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1. Δηζαγωγή 

 

Η κειέηε ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ 

νξγαληζκψλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ έξεπλα θαζψο ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα φπσο 

ε νινθιήξσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Mohr et al. 1996, Mohr & Sohi 1995, 

Jacobs et al. 2016), ε απνδνηηθφηεηα (Leuthesser 1997, Hult et al. 2004, Prahinski & 

Benton 2004) θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα (Ireland & Webb 2007). ε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ε πιεξνθνξία αληηκεησπίδεηαη σο έλαο ζπκπιεξσκαηηθφο πφξνο 

πνπ δηαθηλείηαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν θάζε ζηάδην, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο κέρξη ηε δηαλνκή ηνπο σο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.  

 

Η ηδηαηηεξφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πνιχ κεγάιν ηκήκα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο) είλαη φηη ε ίδηα ε πιεξνθνξία απνηειεί ην «πξντφλ» πνπ 

παξάγεηαη, κεηαπνηείηαη θαη κεηαθέξεηαη θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέρξη 

λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε. Σφζν ε πξνθνξηθή ή γξαπηή πιεξνθφξεζε φζν θαη ε 

παξνρή πιεξνθνξίαο ζε θάπνην πιηθφ ή άιιν ππφζηξσκα (φπσο ι.ρ. ε έληππε είηε 

ειεθηξνληθή ρνξήγεζε κηαο πηζηνπνίεζεο θαη θάζε είδνπο βεβαηψζεσλ) απνηεινχλ 

πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή νξγάλσζε δεδνκέλσλ (ζε εθαξκνγή 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θ.ν.θ.), ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ θαη λνκηκνπνηνχληαη λα παξέρνπλ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο 

ηνπ θξάηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηξέρνπλ έλα εζσηεξηθφ δίθηπν δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ πνπ ηηο ιακβάλνπλ θαη ηηο θαηαλννχλ, ελδερνκέλσο ηηο επεμεξγάδνληαη θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηηο αλα-κεηαδίδνπλ, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πνιίηεο είηε 

κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είηε απφ ηνπο 

ππαιιήινπο πξψηεο γξακκήο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνηλφ.  

 

Η επεμεξγαζία θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο (αδεηνδφηεζε, 

πηζηνπνίεζε, εγθξίζεηο, πιεξνθφξεζε) θαη άξα ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο, ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο αιπζίδαο. Παξάκεηξνη 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, σο δηαδηθαζία κεηάδνζεο ελφο 
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κελχκαηνο απφ έλα άηνκν ή νκάδα πξνο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απνδέθηεο, βειηηψλνπλ 

ή πεξηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιπζίδαο.  

 

Η ζεσξία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία εμεηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επέλδπζε ζε δίθηπα ζρέζεσλ (Coleman 1988, Burt 1997 θαη 2000, Nahapiet & 

Goshal 1998, Tsai & Goshal 1998, Bernades 2010), πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

ππφβαζξν γηα ηε κειέηε κεηαβιεηψλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επηθνηλσλία 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Με βάζε απηή ηε 

ζεψξεζε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλζεην δίθηπν θφκβσλ, νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πνιιαπιέο ζρέζεηο.  

 

ηε βηβιηνγξαθία ε επηθνηλσλία, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκσλ ή 

νκάδσλ ζε βάζνο ρξφλνπ, αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (ι.ρ. Coleman 1988, Tsai & Goshal 1998, Villena 

et al. 2011). Η ακθηδξνκηθφηεηα, σζηφζν, απηήο ηεο ζρέζεο, ε επίδξαζε δειαδή ηεο 

χπαξμεο ή απνπζίαο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, δελ έρεη 

κειεηεζεί επαξθψο.   

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ θξαγκψλ ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Έηζη, νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ επηρεηξείηαη λα κειεηεζνχλ, κε πιαίζην 

αλαθνξάο ην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

είλαη α) ην θνηλσληθφ θεθάιαην, νη πφξνη δειαδή θαη ηα νθέιε πνπ πεγάδνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα ζρέζεσλ θαη β) θξαγκνί ζηελ επηθνηλσλία, παξάγνληεο 

δειαδή πνπ παξεκβάιινληαη ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα ηε 

δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο. Ωο θνηλφο ηφπνο κεηαμχ απηψλ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ε ζεκαζία ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζην πιαίζην επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο απνζαθελίδνληαη 

αξρηθά νη βαζηθνί φξνη θαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: επηθνηλσλία, πιεξνθνξία, 

θνηλσληθφ δίθηπν θαη δίθηπν κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο, θνηλσληθφ θεθάιαην. ηε 
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ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζρέζεηο θαη λα δηαηππσζνχλ εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ θεθάιαην επηδξά ζηνπο θξαγκνχο 

ζηελ επηθνηλσλία, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηξέθεηαη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: α) 

δηεξεχλεζε ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ζρέζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζε θάζε 

κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ: γλσζηηθή, δνκηθή θαη 

ζρεζηαθή (Nahapiet & Goshal 1998) θαη ζηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο ζε έλα νξγαλσζηαθφ 

δίθηπν θαη β) πεξηγξαθή θξαγκψλ ζηελ επηθνηλσλία νη νπνίνη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ ζρέζεσλ θαη δηεξεχλεζε ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ην 

ζπζζσξεπκέλν θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ 

θξαγκψλ θαη άξα ζε πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

 

Ωο κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην δίθηπν εξγαδνκέλσλ ελφο πεξηθεξεηαθνχ 

ηκήκαηνο θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 

δηαθηλείηαη κεγάινο φγθνο ζπρλά πεξίπινθεο πιεξνθνξίαο (αιιαγέο ζε λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη, απνθάζεηο επηηξνπψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

θ.ν.θ.) θαη φπνπ ζπρλά απαηηείηαη νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ πξνζζέηεη 

αμία ζε ελδηάκεζνπο θφκβνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνθεηκέλνπ ε αηηνχκελε 

πιεξνθνξία λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηεο. Η έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζην 

εζσηεξηθφ δίθηπν κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο, φπνπ έρεη λφεκα ε κειέηε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ρσξίο ζε απηφ ην ζηάδην λα εμεηάδεηαη ε 

πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαζζφκελνη πνιίηεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ζπζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. ην πιαίζην πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο ζπδεηνχληαη 

νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο πξαθηηθψλ δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε δηθηχσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, ζεκεηψλνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

κειέηεο θαη πξνηείλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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2. Αλαζθόπεζε ηες βηβιηογραθίας 

 

 

2. 1. Βαζικοί όποι και έννοιερ 

 

2.1.1. Δπικοινυνία 

 

Η επηθνηλσλία κπνξεί λα νξηζηεί σο δηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, ηδεψλ, 

ζπλαηζζεκάησλ, δεμηνηήησλ θ.ν.θ. κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ (Berelson & Steiner 1964, 

φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Dance 1970). ε πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία 

εκπεξηέρεηαη ε έλλνηα ηεο πξφζεζεο (ηεο επηζπκίαο ηνπ πνκπνχ ελφο κελχκαηνο λα 

επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δέθηε) είηε ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην ηη ζπληζηά απνηειεζκαηηθή ή επηηπρεκέλε επηθνηλσλία, ι.ρ. 

ε επίηεπμε θνηλνχ λνήκαηνο (Dance 1970). ηελ παξνχζα εξγαζία, σζηφζν, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηελ επηθνηλσλία σο διαδικαζία. Βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ πην απιή ηεο κνξθή είλαη έλαο απνζηνιέαο (πνκπφο), έλα κήλπκα θαη 

έλαο παξαιήπηεο (δέθηεο)· ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ε επηθνηλσλία ζπληίζεηαη απφ 

πεξίπινθα δίθηπα κε αιιειέλδεηεο αιπζίδεο απνζηνιέσλ θαη παξαιεπηψλ (Schramm 

1963). Ο απνζηνιέαο ζπλζέηεη έλα κήλπκα κε ηε βνήζεηα ζεκείσλ (ιεθηηθψλ ή κε 

ιεθηηθψλ, ερεηηθψλ, νπηηθψλ) θαη ην κεηαδίδεη πξνο έλαλ παξαιήπηε, ν νπνίνο ην 

επεμεξγάδεηαη, ην εξκελεχεη ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πιαίζην 

αλαθνξάο θαη ελδερνκέλσο αληηδξά ζε απηφ (Schramm 1971).  

 

Η πξνζέγγηζε ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο σο απιήο γξακκηθήο κεηάδνζεο 

πιεξνθνξίαο θαη αλαπαξαγσγήο ελφο δεδνκέλνπ λνήκαηνο ζεσξείηαη παξσρεκέλε απφ 

ηνπο πην ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο, θαζψο ε έκθαζε πιένλ δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία 

λνήκαηνο κέζσ ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο ακθίδξνκεο ζπκκεηνρήο ησλ επηθνηλσλνχλησλ 

ζε φια ηα επίπεδα (Varey 2000, Hallahan et al. 2007). Ήδε ζην κνληέιν ηνπ Schramm 

(1971) ε επηθνηλσλία λνείηαη σο ζρέζε κεηαμχ αηφκσλ, σο κηα θνηλή πξάμε πνπ 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία – «έλαο θνηλφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο κηα ζεηξά πιεξνθνξηαθψλ ζεκάησλ» (Schramm 1971, ζει. 13). 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ σο λέσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ έλλνηα ηεο γξακκηθφηεηαο θαη ζηε ζηαδηαθή 

πηνζέηεζε κνληέισλ ζχγθιηζεο, φπνπ ε επηθνηλσλία αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο παξάγνπλ θαη κνηξάδνληαη πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπλ ζε έλα θνηλφ λφεκα (Rogers & Rafaeli 1985).  
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τήκα 1. Σν καζεκαηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο. Πξνζαξκνγή ζρήκαηνο απφ Shannon 1948. 

 

Ωζηφζν, ην καζεκαηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο (Shannon 1948), ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία σο θσδηθνπνίεζε θαη κεηαβίβαζε ελφο κελχκαηνο απφ 

έλαλ πνκπφ θαη ιήςε θαη απνθσδηθνπνίεζή ηνπ απφ έλαλ δέθηε (ρήκα 1), 

εμαθνινπζεί λα καο είλαη ρξήζηκν σο βάζε γηα ηε κειέηε δεηεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο 

ζε έλα επηθνηλσληαθφ δίθηπν (Nahapiet & Goshal 1998) θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηε 

κειέηε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δπηπιένλ, ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη πεξαηηέξσ ρξήζηκν θαζψο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ζνξχβνπ, αλεπηζχκεησλ δειαδή παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα 

παξεκβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε ζπλέπεηα απψιεηεο ζηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ κελχκαηνο. 

 

2.1.2. Πληποθοπία 

 

Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθέο δηεξγαζίεο: 

κεηαθνξά πιεξνθνξίαο θαη ζχγθιηζε λνήκαηνο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηφζν ε 

κεηάδνζε φζν θαη ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο (Dennis et al. 2008). Ωο 

πιεξνθνξία, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, λνείηαη νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν κεηψλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα ή ηνλ αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζε κηα νξηζκέλε πεξίζηαζε 

(Schramm 1971). Ο Drucker (1988) εληνπίδεη δχν παξάγνληεο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα απιά δεδνκέλα: α) ζρέζε / ζχλδεζε κε έλαλ ζθνπφ θαη 

β) νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ γχξσ απφ απηφλ. Η πιεξνθνξία ζπλήζσο δηαρσξίδεηαη 

απφ ηε γλψζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη εξκελεία θαη εζσηεξίθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

σζηφζν ζπρλά ηα φξηα κεηαμχ ηνπο είλαη δπζδηάθξηηα (Zins 2007). 

 

Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ έλλνηεο ζην πιαίζην ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, νη Kock et al. (1997) εληνπίδνπλ ηε δηάθξηζε ζην γεγνλφο φηη ε πιεξνθνξία 

είλαη πεξηγξαθηθή θαη ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, ελψ ε 
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γλψζε κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο ηε βάζε πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ. ην ίδην 

πιαίζην, νη Kale et al. (2000) αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία σο εχθνια 

θσδηθνπνηήζηκε γλψζε πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ρσξίο απψιεηα ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο, 

εθφζνλ είλαη γλσζηνί νη ζπληαθηηθνί θαλφλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζή ηεο. Σελ αληηδηαζηέιινπλ δε κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλνγλσζίαο (know-

how), ζηελ νπνία ζεσξνχλ φηη εληάζζεηαη γλψζε «ζησπεξή», δπζλφεηε θαη 

πνιπζχλζεηε πνπ δχζθνια θσδηθνπνηείηαη θαη κεηαδίδεηαη. 

 

Δδψ ε πιεξνθνξία εμεηάδεηαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, σο νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Μπνξεί, επνκέλσο, λα αθνξά ηφζν ζε θσδηθνπνηεκέλε γλψζε 

(λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο, εγθχθιηνη, νδεγίεο θαη πξσηφθνιια εξγαζίαο, 

βάζεηο δεδνκέλσλ) φζν θαη ζε πξαθηηθή γλψζε πνπ απνθηάηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη είλαη πην δχζθνιν λα ηππνπνηεζεί θαη λα κεηαδνζεί (θαιέο πξαθηηθέο, 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη αθεγήκαηα θ.ν.θ.).  

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε επηκέξνπο εζσηεξηθψλ εξγαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηνλ 

ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο απαηηείηαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξίαο, σζηφζν ε πιεξνθνξία απνθηά λφεκα θαη αμία θαζψο πθίζηαηαη 

επεμεξγαζία θαη κεηαθέξεηαη θαηά κήθνο ησλ επίζεκσλ θαη άηππσλ νξγαλσζηαθψλ 

δηθηχσλ (Daft et al. 1987). ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο απνηειεί 

έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

Ο.Ο..Α. γηα ηελ Διιάδα (OECD 2011), κία απφ ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ε νπνία 

δηεπθξηλίδεηαη φηη αθνξά ι.ρ. ζε αδεηνδφηεζε, πηζηνπνίεζε, εγθξίζεηο, πιεξνθφξεζε. 

Γηα φιεο απηέο ηηο ελδεηθηηθέο ππεξεζίεο, ε πιεξνθνξία απνηειεί ην ηειηθφ «πξντφλ» ην 

νπνίν δηαθηλείηαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ δηαηξέρεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη έσο ηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ηνλ πνιίηε. 

 

Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα απηήο ηεο πιεξνθνξίαο, παξφηη πιένλ άκεζα δηαζέζηκν κέζσ 

ελαιιαθηηθψλ δηαχισλ –ι.ρ. εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, εμαθνινπζεί λα 

αλαδεηείηαη κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Pieterson & Ebbers 2008). ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ πνιηηψλ 

πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πιεζίαδε κφιηο ην 12% ην 2010, έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζηηο ρψξεο ηνπ 
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Ο.Ο..Α. (OECD 2011). Αληίζηνηρα, απφ ηε βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεηαη ε πξνηίκεζε 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ λα αλαδεηνχλ ρξήζηκε γλψζε θαη πιεξνθνξίεο απφ ζπλαδέιθνπο 

θαη ζπλεξγάηεο παξά απφ απξφζσπεο πεγέο φπσο έγγξαθα ή ειεθηξνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ (Abrams et al. 2003, Levin & Cross 2004). Έηζη αλαδεηθλχεηαη ν θεληξηθφο 

ξφινο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ σο θφκβσλ ελφο δηθηχνπ ην νπνίν δηαηξέρεη ε 

πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζε φπνηνλ πνιίηε ηε δεηά απφ ηνπο ππαιιήινπο 

πξψηεο γξακκήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε θνηλφ. 

 

2.1.3. Κοινυνικό δίκηςο και δίκηςο μεηαθοπάρ πληποθοπίαρ 

 

Ωο θνηλσληθφ δίθηπν νξίδεηαη κηα δνκή πνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο (άηνκα, νκάδεο ή 

θαη πην ζχλζεηεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο φπσο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί), νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θάπνηνπ είδνπο αιιειεπίδξαζε ή κηα ζρέζε πνπ 

ππνλνεί ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο (Brass 2003). Έηζη, ην πεξηερφκελν ησλ δεζκψλ 

πνπ ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο ελφο νξγαλσζηαθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε α) 

επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξίαο, β) έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαζέζεσλ 

(θηιία, εκπηζηνζχλε), γ) επηξξνή ή εμνπζία θαη δ) ξνή εξγαζηψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

(Tichy et al. 1979) ή αθφκε ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη ζπλεξγαζίεο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε επηζπκεί λα κειεηήζεη έλαο εξεπλεηήο (Brass et al. 2004).  

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ζηε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ, ζην γεληθφηεξν πιαίζην κηαο ζηξνθήο πξνο πεξηζζφηεξν ζρεζηαθέο, 

εληαγκέλεο ζε έλα επξχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ζπζηεκηθέο εξκελείεο (Borgatti 

& Foster 2003). Η δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αληηκεησπίδεηαη απφ πνιινχο 

κειεηεηέο σο ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ελφο δηθηχνπ δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ελφο ηειηθνχ πειάηε κε πξντφληα ή ππεξεζίεο 

(Harland 1996). Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, ηδηαίηεξα, έρεη εληαζεί ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε κειέηε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο δηθηχνπ (βι. ελδεηθηηθά Lazzarini et al. 2001, 

Omta et al. 2001, Choi & Kim 2008, Borgatti & Li 2009, Kim et al. 2011), θαζψο 

ζεσξείηαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθθξάδεηαη θαιχηεξα ε πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

θαη ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

 

Η πιεξνθνξία θαζεαπηή δελ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαδνζηαθά 

δηαθξίλνπλ ηηο ππεξεζίεο απφ ηα πξντφληα: δελ είλαη απαξαίηεηα εηεξνγελήο (παξφηη ε 

εξκελεία ηεο κπνξεί λα δηαθέξεη), κπνξεί λα ππάξρεη αλεμάξηεηα ηφζν απφ απηφλ πνπ 
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ηελ παξάγεη φζν θαη απφ απηφλ πνπ ηε δεηά, κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα 

«θαηαλαισζεί» ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή. Ωζηφζν ε δξαζηεξηφηεηα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξίαο ή γλψζεο κπνξεί θαηεμνρήλ λα ραξαθηεξηζηεί σο ππεξεζία, ζηελ νπνία 

ηφζν νη δηεξγαζίεο φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ 

αυιφηεηαο (Giannakis 2011). Έηζη, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κηα αιπζίδα εζηηαζκέλε ζε ππεξεζίεο. 

ε κηα ηέηνηνπ είδνπο αιπζίδα (Services Only Supply Chain), ην πξντφλ πξνο δηαθίλεζε 

πεξηνξίδεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη ν ξφινο ησλ πιηθψλ πξντφλησλ είλαη 

επνπζηψδεο (Wang et al. 2015). Κχξην αληηθείκελν εδψ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

ελψ ηα πιηθά πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ αιπζίδα πεξηνξίδνληαη ζην ππφβαζξν ζην 

νπνίν κπνξεί λα παξέρεηαη ε πιεξνθνξία (ι.ρ. εθηχπσζε ζε ραξηί).  

 

Η αιπζίδα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ πεγή ηεο (λνκνζεηηθφ ζψκα, 

εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία, αλψηαηε δηνίθεζε θξαηηθψλ θνξέσλ) θαη ηα 

ελδηάκεζα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο (ππεξεζίεο, ππάιιεινη επηθνξηηζκέλνη κε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν) κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο) κπνξεί λα 

εμεηαζηεί σο έλα δίθηπν θνξέσλ θαη αλζξψπσλ. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα, ε αλάιπζε 

εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο (ή ηελ απνπζία ζρέζεσλ) κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ζπιινγηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν, επνκέλσο ε ζεσξία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν. 

 

2.1.4. Κοινυνικό κεθάλαιο  

 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην αθνξά ζηελ αμία πνπ πεγάδεη απφ ηηο θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο 

(Autry & Griffis 2008). Οπζία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε επκελήο δηάζεζε 

κεηαμχ αηφκσλ (θηιία, ζπκπάζεηα, εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφο), σο πνιχηηκνο πφξνο ν νπνίνο 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Adler & Kwon 2002). Σν θνηλσληθφ 

θεθάιαην ελππάξρεη ζηε δνκή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ ή θνηλσληθψλ κνλάδσλ∙ 

έηζη, ηα δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε επίηεπμεο ζηφρσλ (Coleman 1988).  

 

Οη Nahapiet & Goshal (1998) πεξηέγξαςαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ: α) ην δομικό κοινωνικό κεθάλαιο, ην νπνίν αθνξά ζηε κνξθή ηνπ δηθηχνπ 

ζρέζεσλ θαη ηε δνκή ησλ δεζκψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ 

δηθηχνπ∙ β) ην ζσεζιακό κοινωνικό κεθάλαιο, ην νπνίν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 
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εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κέζα απφ 

επαλαιακβαλφκελε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ∙ θαη γ) 

ην γνωζηικό κοινωνικό κεθάλαιο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ αλαθνξάο, κηαο θνηλήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε 

θνηλνχ λνήκαηνο, θσδίθσλ θαη εξκελεηψλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ελφο δηθηχνπ.  

 

Οη κνξθέο απηέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη απηφλνκεο, αληίζεηα 

αιιεινεπηδξνχλ θαη κπνξεί λα εληζρχνπλ (Coleman 1988, Krackhardt 1992, Tsai & 

Goshal 1998, Levin & Cross 2004, Inkpen & Tsang 2005, Carey et al. 2011) ή αθφκε, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε (Coleman 1988). Η 

γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έρεη αλαδεηρζεί πην πξφζθαηα, κέζα απφ 

ηε κειέηε ησλ Nahapiet & Goshal (1998), ελψ νη παιαηφηεξεο έξεπλεο (Granovetter 

1973, 1983, Coleman 1988, Krackhardt 1992, Burt 1992, 1997) επηθεληξψζεθαλ ζηε 

κειέηε ησλ δνκηθψλ θαη ζρεζηαθψλ πηπρψλ. 

 

Η ζεσξία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έρεη αμηνπνηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο ηφζν γηα ηε 

κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο επίδξαζεο 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή απφδνζε (Krause et al. 

2007, Autry & Griffis 2008, Bernades 2010, Carey et al 2011, Villena et al. 2011, 

Jacobs et al. 2016) φζν θαη γηα ηε κειέηε δηθηχσλ κεηάδνζεο γλψζεο (Nahapiet & 

Goshal 1998, Reagans & McEvily 2003, Inkpen & Tsang 2005), φπνπ εμεηάδνληαη 

κεραληζκνί θαη δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ θαη’ νπζία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε 

κεηάδνζε πιεξνθνξίαο. 
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2.2. Κοινυνικό κεθάλαιο, επικοινυνία και ποή πληποθοπίαρ 

 

2.2.1. Γομικό κοινυνικό κεθάλαιο και επικοινυνία 

 

Οξίδνληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ν Burt (1992, ζ. 12) ππνζηεξίδεη φηη πεξηγξάθεη 

ηαπηφρξνλα ηνπο πφξνπο πνπ θαζίζηαληαη δηαζέζηκνη κέζσ ησλ επαθψλ ζε έλα δίθηπν – 

«κε πνηνλ έξρεηαη θαλείο ζε επαθή», αιιά θαη ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ – «πψο έξρεηαη 

θαλείο ζε επαθή». Έηζη, ζην γεληθφ πιαίζην ηεο δνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ εληάζζνληαη κηα πιεζψξα δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία. Γηα 

θάπνηνπο κειεηεηέο, εμάιινπ, ε εμέηαζε ηεο δνκήο ησλ ζρέζεσλ είλαη αιιειέλδεηε κε 

ηε κειέηε ηεο κνξθήο θαη ηεο έληαζεο ησλ ζρέζεσλ (ι.ρ. Granovetter 1973, 1983, 

Krackhardt 1992), έηζη ψζηε ε δνκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ λα 

δηεξεπλάηαη κε ζρεζηαθνχο φξνπο. 

 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη κεραληζκνχο δηθηχσλ πνπ ππνθαζηζηνχλ ηελ 

πιεξνθνξία φηαλ απηή δελ είλαη δηαζέζηκε (κίκεζε ηεο παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξάο 

ηζφβαζκσλ / νκνηαγψλ αηφκσλ ή νκάδσλ, κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αηφκνπ ή νκάδαο 

πνπ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην δίθηπν) θαη κεραληζκνχο δηθηχσλ πνπ ζπλδένληαη 

θαηεμνρήλ κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, θαζψο αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο δηθηχσλ (ρήκα 2): πξφθεηηαη γηα κεραληζκνχο 

πνπ ζπλδένληαη κε ππθλά δνκεκέλα δίθηπα, φπνπ αλαδεηθλχνληαη ηα νθέιε απφ ηελ 

χπαξμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη γηα κεραληζκνχο 

κέζα απφ ηνπο νπνίνπο αμηνπνηνχληαη νη επθαηξίεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ζεκείσλ 

ηνπ δηθηχνπ πνπ δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε άιιν ηξφπν (Burt 2000).  

 

τήκα 2. Μεραληζκνί δηθηχσλ πνπ ζπλδένληαη έκκεζα ή άκεζα κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

Πξνζαξκνγή ζρήκαηνο απφ Burt (2000). 
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Γνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ φπσο ε ππθλφηεηα θαη ε ηεξαξρία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επειημία θαη ηελ επρέξεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο, θαζψο επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα δηάθνξα κέιε ηνπ δηθηχνπ (Nahapiet & Goshal 1998, Inkpen & 

Tsang 2005). Η ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ησλ θφκβσλ ελφο δηθηχνπ (βι. ρήκα 3) θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηνλ ιφγν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ζπλδέζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην δίθηπν δηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ (Wasserman & Faust 1994). 

ε έλα δίθηπν κε ρακειή ππθλφηεηα, γηα παξάδεηγκα, πνιιέο απφ ηηο πηζαλέο ζπλδέζεηο 

απνπζηάδνπλ, ελψ παξαηεξείηαη ππθλφηεξν πιέγκα ζρέζεσλ (παξνπζία πνιιψλ απφ ηηο 

πηζαλέο ζπλδέζεηο) ζηηο επηκέξνπο νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ ην θάζε άηνκν θαη ηνλ 

ζηελφ θχθιν ηνπ (Granovetter 1983).  

 

  

τήκα 3α. Γίθηπν κε πςειή ππθλφηεηα 

Πνιιαπιέο ζπλδέζεηο κεηαμχ θφκβσλ 

τήκα 3β. Γίθηπν κε ρακειή ππθλφηεηα 

Απνπζία ζπλδέζεσλ κεηαμχ πνιιψλ θφκβσλ 

Πεγή: Borgatti et al. (2002), UCINET Visualisation and Quantitative Analysis Tutorial 

 

ε απηφ ην γεληθφηεξν πιαίζην ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο (Burt 

2000) ή ζπγθέληξσζεο (centralization) ηνπ δηθηχνπ (βι. Kim et al. 2011), ν βαζκφο 

δειαδή ζηνλ νπνίν ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

νξηζκέλνπο θφκβνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «γέθπξεο» γηα ην ζηελφ ή επξχηεξν δίθηπν. 

 

Η ππθλφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν (Coleman 1988). Ο Granovetter (1973) ζπζρεηίδεη ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ κε ηελ ηζρχ ησλ δεζκψλ κεηαμχ θφκβσλ: νη ηζρπξνί δεζκνί, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, νηθεηφηεηα θαη 

ακνηβαία αιιεινεμππεξέηεζε, δηακνξθψλνπλ έλα ππθλφ δίθηπν ζρέζεσλ. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη αληηιεπηή θαη κε βάζε ζρεζηαθέο παξακέηξνπο.  

Ο Granovetter (1973, 1983) επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ησλ πιενλεθηεκάησλ χπαξμεο 

αδχλακσλ δεζκψλ, νη νπνίνη θαηά θαλφλα ιεηηνπξγνχλ σο γέθπξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζε πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη 
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δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο πην ζχληνκεο δηαδξνκέο κεηαμχ θφκβσλ. Αληίζηνηρα, ν Burt 

(1992, 2000) ππνζηεξίδεη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνθχπηεη απφ ηε γεθχξσζε 

«δνκηθψλ θελψλ» (structural holes) ζην δίθηπν, απφ ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ δειαδή ξφιν 

θφκβσλ πνπ ειέγρνπλ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηνπ ζηελνχ θχθινπ ηνπο θαη 

δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ξνέο 

πιεξνθνξίαο ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ δνκηθνχ θελνχ, ην άηνκν ή ε ζπιινγηθή κνλάδα πνπ 

ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ έρεη απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζε κε πιενλάδνπζα θαη κε επαλαιακβαλφκελε –θαη άξα πην 

ρξήζηκε- πιεξνθνξία (Burt 2000).  

 

Έηζη, ηα πιενλεθηήκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ εληνπίδεη ν Burt (1997) σο απνηέιεζκα ηεο 

γεθχξσζεο δνκηθψλ θελψλ αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξεο θαη 

πην εηεξνγελείο πιεξνθνξίεο, ζε εχζεην ρξφλν, ελψ έλα ηξίην φθεινο αλαθέξεηαη ζηηο 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο «ζπζηάζεσλ» (referrals) απφ ηξίηνπο, επθαηξηψλ δειαδή 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θνξέα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ θαηάιιειν 

ρξφλν θαη ηφπν –ηεο παξνρήο κηαο θαίξηαο πιεξνθνξίαο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Σα 

πιενλεθηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ απφ ηα νπνία επσθειείηαη ην άηνκν, 

εμάιινπ, ζπξξένπλ θαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο φπνπ ππεξεηεί (Burt 2000).  

 

Έλα δηαθνξεηηθφ εξεπλεηηθφ ξεχκα, σζηφζν, αλαδεηθλχεη ηα νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ 

ηα κέιε δηθηχσλ ζηα νπνία ππάξρνπλ ππθλέο ζπλδέζεηο θαη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ. Δπαλαδηαηππψλνληαο ηε ζεσξία ηνπ πεξί «ηζρχνο ησλ αδχλακσλ δεζκψλ», ν 

Granovetter (1983) ππνγξακκίδεη παξ’ φια απηά θαη ηε ζεκαζία ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ, 

νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ακνηβαίεο εμππεξεηήζεηο θαη θαηά 

θαλφλα ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα. Γηα ηνλ Coleman (1988) ε αμία ηεο 

δνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε ζρεζηαθψλ 

πηπρψλ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ χπαξμε ηζρπξψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε ζεψξεζε επηηξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αιιειεπίδξαζε δνκήο θαη 

πεξηερνκέλνπ (πνηφηεηαο) ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ελφο δηθηχνπ, ηελ νπνία 

αγλνεί ε ζεσξία ηνπ Burt πεξί δνκηθψλ θελψλ (Podolny & Baron 1997).  

 

Αληίζηνηρα, ν Krackhardt (1992) ππνζηεξίδεη φηη ε χπαξμε ηζρπξψλ δεζκψλ, πνπ 

εμεηάδεη ζε επίπεδν δπαδηθήο ζρέζεο θαη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή 

ιέμε Φίλορ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ 

θάπνηνο λα ραξαθηεξηζηεί σο Φίλορ πξέπεη λα πιεξνχληαη ηξεηο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο 
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ζπλζήθεο: αιιειεπίδξαζε, ζρέζεηο ζπκπάζεηαο θαη ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζρέζεο 

(Krackhardt 1992).  

 

Πίλαθας 1. Πεγέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

Γίθηπα κε ρακειή ππθλφηεηα 

Ιζρχο ησλ αδχλακσλ δεζκψλ 

(Granovetter 1973, 1983) 

Γεθχξσζε κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ πην ζχληνκσλ δηαδξνκψλ ζην δίθηπν, 

κηθξφηεξε αιιεινεπηθάιπςε ζρέζεσλ 

Γεθχξσζε δνκηθψλ θελψλ 

(Burt 1992, 1997) 

Έιεγρνο ξνήο πιεξνθνξίαο, έγθαηξε πξφζβαζε ζε 

κε πιενλάδνπζα πιεξνθνξία, ζπζηάζεηο απφ ηξίηνπο 
 

Γίθηπα κε πςειή ππθλφηεηα 

Ππθλφηεηα δηθηχνπ σο ζπρλφηεηα 

επηθνηλσλίαο (Coleman 1988) 

Δλδπλάκσζε ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ 

Ππθλφηεηα δηθηχνπ σο ηζρπξνί 

δεζκνί (Krackhardt 1992) 

Αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ 

αηφκσλ ή νκάδσλ 
 

 

Οη Reagans & McEvily (2003) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο εμβέλειαρ (ηεο αθηίλαο 

επηξξνήο) ηνπ δηθηχνπ, ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε γεθχξσζε ζεκαληηθψλ νξγαλσζηαθψλ νξίσλ· θαη ηελ έλλνηα ηεο ζςνοσήρ (ηνλ 

βαζκφ δειαδή ζηνλ νπνίν κηα ζρέζε πιαηζηψλεηαη απφ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηξίηνπο), 

ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηελ αμία ηεο χπαξμεο αιιεινεπηθαιππηφκελσλ δεζκψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ. Η επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δνκήο εμαξηάηαη 

απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν. 

Έηζη, κηα απνηειεζκαηηθή δνκή δηθηχνπ –ε νπνία επηηπγράλεη ι.ρ. απμεκέλε ηαρχηεηα 

πξφζβαζεο ζε λέεο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο- ίζσο δελ επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηζρπξνχ ζρεζηαθνχ θαη γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε κεηάδνζε γλψζεο (Nahapiet & Goshal 1998).  

 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεθχξσζε δνκηθψλ θελψλ ζην δίθηπν ζπλδένληαη κε 

ζηφρνπο θαηλνηνκηθφηεηαο, ε νπνία πξνσζείηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη 

απφςεσλ κεηαμχ κειψλ ηνπ δηθηχνπ πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα γλψζεο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα απφ λέεο νπηηθέο γσλίεο. Η θεληξηθή ζέζε κηαο κνλάδαο 

ζην νξγαλσζηαθφ δίθηπν ζπλεπάγεηαη πξφζβαζε ζε απαξαίηεηε γλψζε πνπ θαηέρνπλ 

κνλάδεο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξίαο, θνηλή κάζεζε θαη κεηάδνζε γλψζεο (Tsai 2001). Αληίζεηα, ε δνκηθή 

ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ επλνεί ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 
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(Autry & Griffis 2008). Η ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ε αιιειεπίδξαζε πνιιαπιψλ 

ζπλδέζεσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ιεηηνπξγίεο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κνξθψλ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ είλαη επσθειείο γηα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηφζν σο πξνο ηνλ 

φγθν φζν θαη σο πξνο ηελ εηεξνγέλεηα ηεο πιεξνθνξίαο (Villena et al. 2011). 

 

Με δεδνκέλε ηελ εζηίαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηνλ πεξηνξηζκφ θξαγκψλ ζηελ 

επηθνηλσλία, ε αμία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη φηη πεγάδεη απφ ηελ χπαξμε 

ζηελψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο. Έηζη νη πηπρέο ηνπ δνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη σο πην πξφζθνξεο γηα κειέηε, ελψ παξάιιεια ζπλδένληαη ζηελά κε ηε 

ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη ε ππθλφηεηα θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηθηχνπ. Έλα ππθλφ 

δίθηπν πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε, δειαδή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε ππθλή δνκή επλνεί ηελ 

ηαρχηεξε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ ζε έλα ππθλφ δίθηπν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο ηεο πιεξνθνξίαο θαη άξα κεγαιχηεξε επειημία. 

 

 

2.2.2. Σσεζιακό κοινυνικό κεθάλαιο και επικοινυνία 

 

Σν ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, ν ζεβαζκφο θαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ ζην επίπεδν ηεο δπαδηθήο 

ζρέζεο (Kale et al. 2000), επνκέλσο αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ 

αηφκσλ ή νξγαλσζηαθψλ κνλάδσλ. Η ζπζζψξεπζε ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εγγχηεηα θαη ηελ ακνηβαηφηεηα πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

θφκβνπο ελφο δηθηχνπ κέζα απφ ηηο κεηαμχ ηνπο επαθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

(Bernades 2010). Σα κέιε κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

ζρεζηαθφ θεθάιαην έρνπλ απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη έρνπλ επηβεβαηψζεη ηνπο 

άγξαθνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε θηιία θαη ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο 

κέζα απφ επαλαιακβαλφκελεο ζπλαιιαγέο (Villena et al. 2011).  

 

Έηζη, ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη κεηαμχ νξγαληζκψλ –ηφζν σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη- αλαδεηθλχεηαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Η «ζπκπξαθηηθή» (collaborative) επηθνηλσλία, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε 

ζρέζεσλ (Mohr et al. 1996), λνείηαη κε βάζε επηθνηλσληαθέο πηπρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
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ηε ζπρλφηεηα, ηελ ακθηδξνκηθφηεηα, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ βαζκφ ηππνπνίεζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο (Mohr & Nevin 1990).  

 

Βαζηθή πηπρή ηνπ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζία ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, πνπ πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο 

ζε έλα νξγαλσζηαθφ δίθηπν (Nahapiet & Goshal 1998, Tsai & Goshal 1998, Abrams et 

al. 2003, Levin & Cross 2004). Η εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ αθεξαηφηεηα θαη 

ηελ θαιή πξναίξεζε φζν θαη ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλνκηιεηή (Mayer et 

al. 1995). Οη αληηιακβαλφκελεο θαιέο πξνζέζεηο απηνχ πνπ θαηέρεη ηελ πιεξνθνξία 

απέλαληη ζε απηφλ πνπ ηελ αλαδεηά δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάδνζε γλψζεο, ζην κέηξν πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ ηειεπηαίν λα παξαδερηεί ηελ άγλνηά ηνπ (λα θαηαζηεί δειαδή 

επάισηνο) ρσξίο θφβν γηα ελδερφκελν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απηνεθηίκεζε ή ηε 

θήκε ηνπ∙ ε εκπηζηνζχλε ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλνκηιεηή, άιισζηε, 

δεκηνπξγεί ζε απηφλ πνπ αλαδεηά ηελ πιεξνθνξία αίζζεκα αζθάιεηαο φηη πξάγκαηη 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ αμηνπηζηία απηνχ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (Abrams et al. 2003).  

 

Γηα ηνλ Coleman (1988) ε αληηιακβαλφκελε αμηνπηζηία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ: εηδηθφηεξα, ε αμηνπηζηία 

ζπλδέεηαη κε ηελ θιεηζηφηεηα ηνπ δηθηχνπ (ηελ χπαξμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ 

θφκβσλ), ε νπνία επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή ηεο θήκεο ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ. Οη 

δεζκνί κεηαμχ θφκβσλ ζε έλα δίθηπν απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή δεπηεξνγελνχο 

πιεξνθνξίαο πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο θαη λα ζρεκαηίδνπλ πην αμηφπηζηεο 

θξίζεηο ν έλαο γηα ηνλ άιιν (Gulati et al. 2000). Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη 

δπλεηηθά ηφζν ε εκπηζηνζχλε ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θάζε κεκνλσκέλνπ 

θφκβνπ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππήξρε  θάπνηα πξνγελέζηεξε ζπλαιιαγή 

κε απηφλ, φζν θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ θαιή πξναίξεζε, θαζψο ε χπαξμε 

επηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ θφκβσλ απνηξέπεη ελδερφκελεο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηεο ακνηβαίαο πίεζεο κεηαμχ νκνηίκσλ (peer pressure) 

θαη αληίζηνηρα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζηηο επηζπκεηέο 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

 

Οη Kale et al. (2000), απφ ηελ άιιε, αληηκεησπίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο κε 

ζρεζηαθνχο φξνπο, ζπλδένληάο ηελ κε ηνπο ζηελνχο πξνζσπηθνχο δεζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζρέζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Η 
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ακνηβαηφηεηα κηαο ζρέζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηέο δεζκεχζεηο, θαζψο ζπάληα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ακνηβαίαο αληαπφδνζεο ησλ ππνρξεψζεσλ (Ireland & 

Webb 2007). χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο 

ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο ζε επίζεκνπο ή άηππνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο βαζίδεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Kale et al. 2000). 

 

Οη Abrams et al. (2003) δηεξεχλεζαλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ∙ κεηαμχ απηψλ, ζηελ νηθνδφκεζε θαη ησλ δχν 

βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ εμεηάδνπλ (εκπηζηνζχλε ζηελ θαιή 

πξναίξεζε, εκπηζηνζχλε ζηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλνκηιεηή), ζπκβάιινπλ 

ηφζν ε ζπρλή επηθνηλσλία, ηδηαίηεξα κε κέζα φπσο ε επαθή πξφζσπν κε πξφζσπν πνπ 

επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ ζεκείσλ, 

φζν θαη ε ζπκπξαθηηθή επηθνηλσλία, ηελ νπνία νη ζπγγξαθείο αληηιακβάλνληαη σο έλα 

είδνο δηαινγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία θαη ζηα δχν κέξε λα 

κνηξάδνληαη ζθέςεηο, ηδέεο θαη γλψζεηο. Απφ ηελ έξεπλα ησλ Becerra & Gupta (2003) 

πξνέθπςε επίζεο ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπρλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη 

αληηιακβαλφκελεο αμηνπηζηίαο.  

 

Σν ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία. Ωζηφζν, ε 

ζπζζψξεπζε ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε πεξηζζφηεξε 

ζηελή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ αληαιιαγή θαη 

κεηάδνζε πιεξνθνξίαο θαη ηερλνγλσζίαο (Kale et al. 2000). Έηζη, πηπρέο ηνπ 

ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ φπσο ε χπαξμε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη θηιίαο, πνπ 

εθδειψλνληαη σο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο εμππεξέηεζεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε κειέηε ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο.  
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2.2.3. Γνυζηικό κοινυνικό κεθάλαιο και επικοινυνία 

 

Η νπζηαζηηθή επηθνηλσλία απαηηεί ηε κεξηθή ηνπιάρηζηνλ χπαξμε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ, ηελ χπαξμε θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη 

ιεμηινγίνπ (Nahapiet & Goshal 1998). Σα επηθνηλσληαθά ζεκεία (ιέμεηο, ζχκβνια 

θ.ν.θ.) έρνπλ λφεκα κφλν ζην κέηξν πνπ ε πείξα ελφο αηφκνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηα 

απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα ηα εξκελεχζεη κε βάζε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ην γεληθφηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο (Schramm 1963).  

 

Η γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε αθξηβψο 

απηνχ ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξάδεηαη σο θνηλνί 

θψδηθεο, γιψζζα θαη αθεγήκαηα (Nahapiet & Goshal 1998), σο θνηλφ φξακα (Tsai & 

Goshal 1998), θνηλνί ζηφρνη θαη θνπιηνχξα (Inkpen & Tsang 2005), θνηλέο επηδηψμεηο 

(Krause et al. 2007), θνηλέο θηινδνμίεο θαη αμίεο (Carey et al. 2011) ή θαη σο δέζκεπζε 

γηα ηελ επζπγξάκκηζε θνπιηνχξαο θαη ζηφρσλ (Villena et al. 2011) θαη ζπλεηζθέξεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη Hult et al. (2004) ι.ρ. θάλνπλ 

ιφγν γηα «θνηλά λνήκαηα» κεηαμχ ησλ θφκβσλ κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα 

δεηήκαηα φπσο ε επηζπκεηή πνηφηεηα, ελψ αληίζηνηρα γηα ηνπο Ketchen & Hult (2007) 

ε θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα παξέρεη ζηα 

κέιε ηεο έλα πιέγκα θνηλψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, κάζεζε) πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ ηειηθνχ πειάηε-απνδέθηε. 

 

Πίλαθας 2. Δθθάλζεηο γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

Κνηλνί θψδηθεο, γιψζζα θαη αθεγήκαηα Nahapiet & Goshal 1998 

Κνηλφ φξακα, θνηλνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο Tsai & Goshal 1998, Inkpen & Tsang 

2005, Krause et al. 2007 

Κνηλή θνπιηνχξα, θνηλέο αμίεο Inkpen & Tsang 2005, Carey et al. 2011 

Κνηλή δέζκεπζε γηα ηελ επζπγξάκκηζε 

θνπιηνχξαο θαη ζηφρσλ 

Villena et al. 2011 

 

 

Η λνεκαηνδφηεζε ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ επηηπγράλεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή 

κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία (Pacanowsky & O’Donnell-Trujillo 1982). Η έξεπλα ησλ 

Hult et al. (2004) έδεημε φηη δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο πιεξνθνξίαο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε θνηλνχ λνήκαηνο. Δπίζεκνη θαη άηππνη 

κεραληζκνί θνηλσληθνπνίεζεο εληφο θαη κεηαμχ νξγαληζκψλ (θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
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θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ζπλαλαζηξνθή εθηφο ηνπ ζηελνχ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ 

θ.ν.θ.) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αιιεινθαηαλφεζεο θαη αιιειεπίγλσζεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Cousins et al. 2006). Οη θνηλνί θψδηθεο θαη ε 

θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, άιισζηε, δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία φζν θαη ηελ ελζσκάησζε λέαο γλψζεο (Collins & Smith 2006). 

 

ην εζσηεξηθφ ελφο δηθηχνπ αλαπηχζζνληαη θνηλέο λφξκεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ θαη ελζάξξπλζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Coleman 1988). Οη λφξκεο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ επαλαιακβαλφκελεο θαη ζπλεπείο 

εκπεηξίεο, αληηπξνζσπεχνληαο πξνβιέςηκα κνηίβα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα 

κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα αληηιακβάλνληαη 

θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (McAfee et al. 

2002). Οη Mohr & Sohi (1995) αλαθέξνληαη ζηηο «λφξκεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πιεξνθνξία», νη νπνίεο ππνλννχλ ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο πεπνίζεζεο φηη ε παξνρή 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο είλαη ζεκαληηθή θαη αλακελφκελε θαη απφ ηα δχν κέξε κηαο 

ζρέζεο, θαη ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ακθηδξνκηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ ηελ επηθνηλσλία αλαδεηθλχνληαη θνηλά ζπκθέξνληα θαη ζηφρνη 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, κε απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο λα ζπκκνξθψλνληαη εθνχζηα κε 

ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο (Mohr et al. 1996). Οη Nahapiet & Goshal (1998) 

εληάζζνπλ ηηο λφξκεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ζηε ζρεζηαθή 

δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ωζηφζν, ζην κέηξν πνπ ε ηαχηηζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε απηέο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο σο νδεγφο ζπκπεξηθνξάο ζην δίθηπν, κπνξνχκε λα 

δερηνχκε φηη νη επηθξαηνχζεο λφξκεο ζπλδένληαη ζηελά θαη κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Οη θνηλέο πεπνηζήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο λφξκεο θαη αμίεο πνπ δηέπνπλ 

ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο – εκπηζηνζχλε, 

ζπλεξγαζία, ζπκκεηνρή ζηελ πιεξνθνξία, θνηλνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο θ.ν.θ.- 

απνηεινχλ ην θνηλσληθφ θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ νξγαληζκφ (Collins & Smith 

2006). Οη Inkpen & Tsang (2005) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν θνηλή θνπιηνχξα γηα λα 

αλαθεξζνχλ ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη λφξκεο ζπκπεξηθνξάο δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ αηφκσλ, παξνκνηάδνληάο ηελ κε ηελ έλλνηα ηεο «ηξνπηθφηεηαο» (modality) ηνπ 

δηθηχνπ, ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο δειαδή θαλφλεο θαη λφξκεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά γηα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ θαη ηε θχζε 
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ησλ δεζκψλ κεηαμχ θφκβσλ (Gulati et al. 2000). Η χπαξμε επηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ 

επηηξέπεη ηελ επίγλσζε ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ γηα φινπο ηνπο θφκβνπο ζε 

φιν ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ, δηεπθνιχλνληαο ηε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ θιίκαηνο ζε 

επίπεδν δηθηχνπ (Ireland & Webb 2007). 

 

Σν θνηλσληθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ πιεξνθνξία πνπ επηθξαηεί ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ζπγθεληξψλεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ην γλσζηηθφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην. Παξάιιεια απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά ζηηο 

ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ελφο νξγαλσζηαθνχ δηθηχνπ σο πξνο ηε 

κεηάδνζε γλψζεο θαη επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπο. Παξφηη ην θνηλσληθφ θιίκα απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή ε κειέηε ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζρεηηθά κε επηθξαηνχζεο λφξκεο 

θαη πξνζδνθίεο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηελ πιεξνθνξία θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε κειέηε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δηαζηάζεσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

 

2.3. Φπαγμοί ζηην επικοινυνία και κοινυνικό κεθάλαιο  

 

Οπνηαδήπνηε αηηία πνπ δπζρεξαίλεη ηε κεηάδνζε ή αιινηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο 

πιεξνθνξίαο – είηε πξφθεηηαη γηα θάπνην θπζηθφ / ηερληθφ εκπφδην (ι.ρ. αδπλακία 

ηειεθσληθήο ή δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο) είηε γηα άιινπ είδνπο θξαγκνχο ζηε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία φπσο ε ρξήζε δπζλφεηεο επαγγεικαηηθήο νξνινγίαο, ε 

ακέιεηα, νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή άιινη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε παξαλνήζεηο ή 

αζπλέπεηεο (Sethi & Seth 2009)- αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο σο 

«ζφξπβνο» (βι. Shannon 1948).  

 

Δπεθηείλνληαο ην καζεκαηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο, ν Weaver (1953) δηαθξίλεη ηξία 

επίπεδα πξνβιεκάησλ θαηά ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία: πξνβιήκαηα ηερληθνχ 

ραξαθηήξα, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηνλ βαζκφ αθξίβεηαο κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ νη πιεξνθνξίεο∙ ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ 

βαζκφ ηαχηηζεο ηεο εξκελείαο ηνπ λνήκαηνο απφ ηνλ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφζεζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ∙ θαη πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνλ 

βαζκφ δειαδή ζηνλ νπνίν ε απνδνρή ηνπ κελχκαηνο, φπσο απηφ έγηλε θαηαλνεηφ, έρεη 

ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδέθηε. 
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2.3.1. Πποβλήμαηα πποζβαζιμόηηηαρ 

 

Σα πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνπζία δηαχινπ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σα πξνβιήκαηα ηερληθνχ ραξαθηήξα (πξψηνπ επηπέδνπ) πνπ αλαθέξεη ν 

Weaver (1953) ζρεηίδνληαη θαηά βάζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (ηερληθνχ) 

κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο. Δάλ πξνζεγγίζνπκε, 

σζηφζν, ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ σο αγσγνχο κέζσ ησλ νπνίσλ 

κεηαδίδεηαη ε πιεξνθνξία (ρσξίο ζε απηφ ην ζηάδην λα εμεηάδνληαη ελδερφκελα 

πξνβιήκαηα εξκελείαο), κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ εκπνδίνπ 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε έιιεηςε ή δπζρέξεηα πξφζβαζεο 

ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζέηνπλ ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία.  

 

Παξφηη ε παξαδνρή φηη νη θνηλσληθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο αγσγνί γηα ηε δηάρπζε θαη κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο παξαβιέπεη 

ζεκαληηθά δεηήκαηα εξκελείαο θαη λνήκαηνο (Nahapiet & Goshal 1998), πξνζθέξεηαη 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πιεξνθνξία. Οη επηθνηλσληαθνί θξαγκνί πνπ αθνξνχλ ζε 

δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο εληάζζνληαη θαηά βάζε ζην πξψην απφ ηα επίπεδα πνπ 

εληνπίδεη ν Weaver. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα γίλεη κηα πξψηε απφπεηξα λα ζηρηνχλ θαη 

δεηήκαηα εξκελείαο, έζησ επηθαλεηαθά, σο πξνζβαζηκφηεηα εδψ λνείηαη ε χπαξμε 

αλνηρηνχ δηαχινπ επηθνηλσλίαο κε κέζα πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αλάδξαζε θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηε κεηάδνζε εκπινπηηζκέλσλ ζεκείσλ επηθνηλσλίαο (φπσο ι.ρ. ε 

ζπλνκηιία πξφζσπν κε πξφζσπν, ε ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε θ.ν.θ.). Έηζη, ε ζχγθιηζε 

λνήκαηνο κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ ιακβάλεηαη ελ κέξεη ππφςε, θαζψο 

δηαζθαιίδεηαη έσο έλαλ βαζκφ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ «πινχζησλ» κέζσλ 

επηθνηλσλίαο (Daft & Lengel 1986, Daft et al. 1987). 

 

2.3.1.1 Γίαςλορ επικοινυνίαρ υρ ζσέζη 

 

Η ακνηβαία πξνζβαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάζε άηνκν 

ή ζπιινγηθή κνλάδα κεκνλσκέλα (Borgatti & Cross 2003). Η απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηνλ εληνπηζκφ ρξήζηκεο γλψζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ παξνπζία άκεζσλ ή έζησ 
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έκκεζσλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο θφκβνπο ζην δίθηπν. Οη άκεζεο ζπλδέζεηο 

επηηξέπνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία θαη είλαη ζπρλά 

απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ αθνκνίσζή ηεο, σζηφζν θαη νη έκκεζεο ζπλδέζεηο έρνπλ 

ρξεζηκφηεηα σο αγσγνί πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ρξήζηκεο γλψζεο ζε άιια 

ζεκεία ηνπ δηθηχνπ – ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο λα είλαη ηειηθά πξνζβάζηκα φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ (Hansen 2002).  

 

εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζθηαγξάθεζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ θφκβσλ απνηειεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ κε 

μεθάζαξα δηαηππσκέλνπο ξφινπο θαη ζρέζεηο (Inkpen & Tsang 2005). Η δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα ηδσζεί σο δηάηαμε ζρέζεσλ κεηαμχ ζέζεσλ, κε ηηο νπνίεο 

ζπλδένληαη ζπγθεθξηκέλνη νξγαλσζηαθνί ξφινη θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ ηππηθή 

ξνή ηεο επηθνηλσλίαο (Monge & Contractor 2003). Άηνκα πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα 

ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ, γηα παξάδεηγκα, ζπρλά έρνπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο 

απμεκέλε πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (Cross & Cummings 2004). 

Ωζηφζν, ε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ ζπάληα πεξηνξίδεηαη ζηα 

επίζεκα θαλάιηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ηππηθά θαζήθνληα ελφο εξγαδφκελνπ θαη 

απνηππψλνληαη ζην νξγαλφγξακκα (Goldhaber 1990).  

 

Σα γεσγξαθηθά αιιά θπξίσο ηα νξγαλσζηαθά φξηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζην 

εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ. Έλα πεξηβάιινλ κε απζηεξή γξαθεηνθξαηηθή δνκή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ άθακπηα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο, 

έκθαζε ζηελ ηεξαξρία θαη έληνλε ππεξίζρπζε ηεο θάζεηεο ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο 

(Allen et al. 2007), πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε απαξαίηεηε 

πιεξνθνξία κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ.  

 

2.3.1.2 Γίαςλορ επικοινυνίαρ υρ μέζο  

 

Η έλλνηα ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο ζρεηίδεηαη παξαδνζηαθά κε ην κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ο Rice (1987) δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο: α) πεπιοπιζμούρ, ελδνγελή δειαδή ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηνξίδνπλ ή παξαθσιχνπλ ηελ ειεπζεξία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ επηθνηλσλνχλησλ –

φπσο ι.ρ. ν βαζκφο πνπ ην κέζν επηηξέπεη έιεγρν ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, απαηηεί 

θπζηθή εγγχηεηα, επηηξέπεη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα κεηέπεηηα επεμεξγαζία 
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θ.ν.θ.· β) εύπορ, ηελ πνηθηιία δειαδή ζεκείσλ –εθθξάζεηο θαη ρεηξνλνκίεο, ηφλνο θαη 

έληαζε θσλήο, αξηζκεηηθά δεδνκέλα- πνπ κπνξεί λα κεηαδψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

κέζν· γ) διαδπαζηικόηηηα, ηνλ βαζκφ δειαδή ζηνλ νπνίν ην κέζν επηηξέπεη ζηνπο 

επηθνηλσλνχληεο έιεγρν ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλνκηιία θαη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ξφισλ 

θαη δ) παπάγονηερ δικηύος, ηηο δπλαηφηεηεο δειαδή ηνπ κέζνπ λα δηεπθνιχλεη 

επηθνηλσλία κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηαπηφρξνλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο ζηηο εηζξνέο, κεηαζρεκαηηζκφ θαη εθξνέο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ο 

βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέζνπ ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θάζε 

έξγνπ επηδξά ηφζν ζηε ρξήζε ηνπ κέζνπ φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο (Dennis et al. 2008). 

 

Σα πην «πινχζηα» κέζα επηηξέπνπλ επηθνηλσληαθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππεξβαίλνπλ δηαθνξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο θαη λα δηεπθξηλίδνπλ 

άκεζα ακθηιεγφκελα ζεκεία, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο ζε 

εχζεην ρξφλν· αληίζεηα, ηα πην «θησρά» κέζα επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε ιηγφηεξσλ 

ζεκείσλ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ αλάδξαζε, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο γηα ηελ επίηεπμε ζχγθιηζεο λνήκαηνο (Daft & Lengel 1986). Η αληίιεςε γηα ην 

πφζν πινχζην είλαη θάζε κέζν βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

παξέρεη άκεζε αλάδξαζε, λα κεηαδίδεη ηαπηφρξνλα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά ζεκεία θαη 

λα επηηξέπεη ηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Fulk 1993). Μέζσ ησλ 

πινχζησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ην κήλπκα δελ ζπληίζεηαη κφλν απφ ιέμεηο, αιιά 

ζπκπιεξψλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ζηνηρεία φπσο ν επηηνληζκφο θαη ε έληαζε ηεο 

θσλήο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θ.ν.θ. (Schramm 1971). 

Έηζη ηα κέζα απηά ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, 

ελψ ηα θησρά κέζα είλαη απξφζσπα θαη βαζίδνληαη ζε θαλφλεο, θφξκεο, ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (Daft & Lengel 1986). Η ρξήζε πινχζησλ κέζσλ, ηα 

νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ άκεζε θαηαλφεζε, θαζίζηαηαη αθφκε πην 

θαίξηα φηαλ ε πιεξνθνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ακθηζεκία (Daft et al. 1987). Η 

αλάδξαζε, εμάιινπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ζπλερνχο ξνήο πιεξνθνξίαο απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, επηηξέπεη ηελ ακνηβαία πξνζαξκνγή ζε θνηλνχο 

νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο (Kapp & Bartnett 1983). 

 

ην ρήκα 4 επηρεηξείηαη κηα θαηάηαμε κηαο ζεηξάο κέζσλ επηθνηλσλίαο κε θξηηήξην 

ηνλ πινχην ζεκείσλ / πιεξνθνξίαο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζνπλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Daft & Lengel (1984) αιιά 
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ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε θαη πην ζχγρξνλα κέζα νξγαλσζηαθήο επηθνηλσλίαο. Οη 

ζπγγξαθείο ζεσξνχλ σο κέζν κε ηνλ κεγαιχηεξν πινχην κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

ηελ επηθνηλσλία πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ 

ηειεθψλνπ· ζην κέζν επίπεδν πινχηνπ ηνπ κέζνπ θαηαηάζζνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

γξαπηή επηθνηλσλία πνπ απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε (επηζηνιέο, 

ππνκλήκαηα), ελψ ε καδηθή γξαπηή επηθνηλσλία (ελεκεξσηηθά δειηία, έγγξαθα) 

ηνπνζεηείηαη ζην ρακειφ θάζκα πινχηνπ κεηαδηδφκελσλ ζεκείσλ θαη ηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα (εθξνέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) ζην ρακειφηεξν. Πην ζχγρξνλα κέζα 

επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί εκβφιηκα αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο (ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ, εμαηνκίθεπζε), ελψ ν φξνο 

ζπκκεηνρηθή επηθνηλσλία ζεσξήζεθε πην θαηάιιεινο γηα κέζα κε πςειή 

δηαδξαζηηθφηεηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο γξαπηνχ κελχκαηνο (ι.ρ. blogs). 

 

τήκα 4.  Μέζα επηθνηλσλίαο θαη πινχηνο κέζνπ.  

 Πξνζαξκνγή ζρήκαηνο απφ Daft & Lengel (1984). 

 

Οη Dennis et al. (2008) εζηηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο «ζπγρξνληθφηεηαο» ηνπ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο, ηνλ βαζκφ δειαδή ζηνλ νπνίν ην θάζε κέζν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 
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ζχγρξνλε (ηαπηφρξνλε) επηθνηλσλία. Έηζη, θάπνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα 

(επηθνηλσλία πξφζσπν κε πξφζσπν, ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε, ηειεδηάζθεςε), θάπνηα 

άιια ηππηθά ρξεζηκνπνηνχληαη αζχγρξνλα έηζη ψζηε νη επηθνηλσλνχληεο δελ 

εξγάδνληαη καδί ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (ηειενκνηνηππία, απηφκαηνο ηειεθσλεηήο, 

ηαρπδξνκηθή αιιεινγξαθία), ελψ θάπνηα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο πνπ επηιέγεηαη 

επηηξέπνπλ ηφζν ηελ αζχγρξνλε φζν θαη ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία (ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, δηαδηθηπαθά θφξα ζπδεηήζεσλ θ.ν.θ.). Η πςειή ζπγρξνληθφηεηα ησλ 

κέζσλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ, ηαρχηεξε κεηάδνζε θαη δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

αλάδξαζε (Denis et al. 2008). 

 

Η ακθηδξνκηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο επηηξέπεη ηελ παξαγσγηθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ θαη δηαζθαιίδεη φηη ην κήλπκα έρεη γίλεη 

θαηαλνεηφ κε ηνλ επηδησθφκελν ηξφπν (Sethi & Seth 2009). Παξφηη ε ακθηδξνκηθφηεηα 

δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κέζνπ αιιά ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ, 

ηα κέζα θαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ζέηνπλ αλψηαηα φξηα, απνκαθξχλνπλ εκπφδηα ή 

δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηα επηζπκεηά επίπεδα ακθηδξνκηθφηεηαο 

(Rafaeli 1988). Η αζχγρξνλε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα 

παξάδεηγκα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο ζε κελχκαηα ή 

αθφκε θαη νιφθιεξεο ζπδεηήζεηο κε πνιιαπινχο ζπκκεηέρνληεο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, δηεπθνιχλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκσλ ή νκάδσλ αλεμάξηεηα απφ 

ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαζελφο (Rogers & Rafaeli 1985). 

 

2.3.2 Πεπιοπιζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ πςλυπού 

 

ε νπνηαδήπνηε αιπζίδα επηθνηλσλίαο θάζε άηνκν, εθηφο απφ ην πξψην θαη ην 

ηειεπηαίν, απνηειεί έλαλ ππισξφ ν νπνίνο κπνξεί λα επηιέμεη λα κεηαθέξεη ην κήλπκα 

πιήξσο ή θαζφινπ, λα παξαιείςεη θάπνηα ζηνηρεία ή αληίζηνηρα λα πξνζζέζεη θάπνηα 

άιια θαηά ηελ θξίζε ηνπ (Schramm 1963). Οη θξαγκνί ζηελ επηθνηλσλία, ζην κέηξν 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο, ζπρλά αθνξνχλ ζηε δξάζε 

αηφκσλ πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζην δίθηπν ιεηηνπξγνχλ σο ππισξνί. 

 

Όζν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ κεζνιαβεί κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ελφο 

κελχκαηνο ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ιαζψλ, 

ζηξεβιψζεσλ ή παξαιείςεσλ (Goldhaber 1990). Γνκηθά ζεκαληηθνί θφκβνη, νη νπνίνη 
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παξεκβάιινληαη ζηε δηαδξνκή ηεο πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ απηή λα κεηαδνζεί ζε 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ άιισλ θφκβσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο λα 

ειέγρνπλ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ ελδέρεηαη επίζεο λα απνηειέζνπλ ζεκεία 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο (bottlenecks) ζην δίθηπν ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ 

(Borgatti & Li 2009). Η χπαξμε δνκηθψλ θελψλ ζε έλα δίθηπν, εμάιινπ, εληζρχεη ηελ 

εμνπζία ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο θφκβνπο πνπ ιφγσ ζέζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο ππισξνί (Burt 1997). 

 

Ο ξφινο ηνπ ππισξνχ δελ είλαη θαη’ αλάγθε αξλεηηθφο, θαζψο κπνξεί λα αθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ σο γέθπξα ε νπνία, ππεξβαίλνληαο δηαηκεκαηηθά ή νξγαλσζηαθά φξηα, 

ζπλδέεη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη δηεπθνιχλεη έηζη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο (Barzilai-Nahon 2009). ε έλα δίθηπν κε κεγάιν αξηζκφ κειψλ ε δηαηήξεζε 

επαθψλ κε ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ ππεξβαίλεη ηηο επηθνηλσληαθέο 

δπλαηφηεηεο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ (Monge & Contractor 2001) θαη ζπλεπάγεηαη 

απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληνληζκνχ (Kim et al. 2011). Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ηεο 

ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο δχζθνια δηαρεηξίζηκνπ 

φγθνπ πιεξνθνξίαο. Ο Goldhaber (1990) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπ 

Φηλιαλδνχ εηδηθνχ ζηελ νξγαλσζηαθή επηθνηλσλία Osmo Wiio ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη 

αλάκεζα ζην πιήζνο επεηζνδίσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνπνηεηηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ δελ είλαη γξακκηθή, έηζη ψζηε ε ππεξβνιηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα 

επηθέξεη εμίζνπ αξλεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε κε επαξθή πιεξνθνξία.  

 

Ο ππισξφο σο επηηεδεπκαηίαο (entrepreneur) πνπ γεθπξψλεη δνκηθά θελά πξνζζέηεη 

αμία κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηξίησλ· επηπιένλ, επνπηεχεη θαη 

δηνρεηεχεη ηελ πιεξνθνξία κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ φηη έλα ζχζηεκα 

γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθηλεί πιεξνθνξίεο κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζε πεξηζζφηεξα άηνκα, αληαπνθξίλεηαη πην γξήγνξα ζε λέεο 

απαηηήζεηο θαη δηαζθαιίδεη έηζη ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλνκή ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο 

ζην δίθηπν (Burt 2000).  

 

Ωζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία ησλ επηζηεκψλ ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ δίλεηαη έκθαζε 

ζηνλ «αξρηζπληαθηηθφ» (editorial) ξφιν ηνπ ππισξνχ, πξνεξρφκελν απφ ηελ αληίζηνηρε 

ζεψξεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο επηθνηλσλίαο· ζχκθσλα κε απηφλ, σο ππισξφο ιεηηνπξγεί 

ην άηνκν πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ έρεη ηελ εμνπζία λα επηιέγεη πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα κεηαδνζνχλ θαη πνηεο φρη (Barzilai-Nahon 2009). Έηζη, ζε 
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έλα δίθηπν φπνπ ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ειέγρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο «θεληξηθνχο» 

θφκβνπο νη νπνίνη απνηεινχλ εζηηαθά ζεκεία επηθνηλσλίαο, κπνξεί δπλεηηθά λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηλφκελα παξαθξάηεζεο ή θαη δηαζηξέβισζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(Freeman 1978).  

 

ε ζρέζε κε ηηο πεξηνξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππισξψλ, ζηελ παξνχζα κειέηε 

επηθεληξσλφκαζηε απνθιεηζηηθά ζηα πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πιεξνθνξία 

θαη δελ εμεηάδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζεκαζηνινγηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

κελχκαηνο, ηελ αιινίσζε δειαδή ή δηαζηξέβισζε ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο ιφγσ 

ζθαικάησλ εξκελείαο ηνπ λνήκαηνο. 

 

 

2.3.3 Κοινυνικό κεθάλαιο και πεπιοπιζμόρ θπαγμών ζηην επικοινυνία 

 

Όηαλ έλαο θφκβνο ζην δίθηπν δελ είλαη πξνζβάζηκνο, ε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο 

δηαθφπηεηαη, κε ζπλέπεηα ε πιεξνθνξία λα κελ θηάλεη εθεί φπνπ είλαη απαξαίηεηε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ είλαη απαξαίηεηε. Η πξνζβαζηκφηεηα, φκσο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ελφο κεκνλσκέλνπ θφκβνπ αιιά ηεο ζσέζηρ ηνπ κε απηφλ 

πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ πξνζεγγίζεη  – έηζη ψζηε ζπρλά λα είλαη πξνζβάζηκνο επηιεθηηθά 

(Borgatti & Cross 2003). Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαίλεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκνο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

Η θνηλσληθή ζπλνρή πνπ ραξαθηεξίδεη κηα ζρέζε εληζρχεη ηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ 

λα επελδχζνπλ ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα ηε κεηάδνζε γλψζεο ζε άιινπο (Reagans & 

McEvily 2003). Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αιιειεπίδξαζε (ε χπαξμε ηζρπξψλ, 

πνιπδηάζηαησλ θαη ακθίδξνκσλ δεζκψλ) θαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ θφκβσλ, θαζψο 

θαη ν βαζκφο θιεηζηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ –ν βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ 

ζπλδέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ (Nahapiet & Goshal 1998). Έηζη, ε 

δνκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, εάλ ηδσζεί σο ζπρλή θαη ζηελή θνηλσληθή 

επαθή κέζα απφ ηελ χπαξμε δεζκψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Tsai & Goshal 

1998) ή αιιηψο σο έλα ππθλφ δίθηπν ζρέζεσλ, ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ.  
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Δπηπιένλ, θαζψο ζε θάζε ελδηάκεζν θφκβν ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαιεηθζνχλ 

ιεπηνκέξεηεο θαη – είηε εθ παξαδξνκήο είηε αθφκε θαη εθνχζηα- λα παξαθξαηεζεί 

ηκήκα ηεο πιεξνθνξίαο, πην ζχληνκεο δηαδξνκέο κεηαμχ θφκβσλ ζε έλα δίθηπν 

γλψζεο, κε ιίγνπο ελδηάκεζνπο, κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ειιηπνχο κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο, (Hansen 2002). Έηζη, ην ζπλνιηθφ «θφζηνο» ηεο κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο 

ζε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ απφιπην αξηζκφ θφκβσλ πνπ 

παξεκβάιινληαη κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε θαη φρη απιψο απφ ηε ζπλνιηθή απφζηαζε, 

ρξφλν θ.ι.π. πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαδξνκή πνπ δηαλχεη ε πιεξνθνξία (Opsahl et al. 

2010). Έλα ππθλφ, θιεηζηφ δίθηπν επηηξέπεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ θφκβσλ 

ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ελδηάκεζσλ θαη άξα νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελεο 

αλαζρεηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν. 

 

Παξάιιεια, ε «πνηφηεηα» ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε χπαξμε ζρεζηαθνχ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ επεξεάδεη επίζεο ζεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο. Ο βαζκφο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο ζε κηα ζρέζε επεξεάδεη ηελ πξνδηάζεζε γηα παξνρή 

βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο (Reagans & McEvily 2003). Δπηπιένλ, ε εγγχηεηα κηαο 

ζρέζεο ζε δπαδηθφ επίπεδν δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε θαζελφο απφ ηα δχν κέιε ηεο 

ζρέζεο θαη ζε φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη ην άιιν 

κέινο (Choi & Kim 2008). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη ηζρπξνί δεζκνί κεηαμχ θφκβσλ, 

φπσο απηνί εθθξάδνληαη κε κέηξν ηε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηελ εγγχηεηα ηεο 

ζρέζεο, νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ρξήζηκεο γλψζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη πην 

αδχλακνη δεζκνί (Levin & Cross 2004).  

 

Η ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ππθλά δίθηπα ζρέζεσλ, φπνπ πνιιαπινί 

δεζκνί ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο κεηαμχ ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε 

ζρεζηαθψλ παξακέηξσλ φπσο ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θφκβσλ.  

Αληίζηνηρα, φκσο, ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ θαίλεηαη 

λα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο ζηελ επρέξεηα 

κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηκεκάησλ ή ππνθαηαζηεκάησλ (Riege 2005). Η 

ελίζρπζε ηεο αληηιακβαλφκελεο αμηνπηζηίαο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ νδεγεί κε ηε 

ζεηξά ηεο ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ θαη πξνζδνθηψλ κεηαμχ 

αηφκσλ ή θνηλσληθψλ κνλάδσλ (Coleman 1988), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο.  
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Δμάιινπ, ε εγθαζίδξπζε θαη δηαηήξεζε άκεζσλ επηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ησλ θφκβσλ ελφο δηθηχνπ, ζην κέηξν πνπ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ θαη πξνζδνθηψλ, θηιηθψλ δεζκψλ θαη 

αιιεινζεβαζκνχ, δεκηνπξγεί κηα επηθνηλσληαθή δνκή πνπ ζπλδέεη άηνκα θαη νκάδεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηππηθή ζέζε θαη ηνλ επίζεκν ξφιν ηνπο ζην δίθηπν (Monge & 

Contractor 2003). Έηζη, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πέξα απφ ην ηππηθφ ή ζπκβαηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

ζρέζεο (Villena et al. 2011).  

 

Καζψο νη ζρέζεηο εμειίζζνληαη νη επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο αιιάδνπλ, ζπλεπψο 

κεηαβάιινληαη θαη νη αλάγθεο σο πξνο ηε ρξήζε κέζσλ επηθνηλσλίαο κε δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Η ρξήζε κέζσλ πνπ απνηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή (κέζα κε ρακειή ζπγρξνληθφηεηα) ππνλνεί κεησκέλα επίπεδα επαθήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ επηθνηλσλνχλησλ (Dennis et al. 2008). Με ηνλ ίδην ηξφπν 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε χπαξμε ζηελψλ ζρέζεσλ (ζπζζσξεπκέλν ζρεζηαθφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην), κε ηελ εγγχηεηα θαη ηελ νηθεηφηεηα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, 

επλνεί ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ πινχζησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (ζπδήηεζε πξφζσπν κε 

πξφζσπν, ηειεθσληθή επηθνηλσλία θ.ν.θ.) ηα νπνία δελ ζα επηιέγνληαλ ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ι.ρ. ε θνηλσληθή απφζηαζε κεηαμχ επηθνηλσλνχλησλ είλαη κεγάιε.  

 

Δπηπιένλ, ε ακνηβαία πξνζβαζηκφηεηα κεηαμχ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

χπαξμε ελφο θνηλσληθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκφ ην νπνίν φινη 

αληηιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν νξγαλσζηαθφ θιίκα απνηειεί έλα αθαηξεηηθφ 

ζρήκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο θαη ζηαζεξέο ζηνλ ρξφλν αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν ζην εζσηεξηθφ ηνπ (Ashforth 1985). Όηαλ ηα 

κέιε ελφο νξγαληζκνχ έρνπλ θνηλέο αληηιήςεηο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο, πεξηνξίδνληαη ελδερφκελεο παξαλνήζεηο θαη πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο γηα ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ θαη πφξσλ (Tsai & Goshal 1998).  

 

Η έξεπλα ησλ Mohr & Sohi (1995) αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ηππηθφηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζηξέβισζεο ή παξαθξάηεζεο πιεξνθνξίαο. Ωο 

ηππηθφηεηα νη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζηελ νπνίν νη επηθνηλσληαθέο ξνέο είλαη 

δνκεκέλεο, πξνγξακκαηηζκέλεο θαη εληαγκέλεο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο ελφο 

νξγαληζκνχ. Η έλλνηα είλαη αληίζηνηρε κε ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο, ηηο νπνίεο νη Carey et 
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al. (2011) εμεηάδνπλ σο παξάγνληα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ λνκηκνπνηνχληαη λα έρνπλ ηα δχν κέξε απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Η 

χπαξμε επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο κεηψλεη ηηο 

επθαηξίεο αιινίσζεο ή παξάιεηςεο πιεξνθνξίαο, παξέρνληαο έλα ζηαζεξφ πιαίζην ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ νη επηθνηλσλνχληεο αλαθνξηθά κε πνηεο πιεξνθνξίεο 

αλακέλεηαη λα κεηαδνζνχλ θαη κε πνηνλ ηξφπν (Mohr & Sohi 1995) θαη άξα επεξεάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππισξψλ ζην δίθηπν (δηεπθφιπλζε ή αλάζρεζε ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο). 

 

Οη λφξκεο ζπλεξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ εμαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη 

ηαχηηζε ησλ αληηιήςεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ ακνηβαηφηεηα κεηάδνζεο 

γλψζεο (Reagans & McEvily 2003). Κνηλσληθέο λφξκεο αλνηρηήο επηθνηλσλίαο θαη 

νκαδηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, αθελφο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε άηνκα πνπ 

δηαζέηνπλ απαξαίηεηε γλψζε θαη αθεηέξνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο (Nahapiet & 

Goshal 1998). Οη Mattessich & Monsey (1992) αλαθέξνπλ σο παξάγνληεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία α) ηε ζπρλή αιιειεπίδξαζε, β) ηελ ακνηβαία 

ελεκέξσζε γηα λέεο πιεξνθνξίεο, γ) ηελ αλνηρηή ζπδήηεζε γηα φπνηα δεηήκαηα 

πξνθχπηνπλ θαη δ) ηε κεηάδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Οη ίδηνη ζεσξνχλ σο βαζηθή δηάζηαζε κηαο επηηπρεκέλεο 

ζπλεξγαζίαο ηελ χπαξμε (ή έζησ αλάπηπμε ζηελ πνξεία) θνηλνχ νξάκαηνο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Δμάιινπ, νη λφξκεο ζπκκεηνρήο ζηελ πιεξνθνξία ελζαξξχλνπλ ηελ 

ειεχζεξε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο, παξέρνληαο ηε βάζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

ελφο δηθηχνπ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο (Mohr & Sohi 1995).  

 

Έηζη, ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ππφ ηελ έλλνηα ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ αλαθνξάο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν θνηλφ απηφ πιαίζην αλαθνξάο ζπληίζεηαη απφ 

ηηο θνηλέο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο επηθξαηνχζεο 

λφξκεο αλνηρηήο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ πιεξνθνξία, αιιά θαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Δπηπιένλ, παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο ππισξνχ σο ζπλδέζκνπ κε ην 

επξχηεξν δίθηπν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Tushman & Katz (1980) 
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επηβεβαίσζαλ φηη φηαλ ζην ζηελφ θαη ην επξχηεξν δίθηπν επηθξαηνχλ νη ίδηεο λφξκεο, 

αμίεο θαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο, παξάγνληεο δειαδή νη νπνίνη επηηξέπνπλ θνηλέο 

εξκελείεο θαη άξα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ νπνησλδήπνηε δχν κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ, ε χπαξμε ελφο ππισξνχ σο δηακεζνιαβεηή ζηελ επηθνηλσλία είλαη πεξηηηή θαη 

έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απνδνηηθφηεηα. 

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο εξεπλεηηθέο καο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα 

δηαηππσζνχλ σο εμήο:  

Π1: Σν δνκηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο ππθλνχ 

δηθηχνπ ζρέζεσλ, ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν.  

Π2: Σν ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηελ χπαξμε 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη ακνηβαηφηεηαο, ζπκβάιιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο 

ππισξψλ ζην δίθηπν. 

Π3: Σν γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηελ χπαξμε θνηλψλ 

αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ σο πξνο ηηο λφξκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ 

πιεξνθνξία, ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 

πεξηνξηζηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν. 
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3. Μεζοδοιογία 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη σο κειέηε πεξίπησζεο έλα πεξηθεξεηαθφ γξαθείν 

αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, φπνπ βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο: α) παξνπζηάδεηαη 

θαη αηηηνινγείηαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε, β) γίλεηαη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επξχηεξνπ θνξέα (αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ) θαζψο θαη ηνπ ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο θαη γ) πεξηγξάθνληαη 

ηα εξεπλεηηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 

3.1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

 

Ωο βαζηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, δηφηη ζηε 

βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά ή εκπεηξηθά δεδνκέλα ψζηε λα ζεκειησζνχλ 

επαξθψο νη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ∙ επηπιένλ, ε πνιππινθφηεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ε έιιεηςε αμηφπηζησλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο γηα πνιιέο απφ απηέο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθή ηε ρξήζε πνζνηηθψλ 

κεζφδσλ (Stuart et al. 2002).  Δμάιινπ, ε κειέηε πεξίπησζεο ελδείθλπηαη δηφηη ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ 

θαη ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο (Yin 1981). Η ίδηα ε πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο δηακνξθψλεη 

θαηά πεξίπησζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

(ρψξνο, ρξφλνο, ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο), νη ζηφρνη θαη νη λφξκεο ηεο νκάδαο θαζψο θαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

ζπκπεξηθνξέο (Schramm 1971).  

 

ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο αμηνπνηνχληαη επίζεο εξγαιεία ηεο 

αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε νπνία επηηξέπεη ηε κειέηε ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ εθθξάδνληαη κε ζρεζηαθνχο φξνπο, φπνπ δειαδή ν εξεπλεηήο εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ θαη φρη ζε αλεμάξηεηεο, κεκνλσκέλεο 

κνλάδεο (Wasserman & Faust 1994). Έηζη, απφ ηε κειέηε δηθηχσλ πξνθχπηνπλ θαηά 

θαλφλα δεδνκέλα ζε δπαδηθφ επίπεδν, θαζψο δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο 

πνπ ζπλδένπλ δχν θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ηνπο θαη φρη ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ θφκβνπ (ειηθία, θχιν θ.ν.θ.)∙ ε ζπγθεληξσηηθή εμέηαζε απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, σζηφζν, επηηξέπεη ηελ αλάιπζε θαη ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δηθηχνπ (Borgatti & Foster 2003).  
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Οη De Choudhury et al. (2010) εληνπίδνπλ δχν βαζηθά πξνβιήκαηα ζηε κειέηε 

δηθηχσλ: αθελφο νη θνηλσληθνί δεζκνί δελ είλαη άκεζα νξαηνί θαη πξέπεη λα ζπλαρζνχλ 

κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ, φπσο νη θνηλσληθέο επαθέο ή ε 

θαηαγεγξακκέλε επηθνηλσλία∙ θαη αθεηέξνπ δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ αιιά πνιιά 

αιιεινεπηθαιππηφκελα θνηλσληθά δίθηπα, θάζε έλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε 

δηαθνξεηηθά είδε δεζκψλ κεηαμχ θφκβσλ θαη ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα, νη εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ νη δεζκνί κεηαμχ θφκβσλ λα νξίδνληαη εμαξρήο, κε βάζε ηε ζρεηηθφηεηά 

ηνπο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (DeChoudhury et al. 2010).  

 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζην δίθηπν κεηαθνξάο λέαο 

πιεξνθνξίαο θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δηεξγαζίεο θαη εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο. 

Γελ ζα εμεηαζηεί ζε βάζνο ε ηππηθή ξνή εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκφ (ι.ρ. δεδνκέλα πνπ 

πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ, λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία θαη λα κεηαδνζνχλ σο 

πιεξνθνξία απφ έλαλ εξγαδφκελν πξνθεηκέλνπ έλαο άιινο λα νινθιεξψζεη ηε δηθή 

ηνπ εξγαζία), παξά κφλν γηα λα επηζεκαλζνχλ ελδερφκελεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ξνή επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, εζηηάδνπκε ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

σο άηνκα θαη φρη ζε επξχηεξεο ζπιινγηθέο κνλάδεο. Έηζη, καο ελδηαθέξεη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάδνζε θαη δηεπθξίληζε λέαο 

πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν αηφκνπ.  

 

3.2 Μελέηη πεπίπηυζηρ: Πεπιθεπειακό γπαθείο οπγανιζμού κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 

 

Σν ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθφ γξαθείν εληάζζεηαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ η. Σνκέα 

Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), ελφο απφ ηνπο νθηψ βαζηθνχο ειιεληθνχο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη νπνίνη απφ 01/01/2017 ζπγθξνηνχλ ηνλ Δληαίν Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ν. 4387/2016). Ο Σνκέαο δηέπεηαη απφ νηθείεο θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο (Α.Ν. 2326/1940, Ν. 915/1979, Ν. 3518/2006) θαζψο θαη απφ ζχλνιν 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

θνξέα απνηειεί ε παξνρή ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ βνεζήκαηνο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ ζηνπο πηζηνχρνπο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζηα έξγα (αξ. 1 ηνπ 

Π.Γ. 62/2006). Η ηειεπηαία απηή αξκνδηφηεηα, σζηφζν, απφ 01/01/2017 αλήθεη πιένλ 

ζε λ.π.η.δ. πνπ ηδξχζεθε γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ (Ν. 4387/2016).  
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη κε δεδνκέλν φηη δελ έρεη ζπγθξνηεζεί 

πιήξεο νξγαλφγξακκα ηνπ λένπ θνξέα αζθάιηζεο ελψ νη ππεξεζίεο εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά σο έρνπλ, εμεηάδεηαη ε πξνυπάξρνπζα δνκή ηνπ θνξέα. Οη 

ππεξεζίεο ηνπ Σνκέα δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθέο. Η δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη έληνλα ζπγθεληξσηηθή, θαζψο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιακβάλνληαη ζε επίπεδν θεληξηθήο ππεξεζίαο, κε έδξα 

ζηελ Αζήλα. Όπσο δηαθξίλεηαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα (ρήκα 5), νη επηκέξνπο 

δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα αξζξψλνληαη ζε θάζεηα ηεξαξρηθά επίπεδα ζε κνξθή 

ππξακίδαο, ζπληζηψληαο κηα ηππηθή δνκή ειιεληθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο (βι. Sotirakou 

& Zeppou 2005).  

 

 

τήκα 5.  Οξγαλφγξακκα Σνκέα Μεραληθψλ & Δ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Σ.Α.Α.  

Πεγή: www.tsmede.gr 

 

Οη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Σνκέα ζπγθξνηνχληαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο. ε θάζε 

πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ππάγνληαη πεξαηηέξσ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ζε επίπεδν 

γξαθείνπ (πεξηθεξεηαθά γξαθεία), ελψ θάζε πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ιεηηνπξγεί θαη ην ίδην 

σο πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζηελ πφιε πνπ εδξεχεη. Η ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηφζν ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο φζν θαη ησλ νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ πνπ εθδίδεη ε θεληξηθή 

ππεξεζία (βι. Π.Γ. 62/2006). 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ αθνξνχλ θαηεμνρήλ ζηε 

δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: παξνρή ζε αζθαιηζκέλνπο θαη 
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εξγνδφηεο νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ηνπο αθνξά, έθδνζε βεβαηψζεσλ, ζπγθέληξσζε 

θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία, ηήξεζε ηνπηθψλ αξρείσλ (αξ. 13 

Π.Γ. 62/2006). Δμάιινπ, ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγψλ πνπ επηρεηξνχληαη ζην 

ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 

ππεξεζία δηαθηλείηαη κεγάινο φγθνο ζπρλά πεξίπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

πιεξνθνξίαο: αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, εξκελεπηηθέο 

εγθχθιηνη, απνθάζεηο επηηξνπψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θ.ν.θ., ελψ ζπρλά 

απαηηείηαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο ζε ελδηάκεζνπο θφκβνπο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πξνθεηκέλνπ απηή λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηεο.  

 

Η επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ επξχηεξνπ θνξέα επηηξέπεη ηνλ ζαθή 

θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ηνπ κεγέζνπο πιεζπζκνχ γηα ην ππφ εμέηαζε δίθηπν. Σν 

ηκήκα ππαγφηαλ άκεζα ζηελ η. Γηεχζπλζε Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Σνκέα θαη επνπηεχεη επηπιένλ έμη πεξηθεξεηαθά γξαθεία. Παξφηη ν 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα είλαη ζρεηηθά κηθξφο, κφιηο είθνζη πέληε (25) άηνκα, 

είλαη επαξθήο ψζηε λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη άξα 

δηαθνξεηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία.  

 

3.3 Δπεςνηηικά όπγανα και διαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν 

 

Η εμέηαζε κηαο επξείαο βηβιηνγξαθηθήο βάζεο, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο ιεηηνπξγηψλ αιιά ιακβάλεη ππφςε ηελ έξεπλα θαη ζε άιια ζπλαθή κε ηελ 

παξνχζα κειέηε επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληνινγία, 

δηαζθαιίδεη φηη ε ππάξρνπζα ζεσξία έρεη αμηνπνηεζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ γηα ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ (Stuart et al. 2002). Η νηθνδφκεζε ελφο 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ (βαζηθψλ ππφ κειέηε παξαγφλησλ, ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ 

θαη κεηαβιεηψλ) βνεζά ηνλ εξεπλεηή λα επηιέμεη ηηο παξακέηξνπο ζηηο νπνίεο ζα 

επηθεληξσζεί, ελψ ε δηαηχπσζε αξρηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ (έζησ θαη κε 

επηθχιαμε) θαζνδεγεί ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (Voss et al. 2002). Δμάιινπ, ε 

άληιεζε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο δηαζέζηκεο πεγέο (ηξηγσληζκφο) θαη ν 

ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε 

ηεθκεξίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο (Eisenhardt 1989).  

 

Δπίζεκα δεδνκέλα θαη αξρεία ηνπ επηιεγκέλνπ θνξέα (νξγαλνγξάκκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ, λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη άιια επίζεκα έγγξαθα 
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φπνπ θαηαγξάθνληαη αξκνδηφηεηεο δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ θνξέα, αξρεία 

αιιεινγξαθίαο) αμηνπνηήζεθαλ ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνβιεπφκελνπ επίζεκνπ 

δηθηχνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, φζν θαη γηα ηελ άληιεζε αηνκηθψλ ή άιισλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο ππφ εμέηαζε παξακέηξνπο: ζέζε ζηελ ηεξαξρία 

θαη πξνυπεξεζία ζην δεκφζην, γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, αληηθείκελα εξγαζίαο θαη 

αξκνδηφηεηεο, ξπζκφο παξαγσγήο λέαο πιεξνθνξίαο θ.ν.θ. Δπηπιένλ, βαζηθφ 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν σο εξεπλεηηθφ φξγαλν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο, εληζρχνληαο ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Voss et al. 2002). 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζπκπιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε 

θάζε, σο αθεηεξία γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο δεηήζεθε 

ε ππφδεημε ησλ αηφκσλ ζηα νπνία θαηά θαλφλα απεπζχλεηαη θάζε εξγαδφκελνο γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία ηνπ, αιιά θαη ε αληίζηξνθε ζρέζε, 

άηνκα δειαδή πνπ ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

(Hansen 2002, Cross & Cummings 2004). Η δηαζηαχξσζε ησλ απαληήζεσλ (ζε πνηνλ 

απεπζχλεηαη ν εξσηψκελνο – αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο- θαη πνηνο απεπζχλεηαη ζηνλ ίδην 

– παξνρή πιεξνθνξίαο) επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο ή απνπζίαο δεζκψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ (Hansen 2002). Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε ιίζηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ππφδεημε ησλ νλνκάησλ, θαζψο αθελφο ζεσξήζεθε 

φηη νη εξγαδφκελνη νπσζδήπνηε ζα κπνξνχλ λα θαηνλνκάζνπλ απφ κλήκεο ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη ζπρλφηεξα (Hansen 1999), θαη αθεηέξνπ 

θξίζεθε φηη είλαη θαιφ λα ππάξρεη ε ειεπζεξία ππφδεημεο αηφκσλ ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ ηππηθά κέιε ηνπ άκεζνπ δηθηχνπ θαη επνκέλσο πηζαλψο λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε κηα ηέηνηα ιίζηα.  

 

ηε δεχηεξε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο κε ηα άηνκα πνπ 

ππνδείρζεθαλ σο πεγέο πιεξνθνξίαο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη πεδία πνπ αθνξνχλ ζε 

φιεο ηηο ππφ κειέηε παξακέηξνπο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξσζνχλ 

έσο πέληε εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα, επηιέγνληαο ηα άηνκα 

ζηα νπνία απεπζχλνληαη ζπρλφηεξα γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (Allen et al. 2007). 

Απηφ αθελφο δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδεη ηελ 

θφπσζε θαη πηζαλή δπζθνξία πνπ ζα πξνθαινχζε ζηνπο εξσηψκελνπο ε ζπκπιήξσζε 
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πεξηζζφηεξσλ εξσηεκαηνινγίσλ (κε απνηέιεζκα είηε απξνζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ 

έξεπλα είηε πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ).  

 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζεσξήζεθε ζεκαληηθή ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ππφ εμέηαζε δηθηχνπ (βι. 

Hanneman & Riddle 2005) θαη άξα ε αληαπφθξηζε ησλ εξσηψκελσλ ζε πιήξεο 

πνζνζηφ. Απφ ηε δεχηεξε θάζε απνθιείζηεθαλ κφλν κέιε ηνπ δηθηχνπ πνπ ιφγσ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο (ι.ρ. θιεηήξαο, ηακεηαθή ππεξεζία) δελ ρεηξίδνληαη λέα 

πιεξνθνξία κε κεγάιε ζπρλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κε ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα εκθαλίδνληαη ζηελ πξψηε θάζε σο απνκνλσκέλα 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο. 

 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάζηεθε ζηνπο εξσηψκελνπο, εμεγήζεθε ν ζθνπφο 

ηνπ θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ίδηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε 

ηνλ θάζε εξσηψκελν δηεπθξηλίζηεθαλ πηζαλέο απνξίεο θαη δηαζθαιίζηεθε φηη δελ 

ππάξρνπλ θελά ζηηο απαληήζεηο. Έηζη, ρεηξηζηήθακε ην εξσηεκαηνιφγην ηφζν σο 

εξσηεκαηνιφγην απηνδηαρείξηζεο φζν θαη σο εξσηεκαηνιφγην δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηνδηαρείξηζεο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν επεξεαζκνχ 

ηνπ εξσηψκελνπ απφ ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην ζπλέληεπμεο 

ειαρηζηνπνηεί ηελ έιιεηςε απαληήζεσλ (Bryman 2015). ηφρνο ήηαλ λα ζπλδπαζηνχλ 

ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δχν ηχπσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο. 

 

Δπηπιένλ, ην εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε αθνξκή γηα πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε θάζε 

εξσηψκελν, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο άιιεο παξάκεηξνη πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε 

θαη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο εξκελείεο γηα ηηο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο: 

δηαζέζηκεο επηινγέο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζηελφηεξε 

αιιειεμάξηεζε ιφγσ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θ.ν.θ.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πην αλαιπηηθά ε αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνο 

θάζε έλα απφ ηα ππφ εμέηαζε πεδία. 
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Δομικό κοινωνικό κεθάλαιο  

Η ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο δείθηεο ηεο 

κεηαθεξφκελεο πιεξνθνξίαο (Borgatti & Li 2009). Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία ε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη κέηξν ηεο ηζρχνο ηνπ δεζκνχ κεηαμχ δχν 

εξγαδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο γηα λα θαζνξηζηεί ε ππθλφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ. Η ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ απνηππψζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

UCINET 6 (Borgatti et al. 2002), κε βάζε θαη ηα αξρηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε ή παξνρή πιεξνθνξίαο ζην δίθηπν. 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ξεαιηζηηθήο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο ζπρλφηεηαο επηθνηλσλίαο  ε 

νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε κειέηε πεξίπησζεο, 

πξνεγήζεθαλ πξνθαηαξθηηθέο ζπλεληεχμεηο κε εξγαδφκελνπο ζε θάζε ηνκέα ηνπ ππφ 

εμέηαζε ηκήκαηνο γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απαηηνχληαη λέεο 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε αξκνδηφηεηα (ι.ρ. λέα λνκνζεζία) θαη είλαη αλαγθαία 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο. Σα πνξίζκαηα απηήο ηεο πξψηεο 

εθηίκεζεο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο, φπνπ ηεξνχληαη 

αληίγξαθα θάζε λέαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, απφθαζεο, εγθπθιίνπ, γεληθήο νδεγίαο 

θ.ν.θ. πνπ αθνξά ζηα αληηθείκελα ηνπ θνξέα. Με βάζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ 

πελζήκεξε εξγάζηκε εβδνκάδα νξίζηεθε ε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ ζεσξνχκε φηη 

απνηειεί θξηηήξην χπαξμεο ελφο ηζρπξνχ δεζκνχ κεηαμχ θφκβσλ, απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ εκέξα (ζπρλή επηθνηλσλία) έσο κία θνξά ηνλ κήλα ή πην αξαηά 

(αξαηή επηθνηλσλία). Απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ επηθνηλσλία πην αξαηή απφ κία θνξά 

εληφο δχν κελψλ δελ ιήθζεθαλ ππφςε, θαζψο απηή ζεσξήζεθε σο απνπζία δεζκνχ 

κεηαμχ θφκβσλ. 

 

ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ. Οη εξσηψκελνη 

θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε θάζε κία απφ απηέο ζε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert (πκθσλψ απφιπηα – πκθσλψ – Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ – Γηαθσλψ – Γηαθσλψ απφιπηα) είηε λα ζεκεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα  κε ηελ 

νπνία παξαηεξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο (Πάληα – πρλά – ε κέηξην βαζκφ – 

πάληα – Πνηέ). Η ρξήζε θιίκαθαο Likert είλαη ζρεηηθά απιή, έρεη κεγάιν βαζκφ 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη απνηειεί ηελ επξχηεξα δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηηο έξεπλεο 

θνηλήο γλψκεο (Johns 2010).  
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σεζιακό κοινωνικό κεθάλαιο  

Δξσηήζεηο γηα ηνλ βαζκφ χπαξμεο εκπηζηνζχλε ζηε ζρέζε (εκπηζηνζχλε ζηελ θαιή 

πξναίξεζε θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλνκηιεηή) βαζίζηεθαλ ζηνπο Mayer & Davis 

(1999) θαη Levin & Cross (2004). Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηελή 

πξνζσπηθή επαθή πέξα απφ ην απζηεξά επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ 

θαη ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο ζρέζεο πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηνπο Kale et al. (2000), Levin 

& Cross (2004), Cousins et al. (2006) θαη Carey et al. (2011).  

 

Γνωζηικό κοινωνικό κεθάλαιο 

Σν γλσζηηθφ θεθάιαην εμεηάδεηαη σο πξνο ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. Έηζη δηεξεπλψληαη α) νη λφξκεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ πιεξνθνξία, κε εξσηήζεηο πξνζαξκνζκέλεο απφ ηνπο Mohr & Sohi (1995) θαη β) 

νη λφξκεο επηθνηλσλίαο, κε εξσηήζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζε παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο 

ππνδεηθλχνπλ νη Mattessich & Monsey (1992) σο ελδεηθηηθνχο ελφο θιίκαηνο αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο θαη δελ είραλ θαιπθζεί κέζα απφ ηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο.   

 

Οη απαληήζεηο βαζκνινγήζεθαλ ζε θιίκαθα απφ 1 (απνπζία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, 

αξλεηηθφ θαηλφκελν) έσο 5 (πςειφ θνηλσληθφ θεθάιαην, ζεηηθφ θαηλφκελν), ελψ γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πποζβαζιμόηηηα  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θάζε κέινο ηνπ δηθηχνπ πνπ ππνδείρζεθε σο πεγή πιεξνθνξίαο 

ζεσξείηαη πξνζβάζηκν ζηνλ εξσηψκελν δηεξεπλήζεθε κε εξσηήζεηο πξνζαξκνζκέλεο 

απφ ηνπο Levin & Cross (2004). Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δεηψληαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 

ππνινγίζνπλ θαηά πξνζέγγηζε ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ (%) θαηά ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχλ θάζε έλα απφ ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηηο επαθέο ηνπο κε ηα άηνκα πνπ 

ππέδεημαλ σο πεγή πιεξνθνξίαο. Σα πνζνζηά απηά δεηείηαη λα αζξνίδνπλ ζην 100%. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα επηθνηλσλίαο θαη λα κελ 

ζπκπεξηιεθζνχλ κέζα πνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή (ι.ρ. ηειεδηάζθεςε, intranet θ.ν.θ.), 

πξνεγήζεθε πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο.  
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Οη απαληήζεηο βαζκνινγήζεθαλ ζε θιίκαθα απφ 1 (απνπζία πξνζβαζηκφηεηαο, 

αξλεηηθφ θαηλφκελν) έσο 5 (πςειή πξνζβαζηκφηεηα, ζεηηθφ θαηλφκελν), ελψ γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πεπιοπιζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ πςλωπού  

Οη εξσηήζεηο πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηνπο Roberts & O’ Reilly (1974) θαη Mohr & Sohi 

(1995). Η δηαζηξέβισζε ή παξαθξάηεζε πιεξνθνξίαο παξαπέκπεη ζε αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο νη εξσηψκελνη λα δηζηάδνπλ λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη απηή ραξαθηεξίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Έηζη, αθνινπζψληαο 

ηνπο Mohr & Sohi (1995), ην εηζαγσγηθφ θείκελν γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

πεξηνξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ππισξνχ είλαη δηαηππσκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνζπλδέεη έσο έλα βαζκφ αξλεηηθέο θξίζεηο απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο.  

 

Οη απαληήζεηο βαζκνινγήζεθαλ ζε θιίκαθα απφ 1 (έληνλε παξνπζία πεξηνξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ, αξλεηηθφ θαηλφκελν) έσο 5 (απνπζία πεξηνξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ, ζεηηθφ θαηλφκελν), ελψ γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Απφ ηνπο 23 ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 

56 εξσηεκαηνιφγηα, ζηα νπνία απνηππψλνληαη 54 ζρέζεηο –επνκέλσο κφλν δχν απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζρέζεηο ζπρλήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο εκθαλίδνληαη σο ακθίδξνκεο. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα UCINET 6 

(Borgatti et al. 2002), θαζψο ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ζε δπαδηθέο ζρέζεηο θαη φρη ζε 

κεκνλσκέλεο παξαηεξήζεηο. Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ αμηνινγήζεθε κε ηε 

κέζνδν QAP (Quadratic Assignment Procedure) ελψ εθαξκφζηεθε πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε MR-QAP (Multiple Regression Quadratic Assignment Procedure) κε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ην γλσζηηθφ θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθελφο ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη αθεηέξνπ ηελ 

απνπζία πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ. 
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4. Παροσζίαζε αποηειεζκάηωλ θαη ερκελεία εσρεκάηωλ 

 

4.1 Γομή ηος δικηύος μεηαθοπάρ πληποθοπίαρ και δομικό κοινυνικό κεθάλαιο 

 

Κνηλφο ηφπνο ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ε δπζρέξεηα πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο βαζηθέο 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ή 

ειιηπήο αμηνπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επίζεκνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θνξέα, σο επηκέξνπο 

ζηφρνο ηέζεθε ε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ θνξκνχ θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη 

απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ (www.tsmede.gr). Ωζηφζν, δελ ιεηηνπξγεί εληαία 

πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο νχηε ππάξρεη πξφζβαζε ζε λέεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηα δηαζέζηκα κέζα πεξηνξίδνληαη 

ζην ηειέθσλν, ηελ ηειενκνηνηππία (θαμ) θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

 

Έσο 31/12/2016 ηελ επζχλε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα φια 

ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 

Σακείνπ, ε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, κε έδξα 

ζηελ Αζήλα. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο, νη νπνίεο αζθνχληαη απφ ην Σκήκα 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Δπνπηείαο, Δλεκέξσζεο θαη Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ, πεξηιακβάλνπλ ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ιεπηνκεξψλ εγθπθιίσλ θαη 

νδεγηψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηελ άζθεζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ, ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε 

ηηο εθδηδφκελεο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο θαζψο θαη ηε ζπλερή κέξηκλα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ γηα ηελ αθνινπζνχκελε 

πνιηηηθή απφ ην Σακείν, ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο 

(αξ. 11 Π.Γ. 62/2006). Η πξνβιεπφκελε απφ ην νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα ξνή ηεο 

επηθνηλσλίαο απνηππψλεηαη ζην ρήκα 6. Η πιεξνθνξία ηππηθά κεηαδίδεηαη απφ ην 

αλψηεξν πξνο ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεξαξρίαο, αθνινπζψληαο ηε δνκή ππξακίδαο πνπ 

γεληθά ραξαθηεξίδεη ηνπο ειιεληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (Sotirakou & Zeppou 

2005). Ο ξφινο ηνπ ππισξνχ, επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ επζχλε κεηάδνζεο ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο φπνπ θξίλεη φηη απηή απαηηείηαη, απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

επίζεκν Οξγαληζκφ ηνπ θνξέα ζηνλ/ζηελ πξντζηάκελν θάζε πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο. 
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Δμάιινπ, ηππηθά δελ πξνβιέπεηαη νξηδφληηα επηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζχλζεσλ, 

ηκεκάησλ ή πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ.  

 

 

τήκα 6. Πξνβιεπφκελε ξνή πιεξνθνξίαο ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα 

 

Οη αλάγθεο ζε πιεξνθνξία ζηνλ θνξέα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε ζπρλφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζην δίθηπν είλαη πςειή (ρήκα 7). ε 

πνζνζηφ 56% νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα, ελψ έλα επηπιένλ πνζνζηφ 28% ησλ εξγαδνκέλσλ 

απεπζχλνληαη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε ζπρλφηεηα απφ 

δχν έσο ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα –ε νπνία κε βάζε ηελ πελζήκεξε εξγάζηκε 

εβδνκάδα είλαη αξθεηά πςειή. Μφιηο ην 16% ησλ εξγαδνκέλσλ αλαδεηά πιεξνθνξίεο 

κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη πην αξαηά. 

 

 

τήκα 7. πρλφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 
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Οη αλάγθεο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε ξνή λέαο πιεξνθνξίαο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην φηη ε ζπρλφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θνξέα (Πίλαθαο 3). Η 

ρακειή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζπλδέεηαη κε αληηθείκελα εξγαζίαο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλεο αλάγθεο ζε πιεξνθνξία (θιεηήξαο, ηακεηαθή ππεξεζία, πξσηφθνιιν). 

 

Πίλαθας 3. πρλφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο θαη έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ θνξέα 

 στλόηεηα αλαδήηεζες πιεροθορίας  

 
ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ηε κέξα 

2-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

2-3 θνξέο 

ηνλ κήλα 

κία θνξά ηνλ 

κήλα ή ιηγφηεξν 

 

προϋπερεζία      σλ. 

  1-5 έηε 1 - - 1 1 3 

  6-10 έηε 4 5 - - 1 10 

11-15 έηε 6 - - - - 6 

16-20 έηε 2 - - - - 2 

  > 20 έηε 1 2 1 - - 4 

ζύλοια 14 7 1 1 2 25 

 

Παξφηη, σζηφζν, ζηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εξγαζίαο νη αλάγθεο ζε πιεξνθνξία 

είλαη θαζεκεξηλέο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο 

πξνθχπηεη φηη ε δηνρέηεπζε πιεξνθνξίαο απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

πεξηνξίζηεθε ζε έλαλ κέζν φξν κίαο επηθνηλσλίαο αλά κήλα γηα ην 2016 θαη ηεζζάξσλ 

αλά κήλα γηα ην 2015, κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απφ απηέο, ην 

75,86% αθνξνχλ πιηθφ πνπ ζηάιζεθε κε πξσηνβνπιία δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη αθνξά ζην αληηθείκελν αξκνδηφηεηάο ηνπ, κφιηο ην 15,52% 

απνηειεί ελεκέξσζε πνπ δηαβηβάζηεθε κέζσ ηεο επηζήκσο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην 8,62% ελεκεξσηηθφ πιηθφ 

πνπ ζηάιζεθε ζπκπιεξσκαηηθά απφ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο κεηά απφ 

αίηεκα εξγαδνκέλνπ (ρήκα 8).  

 

 

τήκα 8. Πεγέο απνζηνιήο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 2015-2016 
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ηελ πξάμε, ε πιεξνθνξία θπθινθνξεί θαηά θχξην ιφγν κε κηα ινγηθή «pull» κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο νη ππάιιεινη επηθνηλσλνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θάζε θνξά 

πνπ ρξεηάδνληαη κηα πιεξνθνξία απεπζείαο κε φπνηνλ ζεσξνχλ φηη ηε δηαζέηεη. Η 

επηινγή ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο βαζίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο ζρέζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, επνκέλσο ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη σο έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο έγθαηξα θαη έγθπξα. Οη 

ζρέζεηο απηέο είλαη εκθαλέο φηη δελ αληαλαθινχλ ην επίζεκν νξγαλφγξακκα. ην 

ρήκα 9 παξνπζηάδεηαη νπηηθά ην δίθηπν αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φπσο απνηππψζεθε 

κε ηελ εθαξκνγή Netdraw 2.141 (Borgatti 2002).  

 

 

 Δξγαδφκελνη ζην ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθφ ηκήκα 

 Πξνβιεπφκελνη απφ ην νξγαλφγξακκα θφκβνη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο  

 Δξγαδφκελνη ζε ηκήκαηα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

 Δξγαδφκελνη ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ ππάγνληαη ζην ππφ εμέηαζε ηκήκα 

 Δξγαδφκελνη ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ δελ ππάγνληαη ζην ππφ εμέηαζε ηκήκα 

τήκα 9. Γίθηπν αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. ρεδίαζε κε Netdraw 2.141 (Borgatti 2002) 
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Αθνινπζψληαο ηε ινγηθή κε ηελ νπνία θηλείηαη ζηελ πξάμε ν κεγαιχηεξνο φγθνο 

πιεξνθνξίαο, ε θαηεχζπλζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ δείρλεη ηα άηνκα ζηα 

νπνία απεπζχλεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. Όπσο 

θαίλεηαη, νη πξνβιεπφκελνη απφ ην νξγαλφγξακκα θφκβνη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο δελ 

απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ δηθηχνπ, αιιά ηνπο δεηείηαη πιεξνθνξία απφ ειάρηζηνπο 

ζπγθξηηηθά θφκβνπο. Οη εξγαδφκελνη, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο, δεηνχλ απεπζείαο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη απφ εθείλνπο αληινχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο πιεξνθνξίεο νη εξγαδφκελνη ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ ππάγνληαη ζην 

ηκήκα. Δλδηαθέξνλ, επηπιένλ, είλαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ δελ 

ππάγνληαη ζην ππφ εμέηαζε ηκήκα, παξφηη ε χπαξμε δηαχινπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο 

δελ πξνβιέπεηαη ζην επίζεκν νξγαλφγξακκα.  

 

Η ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ εκθαλίδεηαη ρακειή: κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο UCINET 

6.627 (Borgatti et al. 2002) ππνινγίζηεθε ζε 25,2% γηα ην ζηελφ δίθηπν (εξγαδφκελνη 

ζην ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθφ ηκήκα), ελψ εάλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηα άηνκα ηνπ 

επξχηεξνπ δηθηχνπ πνπ απνηεινχλ άκεζε πεγή πιεξνθνξίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ ηκήκαηνο (εξγαδφκελνη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ νξγαληζκνχ) ε ππθλφηεηα 

κεηψλεηαη πεξαηηέξσ ζην 12,6% (Πίλαθεο 4α θαη 4β). Σν αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ε 

εγγχηεηα (ι.ρ. εξγαζία ζηνλ ίδην φξνθν) απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε ηα 

επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπνπ ε θπζηθή εγγχηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο (Borgatti & Cross 2003). 

Ωζηφζν, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη εξγαδφκελνη πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ απφ άιινπο ηνκείο ηνπ ηκήκαηνο δηαηήξεζαλ ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ 

αλαπηχμεη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ επξχηεξε ελεκέξσζε 

γηα ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ην πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί 

θαη επνκέλσο κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Πίλαθας 4α.  

Ππθλφηεηα ζηελνχ δηθηχνπ 

Πίλαθας 4β.  

Ππθλφηεηα δηθηχνπ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 
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Όπσο δηαθάλεθε θαη ζην παξαπάλσ ρήκα 9, ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη εληνλφηεξε 

ζε νξηζκέλνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε κεγάιν αξηζκφ θφκβσλ 

ηφζν αλαδεηψληαο (ζεκείν εθθίλεζεο βειψλ) φζν θαη παξέρνληαο πιεξνθνξία (ζεκείν 

θαηάιεμεο βειψλ). Απηφ θαζίζηαηαη εκθαλέο θαη ζην δηάγξακκα δηαζπνξάο (ρήκα 

10), φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλππνινγίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθεξφκελε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ θφκβσλ. ηνλ θάζεην άμνλα εθθξάδεηαη ε παξνρή 

πιεξνθνξίαο θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. 
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         Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

τήκα 10. Γηάγξακκα δηαζπνξάο δηθηχνπ κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη θφκβνη eisf1, eisf6 θαη asf1 παξνπζηάδνπλ πην έληνλε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην δίθηπν σο πεγέο πιεξνθφξεζεο, αιιά εκθαλίδνπλ εμίζνπ ζπρλή 

επηθνηλσλία θαη γηα ηε ζπιινγή αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ. Καζψο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζρέζεσλ ζην δίθηπν κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη ακθίδξνκεο, νη 

θφκβνη απηνί ιεηηνπξγνχλ θαη’ νπζία σο δηακεζνιαβεηέο, σο ππισξνί πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άιια ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

θαλείο απφ ηνπο θφκβνπο απηνχο δελ πξνβιέπεηαη λα επηηειεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν 

ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν Οξγαληζκφ ηνπ θνξέα, αιιά ηνλ αλέιαβαλ άηππα ιφγσ ησλ 

ζρέζεσλ πνπ αλέπηπμαλ θαη δηαηεξνχλ κε άιια άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. 
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4.2 Σσεζιακό κοινυνικό κεθάλαιο και πεπιοπιζμόρ θπαγμών ζηην επικοινυνία 

 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμεηάζηεθαλ νη 

ζρέζεηο κε ηα άηνκα ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απεπζχλνληαη ζπρλφηεξα 

γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. Με δεδνκέλε 

θαη ηε ρακειή ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, ην ζρεζηαθφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ παξαηεξείηαη πεξηνξίδεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ νη εξγαδφκελνη ηνπ ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθνχ 

ηκήκαηνο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη 

ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ. 

 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαηαγξάθεθε ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηελή πξνζσπηθή επαθή, ππφ ηελ 

έλλνηα κηαο πξνζσπηθήο ζρέζεο ζπκπάζεηαο ή θηιίαο πνπ ππεξβαίλεη ην πεξηνξηζκέλν 

επαγγεικαηηθφ πιαίζην· απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ· απφ ακνηβαηφηεηα θαη ζπλαδειθηθή 

αιιειεγγχε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πεπνίζεζεο φηη νη κεηαμχ ηνπο εμππεξεηήζεηο 

αληαπνδίδνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Η εκπηζηνζχλε ζηελ θαιή πξναίξεζε ησλ αηφκσλ 

ζηα νπνία νη εξσηψκελνη απεπζχλνληαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δηεξεπλάηαη 

κέζσ ηεο πίζηεο φηη ηα άηνκα πνπ ππνδείρζεθαλ ζα θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρνπλ βνήζεηα, ελψ επηπιένλ ελδηαθέξνληαη γηα 

ην θαιφ ηνπο ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζρέζεο, πξνζπαζψληαο ι.ρ. λα ηνπο 

πξνθπιάμνπλ απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Η εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

αηφκσλ πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο εμεηάδεηαη κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε νξζφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο UCINET 6 δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ αθελφο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επρέξεηαο πξφζβαζεο ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη αθεηέξνπ κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζε θαηλφκελα επηιεθηηθήο κεηαθνξάο ή αιινίσζεο ηεο 

αξρηθήο κνξθήο ηεο πιεξνθνξίαο (πεξηνξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ππισξψλ ζην δίθηπν) 

θαζψο θαη ζηελ εθηηκψκελε αθξίβεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 



47 

 

 

Πίλαθας 5α. ρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη πξνζβαζηκφηεηα: απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο QAP 

 

 

Πίλαθας 5β. ρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη πξνζβαζηκφηεηα: απνηειέζκαηα MR-QAP 

 

 

Σα απνηειέζκαηα (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 0,9810) δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Πίλαθαο 5α). Απφ ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα (Πίλαθαο 5β) πξνθχπηεη δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ R Squared 0,962 

θαη άξα πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα δεδνκέλα (96,2%). Δπνκέλσο 

φζν πςειφηεξν εκθαλίδεηαη ην ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, ηφζν απμάλεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη αληίζηνηρα 

εκθαλίδεηαη κεησκέλε ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε απηά. 

 

Δμάιινπ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ηζρπξφ ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο επαθέο ηνπο ην πην πινχζην κέζν 

επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο είλαη δηαζέζηκν: πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδήηεζε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ απαηηείηαη επηθνηλσλία γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο πιεξνθνξίαο αιιά δελ ππάξρεη 

ζηελή ζρέζε, νη εξσηψκελνη αθελφο εκθαλίδνληαη πην δηζηαθηηθνί σο πξνο ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν επηθνηλσλίαο –επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηε γξαπηή 

επηθνηλσλία, πνπ ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα επεμεξγαζηνχλ ηε δηαηχπσζε ηνπ 
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εξσηήκαηφο ηνπο θαη δελ απαηηεί πξνζσπηθή επαθή· αθεηέξνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη αδπλακία επηθνηλσλίαο ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν: «δελ ζεθψλεη πνηέ ην 

ηειέθσλν», «ρξεηάδνληαη κέξεο κέρξη λα πεηχρσ ην άηνκν πνπ ςάρλσ», «πξνζπαζψ 

αιιά δελ απαληάεη θαλείο» απνηεινχλ νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο.  

 

Πίλαθας 6α.  ρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη απνπζία πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππισξνχ: απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο QAP 

 

 

 

Πίλαθας 6β.  ρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη απνπζία πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππισξνχ: απνηειέζκαηα MR-QAP 

 

 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηε δξάζε ησλ ππισξψλ ζην δίθηπν, θαίλεηαη λα ππάξρεη εμίζνπ πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ χπαξμε ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ 

απνπζία αξλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

0,9826) θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Πίλαθαο 6α). Απφ 

ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην ζρεζηαθφ θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ απνπζία θαηλνκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ (Πίλαθαο 6β) πξνθχπηεη δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ R Squared 

0,966 θαη άξα πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα δεδνκέλα (96,6%). 

Δπνκέλσο, φζν απμάλεηαη ην ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην ηφζν απμάλεηαη ε αθξίβεηα 

κε ηελ νπνία κεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο (φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη) 

θαη κεηψλεηαη ε εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε επηιεθηηθή κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, 

ι.ρ. παξάιεηςε πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη αζήκαληεο, ή φπσο ε αιινίσζε ηεο 
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αξρηθήο κνξθήο ηεο πιεξνθνξίαο, ι.ρ. πεξηιεπηηθή κεηαθνξά ζεκείσλ πνπ ζεσξνχληαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη έκθαζε ζε ζεκεία πνπ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά. 

 

Σα άηνκα ζηα νπνία νη εξσηψκελνη ζηξέθνληαη γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ είλαη θαηά 

θαλφλα εξγαδφκελνη ζηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ λα απεπζχλνληαη κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία, ηνπο αλαδεηνχλ δειαδή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επεηδή νη ίδηνη ην 

επηιέγνπλ, είηε ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο είηε επεηδή ζεσξνχλ φηη απνηεινχλ ηελ 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή ιφγσ ηεο ζέζεο ή ησλ γλψζεψλ ηνπο (ρήκα 11). Η 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (πνζνζηφ 96,4%) επηδηψθνπλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπο, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξγαδφκελνπο ζπκθσλνχλ απφιπηα 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  

 

«Δπηδηψθσ λα επηθνηλσλψ κε απηφ ην άηνκν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ» 

 

τήκα 11. Δπηδίσμε επηθνηλσλίαο κε ηα άηνκα πνπ ππνδείρζεθαλ ζην δίθηπν αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Γεληθά νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνηηκνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα άηνκα κε ηα 

νπνία δηαηεξνχλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο – αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηά έρνπλ πιένλ 

αιιάμεη αληηθείκελν εξγαζίαο-, ζεσξψληαο φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

απνθηήζνπλ ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία πην ζχληνκα θαη κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα. 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ, νη ζρέζεηο κε ηα άηνκα απηά απνηεινχλ ηελ 

εγγχεζε φηη ζα δηαζέζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ππνκνλή γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ηνπο δεηήζεθε θαη ηηο ελδερφκελεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 
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ζηε ζπλέρεηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή αθξίβεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

επηπιένλ, ε ζηελφηεξε ζρέζε ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο επηθνηλσλίαο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην θαζνξηζκέλν επαγγεικαηηθφ πιαίζην, ι.ρ. δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ελεκέξσζε κε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

βειηηψλνληαο ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο πιεξνθνξίαο.  

 

Η έξεπλα ηνπ Friedkin (1982) έρεη δείμεη επίζεο φηη νη ηζρπξνί δεζκνί απνηεινχλ πην 

απνηειεζκαηηθνχο αγσγνχο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

δηαπηζηψλνληαο φηη απαηηείηαη δηπιάζηνο ζρεδφλ αξηζκφο αδχλακσλ δεζκψλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ ηζρπξψλ δεζκψλ. 

Αληίζηνηρα, απφ ηελ  έξεπλα ησλ Reagans & McEvily (2003) πξνέθπςε φηη ε παξνπζία 

ελφο ηζρπξνχ δεζκνχ κεηαμχ δχν κειψλ ηνπ δηθηχνπ δηεπθφιπλε ηε κεηάδνζε ηφζν ηεο 

εχθνια θσδηθνπνηήζηκεο φζν θαη ηεο άξξεηεο γλψζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη 

κέζσ ελφο αδχλακνπ δεζκνχ. Η χπαξμε ηζρπξψλ δεζκψλ, κε ηελ απμεκέλε 

δηαζεζηκφηεηα, ηελ ακθηδξνκηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαιή πξναίξεζε πνπ 

απηνί ζπλεπάγνληαη, απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ επηρεηξείηαη ε κεηάδνζε 

κε θσδηθνπνηεκέλεο θαη ζχλζεηεο γλψζεο (Hansen 1999). 

 

 

4.3 Γνυζηικό κοινυνικό κεθάλαιο 

 

Η χπαξμε γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμεηάδεηαη σο πξνο ηηο λφξκεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ πιεξνθνξία θαη ηηο λφξκεο επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, αμηνινγείηαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νπνηαδήπνηε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζα κεηαθεξζεί 

ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη αλακελφκελν 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο φηη ν έλαο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιιν γηα νπνηαδήπνηε λέα 

πιεξνθνξία ή αιιαγή επεξεάδεη ηελ εξγαζία ηνπ, ε αλνηρηή επηθνηλσλία γηα φπνηα 

δεηήκαηα πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη ν έλαο κνηξάδεηαη 

κε ηνλ άιιν φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ζρέζεο. Δμάιινπ, έγηλε ζαθέο φηη νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

είλαη ακνηβαίεο θαη γηα ην δεχηεξν κέινο ηεο ζρέζεο πνπ θαηαγξαθφηαλ, ππάξρεη 

δειαδή ηαχηηζε αληηιήςεσλ σο πξνο ηηο επηθξαηνχζεο λφξκεο.   

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη ε αμηνιφγεζε απηή, ε νπνία 

δείρλεη ηαχηηζε απφςεσλ θαη άξα χπαξμε γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε πςειφ 
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βαζκφ, αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηα άηνκα κε ηα νπνία νη 

εξσηεζέληεο επηιέγνπλ λα έξρνληαη ζε επαθή γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ δηαθξίλεη ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ. Αληίζεηα, ην θνηλσληθφ θιίκα 

πνπ αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζε επίπεδν νξγαληζκνχ θαίλεηαη 

λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία δνκψλ θαη θαλφλσλ (επίζεκσλ είηε άγξαθσλ) ή 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νη νπνίεο λα επλννχλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ 

ειεχζεξε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξέα.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε νξζφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζρεζηαθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

UCINET 6 δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αθελφο κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επρέξεηαο πξφζβαζεο 

ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη αθεηέξνπ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε θαηλφκελα επηιεθηηθήο κεηαθνξάο ή αιινίσζεο ηεο αξρηθήο κνξθήο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ζηελ εθηηκψκελε αθξίβεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  

 

Πίλαθας 7α. Γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη πξνζβαζηκφηεηα: απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο QAP 

 

 

 
Πίλαθας 7β. Γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη πξνζβαζηκφηεηα: απνηειέζκαηα MR-QAP 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 0,9875) δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Πίλαθαο 7α). Απφ ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε 



52 

 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα (Πίλαθαο 7β) πξνθχπηεη δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ R Squared 0,975 

θαη άξα πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα δεδνκέλα (97,5%). Δπνκέλσο, 

φζν πςειφηεξν εκθαλίδεηαη ην γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην ηφζν απμάλεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη αληίζηνηρα 

εκθαλίδεηαη κεησκέλε ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε απηά.  

 

Η δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ν θφξηνο επηθνηλσλίαο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε 

νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο θφκβνπο –ζπλήζσο ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαη ηνπ επαθφινπζνπ ξφινπ ηνπο σο δηακεζνιαβεηψλ πνπ 

γεθπξψλνπλ δνκηθά θελά κε άιια ζεκεία ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ- απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο θφκβνπο απηνχο. 

ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 

αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο σο πξνο ηηο λφξκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ 

πιεξνθνξία, είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκνη κε πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο. Η επηινγή 

ρξήζεο πινχζησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ηα νπνία επηηξέπνπλ άκεζε αλάδξαζε θαη δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη κεηάδνζεο εκπινπηηζκέλσλ ζεκείσλ ζπκβάιιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θνηλνχ λνήκαηνο (Daft & Lengel 1986), βειηηψλνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ, επηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε χπαξμε θνηλψλ 

αληηιήςεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο λφξκεο ζπκκεηνρήο ζηελ πιεξνθνξία 

νδήγεζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ελφο είδνπο ηππνπνίεζεο ηεο κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλίαο (ι.ρ. ζπκθσλία γηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο). 

Αληίζηνηρα, ε έξεπλα ησλ Mohr & Sohi (1995) έδεημε φηη νη λφξκεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πιεξνθνξία κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ζην πιαίζην ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηππνπνίεζεο ηεο κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλίαο, εχξεκα εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε ηελ αξρηθή ηνπο ππφζεζε.  

 

Οκνίσο θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ χπαξμε γλσζηηθνχ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ απνπζία αξλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 0,9854) θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (Πίλαθαο 8α). Απφ ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

ην γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ απνπζία θαηλνκέλσλ 

πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππισξνχ (Πίλαθαο 8β) πξνθχπηεη δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ 
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R Squared 0,971 θαη άξα πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα δεδνκέλα 

(97,1%). Δπνκέλσο, φζν πην απμεκέλν εκθαλίδεηαη ην γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο θαη ησλ εξσηψκελσλ, 

ηφζν πεξηζζφηεξν νη ηειεπηαίνη αληηιακβάλνληαη φηη νη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη κε 

αθξίβεηα θαη ηφζν ιηγφηεξν δειψλνπλ φηη παξαηεξνχλ ζπκπεξηθνξέο φπσο επηιεθηηθή 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ή αιινίσζε ηεο αξρηθήο κνξθήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Πίλαθας 8α. Γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη απνπζία πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππισξνχ: απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο QAP 

 

 

 

Πίλαθας 8β. Γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη απνπζία πεξηνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππισξνχ: απνηειέζκαηα MR-QAP 
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5. σκπεράζκαηα θαη προηάζεης 

 

5.1 Σςμπεπάζμαηα 

 

Η ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ 

ελφο δεκφζηνπ θνξέα εμεηάζηεθε κέζα απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ε ζπλεηζθνξά ηνπ δνκηθνχ, ζρεζηαθνχ θαη γλσζηηθνχ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ αθελφο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

άηνκα πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη αθεηέξνπ ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο 

ππισξψλ ζην δίθηπν.  

 

Οη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λέα πιεξνθνξία ζην ππφ εμέηαζε δίθηπν εκθαλίδνληαη 

ηδηαίηεξα πςειέο θαη θαίλεηαη λα απαηηείηαη κεγάινο φγθνο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο. Η ζπρλφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ θνξέα, γεγνλφο πνπ απνηειεί πεξαηηέξσ έλδεημε φηη νη αλάγθεο 

απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε ξνή λέαο πιεξνθνξίαο θαη φρη ζε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα αληηθείκελα εξγαζίαο ηνπο. 

 

Η απνπζία ελφο ππθλνχ δηθηχνπ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηε ξνή 

ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Μηθξφο 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, ελψ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη εξσηψκελνη ην επξχηεξν 

δίθηπν θαη άξα ελδερφκελεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ 

άιιεο πεγέο δελ είλαη επθξηλείο. Δπηπιένλ, ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην θέληξν πξνο 

ηελ πεξηθέξεηα θαίλεηαη λα δηαθφπηεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε θφκβνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο ππισξνί ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα απαηηείηαη δηπιάζηνο φγθνο επηθνηλσλίαο (εξσηήκαηα θαη αηηήκαηα 

εξγαδνκέλσλ) πξνθεηκέλνπ ε πιεξνθνξία λα κεηαδνζεί φπνπ είλαη αλαγθαία.  

 

Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηείλνπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξψηε εξεπλεηηθή 

πξφηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δνκηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην ζπκβάιιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο 
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ππισξψλ ζην δίθηπν. Η απνπζία δνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζην επξχηεξν δίθηπν 

θαίλεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζρέξεηα πξφζβαζεο ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ πεγή 

πιεξνθνξίαο θαη δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο ζε θφκβνπο πνπ επηηεινχλ ηνλ 

ξφιν ππισξνχ. Η δηάρπζε ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ εξγαδνκέλσλ παξά ζηε ιεηηνπξγία επίζεκσλ θαη 

ηππνπνηεκέλσλ δνκψλ κεηάδνζεο γλψζεο, δειαδή ζε δνκηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν αηφκσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην άηππν δίθηπν κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ απνηππψλεηαη ζην 

νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα.  

 

ηε βηβιηνγξαθία παξαδνζηαθά γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε ηππηθά (επηβεβιεκέλα, 

επίζεκα θαζνξηζκέλα) θαη «αλαδπφκελα» (άηππα, θπζηθά ή ad hoc πξνθχπηνληα) 

δίθηπα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία δελ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ νξγαλσζηαθή δνκή αιιά 

είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Allen et al. 2007). Η 

δηάθξηζε απηή ίζσο έρεη νινέλα κηθξφηεξε ζεκαζία γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

ράξε ζηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο (πξνψζεζε νκαδηθήο εξγαζίαο, 

πηνζέηεζε δνκψλ πιέγκαηνο θ.ν.θ.) θαη ζηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ 

νη λέεο ηερλνινγίεο (Monge & Contractor 2001). Ωζηφζν, θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα 

έρεη λφεκα γηα ηηο ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπνπ ε ηππηθή δηάξζξσζε ζπλερίδεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη αθελφο απφ κηα αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ζε πνιιά δηαδνρηθά 

ηεξαξρηθά επίπεδα θαη αθεηέξνπ απφ απνπζία δνκψλ νη νπνίεο λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (OECD 2011). 

 

Η απνπζία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ δηθηχνπ είλαη εμίζνπ εκθαλήο 

θαη ζηηο ζρεζηαθή θαη γλσζηηθή δηαζηάζεηο ηνπ. Η παξνπζία ελφο ζπλεθηηθνχ, θιεηζηνχ 

δηθηχνπ ζα επλννχζε ίζσο ηελ αλάπηπμε ζπλεπψλ θαλφλσλ, εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζηνλ νξγαληζκφ (Cross & 

Cummings 2004). Δμάιινπ, ε ζχγθιηζε απφςεσλ σο πξνο ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη 

ηελ εγθαηξφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο ζα βειηίσλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πιεξνθνξίαο (Hult et al. 2004). Καζψο απηή ε 

ζπλεθηηθφηεηα απνπζηάδεη απφ ην επξχηεξν δίθηπν πνπ κειεηήζεθε, ην ζρεζηαθφ θαη 

γλσζηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην αλαπηχζζεηαη θαηά πεξίπησζε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη 

δελ ραξαθηεξίδεη ζπιινγηθά ηνλ νξγαληζκφ.  
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη 

ζπζζσξεπηεί ζε αηνκηθφ επίπεδν ζην ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθφ ηκήκα, ζηεξίδνπλ θαη 

ηηο ππφινηπεο δχν εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή 

ηνπ ζρεζηαθνχ θαη ηνπ γλσζηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο. Η αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ, ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο θαη ακνηβαηφηεηαο νδεγεί ζε 

απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο θαη 

πεξηνξηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζε απηά· παξάιιεια, απνηειεί εγγχεζε φηη νη 

πιεξνθνξίεο ζα κεηαθεξζνχλ κε αθξίβεηα, ρσξίο λα ππνζηνχλ αιινίσζε ή λα 

παξαιεηθζνχλ ζεκαληηθέο ελδερνκέλσο ιεπηνκέξεηεο. Η χπαξμε θνηλψλ αληηιήςεσλ 

θαη πξνζδνθηψλ σο πξνο ηηο λφξκεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο λφξκεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πιεξνθνξία ζπλεπάγεηαη επίζεο κείσζε ηφζν ηεο δπζρέξεηαο πξφζβαζεο ζηα άηνκα 

πνπ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξίαο φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ πεξηνξηζηηθήο 

δξάζεο ππισξψλ ζην δίθηπν.  

 

Η απνπζία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ηεο χπαξμεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε επίπεδν αηφκσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Η 

δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε αηνκηθή πξσηνβνπιία, ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη νη θνηλέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ επηθνηλσλία εμαζθαιίδνπλ έλαλ –κηθξφ έζησ- βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, ην νπνίν ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηνπ.  

 

5.2 Αξιοποίηζη ππακηικών Γιοίκηζηρ Ανθπυπίνυν Πόπυν για ηην ανάπηςξη 

κοινυνικού κεθαλαίος  

 

Η κειέηε ησλ δηθηχσλ δίλεη λέα έκθαζε ζην πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο 

έλλνηεο φπσο ε ηζρχο ησλ ζρέζεσλ, νη γλψζεηο, ε αληηιακβαλφκελε αμηνπηζηία θαη νη 

θνηλσληθνί δεζκνί εζηηάδνληαη ζηα άηνκα (Thorelli 1986). Έηζη, ε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ 

επλνεί ηελ νηθνδφκεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ (Zupan & 

Kaše 2007) θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζην εζσηεξηθφ 

ελφο νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε ησλ άηππσλ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
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επηηεινχλ θαηαιπηηθφ ξφιν θαζψο θαη ελδερφκελα δνκηθά θελά, επηηξέπνληαο ηελ 

επηηπρεκέλε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επίζεκσλ δηθηχσλ (Allen et al. 2007). 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη αληίθηππν ζηηο επθαηξίεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηκεκάησλ: κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο ζε έλα 

θεληξηθφ ζεκείν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε επηβνιή θεληξηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, 

ιφγνπ ράξε, κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνδφκεζε δεζκψλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ (Brass et al. 2004). Δπηπιένλ, ν 

ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο, φπσο ε νξγάλσζε ζε δηαηκεκαηηθέο 

νκάδεο ή ε πξνγξακκαηηζκέλε ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, επεξεάδεη ηε θπζηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή εγγχηεηα θαη απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Kaše et al. 2009). Οη δηαηκεκαηηθέο 

νκάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ Burt (2000),  επηηξέπνπλ ηε γεθχξσζε πεξηζζφηεξσλ δνκηθψλ 

θελψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ πην ηαρεία 

πξφζβαζε ζε πην επξεία θαη πνηθίιε πιεξνθνξία απφ φηη κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ 

κέιε ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο. Δμάιινπ, θαζψο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο απνηειεί παξάγνληα θφζηνπο, είλαη ζεκαληηθφ ν ζρεδηαζκφο 

ηεο εξγαζίαο λα πξνβιέπεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ (Riege 2005). 

 

Η θνηλσληθνπνίεζε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ βαζηζκέλνπ ζε δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη απμάλεη ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ (Cousins et al. 2006). Δίλαη 

πην πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ ηελ 

επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή ν έλαο κε ηνλ άιιν ή λα ζπλεξγαζηνχλ, ελψ ε αίζζεζε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζε νκαδηθά απνηειέζκαηα (Collins & Smith 2006). Η ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμάιινπ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε θνηλσληθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαη εηεξνγελψλ νκάδσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (Brass 2003). 

 

Σέινο, έλα ηζρπξφ ζχζηεκα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο θνηλά αληηιακβαλφκελνπ ηζρπξνχ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, θαζψο νη 

πξαθηηθέο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ ηδηαίηεξα 
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο 

επίζεκεο θαη άηππεο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο νπνίεο  

βαζίδεηαη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα (Bowen & Ostroff 2004). Η νκαδηθή εθπαίδεπζε, 

ιφγνπ ράξε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ κηα ζαθέζηεξε εηθφλα 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο γλψζεο ν έλαο ηνπ άιινπ, δεκηνπξγψληαο έηζη θνηλά 

ζπζηήκαηα λνήκαηνο (Kaše et al. 2009).  

 

5.3 Πεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ και μελλονηικέρ καηεςθύνζειρ ηηρ έπεςναρ 

 

Η παξνχζα κειέηε εμεηάδεη έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηνπο θφκβνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζην δίθηπν αλαδήηεζεο θαη παξνρήο 

πιεξνθνξίαο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο πνιχπινθεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα δίθηπν κεηαθνξάο γλψζεο θαη λα πξνθχςνπλ πην 

αζθαιή απνηειέζκαηα, ε έξεπλα ζα έπξεπε λα επεθηαζεί ζην ζχλνιν ηνπ θνξέα θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ θφκβσλ. Η κειέηε ηνπ δηθηχνπ ζε επφκελν ρξφλν, 

εμάιινπ, ζα επέηξεπε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην άηππν 

δίθηπν κεηά ηε λέα νξγάλσζε ζε εληαίν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η εμέηαζε κίαο 

κνλαδηθήο κειέηεο πεξίπησζεο, επηπιένλ, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ· ε κειέηε πεξηζζφηεξσλ πεξηπηψζεσλ –άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ- ζα επέηξεπε ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ, 

απμάλνληαο έηζη ηελ εμσηεξηθή αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο (Voss et al. 2002).  

 

Δμάιινπ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πψο ζπλδέεηαη ε αχμεζε θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε ζπλεπαθφινπζε κείσζε θξαγκψλ ζηελ επηθνηλσλία κε δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπσο ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο (cycle 

time) ή ε επειημία ή θαη εηδηθφηεξα ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, 

αμηνπνηψληαο θξηηήξηα θαη κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο αξιοπιζηίαρ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

απνπζίαο ζθαικάησλ, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαη ηεο 

εγκαιπόηηηαρ ηεο πιεξνθνξίαο (βι. Kahn et al. 2002, Lee et al. 2002). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

Δρωηεκαηοιόγηο 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Οι ανθπώπινοι 

πόποι υρ επικοινυνιακοί κόμβοι: Η εθοδιαζηική αλςζίδα ηηρ πληποθοπίαρ ζε δημόζιερ ςπηπεζίερ», ε 

νπνία εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, κε επηβιέπνπζα ηελ Καζεγήηξηα θ. Αηθαηεξίλε Γθνηδακάλε.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ είλαη απζηεξψο εκπηζηεπηηθέο θαη ζα αμηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξσηψκελσλ δελ ζα 

αλαθεξζνχλ κε θαλέλαλ ηξφπν ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νχηε ζε άιιν ζηάδην ηεο εξγαζίαο.   

Λφγσ ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ ζε έλα δίκηςο εξγαδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππαιιήισλ ζηελ έξεπλα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη ζε δχν θάζεηο.    

Γηα ηελ πξψηε θάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαθαινχκε απαληήζηε ζηηο παξαθάησ δχν εξσηήζεηο:  

 

1. Τπνδείμηε καο ηα άηνκα ζηα νπνία ζπλήζσο απεπζχλεζηε γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο. Γελ αλαθέξνληαη εδψ άηνκα απφ ηα νπνία 

απαηηνχληαη δεδνκέλα σο ηκήκα ηεο θαλνληθήο ξνήο ηεο εξγαζίαο ζαο (ππνινγηζκνί, δηαβηβαζηηθά, 

ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα θ.ν.θ.).  

Μπνξείηε λα αλαθέξεηε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εξγάδνληαη ζην ίδην ηκήκα κε 

ζαο ή φρη, ζεκεηψλνληαο ηνλ ειεθηξνληθφ θσδηθφ εξγαδφκελνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην/ζηα άηνκν/άηνκα πνπ 

ππνδείμαηε (ι.ρ. eisfthe6).  

 

2. Τπνδείμηε καο ηα άηνκα ηα νπνία ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζε ζαρ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο. Γελ αλαθέξνληαη εδψ άηνκα ζηα νπνία 

πξνσζείηε δεδνκέλα σο ηκήκα ηεο θαλνληθήο ξνήο ηεο εξγαζίαο ζαο (ππνινγηζκνί, ππεξεζηαθά 

ζεκεηψκαηα θ.ν.θ.). 

Μπνξείηε λα αλαθέξεηε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εξγάδνληαη ζην ίδην ηκήκα κε 

ζαο ή φρη, ζεκεηψλνληαο ηνλ ειεθηξνληθφ θσδηθφ εξγαδφκελνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην/ζηα άηνκν/άηνκα πνπ 

ππνδείμαηε (ι.ρ. eisfthe6). 
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ηε δεχηεξε θάζε, γηα ην θάζε έλα από έλα έως πέληε άηοκα ζηα οποία απεσζύλεζηε ζστλόηερα γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο, παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ή θπθιψλνληαο ηελ απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα 

ηε ζρέζε κεηαμχ ζαο: 

Κωδηθός εργαδοκέλοσ ζηολ οποίο αθορά: ……………………………………………………….………… 

 

1. Πφζν ζπρλά απεπζχλεζηε ζε απηφ ην άηνκν γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο; 

1 = κία θνξά ηνλ κήλα ή πην αξαηά           2 = δχν κε ηξεηο θνξέο ηνλ κήλα        3 = κία θνξά ηελ εβδνκάδα    

4 = δχν κε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα    5 = ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα 

 

2. Τπνινγίζηε θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ % ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ κέζα 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο επαθέο ζαο κε απηφ ην άηνκν (ηα πνζνζηά πξέπεη λα αζξνίδνπλ ζην 100%): 

α) πδήηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν : …………… γ) Ηιεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail) : ……………. 

β) Σειεθσληθή ζπλνκηιία      : ……………. 

 

δ) Τπεξεζηαθφ έγγξαθν : ……………. 

 

3. Η ζρέζε κνπ κε απηφ ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηελή πξνζσπηθή επαθή. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

4. Η ζρέζε κνπ κε απηφ ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

5. Η ζπλεξγαζία κνπ κε απηφ ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαηφηεηα θαη ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

6. Θεσξψ φηη απηφ ην άηνκν ζα θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ γηα λα κε βνεζήζεη.  

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

7. Θεσξψ φηη απηφ ην άηνκν ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ κνπ ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο καο ζρέζεο. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

8. Απηφ ην άηνκν είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηε δνπιεηά ηνπ. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

9. Έρσ εκπηζηνζχλε ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηνχ ηνπ αηφκνπ. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

10. Θεσξψ δεδνκέλν φηη ν έλαο ζα κεηαθέξεη ζηνλ άιιν νπνηαδήπνηε ρξήζηκε πιεξνθνξία ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπ ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο καο ζρέζεο.  

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 
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11. Δίλαη αλακελφκελν φηη ν έλαο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιιν γηα νπνηαδήπνηε λέα πιεξνθνξία ή αιιαγή ηνλ 

επεξεάδεη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο καο ζρέζεο.  

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

12. Με απηφ ην άηνκν ζπδεηνχκε αλνηρηά γηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχπηνπλ. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

13. Με απηφ ην άηνκν κνηξαδφκαζηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

14. Δπηδηψθσ λα επηθνηλσλψ κε απηφ ην άηνκν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

15. Δίλαη θαηά θαλφλα δχζθνιν λα έξζσ ζε επαθή κε απηφ ην άηνκν. 

1 = πκθσλψ απφιπηα    2 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    4 = Γηαθσλψ    5 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

16. πλήζσο απηφ ην άηνκν είλαη δηαζέζηκν γηα κέλα φπνηε ρξεηάδνκαη κηα πιεξνθνξία. 

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

17. Καηά θαλφλα κπνξψ λα βξσ απηφ ην άηνκν φπνηε ζειήζσ λα ηνπ κηιήζσ.  

5 = πκθσλψ απφιπηα    4 = πκθσλψ    3 = Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    2 = Γηαθσλψ    1 = Γηαθσλψ απφιπηα 

 

πρλά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (ι.ρ. πίεζε ρξφλνπ, πξνζαξκνγή ζε ηδηαίηεξεο αλάγθεο) ζπκβαίλεη νη 

πιεξνθνξίεο λα αιιάμνπλ κνξθή θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (λα ζπκπηπρζνχλ, λα απινπνηεζνχλ, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην, λα δνζεί έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θ.ν.θ.) ή αθφκε λα 

επηιεγεί νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο λα κε κεηαθεξζνχλ θαζφινπ.  

εκεηψζηε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξαηεξείηε ηα παξαθάησ φηαλ αλαδεηείηε απφ απηφ ην άηνκν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο:  

18. Μεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο επηιεθηηθά, παξαιείπνληαο θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη αζήκαληεο. 

5 = Πνηέ    4 = πάληα    3 = ε κέηξην βαζκφ    2 = πρλά    1 = Πάληα  

 

19. Αιιάδεη ηελ αξρηθή κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαθέξνληαο πεξηιεπηηθά ζεκεία πνπ ζεσξεί ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά θαη δίλνληαο έκθαζε ζε ζεκεία πνπ ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά. 

5 = Πνηέ    4 = πάληα    3 = ε κέηξην βαζκφ    2 = πρλά    1 = Πάληα  

 

20. Μεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη κε αθξίβεηα. 

1 = Πνηέ    2 = πάληα    3 = ε κέηξην βαζκφ    4 = πρλά    5 = Πάληα 
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Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 


