεδο ο μέσος όρος κινείται στα ίδια 

επίπεδα με αυτά της ομάδος (4,15).  

3. Τρόπος Διεξαγωγής Διπλωματικής  Έρευνας και Σύνθεση 

Ερωτηματολογίου 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας στα πλαίσια συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, η 

φοιτήτρια επικοινώνησε με ανώτερο στέλεχος του συγκεκριμένου τραπεζικού 

οργανισμού, που συγκαταλέγεται στη μεσαία διοίκηση (middle-management) του 

οργανισμού, και είναι υπεύθυνο για τη συνολική διοίκηση του δικτύου 

καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, που περιλαμβάνει το γεωγραφικό χώρο της 

Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) και Ιονίων Νήσων (νήσος 

Κέρκυρα). Το Κέντρο Διοίκησης Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος αποτελείται 

συνολικά από είκοσι (20) άτομα και η σύνθεση του απαρτίζεται από τον Τομεάρχη, 

τέσσερεις (4) Περιφερειακούς Διευθυντές και δέκα πέντε (15) εξειδικευμένους 

βοηθούς. Στα πλαίσια της επικοινωνίας η φοιτήτρια ανέλυσε διεξοδικά το σκοπό της 

έρευνας και κατόπιν συμφωνίας απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο, που αφορούσε 

στο υπό διερεύνηση θέμα. Σε δεύτερη επικοινωνία, το στέλεχος επισήμανε στη 

φοιτήτρια ότι λόγω περιορισμένου χρόνου και έντασης εργασίας το περιεχόμενο του 

αρχικού ερωτηματολογίου έπρεπε να τροποποιηθεί ως προς το πλήθος των 

ερωτήσεων, οπότε και η φοιτήτρια ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα, στέλνοντας 

αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν έξι (6) ανώτερα 

στελέχη της διοίκησης – 1 Τομεάρχης, 2 Βοηθοί Τομεάρχη, 1 Περιφερειακός 

Διευθυντής και  2 Βοηθοί Περιφερειακών Διευθυντών, που αποτελούν, ουσιαστικά, 

το 33% του κέντρου Διοίκησης. 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων προτιμήθηκε η ποιοτική μέθοδος με τη χρήση 

ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) ανοικτού τύπου έναντι της ποσοτικής, καθώς ο 

αριθμός του δείγματος είναι πολύ μικρός, οπότε τα συμπεράσματα θα θεωρούνταν 

επισφαλή ως προς την ερμηνεία τους. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από πέντε (5) 

βασικές ερωτήσεις, οι οποίες εξειδικεύονται σε εννέα (9), συνολικά, υποερωτήματα. 

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αφορούν στην έννοια της γνώσης, και συγκεκριμένα 

εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούν τη γνώση  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, όπως, επίσης, διερευνάται το είδος γνώσης που ο εργαζόμενος κρίνει 
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ως σημαντικό. Η τρίτη ερώτηση αφορά στο αν οργανισμός προσφέρει δυνατότητες 

μάθησης και, συγκεκριμένα, τι είδους μάθηση προσφέρεται. Η τέταρτη ερώτηση 

διερευνά τη συμβολή του εργαζομένου στην γενικότερη οργανωσιακή μάθηση της 

επιχείρησης, ενώ η πέμπτη εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο εργαζόμενος 

συνδράμει στη διαδικασία της μάθησης ανάμεσα, κυρίως, σε συναδέλφους. Τα 

υποερωτήματα είναι προσανατολισμένα αφενός στο να εμβαθύνουν στο τρόπο με τον 

οποίο τα στελέχη συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και αφετέρου στο να 

αναδείξουν πτυχές του ηγετικού μοντέλου διοίκησης που ακολουθούν. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

1.1 Η «Γνώση» ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Κατ’ αρχάς, στο συγκεκριμένο ερώτημα, που διερευνά κατά πόσο οι εργαζόμενοι 

αναγνωρίζουν τη γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή τους, 

όλες οι απαντήσεις είχαν θετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, σκοπός της ερώτησης είναι να 

διερευνηθεί όχι μόνο το αυτονόητο, που πιθανώς θα απέρρεε από μία επιφανειακή 

προσέγγιση της ερώτησης, αλλά κυρίως, η ποιότητα που τα συγκεκριμένα στελέχη 

αποδίδουν στη γνώση, γεγονός που επιτρέπει περισσότερο εμβριθείς παρατηρήσεις.  

Υπό αυτό το πρίσμα, οι απαντήσεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σε μία 

πρώτη προσέγγιση παρατηρείται αφενός μία βαθειά οντολογική προσέγγιση της 

έννοιας, η οποία, παράλληλα, μεταφράζεται και σε οργανωσιακή πρακτική. Γενικά,  

όλες οι απαντήσεις αναγνωρίζουν ότι αναμφισβήτητα η γνώση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για την διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του 

οργανισμού και, ουσιαστικά, την θεωρούν ως απαραίτητο συστατικό για την 

επιβίωση του οργανισμού μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Όπως 

χαρακτηριστικά υποστηρίζει στέλεχος (Βοηθός Περιφερειακού) «σε ένα ραγδαίο 

εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η μακροβιότητα ενός οργανισμού 

εξαρτάται απόλυτα από τη δυνατότητα προσαρμογής του στις νέες επιταγές», ενώ άλλα 

στελέχη, (Βοηθοί Τομεάρχη) ταυτίζουν τη γνώση με τη δύναμη επισημαίνοντας ότι 

«η γνώση είναι ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας … που διασφαλίζει την διαχρονική 

ύπαρξη του οποιουδήποτε Οργανισμού..» και «..πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μία 

εξίσωση. Στο πρώτο μέρος η γνώση αποτελεί δύναμη.». Στέλεχος (Βοηθός 

Περιφερειακού), με πιο εξειδικευμένη γνώση γύρω από τις έννοιες της 

Οργανωσιακής Θεωρίας, καθώς έχει παρακολουθήσει σχετικό μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, απαντά στο ερώτημα μέσα από το συγκεκριμένο θεωρητικό πρίσμα 

λέγοντας ότι «η γνώση αποτελεί αναμφισβήτητα εκείνον το παράγοντα που μπορεί να 

οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ιδιαίτερα η διαχείριση της άρρητης γνώσης αποτελεί το μείζον στοιχείο, που κάθε 

οργανισμός πρέπει να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευθεί αναλόγως».  
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Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση της Τομεάρχη, καθώς 

αναδεικνύει αφενός τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γνώσης, αφετέρου προχωρά σε μία 

βαθύτερη ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα τονίζει:  

«Η έρευνά σας βρίσκει τον τραπεζικό χώρο γενικά και την Τράπεζά μας 

ειδικότερα σε μία φάση μετασχηματισμού. Τα στελέχη οφείλουν να μετατραπούν 

από product specialists σε service generalists. Τόσο η μέχρι σήμερα στρατηγική 

της προϊοντικής πώλησης – που ακολουθήθηκε με συνέπεια τα τελευταία είκοσι 

περίπου χρόνια για να οδηγήσει τον Οργανισμό μας στην κατάκτηση σημαντικού 

μεριδίου αγοράς, και σε καινοτόμες πρωτιές – όσο και η επιβαλλόμενη από την 

οικονομική κρίση πληρέστερη πελατοκεντρική προσέγγιση απαιτούν την 

ανάδειξη και καλλιέργεια της «Γνώσης» ως το μόνο δρόμο που θα 

διαφοροποιεί τον Οργανισμό». 

Από τη συγκεκριμένη απάντηση εκπορεύονται σημαντικά συμπεράσματα. Κατ’ 

αρχάς, γίνεται μία αποτύπωση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Οργανισμού, η 

οποία δεν εξαντλείται στην απλή θεώρησή του ως δύσκολο ή απαιτητικό, αλλά 

εξειδικεύει ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις και αδυναμίες, όπως προσεγγίζεται μέσα 

από μία SWOT ανάλυση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά εκείνες οι οποίες αφορούν 

κατά αποκλειστικότητα τον τραπεζικό κλάδο. Σε πρώτο επίπεδο αναγνωρίζεται η 

μεταβατική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο συγκεκριμένος χώρος, ως 

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, διαγράφοντας κατά αυτό τον τρόπο, τη δύσκολη 

συγκυρία, η οποία απαιτεί το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, 

αναδεικνύεται η γνώση, που λαμβάνει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ως 

εκείνος ο παράγοντας, οποίος δημιουργεί τα νέα δεδομένα για έναν οργανισμό, τόσο 

για να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις όσο, και για να θεωρήσει τον ίδιο του τον 

εαυτό μέσα από ένα νέο πρίσμα. Συνεπώς, η κρίση καλλιεργεί νέες συνθήκες για τη 

μεταβολή μίας, ως τώρα, περισσότερο προϊοντικής προσέγγισης σε μία 

πελατοκεντρική. Παρατηρείται, λοιπόν, το πέρασμα στον ανθρώπινο παράγοντα, 

τόσο σε επίπεδο πελατών όσο και σε επίπεδο στελεχών του οργανισμού. Υφίσταται 

μία μεταμόρφωση σε οργανωσιακό επίπεδο, που τοποθετεί τους εργαζομένους στον 

πυρήνα του οργανισμού, ιδωμένους μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα. Ειδικότερα, η 

κρίση αποτελεί την αφορμή για την παύση θεώρησης του ανθρώπινου δυναμικού ως 

αποκλειστικό φορέα εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, αναδεικνύοντας ένα νέο 

προφίλ, που προϋποθέτει μία πολυεπίπεδη και πολυσχιδή προσωπικότητα με ένα 
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μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στο νέο πελατοκεντρικό 

διακύβευμα. Η γνώση σε αυτό το σημείο ταυτίζεται, λοιπόν, με τον ανθρώπινο 

παράγοντα, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη Θεωρία της Γνώσης, η οποία 

τοποθετεί τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο επίκεντρου του οργανισμού, 

δεδομένου ότι αποτελεί εκείνο τον πόρο και περιουσιακό στοιχείο, που δεν είναι 

εύκολα αντιγράψιμο και για αυτό το λόγο δύναται να δημιουργήσει το διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η σύνδεση της γνώσης με τον άνθρωπο και την επιβίωση του οργανισμού 

επισημαίνεται σε όλες τις απαντήσεις των στελεχών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

Βοηθός Περιφερειάρχη «δεν θα μπορούσε να επέλθει ουσιαστική και ρεαλιστική 

προσαρμογή χωρίς τη διαρκή γνώση και κατάρτιση του προσωπικού, αλλά και τη 

δημιουργία ανάλογης εταιρικής κουλτούρας», ενώ Βοηθός Τομεάρχη επισημαίνει 

χαρακτηριστικά: 

«.. οι άνθρωποι που κατέχουν τη γνώση έχουν μία αδιαφιλονίκητη δύναμη. Από 

την άλλη το πιο ζωντανό κύτταρο ενός οργανισμού είναι οι άνθρωποι που με 

την εργασίας τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μακροβιότητά του. Άρα η 

εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής: άνθρωπος με γνώση = οργανισμός με υγιές 

σώμα και πνεύμα, δυνατός να επιβιώνει.» 

Ήδη από τις παραπάνω απαντήσεις συνεπάγεται ότι τα στελέχη έχουν το ανάλογο 

γνωσιολογικό υπόβαθρο να αντιληφθούν βαθύτερες σημασίες της έννοιας της γνώσης, 

και να μην την συνδέσουν αποκλειστικά με το απλό δεδομένο ή πληροφορία. Μία 

τέτοιου είδους προσέγγιση αποδεικνύει, σε μία πρώτη ανάγνωση, ότι οι συγκεκριμένοι 

εργαζόμενοι διαθέτουν εκείνη την οργανωσιακή κουλτούρα, που αναδεικνύει τη 

σημασία της άρρητης γνώσης, τουτέστιν τον άνθρωπο, ως πυρήνα της επιχείρησης, 

μία προσέγγιση που συνάδει απόλυτα με την οργανωσιακή θεωρία της γνώσης και της 

γενικότερης προσέγγισης του οργανισμού μέσα από αυτή τη σκοπιά. Όπως πολύ 

σωστά επισημαίνει ο Περιφερειακός Διευθυντής «ο παράγοντας γνώση είναι επένδυση 

στο μέλλον και σαφέστατα σχετίζεται με την διατήρηση και ανάπτυξη κάθε οργανισμού», 

ενώ άλλο στέλεχος (Βοηθός Τομεάρχη) τονίζει ότι «.. (η γνώση) επειδή επενδύει στον 

ανθρώπινο παράγοντα δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με ομοειδείς 

οργανισμούς οι οποίοι… την ενσωματώνουν στους παράγοντες εκείνους.. προκειμένου 

να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε επίπεδο business». 
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Όπως καθίσταται αντιληπτό τα συγκεκριμένα στελέχη, που συγκαταλέγονται στο 

middle-management του οργανισμού, αποτελούν αυτό που ο Nonaka ονομάζει 

«παραγωγούς γνώσης», καθώς είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται από μία ευρύτερη 

οπτική γωνία την εξέλιξη των γεγονότων, σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον 

του οργανισμού, και ταυτόχρονα, να μετουσιώνουν τον προφανή προσανατολισμό του 

συγκεκριμένου οργανισμού στη γνώση, σε συγκεκριμένη θεώρηση για το ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού σε αυτόν. Η Τομεάρχης αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«..η γνώση ανέδειξε product specialists, η γνώση θα καλλιεργήσει service 

generalists, η γνώση θα επιτρέψει φαντασία, έμπνευση και διαφοροποίηση στον 

«μουντό» τραπεζικό χώρο αύριο, όπου ισοπεδώνονται διαφορές επιτοκίων και 

αντιγράφονται στα παραδοτέα «προϊόντα», επιτρέποντας την επικράτηση μόνον 

στους ειδήμονες της «ανθρώπινης συμπεριφοράς», της «ανάλυσης των 

αναγκών» και «της πληρέστερης ικανοποίησης.»  

 Σε μία γενικότερη ανάλυση κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν κάποιες 

περαιτέρω παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς, οι απαντήσεις των στελεχών υποδηλώνουν ότι 

υπάρχει μία κουλτούρα στον οργανισμό, που επενδύει ιδιαιτέρως στη γνώση, και, 

μάλιστα, δεν την εξειδικεύει αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο της τεχνογνωσίας. Η 

θεώρηση της γνώσης, η οποία αναδεικνύει το ανθρώπινο κεφάλαιο ως τον κατεξοχήν 

πόρο, που προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποτελεί μία προσέγγιση 

βασισμένη στη γνώση (knowledge-based view), στοιχείο που με τη σειρά του 

αναδεικνύει τον συγκεκριμένο οργανισμό ως έναν οργανισμό που είναι 

προσανατολισμένος προς σε αυτή την κατεύθυνση και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα 

της πρωτογενούς έρευνας, που αποτυπώνουν την ύπαρξη κουλτούρας μάθησης στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση.  

Η ηγεσία, λοιπόν, του οργανισμού σε αυτό το επίπεδο κρίνεται ως ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην γνώση, επαληθεύοντας, 

ουσιαστικά, τη θεωρητική προσέγγιση που λογίζει τη γνώση ως τον πόρο που δύναται 

να εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ ταυτόχρονα πιστοποιείται η 

σύνδεση της ηγεσίας και ο σημαντικός ρόλος που αυτή διαδραματίζει στην 

ενσωμάτωση της γνώσης στην εταιρική κουλτούρα. Ο προσανατολισμός των 

στελεχών στην ανάδειξη των ανθρώπων, καθώς και η προσωπική τους άποψη γύρω 

από τη γνώση αναδεικνύουν πτυχές, που συνήθως συναντώνται στον 

μετασχηματιστικού τύπου ηγέτη, όπως η επικέντρωση στις ανάγκες των ανθρώπων, η 
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έμπνευση, η νοητική διέγερση κλπ. Ιδιαίτερα, η Τομεάρχης εμφανίζει σε πολύ έντονο 

βαθμό τα συγκεκριμένα στοιχεία, όταν ακολουθεί μία προσέγγιση των πραγμάτων, 

που υποδηλώνουν οξύνοια στην αντίληψη του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος, προσαρμογή της κουλτούρας τους οργανισμού στις νέες απαιτήσεις 

και προσοχή και σεβασμό στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων.  

1.2 Χαρακτηριστικά που λαμβάνει η «Γνώση» στον Οργανισμό 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά, κυρίως, στη διάκριση της άρρητης γνώσης από τη 

ρητή, στοιχείο σημαντικό για την ταυτοποίηση του οργανισμού ως οργανισμού 

γνώσης. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ακόμη και αν οι καθαυτές έννοιες δεν 

είναι γνωστές, ωστόσο τα στελέχη είναι σε θέση να διαχωρίζουν ανάμεσα σε μία 

τεχνικού είδους γνώση, και σε μία γνώση που εδράζεται στον άνθρωπο, θεωρώντας, 

μάλιστα τη δεύτερη ως την πιο σημαντική – ένα επιπλέον στοιχείο, που αναδεικνύει 

το συγκεκριμένο οργανισμό ως μία σύγχρονη επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη της 

την ακαδημαϊκή θεωρία. 

Σε μία πρώτη προσέγγιση, όλα τα στελέχη επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης μίας 

τεχνικής κατάρτισης, υπό την έννοια απόκτησης σχετικού πτυχίου, ώστε να είναι σε 

θέση να κατανοούν τους βασικούς επαγγελματικούς όρους, που ορίζονται από τον 

κλάδο. Συνεπώς όπως επισημαίνει στέλεχος «στην εργασία μου απαιτούνται γνώσεις 

από πολλούς τομείς: χρηματοοικονομική, λογιστική, στατιστική αλλά και γνώσεις πιο 

θεωρητικού επιπέδου: business ethics, emotional intelligence κτλ.», ενώ άλλο 

στέλεχος, με την ανάλογη ακαδημαϊκή κατάρτιση, επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα 

στη ρητή και άρρητη γνώση αναφέροντας ότι «η ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων 

στον οργανισμό, μας επιτρέπει να έχουμε μία άμεση πρόσβαση στο προφίλ των 

πελατών, να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς 

μας». Επίσης, η εκπαίδευση προσωπικού, που άπτεται σε θέματα της εργασίας του 

οικονομικού, κυρίως, περιεχομένου, καθώς και προϊόντων και διαδικασιών της 

Τράπεζας, όπως και η επικαιροποίησή αυτής της γνώσης, επίσης, επισημαίνεται ως 

απαραίτητη. Συνεπώς, παρατηρείται ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να παρέχει 

εκείνες τις δυνατότητες, προκειμένου τα στελέχη του να είναι σε θέση να μοιράζονται 

τη γνώση, όπως, επίσης, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα – που αποτελεί μία 

στρατηγική του οργανισμού ως προς τον τρόπο διάχυσης της γνώσης – αυτή η γνώση 

συνεχώς ανανεώνεται και επικαιροποιείται. 
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Παράλληλα, όμως, η γνώση δεν αντιμετωπίζεται μόνο στα πλαίσια του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, αλλά και του εξωτερικού, καθώς στέλεχος επισημαίνει: 

«..είναι απαραίτητη η καθημερινή ενημέρωση (αγορές, πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον) και πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία του επενδυτή αλλά και την 

πορεία των προϊόντων, γνώση του ανταγωνισμού, των νέων συστημάτων και 

νέων κανονισμών εσωτερικών και μη..»  

Ωστόσο, εξίσου σημαντική υπήρξε η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο 

όλα τα στελέχη τον αντιμετώπισαν ως αναπόσπαστο κομμάτι της γνώσης, 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που θέλει την άρρητη γνώση ως την πλέον σημαντική. 

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι «ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μέρος 

της γνώσης σαν δέκτης, κυρίως, όμως, μέσω των προσωπικών βιωμάτων (εμπειρία, 

ταλέντο, εξειδίκευση) σαν διαμορφωτής και μεταδότης». Ήδη μέσα από την 

συγκεκριμένη φράση επαληθεύεται όλη η θεωρία που αφορά στην άρρητη γνώση και 

στη διάχυση της μέσα στον οργανισμό. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως φορέας 

γνώσης, υπό τη μορφή της εμπειρίας, αλλά και ως το μέσον που τη διαμορφώνει και 

τη μεταδίδει, στοιχείο που συνδέεται απόλυτα με την άρρητη. Άλλο στέλεχος 

(Βοηθός Τομεάρχη) επισημαίνει ότι «το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί καταλυτικό 

παράγοντα μετάδοσης της γνώσης, με την μεταφορά συσσωρευμένης εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας στο προσωπικό».  

Όπως καθίσταται αντιληπτό η συγκεκριμένη ηγεσία είναι σε θέση να πραγματώνει το 

όραμα του οργανισμού και να το μεταφέρει και στα κατώτερα επίπεδα. Η Τομεάρχης 

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Η Τράπεζά μας είναι κυρίως γνωστή για τη δύναμη και την ποιότητα των 

στελεχών της ως αποτέλεσμα της Αρχής στην οποία βάσισε την ανάπτυξή 

της ‘το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μας δεν είναι οι άνθρωποι, 

αλλά οι σωστοί άνθρωποι’. Στη συγκέντρωση των στελεχών της έδωσε 

βαρύτητα στην ύπαρξη και ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου, των 

πρακτικών δεξιοτήτων, των εξειδικευμένων γνώσεων αλλά και την ίδια 

και μεγαλύτερη βαρύτητα έδωσε σε άλλες πλευρές όπως ο χαρακτήρας, η 

εργασιακή ηθική, η βασική ευφυΐα, η προσήλωση σε αξίες, το πάθος για 

επιτυχία.» 
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Η συγκεκριμένη θεώρηση αναδεικνύει μία άλλη πτυχή της γνωσιολογικής 

προσέγγισης, που θέλει τη γνώση να μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

Μάλιστα ο «οργανισμός μάθησης» αφορά ακριβώς στη μετάδοση της γνώσης, διά της 

μάθησης, προϋποθέτοντας ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να επικοινωνούν χωρίς 

φόβο. Οι παραπάνω τοποθετήσεις αποδεικνύουν, ακριβώς, ότι τα συγκεκριμένα 

στελέχη επιθυμούν τη μεταφορά της γνώσης, που στοιχειοθετεί ότι η ελεύθερη 

διάδοση της γνώσης δεν δύναται να πραγματωθεί χωρίς την δέσμευση της ηγεσίας σε 

αυτό το στόχο. Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνεται εντόνως, η θεώρηση του 

ανθρώπινου παράγοντα ως αναπόσπαστο κομμάτι της γνώσης του οργανισμού, στο 

οποίο, μάλιστα, συνεχώς επενδύει και προσπαθεί να αναπτύσσει, επιβεβαιώνοντας τη 

θεώρησή του ως τον σημαντικότερο πόρο. Όπως χαρακτηριστικά συνεχίζει η 

Τομεάρχης  

«όλα αυτά τα στοιχεία… προϋποθέτουν ως αξία μέσα στον οργανισμό τη 

γνώση, τόσο τη ρητή με την έννοια της εξασφάλισης των γνωστών μέσων 

διάχυσης και ανάπτυξης της μεταξύ των στελεχών, όσο και της άρρητης με 

την έννοια της διαφύλαξης του πολύτιμου κεφαλαίου που συγκεντρώνεται 

στον οργανισμό, κεφαλαιοποιείται και μπολιάζει νεότερες γενιές 

στελεχών» 

Συνεπώς, κουλτούρα του οργανισμού, όπως γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις, 

είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο του οργανισμού. Το όραμα αυτό 

φαίνεται πως τα στελέχη το έχουν ενστερνιστεί πλήρως, πράγμα που συνηγορεί στην 

ύπαρξη ενός οργανισμού προσανατολισμένου στη γνώση, εφόσον υπάρχουν οι δομές, 

αλλά και εκείνη η ηγεσία που το στηρίζει απόλυτα. Σε αυτό το σημείο διακρίνεται η 

σύνδεση με τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση του Nonaka σε ό,τι αφορά στο 

ρόλο του middle-management στη διαδικασία δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης. 

Ταυτόχρονα, όμως, φωτίζονται και πτυχές της ηγεσίας, που σχετίζονται με την 

οργανωσιακή θεωρία, όπου ο ρόλος της για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός. 

1.3 Η Μάθηση στον Οργανισμό 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση διερευνάται κατά πόσο ο οργανισμός, όντως έχει μία 

κουλτούρα μάθησης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν οι τρόποι 

με τους οποίους συντελείται στη διαδικασία μάθησης. Στην πρωτογενή έρευνα είχε 
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αποδειχθεί ότι ο Οργανισμός, πράγματι, ήταν προσανατολισμένος, στη μάθηση, 

συνεπώς στη συγκεκριμένη ερώτηση αυτό που εξετάζεται είναι οι απόψεις από 

πλευράς της ηγεσίας, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να διαπιστωθεί ο 

τρόπος με τον οποίο, ουσιαστικά, επηρεάζουν τα κατώτερα κλιμάκια.  

Σε μία πρώτη προσέγγιση, όλες οι απαντήσεις αναφέρουν την ύπαρξη ανάλογης 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων, που αφορούν στην επιμόρφωση και εξέλιξη του προσωπικού. Επίσης, 

η διαδικασία της αξιολόγησης με την ανάλογη ανατροφοδότηση αντιμετωπίζεται, 

επίσης, ως ένα μέσον μάθησης, καθώς ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να 

πληροφορηθεί για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Παράλληλα, όμως, υφίσταται 

μία πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία, που διαπνέει τον οργανισμό, και αφορά στον 

έντονο προσανατολισμό του στη διαδικασία της μάθησης, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο εμπέδωσης των ανθρωπίνων σχέσεων, όπως 

επιτυγχάνεται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η φιλοσοφία αυτή είναι 

ιδιαίτερα ευδιάκριτη στην απάντηση της Τομεάρχη: 

«Στην ερώτησή σας απαντώ με ένα στατιστικό αποστομωτικό στοιχείο: 75% των 

στελεχών μας κατέχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 45% μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. Η Διοίκηση της Τράπεζας εστιάζει ιδιαίτερα στην ετοιμότητα και 

ευελιξία των στελεχών, προσόντα απαραίτητα σε ένα οικονομικό κλάδο με 

ιδιαίτερη ευαισθησία στις τοπικές και παγκόσμιες αλλαγές. Τα προσόντα αυτά 

καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μόνον σε έναν οργανισμό που ευνοεί τη 

μάθηση και κτίζει την ανάπτυξή του στη «δια βίου μάθηση». Η Τράπεζα 

κατατάσσεται στους ‘Οργανισμούς που μαθαίνουν’, ως άμεση αντίδραση στις 

συνεχείς και συχνά δραματικές αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος. Ο 

οργανισμός που μαθαίνει, η Τράπεζά μας, επενδύει σε ανθρώπους που μαθαίνουν 

και η διαρκής δημιουργία νέων γνώσεων έχει πολλαπλά αποτελέσματα, όπως: α) 

αύξηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, β) ισχυρή και εμφανή 

παρουσία στην αγορά και γ) κουλτούρα συνεννόησης και συνεργασίας, αλλά το 

κυριότερο, η νέα γνώση μέσα από τις διαδρομές μάθησης, δεν αφήνει τον 

οργανισμό να πέσει στην αδράνεια, αλλά αντίθετα του δίνει τη δυνατότητα να 

ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές του περιβάλλοντος.»  

Από τα παραπάνω καθίσταται εύληπτο ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει έναν 

ιδιαίτερα έντονο προσανατολισμό στη μάθηση, με όρους μάλιστα οργανωσιακής 
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θεωρίας, όπως ήδη χαρακτηρίζεται από το στέλεχος, αποτελεί έναν «οργανισμό 

μάθησης», και φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Η μάθηση 

θεωρείται ως το προαπαιτούμενο για την επιβίωση του οργανισμού, ενώ επιδεικνύει 

μεγάλη ευαισθησία στις αλλαγές του περιβάλλοντος, που τις ενσωματώνει σε ανάλογα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και κατ’ επέκταση στην κουλτούρα του. Η συγκεκριμένη 

ηγετική ομάδα διακρίνεται, επίσης, από έναν πολύ έντονο προσανατολισμό στη 

μάθηση, στοιχείο που πιστοποιείται από την ουσιαστική γνώση των προγραμμάτων, 

των οποίων πραγματοποιεί ο οργανισμός. 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε: 

 Ειδική Εκπαίδευση: α) για γνώση προϊόντων (καταθετικά, δανειακά κλπ.), β) για 

βελτίωση δεξιοτήτων (στρατηγική και αναλυτική σκέψη, ομαδικότητα, 

συμπεριφορά κλπ.), γ) για γνώση λειτουργιών της Τράπεζας, δ) για γνώση 

λειτουργικών κινδύνων 

 Σεμινάρια: ενημερωτικά για τις εξελίξεις των αγορών, για τις γενικές εξελίξεις, για 

ανάλυση των αποτελεσμάτων του Τομέα 

 HR Ενέργειες: κέντρα ανάπτυξης στελεχών (χαμηλών και μεσαίων), κέντρα 

ανάπτυξης ανώτερων στελεχών (360
ο
 ) σε συνεργασία με πανεπιστήμιο και 

ψυχολόγο 

 E-learning προγράμματα, μεταπτυχιακές σπουδές (ΑLBA), διαδικασίες 

πιστοποίησης. 

Είναι, λοιπόν, ευδιάκριτο ότι ο Οργανισμός διακατέχεται από μία έντονη κουλτούρα 

μάθησης σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

λαμβάνει χώρα η μεταφορά, σε πρώτο επίπεδο, της ρητής γνώσης, υπό την έννοια 

μεταφοράς πληροφοριών. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή προσφέρει την ευκαιρία για 

δημιουργική όσμωση των ανθρώπων, ενισχύοντας τις ανθρώπινες σχέσεις, οπότε και 

ευνοείται η μεταφορά της άρρητης γνώσης, η οποία πραγματώνεται μέσα από την 

ανθρώπινη αλληλοεπίδραση. Άλλωστε, βασική προϋπόθεση του οργανισμού που 

μαθαίνει αποτελεί η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος, όπου ευνοείται η μάθηση σε όλα τα 

επίπεδα, υπάρχουν εκείνες οι δομές οι οποίες την υποστηρίζουν, υφίσταται ένα 

ανοικτό περιβάλλον επικοινωνίας, όπου η πληροφορία και η γνώση μεταφέρονται 

εύκολα, και όπου η ηγεσία επιδεικνύει την ανάλογη δέσμευση απέναντι σε αυτή τη 

διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου οργανισμού οι 
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προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις περιγραφές των στελεχών πραγματοποιούνται, 

στοιχείο που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, τα οποία, 

επίσης, περιέγραφαν ένα ανάλογο περιβάλλον. Το ότι δίνεται τόση μεγάλη σημασία 

στην εκπαίδευση των εργαζομένων, επίσης, αναδεικνύει μία επιπλέον πτυχή του 

οργανισμού μάθησης, η οποία σχετίζεται με την ενσωμάτωση των αλλαγών του 

περιβάλλοντος στην κουλτούρα του οργανισμού, που δια της εκπαίδευσης διαχέεται 

στους εργαζομένους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι αμφίδρομη, υπό την έννοια ότι 

την ίδια στιγμή που τα στελέχη εξελίσσουν επαγγελματικές και προσωπικές 

δεξιότητες μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ταυτόχρονα εμπλουτίζουν την 

κουλτούρα του οργανισμού με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, καθώς το περιβάλλον 

ευνοεί την ύπαρξη μίας δυναμικής σχέσης, που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην 

απλή επιμόρφωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Τομεάρχης: 

«Ο κάθε υπάλληλος επιλέγει και επιλέγεται προκειμένου συνεχώς να συμμετέχει 

σε κάποια μαθησιακή διαδικασία. Η ανταμοιβή του είναι κατά κύριο λόγο και 

σύμφωνα με την πανθομολογούμενη πεποίθησή τους: α) η ικανοποίηση από την 

πρόσληψη της γνώσης, β) η ικανοποίηση από την ορθή εφαρμογή των 

διαδεχθέντων γνώσεων, γ) από την αναγνώριση της συνεισφορά του, δ) από την 

εξέλιξη και την καριέρα και ε) από το σύστημα των incentive schemes» 

Όπως γίνεται αντιληπτό η ανταμοιβή των υπαλλήλων δεν εξαντλείται σε μία απλή 

χρηματική ανταπόδοση, αλλά αντιμετωπίζεται μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου 

ο κάθε εργαζόμενος αναγνωρίζεται για τη μοναδικότητά του και για τη συνεισφορά 

του στον οργανισμό. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στέλεχος κάνει αυτή τη 

διάκριση, όπως και τα υπόλοιπα, αναμφισβήτητα είναι στοιχείο που συνηγορεί υπέρ 

μίας μετασχηματιστικής ηγεσίας, όπου ο ηγέτης δίνει ιδιαίτερη σημασία στον 

εργαζόμενο, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του. Είναι δυνατόν, να υποστηριχθεί 

ότι η συγκεκριμένη ηγετική ομάδα φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου τύπου ηγέτη. 

1.4 Συμβολή της Ηγεσίας στη Διαδικασία της Μάθησης 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά στον τρόπο με τον οποία η ηγεσία συμμετέχει στην 

οργανωσιακή μάθηση του οργανισμού, κυρίως, σε ό,τι αφορά στη μάθηση, όπως 

προσεγγίστηκε υπό τη μορφή της εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η διαπίστωση της 
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εμπλοκής, ώστε να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις  αρμοδιότητες και 

συμπεριφορές των στελεχών. 

Γενικά, με εξαίρεση την Διευθύντρια Τομέα και τον Περιφερειακό Διευθυντή, τα 

υπόλοιπα στελέχη αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ανάμειξη στη 

διαμόρφωση των καθαυτών προγραμμάτων, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα  της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ανώτερων στελεχών του Τομέα. Ωστόσο, αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν υφίσταται εμπλοκή τους, η οποία, μάλιστα συνηγορεί υπέρ της 

άποψης ότι η ανώτερη ηγεσία του Τομέα επιθυμεί έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας, 

έντονη κατάθεση απόψεων – η οποία δρα αθροιστικά στην όλη διαδικασία –

ουσιαστική γνώση για τις απόψεις των εργαζομένων, έγνοια για τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους, καθώς και ανατροφοδότηση που αφορά στα καθημερινά προβλήματα 

των καταστημάτων – στοιχεία που προσδιορίζουν στον μετασχηματιστικό τύπο 

ηγέτη, και που επιβεβαιώνουν τη θεωρία, η οποία τον θεωρεί ως τον καταλληλότερο 

σε οργανισμούς μάθησης. 

Ωστόσο, αν και η συμβολή τους στη διαμόρφωση προγραμμάτων μάθησης είναι 

περιορισμένη, παρόλα ταύτα η παρουσία τους στη διαδικασία παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας, καθώς, σε κάθε περίπτωση, 

προβάλλεται η ενεργή τους συμμετοχή στην καθημερινότητα των λοιπών 

υφισταμένων και στην ουσιαστική έγνοια για τα προβλήματα τους. Όπως επισημαίνει  

Βοηθός Τομεάρχη: 

«η προσωπική μου συμμετοχή στην διαμόρφωση του περιεχομένου της μάθησης 

είναι σχετικά περιορισμένη λόγω θέσης, όταν όμως αυτό συμβαίνει λαμβάνω 

υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων για εκπαίδευση, τις τυχόν ιδιαιτερότητες, 

καθώς και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει η Τράπεζα μέσα από αυτή την 

διαδικασία.»   

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αναδεικνύει, αναμφισβήτητα, ένα μετασχηματιστικού 

τύπου ηγέτη, ο οποίος είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις ανάγκες του προσωπικού 

και να τις επικοινωνεί, όταν του ζητείται, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και την 

ευρύτερη στρατηγική του Οργανισμού. Ωστόσο, η περιορισμένη συμμετοχή του , 

λόγω της θέσης του, αναδεικνύει μία, ίσως, αρνητική πτυχή, υπό την έννοια ότι 

υφίσταται μία ιεραρχία, όπου η κάθε θέση έχει δεδομένα καθήκοντα, στοιχείο που 

δεν προσιδιάζει στον οργανισμό μάθησης. Η σκόπελος αυτή, ωστόσο, 
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υπερκεράζεται, καθώς, σύμφωνα με την απάντησή του, στη Διοίκηση υπάρχει ένας 

ανοικτός τρόπος επικοινωνίας, όπου η γνώμη του καθενός ζητείται, ακόμη και αν 

δεν προϋποτίθεται από την περιγραφή της θέσης. Υπό αυτή την έννοια, η 

Τομεάρχης, που είναι και η άμεσα προϊσταμένη του, φαίνεται πως καλλιεργεί ένα 

κλίμα άμεσης επικοινωνίας, προκειμένου να διαμορφώνει μία πληρέστερη εικόνα.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι απαντήσεις των υπολοίπων βοηθών, και 

συγκεκριμένα, στέλεχος αναφέρει ότι «αν και δεν συμμετέχω κυριολεκτικά στη 

διαμόρφωση του περιεχομένου της μάθησης… μοιράζομαι γνώσεις και απόψεις με 

τους συναδέλφους μου προκειμένου να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα», ενώ κάποιο 

άλλο επισημαίνει ότι «η συμβολή μου έγκειται στην εφαρμογή της αποκτηθείσας 

γνώσης ‘ on the job’»  και ένα τρίτο περιγράφει ότι «ανεξάρτητα με τις επίσημες 

δομές, προσπαθώ στην καθημερινότητά μου να μεταφέρω στους υφισταμένους και 

συνεργάτες τις γνώσεις και την εμπειρία μου, καθώς και το on the job training». Και 

οι τρεις απόψεις αντικατοπτρίζουν μία πραγματικότητα που περιλαμβάνει, τελικά, 

όλα τα στελέχη στη διαδικασία της μάθησης, ενώ ένα ακόμη στοιχείο, που αξίζει να 

επισημανθεί είναι οι μέθοδοι με τις οποίες τελείται η μάθηση και κατ’ επέκταση η 

διάχυση της γνώσης, που συνίσταται, κυρίως, στην μεταφορά της άρρητης γνώσης 

μέσα από τις ανάλογες πρακτικές, όπως περιγράφονται από τα στελέχη. Αυτό 

υποδεικνύει ότι τα στελέχη αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες, που αυτή εμπεριέχει, και 

προσανατολίζονται στο να εξεύρουν λύσεις, μέσω των προσωπικών τους εμπειριών 

και την ανάπτυξη σχέσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσχέρειες στη 

μεταφορά της.  

Στο επίπεδο του Περιφερειακού και, ειδικά του Τομεάρχη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 

εμπλοκή στη διαδικασία διαμόρφωσης περιεχομένου της μάθησης. Ο μεν πρώτος 

συμμετέχει υποβάλλοντας βελτιωτικές προτάσεις και νέες ιδέες, ενώ ο Τομεάρχης 

συμμετέχει ενεργά, αλλά και συγχρόνως,  

«προτείνοντας στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης προγράμματα και σεμινάρια 

απαραίτητα συγκυριακά, επιλέγοντας στελέχη για την παρακολούθησή τους 

ανάλογα με τις ανάγκες τους, συμμετέχοντας ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, επιβραβεύοντας τους διακριθέντες, αποφασίζοντας την 

μετεξέλιξη των ικανών «μαθητών» και εμπνέοντας την Αποδοχή για την 

ανάγκη της εκπαίδευσης για την Αγάπη για τη γνώση.»  



57 
 

Η παραπάνω περιγραφή εμπλουτίζει το προφίλ της ηγεσίας, που ασκείται στο 

συγκεκριμένο οργανισμό, ενισχύοντας την άποψη ότι αφορά σε έναν 

μετασχηματιστικό ηγέτη, ο οποίος, όμως, λαμβάνει υπόψη τα συστήματα και είναι σε 

θέση να αντιληφθεί τις ανάγκες των εργαζομένων και του οργανισμού, στοιχείο που 

τεκμηριώνει τη θεωρία, η οποία επισημαίνει ότι, συνήθως, δεν απαντάται αμιγώς ένας 

μόνο τύπος, αλλά, συνήθως, συναντώνται και οι δύο. Μάλιστα, οι  παράγοντες που 

λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση του περιεχόμενου συνίστανται στη χρονική 

συγκυρία, στην εκτέλεση της στρατηγικής, στον ανταγωνισμό, στην ανάγκη για 

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών, στην αυτογνωσία και βελτίωση των 

στελεχών και στην διάχυση της κοινής κουλτούρας του οργανισμού. Από τα 

παραπάνω εκπορεύεται το συμπέρασμα ότι ο οργανισμός διαθέτει εκείνους τους 

μηχανισμούς και κουλτούρα, προκειμένου να ευνοείται η μάθηση και η διάχυση της 

γνώσης, όπως και η οριζόντια  και κάθετη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Η 

συγκεκριμένη ηγεσία, έχει κατορθώσει πολύ επιτυχημένα να μεταφράσει και να 

αξιοποιήσει κατάλληλα αυτά που προσφέρει ο οργανισμός, και να τα μετουσιώσει σε 

εύληπτες έννοιες για τους υφισταμένους, στοιχείο που επιβεβαιώνει την θέση της ως 

παραγωγός γνώσης. Παράλληλα, η ευρεία θεώρηση πλείστων παραγόντων, από 

πλευράς Τομεάρχη, στην υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης, καθώς και η ενεργή 

της συμμετοχή στα σεμινάρια, αποδεικνύουν την υψηλή αντιληπτική ικανότητα, την 

απαιτούμενη προσοχή, ως προς τις ανάγκες των εργαζομένων και του οργανισμού, 

την ικανότητα να εμπνέει, καθώς και την ικανότητα να προσαρμόζει την κουλτούρα 

του οργανισμού στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά ενός 

μετασχηματιστικού ηγέτη, ενώ η δυνατότητά της να συστηματοποιεί την διαδικασία 

της προσδίδει το γνώρισμα του συναλλακτικού. Ο συνδυασμός αποδεικνύει την 

εφαρμογή της θεωρίας, η οποία υποστηρίζει τον συνδυασμό και των δύο τύπων στην 

καθημερινή πρακτική. 

1.5 Τρόποι Συνδρομής της Ηγεσίας στη Διαδικασία της Μάθησης 

Σε αυτή την ερώτηση διερευνώνται οι τρόποι, με τους οποίους αντιδρούν τα στελέχη 

της διοίκησης στη διαδικασία της μάθησης και εξετάζονται, συγκεκριμένα, το είδος 

επικοινωνίας, κατά πόσο ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη 

διαδικασία της μάθησης, ποια μέσα χρησιμοποιούν για την κινητοποίησή τους, καθώς 

και τι είδους ρόλο αναλαμβάνουν. Ως γενικότερο συμπέρασμα συνάγεται ότι η 

συγκεκριμένη ηγεσία ακολουθεί έναν πολύ άμεσο τρόπο προσέγγισης των 
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εργαζομένων, φροντίζοντας να εισακούει τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα 

προσπαθεί να εμπνεύσει το όραμα του οργανισμού, αλλά και τους ίδιους προσωπικά, 

προς μία κατεύθυνση ουσιαστικής ατομικής βελτίωσης. 

Κατ’ αρχάς, όλα τα στελέχη συνηγορούν ότι η μάθηση αποτελεί μία ιδιαίτερα 

σημαντική διαδικασία, που συμβάλλει στην επιβίωση του οργανισμού, καθώς οι 

εργαζόμενοι μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν ομάδες. Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Βοηθός Τομεάρχη «η μάθηση και η αναζήτηση της 

γνώσης ολοκληρώνει τους εργαζομένους όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σε 

προσωπικό επίπεδο, επομένως η ενθάρρυνση τους για συμμετοχή στη διαδικασία 

επιβάλλεται να είναι συνεχής και αδιάλειπτη». Οπωσδήποτε μία τέτοιου είδους 

τοποθέτηση αναδεικνύει την προσήλωση του οργανισμού και της ηγεσίας στην 

διαδικασία της μάθησης, την οποία, μάλιστα, θεωρεί και αναπόσπαστο κομμάτι της 

κουλτούρας του, σε σημείο που, όπως αναφέρει Βοηθός Τομεάρχη «η γνώση αποτελεί 

προτεραιότητα και κουλτούρα του οργανισμού με αποτέλεσμα την ‘αυτοπαρακίνηση’ 

του εργαζομένου στη μάθηση καθιστώντας περιττή την όποια ενθάρρυνση ή προτροπή». 

Από την παραπάνω τοποθέτηση συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο οργανισμός, όντως, 

είναι προσανατολισμένος στη διάχυση της γνώσης, την οποία και έχει εντάξει μέσα 

στην κουλτούρα του, μία κουλτούρα που έχει δημιουργήσει «αυτοπαρακινούμενους» 

εργαζομένους, στοιχείο που τεκμηριώνει την ύπαρξη ενός οργανισμού μάθησης.  

Ο τρόπος επικοινωνίας, επίσης, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία από τη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων και e-mails, μέχρι την ύπαρξη ενός ανοικτού διαλόγου. 

Σύμφωνα με την Τομεάρχη  υφίσταται «ένας διάλογος ανοικτός, δημιουργική 

διαφωνία και κριτική, συνεχής σύγκριση με το καλύτερο, ανταλλαγή εμπειριών, συνεχής 

‘ανύψωση του πήχη’, ενθάρρυνση και επιβράβευση συμμετοχής, αμφισβήτηση των 

κατεστημένων, αντιμετώπιση λαθών και αποτυχιών και ροή νέων ιδεών». Από τα 

παραπάνω, συμπεραίνονται δύο πράγματα: α) μία τέτοιου είδους επικοινωνιακή 

πρακτική χαρακτηρίζει τον μετασχηματιστικό ηγέτη, οπότε και σε αυτή την 

περίπτωση εμπεδώνεται για ακόμη μία φορά ο συγκεκριμένος τύπος και β) αυτή η 

επικοινωνία συντελεί στη δημιουργία κλίματος για την ύπαρξη οργανωσιακής 

μάθησης, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης 

στην ηγεσία, η οποία προσπαθεί να προωθεί τη γνώση και τη μάθηση.  



59 
 

Παράλληλα, η Τομεάρχης επισημαίνει ότι η κινητοποίηση δύναται να λάβει δύο 

μορφές: α) συναισθηματική: με την καλλιέργεια «δημιουργικής έντασης», μέσω του 

carrier path, βοηθά τον εργαζόμενο να ξεκαθαρίσει το μέλλον, το όραμα και το δρόμο 

του και με το παράδειγμά της, προσπαθεί να εμπνεύσει, συντελώντας στην εμβριθή 

γνώση του οργανισμού, προσδιορίζοντας τη θέση των εργαζομένων σε αυτόν και β) 

υπόσχεση αμοιβών: υλικών (incentive schemes) και ηθικών (βελτίωση θέσης, αλλαγή 

ρόλου κλπ.). Όπως γίνεται αντιληπτό, η παραπάνω πολυεπίπεδη προσέγγιση 

κινητοποίησης αποδεικνύει, φωτίζοντας μία επιπλέον πτυχή, τη μετασχηματιστική 

ηγεσία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδυάζεται με την οργανωσιακή 

κουλτούρα, αποτελώντας προϋπόθεσή της. 

Τέλος, όλα τα στελέχη επισημαίνουν τον συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο, τον 

οποίο αναλαμβάνουν κατά τη διαδικασία της μάθησης, καθώς όπως τονίζει Βοηθός 

Τομεάρχη «λόγω της θέσης μου έχω τη ‘μεγάλη εικόνα’, την οποία μπορώ να 

μεταφέρω στο προσωπικό, εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα της συμμετοχής του στην 

διαδικασία, φωτογραφίζοντας ‘γκρίζες περιοχές’ αναφορικά με τα οφέλη που 

προκύπτουν», ενώ κατά την Τομεάρχη  

«στη διαδικασία της μάθησης αναλαμβάνω διττό ρόλο, δηλαδή, του σχεδιαστή 

των συνθηκών που επιτρέπουν τη γνώση, μέσα από τη δημιουργία ενιαίας 

κουλτούρας σταθερότητας και κλίματος εμπιστοσύνης, καθώς και του υπηρέτη 

των συνθηκών, ώστε να υλοποιούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό, να 

μεταλλάσσονται σύμφωνα με τη συγκυρία, αλλά πάντοτε να κρατούν ψηλά τις 

Αρχές, τις Αξίες, τον Σεβασμό, προς τον Άνθρωπο πελάτη, τον Άνθρωπο 

Στέλεχος, τον Άνθρωπο μέτοχο.» 

Αναμφισβήτητα, το είδος των ρόλων, έτσι όπως τα στελέχη τους περιγράφουν,  

συνάδει με το απαιτούμενο του οργανισμού που μαθαίνει. Συνεπώς, οι απαντήσεις 

τεκμηριώνουν την άποψη ότι η κουλτούρα μάθησης του οργανισμού, που κατώτερα 

στελέχη μέσω ερωτηματολογίων στην πρωτογενή έρευνα απέδειξαν ότι υφίσταται, 

όπως και γενικότερα η ύπαρξη οργανωσιακής μάθησης, συνδέεται άμεσα με την 

συγκεκριμένη ηγεσία, η οποία είναι σε θέση να παράγει όραμα, να εμπνέει και να 

καθοδηγεί τους υφισταμένους, ανανεώνοντας διαρκώς το περιεχόμενό της και 

δημιουργώντας το ανάλογο κλίμα εμπιστοσύνης, που απαιτείται.  
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2. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται κατά πόσο η ηγεσία στη Διοίκηση 

του Δικτύου Καταστημάτων συγκεκριμένου τραπεζικού οργανισμού επηρεάζει την 

οργανωσιακή μάθηση των εργαζομένων, ενώ παράλληλα εξετάζεται η ύπαρξη 

συγκεκριμένου τύπου ηγέτη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει τους 

τρόπους με τους οποίους η ηγεσία επηρεάζει την οργανωσιακή μάθηση της 

επιχείρησης, μέσω της ανάδειξης συγκεκριμένων πτυχών του οργανισμού, όπως η 

ύπαρξη συγκεκριμένης οργανωσιακής κουλτούρας, που ευνοεί τη διάχυση της 

γνώσης. Οι σειρά των ερωτήσεων επιτρέπει τη σταδιακή εξέταση του θέματος, 

φέροντας στην επιφάνεια συγκεκριμένα στοιχεία, κατά τρόπο που να δομείται 

βαθμιδωτά μία προσέγγιση, με σκοπό την επίτευξη μίας ολιστικής οπτικής.  

Κατ’ αρχάς, η συγκεκριμένη ηγετική ομάδα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη γνώση, 

ως εκείνο το περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού, που δύναται να προσδώσει το 

ανάλογο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισημαίνοντας, ιδιαιτέρως, τον ανθρώπινο 

παράγοντα ως τον πρωτεύοντα για να το μετατρέψει σε διατηρήσιμο. Παράλληλα, 

μέσα από τις απόψεις των στελεχών αρχίζει και σχηματίζεται η εικόνα μίας 

οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισμού, που στηρίζεται σε μία ανθρωποκεντρική 

θεώρηση. Οι δύο αυτές συνισταμένες επαληθεύουν, ουσιαστικά τη θεωρία που 

βασίζεται στη γνώση, η οποία αναδεικνύει τη γνώση και συγκεκριμένα τη γνώση που 

ενυπάρχει στον άνθρωπο, ήτοι την άρρητη, ως εκείνο το βασικό συστατικό, που 

προσφέρει στην εκάστοτε εταιρεία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

του πολύπλοκου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εξασφαλίσει την επιβίωσή 

της. 

Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύεται επιπλέον η έννοια της γνώσης και τα συμπεράσματα, 

που προκύπτουν, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Αν και τα περισσότερα στελέχη δεν 

γνωρίζουν τη διάκριση ανάμεσα στη ρητή και στην άρρητη γνώση, καθώς και τις 

επιπλοκές που η άρρητη γνώση φέρει στη μεταφορά της, ωστόσο όλοι αναγνωρίζουν 

τον άνθρωπο ως γνώση, επισημαίνοντας ότι οι συμπεριφορές, οι νοοτροπίες και η 

κουλτούρα του κάθε εργαζόμενου αποτελούν πολύτιμο πόρο για τον οργανισμό, 

καθώς τον εμπλουτίζουν, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην απόκτηση αξίας 

για την επιχείρηση.  
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Ωστόσο σε μία πρώτη προσέγγιση, γίνεται αναφορά σε περισσότερο ρητές μορφές 

γνώσης, οι οποίες, όμως, δεν εξαντλούνται στην επισήμανση των τεχνικών 

δεξιοτήτων, που θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

αλλά, παράλληλα, λαμβάνουν υπόψη ως γνώση τις μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, τον ανταγωνισμό, τη νομοθεσία και άλλες παραμέτρους, που 

κρίνονται σημαντικές στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Το γεγονός 

ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν παράγοντες, που δεν σχετίζονται με το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, αποτελεί το πρώτο δείγμα μίας μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, η οποία δεν ακολουθεί πιστά μία συγκεκριμένη πρακτική, έτσι όπως δύναται 

αυτή να οριστεί από ακόμη υψηλότερο επίπεδο ηγεσίας, αλλά διαρκώς αναζητούν 

εκείνα τα συστατικά που εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία.  

Σε τρίτο επίπεδο, τα στελέχη καλούνται να περιγράψουν ουσιαστικά την υφιστάμενη 

εταιρική κουλτούρα και κατά πόσο αυτή είναι προσανατολισμένη στη μάθηση. Οι 

απαντήσεις αναδεικνύουν την ύπαρξη μίας κουλτούρας μάθησης στον οργανισμό, η 

οποία υποστηρίζεται από δομές, που διαρκώς εκπονούν επιμορφωτικά προγράμματα, 

τα οποία αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και προσωπικών 

χαρακτηριστικών, όσο και στην εμβριθή ενημέρωση των εργαζομένων για ζητήματα 

που αφορούν στα εργασιακά τους καθήκοντα, στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, στη 

νομοθεσία και στη σκιαγράφηση νέων τάσεων. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα, 

ότι ο οργανισμός κινείται προς την κατεύθυνση του οργανισμού μάθησης, όπου μέσα 

από αυτή τη διαδικασία προσπαθεί να αναπτύξει ένα ανθρώπινο δυναμικό 

ανταγωνιστικό και ευέλικτο, προκειμένου να αντιμετωπίζει προκλήσεις του 

περιβάλλοντος και να δημιουργεί διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα 

στοιχεία αυτά επαληθεύουν την θεωρία, που αντιμετωπίζει τη γνώση ως εκείνον τον 

πόρο που δύναται να συντελέσει στην ανάπτυξη του οργανισμού, και η οποία 

προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων δομών, που να την υποστηρίζουν ενεργά.  

Παράλληλα, σύμφωνα με τη θεωρία, ως καταλληλότερος τύπος ηγέτης σε ένα 

περιβάλλον μάθησης λογίζεται ο μετασχηματιστικός, ο οποίος λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση, στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του συγκεκριμένου οργανισμού . Σε τέταρτο επίπεδο 

εξετάζεται, ακριβώς, ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη δύνανται να επηρεάσουν τις 

δομές μάθησης του οργανισμού, και διαπιστώνεται ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό 

αποδεικνύει ότι, όντως, παρά την ύπαρξη δεδομένης ιεραρχίας, ωστόσο υφίσταται 
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ένα κλίμα εμπιστοσύνης, όπου οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να εκφράζουν απόψεις 

και να συνδράμουν, υπό αυτή την έννοια, σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, πρέπει να 

επισημανθεί ότι κυρίαρχο ρόλο στη συνδιαμόρφωση πολιτικών διαδραματίζει, 

κυρίως, η Τομεάρχης και σε δεύτερο λόγο ο Περιφερειακός Διευθυντής, ωστόσο ο 

τρόπος άσκησης εξουσίας αποδεικνύει την ύπαρξη μίας μετασχηματιστικής ηγεσίας, 

που είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη όλων των υπαλλήλων, στην προσήλωση 

των δικών τους αναγκών, στην παροχή δυνατοτήτων για εξέλιξη και συμμετοχή, 

καθώς και στη διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας.  

Τέλος, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη ηγεσία μεσολαβεί στη 

διαδικασία της μάθησης των εργαζομένων. Η ανάλυση των ευρημάτων αναδεικνύει 

ακόμη περισσότερα στοιχεία της μετασχηματιστικής ηγεσίας, που χαρακτηρίζουν τα 

συγκεκριμένα στελέχη, ενώ παράλληλα επισημαίνονται πτυχές της οργανωσιακής 

κουλτούρας, που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μίας κουλτούρας απόλυτα 

προσανατολισμένης στη γνώση και στη μάθηση. Τα στελέχη χαρακτηρίζονται από 

μία έντονη αφοσίωση στην διαρκή βελτίωση των εργαζομένων, στους οποίους 

προσπαθούν να εμπνέουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης, όχι μόνο 

σε επίπεδο παρουσίας τους σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και σε 

επίπεδο καθημερινών συναναστροφών. 

Συνεπώς, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η 

θεωρητική βάση επαληθεύεται στην περίπτωση του συγκεκριμένου οργανισμού. Κατ’ 

αρχάς, η αντίληψη των στελεχών για τη γνώση και η δυνατότητα διάκρισης της, 

ουσιαστικά, σε ρητή και σε άρρητη, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο ως το επίκεντρο 

του οργανισμού, αποδεικνύει έναν γενικότερο προσανατολισμό του οργανισμού προς 

τη γνώση. Παράλληλα, αυτός ο προσανατολισμός μεταφράζεται μέσα από 

συγκεκριμένες δομές και εκπαιδευτικές πολιτικές, προκειμένου να καταστεί 

κουλτούρα και να εμφυσηθεί σε όλους τους υπαλλήλους. Η πρωτογενής έρευνα 

επιβεβαιώνει, πραγματικά, την ύπαρξη κουλτούρα μάθησης, ενώ η εμβριθέστερη 

έρευνα στο επίπεδο της ηγεσίας, επίσης, την πιστοποιεί. Παράλληλα, η συγκεκριμένη 

ηγετική ομάδα φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, 

που ως τύπος, σύμφωνα με τη θεωρία συνάδει καλύτερη με έναν οργανισμό μάθησης, 

ενώ ταυτόχρονα, απαντώνται και στοιχεία συναλλακτικής ηγεσίας, τεκμηριώνοντας 

πρακτικά τη θεωρητική προσέγγιση, που υποστηρίζει ότι στην πράξη απαντάται  ένας 

συνδυασμός των δύο τύπων. Τέλος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
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ηγετικής ομάδας ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα, ενώ ταυτόχρονα, τη 

διαμορφώνουν, εμπλουτίζοντας την με συστατικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

αλλά και με στοιχεία του εσωτερικού, κυρίως, μέσα από την ανάδειξη των 

ξεχωριστών ικανοτήτων των εργαζομένων. Μέσα από αυτό το πρίσμα καθίσταται 

σαφής ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία συμβάλλει στην ύπαρξη οργανωσιακής 

μάθησης, η οποία για να συντελεστεί, απαιτεί, βασικά, την ύπαρξη συγκεκριμένων 

δομών και μίας ηγεσίας αφοσιωμένης στο συγκεκριμένο στόχο. 

Παρ’ όλα ταύτα, πρέπει να επισημανθούν συγκεκριμένα σημεία στην έρευνα, που 

δύνανται να αποτελέσουν πρόβλημα για την εγκυρότητα της ανάλυσης. Κατ’ αρχάς, 

το μέγεθος του δείγματος αν και για τα δεδομένα του συγκεκριμένου διοικητικού 

κέντρου μπορεί να λογιστεί ως ικανοποιητικός, σίγουρα, όμως, δεν διασφαλίζει ότι το 

ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Συνεπώς, μία πρώτη πρόταση αποτελεί η διεύρυνση 

της έρευνας πέρα από τη Διοίκηση των Καταστημάτων, προκειμένου να εξεταστεί ο 

βαθμός στον οποίο όντως στελέχη, που ουσιαστικά ανήκουν στο middle-

management, αντιμετωπίζουν τον οργανισμό μέσα από μία παραπλήσια σκοπιά.  

Παράλληλα, το εύρος των ερωτήσεων, επίσης, δύναται να θεωρηθεί περιορισμένο για  

τη διερεύνηση ενός θέματος το οποίο ενέχει πολλές προεκτάσεις και προϋποθέσεις. 

Αυτό θα απαιτούσε την προσέγγιση του ζητήματος μέσα από ένα αναλυτικότερο 

πρίσμα, όπου θα γινόταν προσπάθεια να διαφωτιστούν ακόμη περισσότερα 

χαρακτηριστικά τόσο του οργανισμού, εν γένει, όσο των διοικητικών κέντρων 

ειδικότερα. 

Τέλος, ιδιαιτέρως χρήσιμη θα ήταν μία συγκριτική μελέτη του θέματος, όπου θα 

ερευνώνται τα διάφορα επίπεδα οριζόντια αλλά και κάθετα, προκειμένου να 

διαπιστωθούν τα κενά στις απόψεις, δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας ότι οι απαντήσεις ενέχουν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί ως προς την απόλυτη 

εγκυρότητά του. Αυτό θα απαιτούσε την ύπαρξη ενός συνδυαστικού 

ερωτηματολογίου, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των απαντήσεων, και 

να διαφυλαχθεί κατά αυτό τον τρόπο η εγκυρότητα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η Γνώση, όντως, δύναται να αποτελέσει δύναμη, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο 

Βάκων, ειδικά σε μία χρονική συγκυρία όπου άνθρωποι, οργανισμοί και κράτη 

δοκιμάζονται. Η γνώση είτε ως προσωπική διερευνητική διεργασία, είτε ως 

οργανωσιακός πόρος, είτε ως υψηλή πολιτική αποτελεί τη μόνη λύση στο αδιέξοδο 

της ατομικής παρακμής και φαυλότητας, της εταιρικής ασυδοσίας και ανευθυνότητας 

και της πολιτικής διαφθοράς και εγκληματικότητας. Συνεπώς, απόλυτα επίκαιρη, το 

διακύβευμα αιώνων του αρχαίου κόσμου, θεωρείται ως η πλέον καινοτόμος θεώρηση, 

ως η σχεδία, που δύναται να οδηγήσει τον Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη.   
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Παράρτημα 1 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. Θα αναγνωρίζατε τον παράγοντα της «Γνώσης» ως κρίσιμο για την διατήρηση 

της μακροβιότητας του οργανισμού και για την επίτευξη διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;  

 

2. Ποια χαρακτηριστικά λαμβάνει η «γνώση» στο δικό σας οργανισμό;  

 Τι είδους γνώση αντιλαμβάνεστε ως χρήσιμη και απαραίτητη για την εργασία 

σας;  

 Θα αναγνωρίζατε τον ανθρώπινο παράγοντα (εμπειρογνωμοσύνη, πεποιθήσεις, 

συμπεριφορά κλπ.) ως μέρος της γνώσης; 

 

3. Θα υποστηρίζατε ότι ο Οργανισμός σας ευνοεί τη μάθηση; 

 Αναγνωρίζετε δομές που να υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης; 

 Τι είδους μάθηση προσφέρει ο Οργανισμός; 

 Ανταμείβει ο Οργανισμός τους εργαζομένους για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασίας της μάθηση; Με ποιον τρόπο; 

 

4. Πώς θα ορίζατε τη δική σας συμβολή στη διαδικασία της μάθησης;  

 Συμμετέχετε στη διαμόρφωση του περιεχομένου της μάθησης; 

 Ποιους παράγοντες λαμβάνετε υπόψη στη διαμόρφωση του περιεχομένου; 

 

5. Με ποιους τρόπους συνδράμετε στην διαδικασία της μάθησης; 

 Τι είδους επικοινωνία χρησιμοποιείτε;  

 Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης; 

 Με ποιον τρόπο και με τη χρήση ποιων μέσων κινητοποιείτε τους εργαζομένους 

να συμμετέχουν; 

 Τι είδους ρόλο αναλαμβάνετε στη διαδικασία της μάθησης (συμβουλευτικός, 

καθοδηγητικός κλπ.); 
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Παράρτημα 2 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Με το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνάται η κουλτούρα μάθησης σε έναν οργανισμό και 

αποτελεί προσαρμογή από Marsick V.J. and Waltkins K. E.,(2003), “Demonstrating the value 

of an Organization’s Learning Culture: Dimensions of the Learning Organization”, Advances 

in Developing Human Resources, Vol 5, pp 132-151. 

 

Ο οργανισμός μάθησης χαρακτηρίζεται από τη διαρκή στόχευσή του στη μάθηση και από 

τον συνεπακόλουθο μετασχηματισμό του. Η διαδικασία της μάθησης είναι μία συνεχής, 

στρατηγικά, μάλιστα, εφαρμοσμένη διαδικασία, που ενσωματώνεται στα εργασιακά 

καθήκοντα και κινείται παράλληλα με αυτά. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο, ζητείται από εσάς 

να αναλογισθείτε τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός, στον οποίο εργάζεσθε, υποστηρίζει 

και χρησιμοποιεί τη μάθηση σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.  

 

Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε 

ερώτηση, προσδιορίστε το βαθμό, στον οποίο το περιεχόμενο της ερώτησης 

ανταποκρίνεται στον οργανισμό σας. Εάν μία ερώτηση αφορά σε πρακτική, που σπάνια ή 

ποτέ δεν συμβαίνει, βαθμολογείστε με ένα [1]. Εάν η συνθήκη ικανοποιείται σχεδόν πάντα 

στο τμήμα ή στην ομάδα εργασίας σας, βαθμολογείστε την ερώτηση με έξι [6].  

 

          Παράδειγμα 

 

Παράδειγμα: Σε αυτό το παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι τα διοικητικά στελέχη συχνά 

αναζητούν ευκαιρίες μάθησης, θα μπορούσατε να βαθμολογήσετε με τέσσερα [4], 

επιλέγοντας το 4 στο παρεχόμενο φύλλο απαντήσεων. Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις. Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στην αντίληψή σας για την 

παρούσα κατάσταση. 

Ερώτηση 
Σχεδόν 
Ποτέ Σπάνια 

Κάπου -
Κάπου Συχνά 

Πολύ 
Συχνά 

Σχεδόν 
Πάντα 

Στον οργανισμό μου, τα 
διοικητικά στελέχη συνεχώς 
αναζητούν ευκαιρίες 
μάθησης 

1 2 3 4 5 6 

Ατομικό Επίπεδο 

Στον οργανισμό, που εργάζομαι: 

1. οι εργαζόμενοι συζητούν ανοιχτά τα σφάλματα με σκοπό να διδαχθούν από αυτά. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

2. οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για 

μελλοντική ανάθεση εργασίας. 
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Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

3. οι εργαζόμενοι αλληλοϋποστηρίζονται στη διαδικασία της μάθησης.  

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

4. παρέχονται στους εργαζόμενους οι χρηματικοί και άλλοι πόροι, που να 

υποστηρίζουν τη μάθηση. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

5. παρέχεται στους εργαζόμενους ο απαραίτητος χρόνος, που να υποστηρίζει τη 
μάθηση. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

6. οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ως μία ευκαιρία μάθησης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

7. οι εργαζόμενοι επιβραβεύονται για την προσωπική τους εμπλοκή στη διαδικασία 

της μάθησης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

8. οι εργαζόμενοι παρέχουν μία «ανοιχτή» και ειλικρινή ανατροφοδότηση στους 

συναδέλφους τους.  

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

9. οι εργαζόμενοι αφουγκράζονται τις απόψεις των συναδέλφων τους πριν 

εκφράσουν την προσωπική τους άποψη. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

10. οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται στο να ρωτούν για τα αίτια μίας απόφασης, 

ανεξαρτήτως διοικητικής βαθμίδας. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

11. όταν οι εργαζόμενοι διατυπώνουν την άποψή τους, ρωτούν να μάθουν τις σκέψεις 

των υπολοίπων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

12. οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
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1 2 3 4 5 6 

13. οι εργαζόμενοι αφιερώνουν χρόνο στη θεμελίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των 

συναδέλφων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

Επίπεδο ομάδας/τμήματος 

Στον οργανισμό, που εργάζομαι: 

14. οι ομάδες/τα τμήματα έχουν την ευχέρεια να προσαρμόζουν τους στόχους τους 

ανάλογα με την περίπτωση. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

15. οι ομάδες/τα τμήματα αντιμετωπίζουν τα μέλη ισότιμα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 

κουλτούρας ή άλλων διαφορών. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

16. οι ομάδες/τα τμήματα επικεντρώνονται τόσο στο σκοπό της εργασίας, που 

εκτελούν, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας/του τμήματος. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

17. η αναθεώρηση των αποφάσεων/απόψεων στις ομάδες/στα τμήματα προκύπτει ως 

αποτέλεσμα ομαδικών συζητήσεων και   πληροφόρησης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

18. οι ομάδες/τα τμήματα επιβραβεύονται για τη συλλογική τους εργασία. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

19. οι ομάδες/τα τμήματα έχουν την πεποίθηση ότι ο οργανισμός θα δράσει 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

Οργανωσιακό επίπεδο 

Ο οργανισμός, που εργάζομαι: 

20. χρησιμοποιεί σε συχνή βάση μία αμφίδρομη επικοινωνία, όπως συστήματα 

κατάθεσης προτάσεων, πίνακες ανακοινώσεων, ανοιχτές συναντήσεις κτλ. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

21. προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα της απαιτούμενης πληροφόρησης 

άμεσα και εύκολα. 
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Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

22. τηρεί μία επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με τις απαιτούμενες εργασιακές 

δεξιότητες. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

23. δημιουργεί συστήματα μέτρησης ελλείψεων μεταξύ παρούσας και αναμενόμενης 

επίδοσης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

24. ενθαρρύνει τη διάχυση των καλών πρακτικών στους εργαζομένους . 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

25. μετρά τα αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων, που δαπανήθηκαν σε 

εκπαίδευση. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

26. αναγνωρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από εργαζομένους. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

27. προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα επιλογών στην προσωπική τους 

εργασία. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

28. προσκαλεί τους εργαζομένους να συνεισφέρουν στο όραμα του οργανισμού. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

29. παρέχει στους εργαζομένους τη διαχείριση των απαιτούμενων πόρων για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας τους. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

30. στηρίζει τους εργαζομένους, που αναλαμβάνουν λελογισμένα ρίσκα. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

31. ευθυγραμμίζει τους στόχους και το όραμα μεταξύ όλων των διοικητικών επιπέδων 

και των τμημάτων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 

1 2 3 4 5 6 
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32. στηρίζει τους εργαζομένους στην εξισορρόπηση μεταξύ εργασιακών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

33. προσφέρει τις πληροφορίες και τη δυνατότητα, ώστε οι εργαζόμενοι να εστιάζουν 

στα θέματα μέσα από μία παγκοσμιοποιημένη οπτική. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

34. ενθαρρύνει τους εργαζομένους να μεταφέρουν και να γνωστοποιούν την άποψη 

του πελάτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

35. λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των αποφάσεων στο ηθικό των εργαζομένων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

36. τηρεί μία συνεργατική σχέση με την εξωτερική κοινωνία, με σκοπό την εκπλήρωση 

αμοιβαίων αναγκών. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

37. ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των εργαζομένων, 

σε όλο το φάσμα του εργασιακού περιβάλλοντος, για την επίλυση προβλημάτων. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 

1 2 3 4 5 6 

Στον οργανισμό, που εργάζομαι: 

38. τα διοικητικά στελέχη γενικά υποστηρίζουν αιτήματα για ευκαιρίες μάθησης και 

εκπαίδευσης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

39. τα διοικητικά στελέχη μοιράζονται με τους εργαζομένους επίκαιρες πληροφορίες, 

που αφορούν στους ανταγωνιστές, στην τάση του κλάδου και στις κατευθυντήριες 

γραμμές του οργανισμού. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

40. διοικητικά στελέχη παρέχουν σε συναδέλφους την απαραίτητη εξουσιοδότηση για 

την επίτευξη του οράματος του οργανισμού. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 
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41. τα διοικητικά στελέχη συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους εργαζομένους που 

διοικούν. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

42. τα διοικητικά στελέχη διαρκώς επιδιώκουν ευκαιρίες μάθησης. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

43. τα διοικητικά στελέχη εξασφαλίζουν τη σύμπνοια μεταξύ των ενεργειών του 

οργανισμού και των αρχών του. 

Σχεδόν Ποτέ Σπάνια Κάπου – Κάπου Συχνά Πολύ Συχνά Σχεδόν Πάντα 
1 2 3 4 5 6 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες  

44. Προσδιορίστε την οργανική σας θέση. 

1. Κεντρική Διοίκηση    

2. Κατάστημα    

3. Άλλο τμήμα/Διεύθυνση  …………………………………………………………………. 

45. Προσδιορίστε εάν είστε επιφορτισμένος/η με διοικητικές αρμοδιότητες. 

1. Ναι 

2. Όχι 

46. Προσδιορίστε το χρονικό διάστημα που εργάζεστε στον οργανισμό. 

1. Λιγότερο από 1 χρόνο 

2. 1–3 χρόνια 

3. 3–7 χρόνια 

4. 7–10 χρόνια 

5. Παραπάνω από 10 χρόνια 

47. Προσδιορίστε το μορφωτικό σας επίπεδο. 

1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

2. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

3. Μεταπτυχιακό 

4. Διδακτορικό 

48. Προσδιορίστε τις ώρες, που αφιερώνετε από τον προσωπικό σας χρόνο, για θέματα 

που αφορούν στην εργασία σας. 

1. 0 ώρες το μήνα 

2. 1-10 ώρες το μήνα 

3. 11-20 ώρες το μήνα 

4. 21-35 ώρες το μήνα 

5. 36+ ώρες το μήνα 

 

 

 


