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να προσδιοριστεί ως οι κοινές πεποιθήσεις και συμπεριφορές μιας ομάδας ατόμων που 
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δράσης. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί τον πυρήνα των διαδικασιών διαχείρισης 

γνώσης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά 

και τον προσδιοριστικό παράγοντα της διαμοίρασης γνώσης, μέσα από την τεχνολογία, 
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μέτρηση της διαμοίρασης της γνώσης στους δημόσιους οργανισμούς, όπως για 

παράδειγμα η πραγματική συμπεριφορά διαμοίρασης γνώσεων, αλλά και η ποσότητα και 
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στην ύπαρξη μίας οργανωσιακής κουλτούρας στους δημόσιους οργανισμούς που 

επιτρέπουν, ενθαρρύνουν και ζητούν τη διαμοίραση της γνώσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα, οι οργανισμοί αναπτύσσονται σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από ταχείες τεχνολογικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση και τον αυξανόμενο 

ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, η γνώση έχει καταστεί πιο 

σημαντική για τις οντότητες από τη θέση τους στην αγορά, την τεχνολογία, τους 

οικονομικούς πόρους ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας (Moradi, 

Saba, Azimi και Emami, 2012). Το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους οργανισμούς, οι 

οποίοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις για να καινοτομήσουν στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, η διαχείριση της 

γνώσης θεωρείται ως ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά για την αντιμετώπιση «αδύνατων» 

δημόσιων προβλημάτων που είναι αδόμητα, δεν διαθέτουν εφάπαξ λύσεις και απαιτούν 

από τους διευθυντές των δημοσίων οργανισμών να εργάζονται, να διαχέουν και να 

δημιουργούν γνώση. Η διαμοίραση της γνώσης μπορεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων 

στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών, να βοηθήσει το κοινό να συμμετέχει 

αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων, να δημιουργήσει ανταγωνιστικές ικανότητες και 

να αναπτύξει ένα εργατικό δυναμικό ανταγωνιστικό στη βάση της γνώσης (Pee και 

Kankanhalli, 2016).  

Με πολλά καθήκοντα και υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που είναι έντασης γνώσης από 

τη φύση τους, η υπεροχή στη διαχείριση της γνώσης μπορεί να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων οργανισμών (Pee και Kankanhalli, 2016). Στο 

σημερινό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δημόσιοι οργανισμοί, δεν 

επαρκεί η στελέχωση των οργανισμών αυτών με εργαζομένους που διαθέτουν γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες, αλλά θα πρέπει επίσης να υπάρχει και η μεταφορά γνώσεων, 

ιδίως στους νεοεισερχόμενους. Η ανταλλαγή γνώσεων επιτρέπει στον οργανισμό να 

εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει την κεφαλαιοποίηση πόρων που βασίζονται στη γνώση 

(Hussain et al., 2017).  

Η διαχείριση της γνώσης εμπεριέχει μία πολύ βασική λειτουργία, τη διαμοίραση της 

γνώσης (Dawes, Mohammed και Burke, 2012; Pee και Kankanhalli, 2016). Η διαμοίραση 

της γνώσης είναι σημαντική παράμετρος της μάθησης σε έναν οργανισμό (Almeida και 

Soares, 2014) και απαιτεί συγκεκριμένα δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα, τα οποία 

ενσωματώνουν κοινωνικές και τεχνικές διαστάσεις (Dawes et al., 2012). Η ανταλλαγή 

γνώσεων αποτελεί μία πράξη διάδοσης και διάθεσης γνώσεων που είναι ήδη γνωστές. 
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Επίσης, η διαμοίραση γνώσης αποτελεί μια κοινωνική κουλτούρα αλληλεπίδρασης που 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή γνώσεων είναι μια εθελοντική ενέργεια που εξαρτάται από 

την προθυμία των ατόμων να δείξουν στον οργανισμό τι γνώση έχουν και να μοιραστούν 

τις γνώσεις τους όταν τους ζητηθεί. Ως εκ τούτου, η διαμοίραση γνώσεων μπορεί να 

οριστεί ως μία διαδικασία αναγνώρισης, εκροής, μετάδοσης και εισροής γνώσης (π.χ. 

ιδεών, γεγονότων, προτάσεων και ικανοτήτων) σε έναν οργανισμό (Boateng και 

Agyemang, 2015). 

Αν και είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να δημιουργήσουν συστήματα 

διαμοίρασης της γνώσης, πιο σημαντική είναι η οικοδόμηση κοινοτήτων είτε εντός είτε 

μεταξύ των οργανισμών. Οι κοινότητες ορίζονται ως ομάδες ατόμων που δημιουργούν 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναπτύσσουν κοινές πεποιθήσεις όταν εργάζονται μαζί 

(Alvesson, 2004). Οι κοινωνικές σχέσεις είναι σημαντικές και οι σχέσεις εντός των 

κοινοτήτων παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν και μοιράζονται τη γνώση μεταξύ τους. Η ανταλλαγή γνώσεων είναι 

συνήθως συνέπεια των κοινοτήτων, καθώς οι άνθρωποι που εργάζονται μαζί μοιράζονται 

και μεταφέρουν γνώση για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Οι κοινότητες βασίζονται στη 

συμφωνία και τη δέσμευση που υπάρχει μεταξύ των ατόμων και σε αυτό το πλαίσιο 

εξαιρετικά σημαντική είναι η ύπαρξη της οργανωσιακής κουλτούρας.  

Διάφοροι ορισμοί έχουν κατά καιρούς δοθεί για την έννοια της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών, ένα τρόπο 

ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς και μια διαδικασία με την οποία η πραγματικότητα 

δημιουργείται, διατηρείται και μετασχηματίζεται. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα 

συλλογικό φαινόμενο, επειδή τουλάχιστον εν μέρει δημιουργείται και διέπεται από 

σχέσεις μελών εντός ενός οργανισμού (Boateng και Agyemang, 2015). Από την άποψη 

της ποικιλίας των ορισμών που ανασκοπήθηκαν από τους Moradi et al. (2012), 

εντοπίστηκαν τέσσερα κοινά θέματα, δηλαδή ότι η κουλτούρα είναι α) ένα σύνολο 

κοινών αξιών, πεποιθήσεων και παραδοχών, β) ορατά πρότυπα συμπεριφοράς, σύμβολα 

και γλώσσα, γ) βασισμένη στην τεχνολογία, δ) εξελισσόμενη στη βάση της μάθησης που 

αποκτήθηκε έπειτα από κρίσεις. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως ο 

πυρήνας των διαδικασιών κοινωνικής γνώσης (Alvesson, 2004). Το κλειδί στη 

δημιουργία νέας γνώσης είναι η προσωπική δέσμευση και η ταύτιση των ανθρώπων με 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3 

τον οργανισμό. Οι κοινές αντιλήψεις και αξίες σχετικά με τη γνώση και τη συνεργασία, 

μαζί με το αίσθημα της ανιδιοτέλειας και την κοινή αναγνώριση με τον οργανισμό, είναι 

απαραίτητες για τη διαμοίραση γνώσεων. Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας 

οργανωσιακής νοοτροπίας που διευκολύνει τη συνεργασία και την εύρυθμη λειτουργία 

ενός οργανισμού θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος μεγιστοποίησης του πλεονεκτήματος 

της ανθρώπινης διαδικασίας, αντί της επικέντρωσης σε συστήματα και τυποποιημένες 

πρακτικές (Alvesson, 2004). 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η γνώση δεν 

μπορεί απλώς να διαμοιραστεί μέσω συστημάτων πληροφορικής. Αντίθετα, η γνώση 

πρέπει να αναπαράγεται διαρκώς σε διαλογικές και κοινωνικές δικτυακές διαδικασίες 

που περιλαμβάνουν ανθρώπους για την ανταλλαγή γνώσεων. Με τη σειρά τους, αυτό 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι δημιουργούν νέες γνώσεις και μοιράζονται τις ερμηνείες τους 

μεταξύ τους μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στη βάση κοινών αξιών, πεποιθήσεων, 

συμβόλων, δηλαδή στη βάση της οργανωσιακής κουλτούρας. Ως εκ τούτου, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της 

διαμοίρασης της γνώσης. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως όταν η γνώση είναι 

ενσωματωμένη στην οργανωσιακή κουλτούρα, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφεί 

και συμβάλλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Alvesson, 2004).  

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως στην περίπτωση των δημοσίων 

οργανισμών, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία από τη μία πλευρά 

μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια σε μία τέτοια διαδικασία διαμοίρασης γνώσεων και 

από την άλλη μπορούν να θεωρηθούν ως πρόκληση για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

δικτύου και μίας οργανωσιακής κουλτούρας διαμοίρασης γνώσεων. Η αυστηρή, κάθετη 

ιεραρχική δομή των δημοσίων οργανισμών, με την από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία, 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία διαμοίρασης γνώσης. Επίσης, μια 

κουλτούρα που δεν επιτρέπει ούτε ενθαρρύνει τους εργαζομένους να ανταλλάσσουν 

γνώση μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει δυνητική έλλειψη συνοχής και ενδιαφέροντος 

μεταξύ των εργαζομένων, ενώ, μια αναποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να 

οδηγήσει στην αδυναμία εξεύρεσης λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των 

πολιτών, των επιχειρήσεων και τη λειτουργία άλλων δημοσίων οργανισμών. Συνεπώς, η 

δημιουργία, η προσαρμογή και η διατήρηση μιας κουλτούρας που διευκολύνει την 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να θεωρηθεί ως καίριας σημασίας 

προκειμένου οι δημόσιοι οργανισμοί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί (Alvesson, 2004). 
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Το ερώτημα που εγείρεται σε αυτό το σημείο αφορά το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία 

τέτοια κουλτούρα, ή αλλιώς, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να 

οδηγήσουν στην υιοθέτηση και την αποτελεσματική εφαρμογή μίας κουλτούρας στους 

δημόσιους οργανισμούς, η οποία θα επιτρέπει τη διαμοίραση της γνώσης. Επομένως, το 

βασικό ερώτημα στο οποίο καλείται η παρούσα εργασία να απαντήσει είναι ακριβώς 

αυτό: Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν στην ύπαρξη μίας οργανωσιακής 

κουλτούρας στους δημόσιους οργανισμούς που επιτρέπουν, ενθαρρύνουν και ζητούν τη 

διαμοίραση της γνώσης. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί η δευτερογενής έρευνα και 

πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης (Dawson, 2009). 

Η παρούσα εργασία αποτελείται συνολικά από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης που ακολουθήθηκε για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της 

οργανωσιακής κουλτούρας γενικά, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται η οργανωσιακή 

κουλτούρα στους δημόσιους οργανισμούς. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και η 

σημασία της διαχείρισης γνώσης και η διαμοίραση της γνώσης, ως στοιχείο αυτής της 

διαχείρισης. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η σύνδεση μεταξύ της οργανωσιακής 

κουλτούρας και της διαμοίρασης της γνώσης στον δημόσιο τομέα και απαντάται το 

βασικό ερώτημα αυτής της εργασίας, στη βάση όσων έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τα κυριότερα σημεία αυτής της εργασίας, 

απεικονίζει το θεωρητικό μοντέλο που αναπτύσσεται στη βάση των συμπερασμάτων 

αυτής της έρευνας και της συστηματικής ανασκόπησης, ενώ τέλος προσδιορίζει τους 

περιορισμούς της παρούσας μελέτης και καταθέτει προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι η 

δευτερογενής έρευνα (Dawson, 2009). Αυτό σημαίνει πως το παραπάνω ερώτημα δε θα 

απαντηθεί μέσα από κάποια πρωτογενή έρευνα, αλλά μέσα από τη συγκέντρωση, 

παρουσίαση, ανάλυση και αντιπαράθεση των όσων αναφέρουν άλλοι ερευνητές σχετικά 

με το ζήτημα αυτό. Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν βιβλία και άρθρα από την 

ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία, καθώς και μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί σε 

τομείς που σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιήθηκε η συστηματική ανασκόπηση.  

Μια συστηματική ανασκόπηση είναι ένας τρόπος για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και 

την ερμηνεία όλων των διαθέσιμων ερευνών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο 

ερευνητικό ερώτημα ή με ένα θέμα ή ένα φαινόμενο ενδιαφέροντος. Η συστηματική 

ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης επισκόπησης της τρέχουσας βιβλιογραφίας, η ανίχνευση των κενών 

στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία με στόχο την υποβολή νέων εικασιών και η 

ανάπτυξη ενός πλαισίου για περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες. Μια σαφώς 

καθορισμένη λεπτομερής στρατηγική αναζήτησης και ένα πρωτόκολλο για την 

αναθεώρηση είναι καθοριστικής σημασίας και προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 

συστηματική ανασκόπηση. Παρ’ όλο που μια συστηματική ανασκόπηση περιλαμβάνει 

ορισμένες ξεχωριστές δραστηριότητες, αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρία 

στάδια: σχεδιασμός της ανασκόπησης, διεξαγωγή της ανασκόπησης και αναφορά της 

ανασκόπησης. Το κύριο καθήκον του πρώτου σταδίου είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού 

πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί για την επανεξέταση, αφού εντοπιστεί ότι υπάρχει ένα 

κενό και μια ανάγκη για τον τρέχοντα ερευνητικό στόχο. Το δεύτερο στάδιο είναι η 

πραγματική φάση όπου τα δεδομένα συλλέγονται και περιλαμβάνει τα καθήκοντα 

προσδιορισμού των κριτηρίων επιλογής (δηλαδή ειδικής συμπερίληψης και 

αποκλεισμού) των μελετών, αξιολόγηση της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων 

ή/και της μελέτης, συγκέντρωση των δεδομένων από πηγές και σύνθεση δεδομένων. 

Τέλος, η συστηματική ανασκόπηση μπορεί να ολοκληρωθεί συζητώντας την 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε (Intezari, Taskin και Pauleen, 2017). Η διαδικασία 

συστηματικής ανασκόπησης που υιοθετήθηκε σε αυτή τη μελέτη αποτυπώνεται στο 

Σχήμα 1. Πριν από αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, τα κριτήρια συμπερίληψης που 

υιοθετήθηκαν ήταν τα εξής: 
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1. Βιβλιογραφία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

2. Η βιβλιογραφία ήταν από το 2007 και έπειτα. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν και 

κάποια πρότερα άρθρα, στην περίπτωση μελετών που αποτελούσαν ‘κλασικές’ 

αναφορές σε διάφορες μελέτες, όπως ερευνών όπου οι συγγραφείς είχαν 

δημιουργήσει συγκεκριμένα μοντέλα. 

3. Η βιβλιογραφία αφορούσε τη διαχείριση και διαμοίραση της γνώσης στην 

περίπτωση δημοσίων οργανισμών. 

 

Σχήμα 1. Διαδικασία συστηματικής ανασκόπησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ TOMEA 

Το κεφάλαιο αυτό αναλύει την έννοια της κουλτούρας γενικά στους οργανισμούς και εν 

συνεχεία συγκεκριμένα στους δημόσιους οργανισμούς. Ωστόσο, καθώς ο δημόσιος 

τομέας διαφέρει από τον ιδιωτικό, παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του, 

προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έννοια της οργανωσιακής 

κουλτούρας στους δημόσιους οργανισμούς. 

2.1 Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας 

Η σύγχρονη κατανόηση της κουλτούρας στην κοινωνία έχει εξελιχθεί από τότε που ο 

ορισμός που πρότεινε ο Tylor δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1871, σύμφωνα με τον 

οποίον η κουλτούρα είναι ένα πολύπλοκο σύνολο που περιλαμβάνει τη γνώση, την ηθική, 

τις πεποιθήσεις, την τέχνη, το δίκαιο, τα έθιμα και κάθε άλλη ικανότητα συμπεριφοράς 

που αποκτάται από άτομο ως μέλος της κοινωνίας (Moradi et al., 2012). 

Στο πλαίσιο των οργανισμών και της οργανωσιακής κουλτούρας έχουν προταθεί κατά 

καιρούς διάφοροι ορισμοί, με ομοιότητες μεταξύ τους, χωρίς όμως να υπάρχει σήμερα 

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός (Moradi et al., 2012). Η κουλτούρα μιας οργάνωσης είναι 

συχνά ένα δύσκολο χαρακτηριστικό, αφού πολλές πτυχές της κουλτούρας είναι άυλες και 

δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές. Παρά τη δυσκολία αυτή, αρκετοί ερευνητές φαίνεται 

να συμφωνούν ότι η οργανωτική κουλτούρα είναι κεντρική στη λειτουργία ενός 

οργανισμού. Η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι προϊόν της επιτυχούς προσαρμογής στο 

περιβάλλον και συνεπώς της οργανωσιακής αλλαγής (Schraeder, Tears και Jordan, 2005). 

Η κουλτούρα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον εκτελούνται οι διαδικασίες εντός 

ενός οργανισμού. Ο όρος οργανωσιακή κουλτούρα σημαίνει: α) τα συνεχή πρότυπα 

αντίληψης, ερμηνείας και δράσης των μελών ενός οργανισμού, β) το σύνολο υποθέσεων 

που καθορίζουν τα παραπάνω πρότυπα και τέλος γ) το αμάλγαμα πεποιθήσεων, 

ιδεολογίας, τελετουργικών και μύθων καθώς και κανόνες, ιστορίες, θρύλους και φυσικά 

αντικείμενα όπως κτίρια και γραφεία (Massaras, Sahinidis και Polychronopoulos, 2014). 

Έτσι, η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να αποτελεί μία πηγή συμβόλων, γλώσσας, 

ιδεολογίας, πίστης, τελετουργίας και μύθων. Μπορεί ακόμη, να αποτελεί μια ουσία που 

εξελίσσεται χρησιμοποιώντας την οικονομική διαδικασία και είναι συνυφασμένη με την 
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τεχνολογία της εταιρείας. Επίσης προσδιορίζεται ως το αναπτυσσόμενο αποτέλεσμα των 

συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με τις αξίες, τις έννοιες και τις ιδιότητες μεταξύ των 

μελών ενός οργανισμού και της κατάστασής του (Moradi et al., 2012). Παρομοίως, 

υποστηρίζεται από τους Buono et al. (2005, όπως παρατίθενται στους Schraeder et al., 

2005), ότι η οργανωσιακή κουλτούρα τείνει να είναι μοναδική σε κάθε οργανισμό, η 

οποία αφορά την παράδοση και τη φύση των κοινών πεποιθήσεων και προσδοκιών για 

την οργανωτική ζωή. Είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς 

των ατόμων και των ομάδων. Η οργανωτική νοοτροπία επηρεάζει πρακτικά όλες τις 

πτυχές της οργανωτικής ζωής από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους, εκτελούν το έργο τους, στους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται σε 

μια επιχείρηση, στις οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες της. 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, ο πυρήνας μιας οργανωσιακής κουλτούρας είναι οι 

κοινές αξίες μεταξύ των εργαζομένων και η αίσθηση της ομαδικής ταυτότητας (Hofstede 

et al., 1990; Alvesson, 2004; Schein, 2010). Η οργανωσιακή κουλτούρα χαρακτηρίζεται 

από κοινές αντιλήψεις καθημερινών εργασιών και πρακτικών, καθώς οι άνθρωποι 

μαθαίνουν οργανωτικές πρακτικές μέσω της κοινωνικοποίησης (Hofstede et al., 1990). 

Η κουλτούρα δημιουργείται και εξελίσσεται διαρκώς μέσω αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των μελών ενός οργανισμού. Μια κουλτούρα δημιουργεί προϋποθέσεις για τους 

εργαζομένους του οργανισμού να χρησιμοποιούν μια κοινή γλώσσα και συμπεριφορά 

(Alvesson και Sveningsson, 2015). 

Όπως αναφέρει ο Schein (2010), η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να προσδιοριστεί ως 

μια αφηρημένη έννοια που περιλαμβάνει τέσσερα χαρακτηριστικά: τη δομική 

σταθερότητα, το βάθος, το εύρος και τη διαμόρφωση ή την ολοκλήρωση. Αρχικά, η 

κουλτούρα ορίζει ομάδες ατόμων, είναι δύσκολο να αλλάξει και παρέχει νόημα και κατ’ 

επέκταση παρέχει μια δομική σταθερότητα. Δεύτερον, η κουλτούρα είναι συχνά ένα 

ασυνείδητο στοιχείο εντός μιας ομάδας, βαθιά ενσωματωμένο σε αυτήν και όχι τόσο 

εύκολα ορατό. Τρίτον, η κουλτούρα έχει ένα εύρος, δεδομένου ότι επηρεάζει κάθε 

λειτουργία μιας ομάδας εντός ενός οργανισμού. Τέταρτον, η κουλτούρα περιλαμβάνει 

ορισμένες αξίες, συμπεριφορές και τελετουργίες που μπορούν να θεωρηθούν ως μοτίβο 

ή ενσωμάτωση των ατόμων στον οργανισμό. Διάφορα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά 

της κουλτούρας έχουν επίσης αναγνωριστεί από τους Hofstede et al. (1990) που 

υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, αφού οι άνθρωποι δεν 
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αλλάζουν τις αξίες και τις αντιλήψεις τους πολύ εύκολα, ενώ παράλληλα συνδέεται με 

σύμβολα και είναι ένας τρόπος σκέψης.  

Η οργανωσιακή κουλτούρα υποστηρίζεται ότι έχει δύο διαστάσεις (Massaras et al., 

2014). Η πρώτη συνεπάγεται μια συνεχή ευελιξία και έλεγχο, ενώ η δεύτερη διακρίνει 

τον εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό του οργανισμού. Ορισμένοι οργανισμοί, 

για παράδειγμα, θεωρούνται αποτελεσματικοί εάν είναι προσαρμοστικοί και ευέλικτοι, 

ενώ άλλοι είναι αποτελεσματικοί επειδή παραμένουν αμετάβλητοι, σταθεροί και 

προβλέψιμοι. Ομοίως, οι οργανισμοί μπορεί να χαρακτηριστούν αποτελεσματικοί εάν 

επιτύχουν την ολοκλήρωση και την ενότητα, ενώ άλλοι μπορεί να τονίσουν ότι 

ανταγωνίζονται και αλληλοεπιδρούν με άλλους στο περιβάλλον τους. Μαζί αυτές οι δύο 

διαστάσεις αποτελούν τέσσερις ομάδες, εκ των οποίων η κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα 

ξεχωριστό σύνολο δεικτών οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Αυτοί οι δείκτες 

αντιπροσωπεύουν το τι εκτιμούν οι άνθρωποι για την απόδοση ενός οργανισμού. Οι 

τέσσερις αυτές ομάδες είναι οι εξής (Massaras et al., 2014): 

 ‘Οικογενειακή’ (Clan): Πρόκειται για έναν οργανισμό που ανησυχεί για τους 

υπαλλήλους του και την ανάπτυξή τους. Είναι εσωτερικά επικεντρωμένος, 

επιτρέποντας την αυτο-έκφραση και τη διακριτικότητα στα μέλη της. Βασικά 

στοιχεία αυτού του είδους του οργανισμού είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η 

φιλικότητα, η υποστήριξη και το ενδιαφέρον για τους συναδέλφους, η άτυπη 

επικοινωνία, η συνοχή της ομάδας, η πίστη και η αφοσίωση των εργαζομένων. 

 Μη γραφειοκρατική (Adhocracy): Αυτό είναι το είδος της κουλτούρας που 

προωθεί την ανάληψη κινδύνων και την καινοτομία μεταξύ των μελών της, 

εστιάζοντας στην ανάπτυξη του οργανισμού μέσω της καινοτομίας. Έμφαση 

δίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον, στις αλλαγές, στην ανταγωνιστικότητα, στον 

πειραματισμό και στα νέα και μοναδικά προϊόντα. Οι managers ενεργούν κυρίως 

ως επιχειρηματίες και καινοτόμοι. 

 Ιεραρχική (Hierarchy): Αυτός ο τύπος κουλτούρας επικεντρώνεται στον 

συντονισμό, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, που επιτυγχάνονται με 

πολύπλοκους κανόνες και κανονισμούς. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη 

γραφειοκρατία του Max Weber. 

 Προσανατολισμένη στην αγορά (Market): Αυτός ο τύπος κουλτούρας 

χαρακτηρίζεται από προσανατολισμό στους στόχους και την επίτευξή τους, στο 

ανταγωνιστικό πνεύμα και στη σκληρή και απαιτητική ηγεσία. 



Οργανωσιακή κουλτούρα και διαμοίραση της γνώσης στον Δημόσιο Τομέα: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

10 

Πίνακας 1. Στοιχεία των διαφορετικών τύπων οργανωσιακής κουλτούρας 

 Μη γραφειοκρατική 

(Adhocracy) 

Οικογενειακή (Clan) Ιεραρχική (Hierarchy) Προσανατολισμένη 

στην αγορά (Market) 

Κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά 

Προσαρμοστικότητα, 

δημιουργικότητα και 

καινοτομία, 

επιχειρηματικότητα 

Συνοχή, προσήλωση, 

αίσθηση της οικογένειας 

Κανονισμοί, τάξη, 

ευθυγράμμιση, 

ομοιομορφία 

Ανταλλαγή γνώσεων για 

την αγορά,  

ανταγωνιστικότητα 

Κυρίαρχη ηγεσία Διαχείριση αλλαγής, 

καινοτόμος, δημιουργός 

ευκαιριών, 

επιχειρηματίας, 

στρατηγικός 

Μέντορας, διευκολυντής Παρακολούθηση, 

συντονιστής, 

διαχειριστής 

Αδρανής, 

καθοδηγούμενος από τα 

επιτεύγματα 

Δεσμοί  Ευελιξία, 

προσανατολισμός στο 

όραμα, αυστηρή 

συναίνεση 

Διαπροσωπική συνοχή, 

ομαδική εργασία, ένταξη, 

πίστη 

Κανόνες, πολιτικές, 

διαδικασίες και 

υπολογισμοί 

Πελατοκεντρική 

προσέγγιση, 

ανταγωνισμός 

Στρατηγική έμφαση Προς την καινοτομία, τη 

δημιουργία αξίας, τη 

βιωσιμότητα 

Προς την ανάπτυξη 

ανθρώπινων πόρων και 

τη δέσμευση 

Προς την σταθερότητα, 

την προβλεψιμότητα, και 

την ομαλή λειτουργία 

Προς το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και την 

υπεροχή της αγοράς 
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Ο Πίνακας 1 (Luu, 2014, σ. 271) περιέχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στοιχεία ηγεσίας, 

δεσμούς μεταξύ των μελών του οργανισμού και στρατηγικό προσανατολισμό, που έχει 

κάθε μία από τις προαναφερθείσες ομάδες. 

Στη βάση των διαστάσεων της εθνικής κουλτούρας, ο Hofstede (2011) αναφέρεται σε έξι 

ανεξάρτητες διαστάσεις, οι οποίες μπορούν να περιγράψουν το μεγαλύτερο μέρος της 

ποικιλίας σε επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας. Ωστόσο, ο συγγραφέας τονίζει πως 

αυτές οι έξι διαστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς δε μπορούν 

να περιγράψουν την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας σε παγκόσμιο επίπεδο, στη 

βάση των διαφορών που υπάρχουν στις εθνικές κουλτούρες. Οι διαστάσεις αυτές που 

αναφέρονται από τον Hofstede (2011) περιγράφονται αμέσως παρακάτω. 

1. Προσανατολισμός στη διαδικασία έναντι προσανατολισμού στο αποτέλεσμα. Οι 

κουλτούρες με προσανατολισμό στη διαδικασία κυριαρχούνται από τεχνικές και 

γραφειοκρατικές ρουτίνες, καθώς και αποτελέσματα που καθοδηγούνται από μια 

κοινή ανησυχία για τα ίδια τα αποτελέσματα. Αυτή η διάσταση συσχετίστηκε με 

τον βαθμό ομοιογένειας της κουλτούρας: σε οργανισμούς προσανατολισμένους 

προς τα αποτελέσματα, όλοι αντιλαμβανόταν τις πρακτικές τους με τον ίδιο 

τρόπο, ενώ σε οργανισμούς προσανατολισμένους στη διαδικασία, υπήρχαν 

τεράστιες διαφορές στην αντίληψη μεταξύ διαφορετικών επιπέδων και τμημάτων 

εντός του ίδιου του οργανισμού. Ο βαθμός ομοιογένειας μιας κουλτούρας είναι 

ένα μέτρο της «δύναμης» της: οι ισχυρές κουλτούρες είναι περισσότερο 

προσανατολισμένες προς τα αποτελέσματα. 

2. Προσανατολισμός στην εργασία έναντι προσανατολισμού προς τους 

εργαζομένους. Ο προσανατολισμός προς την εργασία αναλαμβάνει μόνο την 

ευθύνη για την απόδοση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. Αντίθετα, μία 

κουλτούρα με προσανατολισμό προς το ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει ευρεία 

ευθύνη για την ευημερία των μελών του οργανισμού. Στο επίπεδο των 

μεμονωμένων managers, η διάκριση μεταξύ προσανατολισμού στην εργασία και 

προσανατολισμού των εργαζομένων έχει διαδοθεί από τη σχάρα πλέγματος των 

Blake και Mouton το 1964 που απεικονίζεται στο Σχήμα 2 (Σαΐτης, 2008, σελ. 

13). Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε δύο διαστάσεις: α) στο ενδιαφέρον για την 

παραγωγή και β) στο ενδιαφέρον για το προσωπικό του οργανισμού. Ο 

προσανατολισμός που θα υιοθετηθεί από έναν οργανισμό οφείλεται σε μεγάλο 
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βαθμό σε ιστορικούς παράγοντες, όπως η φιλοσοφία των ιδρυτών της και η 

παρουσία ή απουσία στην πρόσφατη ιστορία της οικονομικής κρίσης με 

συλλογικές απολύσεις. 

 

Σχήμα 2. Διοικητή σχάρα των Blake-Mouton 

3. Επαγγελματισμός έναντι κοινοτισμού. Στην πρώτη περίπτωση, τα (συνήθως 

υψηλά μορφωμένα) μέλη του οργανισμού προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στη 

βάση του επαγγέλματός τους. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση τα μέλη 

προσδιορίζουν την ταυτότητά τους στη βάση του οργανισμού για τον οποίον 

εργάζονται. Έτσι, υπάρχει η διάκριση μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού 

πλαισίου αναφοράς. 

4. Ανοικτά συστήματα έναντι κλειστών συστημάτων. Αυτή η διάσταση αναφέρεται 

στο στυλ εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και στην ευκολία με την οποία 

γίνονται δεκτοί οι νεοδιοριζόμενοι. Αυτή είναι η μόνη από τις έξι διαστάσεις για 

τις οποίες διαπιστώθηκε συστηματική διαφορά ανάμεσα σε διάφορες χώρες, κάτι 

το οποίο καταδεικνύει ότι οι οργανωτικές κουλτούρες εμπεριέχουν επίσης 

στοιχεία από τις εθνικές πολιτισμικές διαφορές. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ TOMEA 

13 

5. Στενός έλεγχος έναντι χαλαρού ελέγχου. Αυτή η διάσταση αφορά το βαθμό 

τυπικότητας και ακρίβειας στο πλαίσιο του οργανισμού και αποτελεί εν μέρει 

συνάρτηση της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στον οργανισμό. 

6. Πραγματιστικός έναντι κανονιστικός τρόπος προσανατολισμού στον πελάτη. Η 

τελευταία διάσταση περιγράφει τον επικρατούμενο τρόπο (ευέλικτο ή άκαμπτο) 

αντιμετώπισης του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, ιδίως τους πελάτες. Οι 

οργανισμοί που εμπλέκονται στην εφαρμογή νόμων και κανόνων είναι 

περισσότερο πιθανό να βρεθούν προς την κανονιστική (άκαμπτη) πλευρά.  

Συνολικά, η οργανωσιακή κουλτούρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενική 

λειτουργία ενός οργανισμού. Είναι μια σημαντική παράμετρος της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Πρώτον, η οργανωτική κουλτούρα βοηθά τα 

μέλη μιας οργάνωσης να αποκτήσουν μια αίσθηση ταυτότητας. Οι εργαζόμενοι 

καταλαβαίνουν ότι ανήκουν σε έναν "οργανισμό-κοινότητα" που έχει ορισμένες αξίες, 

πεποιθήσεις και ιδεολογία. Έτσι, έχουν την αίσθηση δέσμευσης σε κάτι μεγαλύτερο από 

το ατομικό τους ενδιαφέρον / συμφέρον και καταλαβαίνουν ότι ο οργανισμός στον οποίο 

ανήκουν είναι διαφορετικός από άλλους. Επομένως, η οργανωσιακή κουλτούρα οδηγεί 

στο να διακρίνονται οι οργανισμοί μεταξύ τους Επίσης, η κουλτούρα χρησιμεύει ως ένας 

μηχανισμός λήψης και ελέγχου που καθοδηγεί και διαμορφώνει τις στάσεις και τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων, καθώς παρέχει στους εργαζομένους τους απαραίτητους 

κανόνες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο βοηθά στη 

συνοχή του οργανισμού (Alvesson, 2004; Massaras et al., 2014).  

2.2 Ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα 

Σύμφωνα με τους Schraeder et al. (2005), οι διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων 

οργανισμών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος που διαμορφώνουν τα όρια και τις προσδοκίες αυτών των 

οργανισμών. Η αναγνώριση των διαφορών στο εξωτερικό περιβάλλον είναι σημαντική 

δεδομένου ότι ο σχηματισμός της οργανωτικής κουλτούρας μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μια εσωτερική αντίδραση στις εξωτερικές επιταγές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι 

οργανισμοί του δημοσίου τομέα αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση για να προσαρμοστούν 

στις σημαντικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον τους. Οι managers σε οργανισμούς 

του δημοσίου τομέα πρέπει να βοηθούν τους υπαλλήλους τους να κατανοούν αυτές τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές και την επείγουσα ανάγκη για οργανωτική προσαρμογή τους. 
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Η αποτυχία να τροποποιηθεί η κουλτούρα των οργανισμών του δημοσίου τομέα για την 

καλύτερη προσαρμογή στις περιβαλλοντικές ανάγκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αδράνεια που θα μπορούσε να διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και του ιδιωτικού 

κόσμου (πολίτες και επιχειρήσεις) σε αυτούς τους οργανισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό σε μια εποχή που το περιβάλλον των οργανισμών του δημοσίου  τομέα γίνεται 

όλο και περισσότερο σαν το περιβάλλον των ιδιωτικών οργανισμών. Αυτό ίσως να εξηγεί 

γιατί οι δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πιέσεις για να υιοθετήσουν τεχνικές 

διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Παρά τις αυξανόμενες 

ομοιότητες μεταξύ των περιβαλλόντων οργανώσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα, εξακολουθούν να υπάρχουν ποικίλες συγκεκριμένες, θεμελιώδεις διαφορές στο 

επιχειρησιακό και πολιτιστικό επίπεδο αυτών των οργανώσεων.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του δημοσίου τομέα είναι ότι οι οργανισμοί αυτοί 

απευθύνονται σε διάφορα μέρη (π.χ. πολίτες, επιχειρήσεις, άλλοι δημόσιοι οργανισμοί) 

και ως εκ τούτου ενδιαφέρονται μόνο για ορισμένες διαστάσεις των αποτελεσμάτων και 

τα συμφέροντά τους δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Αυτή η διαπίστωση σχετίζεται με ένα 

άλλο θεμελιώδες ζήτημα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, τα αποτελέσματά του, 

ιδίως καθώς οι στόχοι του δεν είναι τόσο ξεκάθαροι, όπως η μεγιστοποίηση του κέρδους 

στην περίπτωση ενός ιδιωτικού οργανισμού (Karlsson, 2008). 

Οι δημόσιοι οργανισμοί στοχεύουν στην προώθηση της γενικής κοινωνικής ευημερίας 

(Burgess και Ratto, 2003). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αποστολή τους είναι 

περισσότερο ευρύτερης εμβέλειας και έχει βαθύτερη επίδραση σε σύγκριση με τον 

ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, η φύση των δημοσίων υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται στους 

υπαλλήλους τους, οι οποίοι είναι περισσότερο αλτρουιστικοί σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (Wright, 2003) και συνεπώς δεν υποκινούνται τόσο 

εύκολα από οικονομικά κίνητρα, όπως στην περίπτωση του ιδιωτικού τομέα (Karlsson, 

2008; Murray, 2008). Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα έχουν ένα πολύ σαφέστερο 

πλαίσιο αποφάσεων: τη μεγιστοποίηση της αξίας. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά αρκετά 

δύσκολη την παρακίνηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργαζομένων 

(Burgess και Ratto, 2003; Wright, 2003). Αυτό συνδέεται με το πρόβλημα της μέτρησης 

των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω (Burgess και Ratto, 2003), αλλά και με 

την έλλειψη της αυτονομίας των δημοσίων οργανισμών, συγκριτικά με τους ιδιωτικούς 

οργανισμούς (Karlsson, 2008).  
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής βεμπεριανής προσέγγισης 

Καταμερισμός της εργασίας Οι θέσεις δομούνται σε δέσμες απλών αλγοριθμικών ενεργειών που 

εκτελούνται από μέλη της οργάνωσης κατά αποδοτικό και παραγωγικό 

τρόπο 

Διοικητική ιεραρχία (θέσεων εργασίας) Οι θέσεις δομούνται κατά ιεραρχικά στρώματα έτσι ώστε τα χαμηλότερα να 

υπάγονται και διοικητικά να ελέγχονται από τις ανώτερες βαθμίδες 

Κανονισμοί, εγκύκλιοι, διαταγές Τυποποίηση ενεργειών μέσα από κανονισμούς εγγράφως διατυπωμένους 

Κριτήρια επιλογής προσωπικού και προαγωγών Περιορισμός του «φαβοριτισμού» 

(favoritism) μέσα από τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης 

Απρόσωπες σχέσεις Κανονισμοί και μηχανισμοί ελέγχου που αποκλείουν τις διαπροσωπικές 

παρεμβάσεις 

Το διοικητικό στέλεχος ως διακριτή οντότητα από 

τον επιχειρηματία / ιδιοκτήτη 

Τα διοικητικά στελέχη είναι επαγγελµατίες παρά ιδιοκτήτες της οργάνωσης 

που διοικούν. Αµείβονται για τις υπηρεσίες τους και επιδιώκουν εξελικτική 

σταδιοδροµία στην οργάνωση 
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Επιπρόσθετα, αυτό συνδέεται συχνά με το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ ποσότητας και 

ποιότητας. Ενώ οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών, συχνά η ποιότητα παραβλέπεται προς όφελος της μείωσης του κόστους 

λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το δίλλημα μπροστά στο οποίο 

βρίσκονται οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα σχετίζεται με το αν θα παράσχουν 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες, ή αν θα επιλέξουν την παροχή υπηρεσιών 

σε ένα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, αλλά με χαμηλότερη ποιότητα (Edvarsson και 

Enquist, 2006). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας 

χαρακτηρίζεται από ένα γραφειοκρατικό σύστημα λειτουργίας, στο πλαίσιο του 

συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης. Συγκεντρωτικό ονομάζεται το σύστημα όπου «τα 

κεντρικά όργανα του κράτους ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε ολόκληρη τη 

γεωγραφική ενότητα του κράτους» (Ψυχάρης και Σιμάτου, 2003, σ. 648). Αυτό το 

συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του 

γραφειοκρατικού μηχανισμού που αναπτύχθηκε από τον Weber. Τα χαρακτηριστικά της 

γραφειοκρατικής βεμπεριανής προσέγγισης στη διοίκηση απεικονίζει ο Πίνακας 2 

(Μπουρής, 2008, σ. 45).  

Το σύστημα αυτό, που ονομάζεται βεμπεριανό από τον Weber, βασίζεται στην ιδέα ότι 

ένα γραφειοκρατικό σύστημα έχει την ικανότητα να επιτύχει τον πιο υψηλό βαθμό 

απόδοσης (Brown et al., 2003). Σύμφωνα με τον Κέφη (2003), η γραφειοκρατία βάσει 

της βεμπεριανής ανάλυσης διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Εξειδίκευση και καταμερισμός της εργασίας από τους εργαζομένους, αλλά και 

προσανατολισμός προς την καριέρα και την επαγγελματική ανέλιξη από μέρους 

των στελεχών 

 Λειτουργία με βάση την προσκόλληση σε συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις 

που ρυθμίζουν τη διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών και των καθηκόντων 

 Ιεραρχική δομή οργάνωσης (πυραμίδα) βάσει της ιεράρχησης καθηκόντων, 

συγκεντρωτισμός, αφοσίωση στην αρχή της ενότητας της εντολής που συνδέεται 

με την από πάνω προς τα κάτω ροή πληροφοριών. 
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 Απρόσωπος χαρακτήρας της οργάνωσης στη βάση γενικών και εθιμοτυπικών 

κανόνων, χωρίς να δίνεται έμφαση στη διαπροσωπική επαφή, καθώς θεωρείται 

ότι οδηγεί στη μείωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων 

Πίνακας 3. Αδυναμίες πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης 
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Πίνακας 4. Βασικές αρχές Δημόσιας Διοίκησης 
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Στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016 που εξέδωσε το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφέρονται 

τα δομικά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Αν και αυτές 

οι αδυναμίες αφορούσαν το 2013-2014, πολλά από αυτά τα προβλήματα συνεχίσουν να 

υφίστανται και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 3 (Εθνική Στρατηγική για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016) αποτυπώνει τις αδυναμίες του όλου πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί 

πως στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές αρχές 

της δημόσιας διοίκησης, τις οποίες περιγράφει ο Πίνακας 4.  

Συνολικά, ένας δημόσιος οργανισμός χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία προσδιορισμού 

με σαφή τρόπο των στόχων και των σκοπών του, καθώς και από τη δυσκολία μέτρησης 

των αποτελεσμάτων του, από τον αλτρουισμό των εργαζομένων που οδηγεί σε δυσκολία 

υποκίνησης και παρακολούθησής τους. το γραφειοκρατικό περιβάλλον εντός του οποίου 

λειτουργούν οι δημόσιοι οργανισμοί έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εύκολα 

διαθέσιμα μέτρα απόδοσης, με αποτέλεσμα, η απόδοση να μετριέται σε συγκεντρωτικό 

επίπεδο και όχι σε μεμονωμένο επίπεδο. 

2.3 Η κουλτούρα στους δημόσιους οργανισμούς 

Η οργανωτική κουλτούρα αναγνωρίζεται ως κρίσιμο συστατικό της οργανωτικής 

αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, το δημοφιλές μοντέλο αριστείας για τη διαχείριση της 

κουλτούρας στους ιδιωτικούς οργανισμούς είναι ακατάλληλο για πολλούς οργανισμούς 

του δημοσίου τομέα (Gunaraja, Venkatramaraju και Brindha, 2014). Αυτό ισχύει εξαιτίας 

της ιδιαίτερης φύσης που χαρακτηρίζει τους δημόσιους οργανισμούς, στη βάση των 

χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι οργανισμοί που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα χαρακτηρίζονται από σημαντικές 

διαφορές στην οργανωτική τους κουλτούρα, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση 

των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές αξίες, 

ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητάς τους, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν επίσης ένα 

σύνολο κοινών αξιών για όλες τις οργανωσιακές κουλτούρες. Η οργανωσιακή κουλτούρα 

στους δημόσιους οργανισμούς περιλαμβάνει όλα τα διακριτικά πνευματικά, υλικά και 

συναισθηματικά χαρακτηριστικά που συνεπάγονται το τρόπος σκέψης, ο τρόπος με τον 

οποίον αισθάνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και από την προσωπικότητά τους, που 
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εκδηλώνονται στις διαδικασίες εργασίας που καθορίζουν σημαντικά την αποστολή και 

τους θεμελιώδεις στόχους των δημόσιων οργανισμών. Παράλληλα, η κουλτούρα ενός 

δημόσιου οργανισμού ελέγχει όλες τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των 

μελών του (Rus και Rusu, 2015). 

Οι Gunaraja et al. (2014) αναφέρονται σε διάφορα μοντέλα κουλτούρας που μπορούν να 

βρουν εφαρμογή στην περίπτωση του δημοσίου τομέα. Το πρώτο είναι το μοντέλο του 

ελέγχου της κουλτούρας, που περιορίζεται στην επιβολή μιας κουλτούρας σε ένα 

εργατικό δυναμικό που στερείται συγκρούσεων στη βάση των υπο-κουλτούρων του 

οργανισμού. Ενώ το μοντέλο ελέγχου της κουλτούρας δίνει έμφαση στη σημασία της 

κουλτούρας για καλύτερη διαχείριση, η μετέπειτα έρευνα έχει άλλα μοντέλα 

οργανωσιακής κουλτούρας, τα οποία είναι πιο συνεπή με τις αξίες και την ηθική του 

επαγγελματισμού και της χρηστής διοίκησης, όπως στην περίπτωση του δημοσίου τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν τα εξής τρία μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας για τον 

δημόσιο τομέα: το μοντέλο της υπο-κουλτούρας, το επαγγελματικό-διαχειριστικό 

πολυπολιτισμικό και το μοντέλο δημόσιας υπηρεσίας ή δημοσίου συμφέροντος. Αυτά τα 

μοντέλα αναγνωρίζουν στην οικοδόμηση κουλτούρας στρατηγικές που προδιαγράφουν 

μία βαθιά ριζωμένη κουλτούρα και ότι οι υποκουλτούρες επηρεάζουν τους οργανισμούς 

με διάφορους, όχι απαραίτητα αρνητικούς τρόπους. 

Επίσης, στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, μπορεί να έχουν εφαρμογή και άλλα 

τέσσερα μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας, τα οποία περιγράφονται από τους Bradley 

και Parker (2001), στη βάση του μοντέλου ανταγωνιστικών αξιών (Competing Values 

Framework). Τα μοντέλα αυτά βασίζονται σε τέσσερις διαστάσεις: η πρώτη διαχωρίζει 

μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και η δεύτερη μεταξύ ελέγχου και 

ευελιξίας. Αυτές οι διαστάσεις αποτελούν τους δύο άξονες του μοντέλου ανταγωνιστικών 

αξιών που απεικονίζεται στο Σχήμα 3 (Bradley και Parker, 2001, σ. 6). Οι οργανισμοί με 

εσωτερική εστίαση υπογραμμίζουν την ολοκλήρωση, τη διαχείριση πληροφοριών και 

την επικοινωνία, ενώ οι οργανισμοί με εξωτερική εστίαση υπογραμμίζουν την ανάπτυξη, 

την απόκτηση πόρων και την αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Σχετικά με τη 

δεύτερη διάσταση, οι οργανισμοί με επίκεντρο τον έλεγχο τονίζουν τη σταθερότητα και 

τη συνοχή, ενώ οι οργανισμοί με επίκεντρο την ευελιξία υπογραμμίζουν την 

προσαρμοστικότητα και τον αυθορμητισμό. Τέσσερα μοντέλα παρέχονται από αυτές τις 

δύο διαστάσεις: Ανθρώπινες σχέσεις (εσωτερικό και ευέλικτο). Εσωτερική διαδικασία 
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(εσωτερικό και έλεγχος). Ανοικτά συστήματα (εξωτερικό και ευέλικτο) και Ορθολογικός 

στόχος (έλεγχος και εξωτερικό). 

 

Σχήμα 3. Το πλαίσιο ανταγωνιστικών αξιών της οργανωσιακής κουλτούρας 

Το μοντέλο της εσωτερικής διαδικασίας περιλαμβάνει έλεγχο / εσωτερική εστίαση στην 

οποία η διαχείριση πληροφοριών και η επικοινωνία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

σταθερότητας και ελέγχου. Αυτό το μοντέλο αναφέρεται επίσης ως "ιεραρχική 

κουλτούρα" επειδή περιλαμβάνει την επιβολή κανόνων, συμμόρφωσης και προσοχής σε 

τεχνικά θέματα. Το μοντέλο της εσωτερικής διαδικασίας αντικατοπτρίζει σαφέστερα το 

παραδοσιακό θεωρητικό μοντέλο γραφειοκρατίας και δημόσιας διοίκησης που βασίζεται 

σε επίσημους κανόνες και διαδικασίες ως μηχανισμούς ελέγχου. 

Το μοντέλο ανοιχτών συστημάτων περιλαμβάνει μια ευελιξία / εξωτερική εστίαση στην 

οποία η ετοιμότητα και η προσαρμοστικότητα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

ανάπτυξης, απόκτησης πόρων και εξωτερικής υποστήριξης. Αυτό το μοντέλο έχει επίσης 

αναφερθεί ως αναπτυξιακή κουλτούρα επειδή συνδέεται με καινοτόμους ηγέτες με 

όραμα που διατηρούν επίσης έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι οργανισμοί αυτοί 
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είναι δυναμικοί, οι ηγέτες τους αναλαμβάνουν ρίσκα και οι οργανωτικές ανταμοιβές 

συνδέονται με την ατομική πρωτοβουλία. 

Το μοντέλο των ανθρώπινων σχέσεων περιλαμβάνει μια ευελιξία / εσωτερική εστίαση 

στην οποία χρησιμοποιούνται η κατάρτιση και η ευρύτερη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

για την επίτευξη της συνοχής και του ηθικού των εργαζομένων. Αυτό το μοντέλο 

οργανωτικής νοοτροπίας έχει επίσης αναφερθεί ως "ομάδα κουλτούρας" επειδή 

συνδέεται με την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή μέσω της ομαδικής εργασίας. Οι 

διευθυντές σε οργανισμούς αυτού του τύπου επιδιώκουν να ενθαρρύνουν και να 

καθοδηγούν τους υπαλλήλους. 

Το μοντέλο ορθολογικού στόχου συνεπάγεται έλεγχο / εξωτερική εστίαση στην οποία ο 

σχεδιασμός και ο καθορισμός στόχων χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Αυτό το μοντέλο οργανωτικής νοοτροπίας 

αναφέρεται ως μια ορθολογική κουλτούρα λόγω της έμφασης που δίνει στα 

αποτελέσματα και την εκπλήρωση στόχων. Οι οργανισμοί αυτού του τύπου είναι 

προσανατολισμένοι προς την παραγωγή και οι managers οργανώνουν τους εργαζομένους 

στην επιδίωξη καθορισμένων στόχων και σκοπών και οι ανταμοιβές συνδέονται με τα 

αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα της διαμοίρασης της γνώσης στον δημόσιο 

τομέα. Προκειμένου να εξεταστεί αυτή η διαδικασία στην αρχή προσδιορίζεται 

εννοιολογικά η γνώση, ενώ εξετάζεται και η διαχείριση της γνώσης, καθώς η διαμοίραση 

της γνώσης αποτελεί μέρος της. Η διαμοίραση της γνώσης εξετάζεται όχι μόνο μεταξύ 

ενός δημόσιου οργανισμού, αλλά και μεταξύ διαφόρων δημοσίων οργανισμών, 

συνιστώντας τα διεθνή δίκτυα διαμοίρασης γνώσης. 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της γνώσης 

Η γνώση είναι μια ευρεία και διφορούμενη έννοια και οι βασικές υποθέσεις σχετικά με 

τη γνώση διαφέρουν μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών. Οι γνώσεις καλύπτουν την 

ικανότητα ερμηνείας, αξιολόγησης και εξαγωγής συμπερασμάτων από τη συλλογή 

δεδομένων και πληροφοριών (Alvesson, 2004). Παρά το γεγονός ότι η γνώση και κυρίως 

η διαχείριση της γνώσης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος από τους οργανισμούς σήμερα, υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας της 

έλλειψης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της γνώσης (Moradi et al., 2012). Οι Moradi et 

al. (2012) αναφέρουν πως στη βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί τρεις διαφορετικές 

εννοιολογικές περιοχές όσον αφορά στην έννοια της γνώσης: (α) η γνώση ως 

αντικείμενο, (β) η γνώση ως κάτι που υπάρχει στο μυαλό των ατόμων και (γ) η γνώση ως 

κοινωνικά κατασκευασμένη έννοια.  

Σύμφωνα με την πρώτη διάσταση, η αντίληψη της γνώσης ως αντικειμένου υποθέτει ότι 

η γνώση υπάρχει έξω από τα άτομα. Στην πραγματικότητα, η διάσταση αυτή περιορίζει 

τη γνώση σε πληροφορίες, τα οποία είναι δεδομένα που έχουν σχεδιαστεί σε μια 

περίσταση που ισχύει για τον χρήστη. Κατά συνέπεια, η διαχείριση της γνώσης στην 

πραγματικότητα αποτελείται από τη διαχείριση πληροφοριών. Το πρόβλημα με μία 

τέτοια προσέγγιση, όμως, είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις αξίες και τις ανάγκες των 

μελών ενός οργανισμού. Οι βάσεις δεδομένων και τα άλλα μέσα αποθήκευσης θα 

χρησιμοποιηθούν απλώς αν έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικά από τους ίδιους τους χρήστες. 

Ορισμένοι αμφισβητούν ότι οι οργανωσιακές κουλτούρες, οι ατομικές και ομαδικές 

προτιμήσεις, οι εργασιακές πρακτικές και οι συμβολικές ιδιότητες ενός μέσου 
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διαδραματίζουν τουλάχιστον έναν τόσο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της επιλογής 

των μέσων ενημέρωσης ως τεχνολογικών ιδιοτήτων του μέσου (Moradi et al., 2012). 

Η δεύτερη διάσταση είναι η γνωστική προοπτική, που αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

επιστημολογική άποψη στο χώρο της διαχείρισης της γνώσης, βάσει της οποίας τα μέλη 

ενός οργανισμού χρησιμοποιούν γνωστικές διαδικασίες για να μετατρέψουν τις 

πληροφορίες σε γνώση. Η γνώση, που παράγεται μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, 

επικεντρώνεται σε μια συζήτηση μεταξύ σιωπηρής και ρητής γνώσης. Η σιωπηρή γνώση 

αναφέρεται στη γνώση που έχουν τα άτομα, είναι προσωπική, τυποποιείται αρκετά 

δύσκολα και συνήθως θεωρείται δεδομένη. Αντίθετα, η ρητή γνώση μπορεί να μεταδοθεί 

με τη μορφή επιχειρησιακών δεδομένων, εγχειριδίων, καθώς εκφράζεται με λέξεις και 

αριθμούς. Από αυτή την άποψη, το πρόβλημα στη διαχείριση της γνώσης έγκειται στη 

μετατροπή της σιωπηρής (ατομικής) γνώσης σε ρητή (οργανωσιακή) (Μιχιώτης, 2007, 

Moradi et al., 2012). Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως, όταν η γνώση αποξενωθεί από 

την ατομική εμπειρία που έχει αποδώσει την έννοια της, γίνεται πληροφόρηση (Moradi 

et al., 2012). Η πράξη, αλλά και τέχνη παράλληλα, της μετατροπής της προσωπικής σε 

οργανωσιακή γνώση έχει οδηγήσει στην αλλαγή του όρου ‘διαχείριση γνώσης’ σε 

‘συμμετοχή στη γνώση’, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή οδηγεί στην παροχή αξίας, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4 (Μιχιώτης, 2007, σελ. 5) 

 

Σχήμα 4. Η συμμετοχή στη γνώση και η πρόσδοση αξίας 

Η τελευταία θεώρηση της γνώσης είναι στη βάση της κοινωνικής προοπτικής, όπου η 

γνώση είναι κοινωνικά κατασκευασμένη. Η κοινωνική προοπτική θεωρεί ότι η γνώση 

πρέπει να οικοδομηθεί κοινωνικά, καθώς ομάδες ατόμων απασχολούνται σε ομιλίες και 

δράσεις για κοινά καθήκοντα ή προβλήματα. Αντίθετα, οι δύο προηγουμένως 

προαναφερθείσες προοπτικές της γνώσης αγνοούν τις κοινωνικές διαδικασίες και τείνουν 
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να βασίζονται στην τεχνολογία όρασης ως μέσο για την επιτυχή διαχείριση της γνώσης. 

Παρ’ όλα αυτά, η σημασία της κοινωνικής διάστασης στη διαχείριση της γνώσης 

υποστηρίζεται από πολυάριθμες μελέτες που έχουν οδηγηθεί σε αντιφατικά 

αποτελέσματα για τη χρήση των ίδιων τεχνολογικών εργαλείων: τα δίκτυα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ανταλλαγής γνώσεων. Επομένως, οποιοδήποτε επιχείρημα της γνώσης 

σε οργανωσιακούς χώρους χωρίς ρητή αναφορά στο πλαίσιο της κουλτούρας είναι 

πιθανό να είναι παραπλανητικό. Εντός του πλαισίου αυτού, η οργανωσιακή κουλτούρα 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα οργανωτικά μέλη κατανέμουν το νόημα στη γνώση 

(Moradi et al., 2012).  

3.2 Διαχείριση της γνώσης και πόροι της διαδικασίας 

3.2.1 Η διαδικασία της διαχείρισης της γνώσης 

Η εννοιολογική προσέγγιση της διαχείρισης της γνώσης βασίζεται στην έννοια που θα 

αποδοθεί στον όρο ‘γνώση’. Για παράδειγμα, οι Moradi et al. (2012) δέχονται την έννοια 

της γνώσης ως κοινωνικά κατασκευασμένη, βάσει της οποίας η γνώση κατασκευάζεται 

καθώς ομάδες ατόμων αλληλοεπιδρούν σχετικά με κοινά καθήκοντα ή προβλήματα. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός της διαχείρισης της γνώσης υπογραμμίζει τις κοινωνικές 

διαδικασίες και όχι τις τεχνολογίες που συχνά αποσκοπούν σε μια προσπάθεια 

υποστήριξης ή διευκόλυνσης τέτοιων διαδικασιών. Κατά συνέπεια, οι συγγραφείς 

αναφέρουν πως ένας οργανισμός μάθησης αποτελεί ένα σύστημα δράσεων, συμβόλων, 

παραγόντων και διαδικασιών που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να μετασχηματίζει την 

πληροφορία σε αξιόλογη γνώση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη μακροπρόθεσμη 

προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού και ο οποίος λειτουργεί στη βάση τεσσάρων 

λειτουργιών: προσαρμογή (περιβάλλον), επίτευξη στόχου (δράση / ανάκλαση), 

ολοκλήρωση (διάδοση) και κατάσταση (σημασία και μνήμη). Συνεπώς, η διαχείριση της 

γνώσης ορίζεται ως το σύνολο των δράσεων που συνδέονται με τις τέσσερις συλλογικές 

λειτουργίες, δηλαδή την περιβαλλοντική διερεύνηση, τη δημιουργία γνώσεων, την 

ανταλλαγή γνώσεων και την οργανωσιακή μνήμη. Η οπτική αυτή των Moradi et al. 

(2012) υιοθετεί μια προοπτική κοινωνικής δράσης. Επιτρέπει την ιδέα της οργανωσιακής 

μάθησης ως συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών και επεξεργασίας γνώσης, θέτοντας 

στο επίκεντρο τις διεργασίες που σχετίζονται με τις πληροφορίες και τις γνώσεις που 

συμβαίνουν στη διασύνδεση περιβάλλοντος, δράσης / ανάκλασης και υποσυστήματος 

διάχυσης της γνώσης.  
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Δύο τάσεις στη δημόσια διοίκηση υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης ισχυρής 

ικανότητας διαχείρισης γνώσης σε δημόσιους οργανισμούς (Pee και Kankanhalli, 2016). 

Η πρώτη είναι η αυξανόμενη κρίση στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε πολλούς δημόσιους 

οργανισμούς λόγω της μείωσης, της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, κάτι το οποίο 

απαιτεί την αποτελεσματική καταγραφή της γνώσης για την ελαχιστοποίηση της 

απώλειας γνώσεων. Για παράδειγμα, η μαζική συνταξιοδότηση των baby boomers έχει 

οδηγήσει στη μείωση της κρίσιμης γνώσης (π.χ. γνώση υπηρεσιών και λειτουργιών που 

παρέχονται από εξειδικευμένες ομάδες και μονάδες), της γνώσης διαδικασιών, 

διαδικασιών και πολιτικών χειρισμών ειδικών καθηκόντων και της γνώσης της 

λειτουργίας εντός της γραφειοκρατίας για την επίτευξη ταχέων αποτελεσμάτων. Η 

τακτική συλλογή γνώσεων μπορεί να διατηρήσει το πνευματικό κεφάλαιο, να 

διευκολύνει την κατάρτιση νέων υπαλλήλων και την αφομοίωση της οργανωσιακής 

μνήμης και με τον τρόπο αυτό να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές στη λειτουργία των 

δημοσίων οργανισμών, αλλά και να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο από την αποχώρηση 

των εργαζομένων. 

Δεύτερον, καθώς οι δημόσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την 

τεχνολογία της πληροφορίας για να συνεργάζονται μεταξύ τους, υπάρχει μεγαλύτερη 

ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών ικανοτήτων για την ανταλλαγή, την εφαρμογή και τη 

δημιουργία γνώσεων. Για παράδειγμα, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα 

διακρατικά δίκτυα γνώσης δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

πέρα από τα εθνικά σύνορα και τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων σε κρίσιμα 

παγκόσμια θέματα. Η επιτυχία αυτών των δικτύων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ικανότητες των συμμετεχόντων οργανισμών να μοιράζονται και να εφαρμόζουν 

πολύτιμες γνώσεις. Τα δίκτυα αυτά επιταχύνουν επίσης τη ροή και την παραγωγή 

γνώσεων εντός και μεταξύ των οργανισμών, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση 

της ικανότητας διαμοίρασης και γενικά διαχείρισης της γνώσης ενός οργανισμού (Pee 

και Kankanhalli, 2016). 

3.2.2 Βασικοί πόροι για τη διαχείριση της γνώσης 

Διάφοροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τους παράγοντες εκείνους που είναι απαραίτητοι 

για την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης. Οι Pee και Kankanhalli (2016) 

αναφέρονται στην έρευνά τους σε έξι βασικούς πόρους, οι οποίοι αναλύονται αμέσως 

παρακάτω. 
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1. Η τεχνολογία είναι ένας φυσικός πόρος διαχείρισης γνώσης που αναφέρεται στη 

διαθεσιμότητα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών που διευκολύνει τη 

συλλογή, την κοινή χρήση, την εφαρμογή και τη δημιουργία γνώσης. Η 

τεχνολογία αποτελεί τον βασικό παράγοντα της διαχείρισης γνώσης και οι 

σύγχρονες πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης περιλαμβάνουν συνήθως την 

εφαρμογή τεχνολογιών όπως ηλεκτρονικές αποθήκες γνώσης, καταλόγους 

εμπειρογνωμόνων και φόρουμ συζήτησης. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει μια 

εικονική πλατφόρμα για τη διαχείριση γνώσης και να παράσχει αποδοτικότητα 

με τρόπο που δεν είναι εύκολο να υποκατασταθεί από άλλους φυσικούς πόρους. 

2. Ο δεύτερος φυσικός πόρος της διαχείρισης γνώσης είναι η επένδυση σε μη 

τεχνολογία πληροφορικής και αναφέρεται σε χρηματοδοτικές επενδύσεις που δεν 

σχετίζονται με την τεχνολογία για την προώθηση διαχείρισης γνώσης, όπως 

ανταμοιβές, κατάρτιση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι 

ανταμοιβές μπορούν να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να μοιραστούν τη 

γνώση, ενώ η κατάρτιση και η υποστήριξη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι 

έχουν τις σχετικές δεξιότητες για να συμμετάσχουν στη διαχείριση γνώσης. 

3. Η οργανωσιακή δομή είναι ένας οργανωτικός πόρος που σχετίζεται με την 

επίσημη κατανομή των ρόλων εργασίας και τους διοικητικούς μηχανισμούς για 

τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των εργασιών. Η οργανωτική δομή υπαγορεύει 

τους επίσημους διαύλους μέσω των οποίων οι ροές γνώσης σε μια οργάνωση και 

μια άκαμπτη δομή μπορούν να εμποδίσουν τη ροή της γνώσης. 

4. Η ανώτατη διοίκηση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η ανώτερη διοίκηση ενός 

οργανισμού υποστηρίζει την υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης 

γνώσης, που μπορεί να δώσει την ώθηση στους υπαλλήλους να συμμετάσχουν 

στη διαχείριση γνώσης. 

5. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένας ανθρώπινος πόρος που αναφέρεται στο 

άθροισμα των πραγματικών και δυνητικών πόρων που ενσωματώνονται μέσα, 

διαμέσου και προέρχονται από το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων σε έναν 

οργανισμό. Βασικές πτυχές του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η κοινή κατανόηση, 

η εμπιστοσύνη, ο κανόνας της συνεργασίας, ο κανόνας της αμοιβαιότητας και η 

ταύτιση. Η διαπροσωπική σχέση είναι ένας βασικός δίαυλος μέσω του οποίου η 

γνώση μεταφέρεται στους υπαλλήλους, επίσημα ή ανεπίσημα.  

6. Ένας τελευταίος ανθρώπινος πόρος σημαντικός για τη διαχείριση γνώσης είναι η 

εμπειρία εργασίας, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο και το φάσμα των γνώσεων 
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και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η βαθιά και ποικίλη εμπειρία είναι ένας 

κρίσιμος παράγοντας παραγωγής που καθορίζει την επιτυχία της διαχείρισης 

γνώσης. 

Αναφερόμενοι στους παράγοντες εκείνους που είναι απαραίτητοι για τη διαμοίραση της 

γνώσης, οι Ajmal, Kekäle και Koskinen (2009) αναφέρουν ορισμένους μηχανισμούς 

διαμοίρασης της γνώσης. Οι μηχανισμοί διαμοίρασης γνώσεων μπορούν να 

ταξινομηθούν σε επίσημους, ανεπίσημους, ενσωμάτωσης, ερμηνείας, εφαρμογής και 

τεχνογνωσίας. Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαμοίραση των γνώσεων σε 

έναν οργανισμό, οι μηχανισμοί διαμοίρασης είναι το μέσο με το οποίο τα άτομα έχουν 

πρόσβαση στις γνώσεις και τις πληροφορίες από άλλες πηγές εκτός των δικών τους. Ο 

Πίνακας 5 (Ajmal et al., 2009, σελ. 365) απεικονίζει τις τρεις βασικές μορφές 

τεχνογνωσίας, οι οποίες μπορούν επίσης να ονομάζονται επίπεδα γνώσης.  

Εκτός των παραπάνω επιπέδων γνώσεων που επιδρούν στη διαμοίραση της γνώσης, ο 

Boh (2007, όπως αναφέρεται στους Ajmal et al., 2009) παρουσιάζει ένα πλαίσιο που 

ταξινομεί τους μηχανισμούς διαμοίρασης της γνώσης που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις 

που βασίζονται σε τεχνολογικά προγράμματα. Το πλαίσιο αυτό περιγράφει διαφορετικές 

διαστάσεις μηχανισμών ανταλλαγής γνώσεων, όπως εξατομίκευση έναντι 

κωδικοποίησης και εξατομίκευση έναντι θεσμοποίησης. Οι μηχανισμοί εξατομίκευσης 

θεωρούνται συχνά πιο ad hoc και ανεπίσημοι, ενώ οι μηχανισμοί κωδικοποίησης 

θεωρούνται επίσημοι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων. Η εξατομίκευση έναντι της θεσμοποίησης διακρίνει μεταξύ μηχανισμών που 

επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Η 

διάσταση θεσμοποίησης περιγράφει τις τακτικές κοινωνικοποίησης που είναι συλλογικές 

και επίσημες όσον αφορά τα πλαίσια στα οποία οι οργανώσεις παρέχουν πληροφορίες 

στους νεοεισερχόμενους. Η διάσταση εξατομίκευσης, από την άλλη πλευρά, περιγράφει 

τις τακτικές κοινωνικοποίησης που είναι ατομικές και ανεπίσημες. Το Σχήμα 5 (Ajmal et 

al., 2009, σελ. 366) απεικονίζει αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις των μηχανισμών 

διαμοίρασης γνώσεων.  
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Πίνακας 5. Μορφές τεχνογνωσίας 

 Επίπεδο γνώσης Χαρακτηριστικά  

Know-what Καθορίζει τη δράση που πρέπει να ακολουθηθεί όταν 

παρουσιάζεται ένα σύνολο ερεθισμάτων. Για 

παράδειγμα, ένας πωλητής που έχει εκπαιδευτεί για να 

μάθει ποιο προϊόν είναι καταλληλότερο για διάφορες 

καταστάσεις και συνεπώς θα επιλέξει ανάλογα με μια 

συγκεκριμένη κατάσταση. 

Λιγότερο εξελιγμένη ποικιλία 

Εύκολο στην εφαρμογή 

Ενσωματωμένο σε πολλά συστήματα υπολογιστών 

Know-how Γνωρίζει το άτομο πώς να αποφασίσει για μια 

κατάλληλη απάντηση βασισμένη σε μια διαγνωστική 

διαδικασία. Επιτρέπει σε έναν επαγγελματία να 

καθορίσει ποια δράση είναι καλύτερη. 

Εξελιγμένη ποικιλία 

Δεν είναι εύκολο στην εφαρμογή 

Know-why Περιλαμβάνει την κατανόηση μιας υποκείμενης θεωρίας 

ή / και μιας σειράς εμπειριών που περιλαμβάνει πολλές 

περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων και εξαιρέσεις από τους 

κανόνες και τη συμβατική σοφία ενός επαγγέλματος 

Η πιο εξελιγμένη ποικιλία 

Δεν είναι εύκολο στην εφαρμογή 
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Σχήμα 5. Διαστάσεις μηχανισμών διαμοίρασης γνώσης 

3.3 Ιδιαιτερότητες της διαμοίρασης γνώσης στον δημόσιο τομέα 

Η ικανότητα της διαμοίρασης της γνώσης των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει μια 

πιθανή πηγή για ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς. Η 

βασική δραστηριότητα ενός οργανισμού που θέλει να δημιουργήσει νέες γνώσεις είναι 

να καταστήσει τη γνώση προσβάσιμη σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Η διαμοίραση της 

γνώσης είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία οι εργαζόμενοι μεταφέρουν σιωπηρές 

και σαφείς γνώσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες γνώσεις προκειμένου να 

μετατρέψουν την ατομική γνώση σε οργανωσιακή γνώση (Alvesson, 2004; Chen, Lin και 

Yen, 2014).  
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Η διαμοίραση της γνώσης μπορεί να έχει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η 

‘μονοκατευθυντική’, δηλαδή η διαμοίραση της γνώσης είναι μία ενέργεια μιας 

κατεύθυνσης, η οποία μετακινείται από τον φορέα παροχής γνώσεων σε έναν παραλήπτη 

της γνώσης. Στην περίπτωση αυτή, η διαμοίραση της γνώσης αποτελεί μία συμπεριφορά 

ανταλλαγής γνώσεων που είναι ένα σύνολο ατομικών συμπεριφορών που περιλαμβάνουν 

τη διανομή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που σχετίζονται με την εργασία με άλλα 

μέλη της οργάνωσης, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού. Η δεύτερη είναι η αμφίδρομη, που αναφέρεται στην αμφίδρομη ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ του φορέα παροχής γνώσεων και του παραλήπτη της γνώσης. Στην 

περίπτωση αυτή, η διαμοίραση της γνώσης είναι η διαδικασία όπου τα άτομα 

ανταλλάσσουν αμοιβαία τις έμμεσες και σαφείς γνώσεις τους και δημιουργούν από 

κοινού νέες γνώσεις. Η κοινή χρήση περιλαμβάνει δύο κεντρικές διαδικασίες, δηλαδή τη 

διάχυση της γνώσης και τη συλλογή της γνώσης (Tangaraja, Rasdi, Ismail και Abu 

Samah, 2015). 

Με βάση τη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των ατόμων εξαρτάται από την κοινωνική αλληλεπίδραση που είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λήψη αποφάσεων (Islam et al., 2015). Καθώς δεν 

εμπίπτει στους σκοπούς αυτής της εργασίας η ανάλυση του όρου ‘κοινωνικό κεφάλαιο’, 

θα αναλυθεί συνοπτικά αυτός ο όρος. Σύμφωνα με τους Τσούνη και Σαράφη (2016), δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο ‘κοινωνικό κεφάλαιο’, παρ’ όλο που 

κατά καιρούς διάφοροι θεωρητικοί (π.χ. οικονομολόγοι) έχουν ασχοληθεί με αυτόν. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Bourdieu, «το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί το 

σύνολο των πραγματικών ή συμβολικών πόρων οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά 

δίκτυα, που διατηρούνται στο χρόνο και συσχετίζονται με εν πολλοίς θεσμοθετημένες 

σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης. Στη βάση αυτής της ερμηνείας, το 

κοινωνικό κεφάλαιο αντανακλά τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που αποκομίζουν 

τα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά δίκτυα ή ομάδες, στο βαθμό που τηρούν ορισμένους 

βασικούς κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν στο εσωτερικό αυτών των ομάδων» 

(Τσούνης και Σαράφης, 2016, σελ. 146). 

Σύμφωνα με τον Coleman, το κοινωνικό κεφάλαιο «ορίζεται από τη λειτουργία που 

επιτελεί. Δεν συνιστά μια ενιαία οντότητα, αλλά μια ποικιλία οντοτήτων με δυο κοινά 

χαρακτηριστικά: αποτελούνται από κάποια κοινωνική δομή και διευκολύνουν τις 

ενέργειες των ατόμων που υπάγονται σε αυτά, είτε είναι ξεχωριστά άτομα είτε 
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συλλογικοί φορείς. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, γίνεται κατανοητό πως το κοινωνικό 

κεφάλαιο αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και όχι σε υλικά αγαθά, που είναι 

εύκολα μετρήσιμα (όπως οι υπόλοιπες μορφές κεφαλαίου), γεγονός που καθιστά 

δύσκολη την καταγραφή του» (Τσούνης και Σαράφης, 2016, σελ. 147). 

Τόσο ο Bourdieu όσο και ο Coleman θεωρούν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ένα 

ατομικό αγαθό, ενώ αντίθετα ο Putnam το θεωρεί ως συλλογικό και ορίζει το κοινωνικό 

κεφάλαιο ως «ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αφορούν στην ύπαρξη δικτύων στην 

κοινότητα (community networks), στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (civic 

engagement), στην καλλιέργεια ισχυρής τοπικής ταυτότητας (civic identity), καθώς και 

στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας ή 

της κοινότητας. Η ύπαρξη όλων αυτών των στοιχείων προάγει τη συλλογική 

αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι τα μέλη μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

μιας κατάστασης χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά ως 

σύνολο, παρά ως ξεχωριστά άτομα» (Τσούνης και Σαράφης, 2016, σελ. 148).  

Επομένως, το κοινωνικό κεφάλαιο, παρ’ όλο που δε διέπεται από ένα συγκεκριμένο 

ορισμό, επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών και συνεπώς μορφών-διακρίσεων. Στη βάση 

των όσων αναφέρουν διάφοροι ερευνητές, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να οριστεί στη 

βάση δικτύων ανταλλαγής γνώσεων, στάσεων-πεποιθήσεων-συμπεριφορών, σε ατομικό 

ή συλλογικό επίπεδο, καθώς και ανάμεσα σε ισότιμες ομάδες ή ομάδες με διαφορετική 

ιεραρχική δομή. Ο Πίνακας 6 (Τσούνης και Σαράφης, 2016, σελ. 155) αποτυπώνει τις 

διαφορετικές μορφές του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Επιπρόσθετα, η διαμοίραση της γνώσης αναγνωρίζεται σήμερα ως ύψιστης σημασίας για 

την υποστήριξη της οργανωσιακής μάθησης. Ένας οργανισμός που συνεχώς αυξάνει τις 

γνώσεις του είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες του 

οργανωτικού περιβάλλοντος, όπως τη δυναμική της αγοράς, τους οικονομικούς κύκλους, 

την τεχνολογική κλιμάκωση και τις κοινωνικές ανάγκες, και ως εκ τούτου παραμένει 

ανταγωνιστικός και βιώσιμος (Almeida και Soares, 2014). 
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Πίνακας 6. Μορφές - Διακρίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου 

Επίπεδα Χαρακτηριστικά  

Δομικό Δίκτυα, θεσμοί, κανόνες και διαδικασίες, που συνιστούν εξωτερικά παρατηρούμενες κοινωνικές κατασκευές 

Γνωστικό Κοινωνικές στάσεις, κοινές αξίες, αποδεκτές συμπεριφορές, που συνιστούν κατά βάση υποκειμενικά και άυλα 

στοιχεία 

Επίσημο Νόρμες, διαδικασίες, κρατικές υπηρεσίες, οργανώσεις και προγράμματα, όπου η συμμετοχή πραγματοποιείται σε 

επίσημα θεσμοθετημένες οργανώσεις και δραστηριότητες 

Άτυπο Στάσεις πεποιθήσεις, συμπεριφορές και μορφές συνεργασίας, για τις οποίες δεν απαιτείται η θεσμική κατοχύρωση 

των δικτύων 

Ατομικό Ατομικό χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί σε ατομικό επίπεδο 

Συλλογικό Δομικό χαρακτηριστικό της κοινότητας που μπορεί να μετρηθεί μόνο σε συλλογικό επίπεδο 

Οριζόντιο Δεσμοί και δομές ανάμεσα σε ισότιμες ομάδες 

Κάθετο Δεσμοί και δομές που αφορούν σε ομάδες με ιεραρχική δομή 

Δεσμευτικό Αντανακλά στενούς δεσμούς ανάμεσα σε μέλη ομογενών ομάδων και είναι προσανατολισμένο στο εσωτερικό αυτών 

των ομάδων 

Συνδετικό Περιγράφει σχέσεις ατόμων ανάμεσα σε ετερογενείς ομάδες και έχει συλλογικό προσανατολισμό 

Ενωτικό Αναφέρεται σε σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή ατόμων, στις οποίες διαμεσολαβεί κάποια ιεραρχική δομή ή 

σχέση εξουσίας 

Θετικό Σχέσεις, οικονομικές και κοινωνικές, που τις διακατέχει η αμοιβαιότητα και οδηγούν σε συναλλαγές με θετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο 

Αρνητικό Σχέσεις άτυπου συνήθως χαρακτήρα που εντοπίζονται σε προστατευτικές συντεχνίες επιφέροντας αρνητικές 

κοινωνικές επιπτώσεις 
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Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, η διαχείριση της γνώσης αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο που καλούνται 

οι δημόσιοι φορείς να επιλύσουν μέσω της συνεργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η 

γνώση να κυκλοφορεί και να μοιράζεται, ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλους τους 

δημοσίους οργανισμούς που συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα δίκτυα διαμοίρασης της 

γνώσης αποτελούν κρίσιμο σημείο επιτυχίας στη διάχυση της γνώσης μεταξύ διαφόρων 

οργανισμών (Dawes et al., 2012). Η διαμοίραση γνώσεων μεταξύ οργανισμών αποτελεί 

ένα στρατηγικό μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ένα ταχέως 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανταλλαγή γνώσεων αναφέρεται στην αξιοποίηση των 

πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ διαφόρων εταίρων. Η διαμοίραση γνώσεων είναι ένα 

μοτίβο δια-οργανωσιακής αλληλεπίδρασης και επιτρέπει σε έναν οργανισμό να 

επεκτείνει τους πόρους του, να παράσχει προϊόντα ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να 

ανιχνεύσει νέες ευκαιρίες και να αποκομίσει οφέλη σε ένα πολύ ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Το κίνητρο για την ανάπτυξη διεξοδικών, δια-

οργανωσιακών συμμαχιών και συνεργασίας είναι πραγματικά απαραίτητο για τη 

συγκέντρωση ενός τέτοιου δικτύου προστιθέμενης αξίας (Chen et al., 2014).  

Τα δίκτυα αυτά μπορεί να είναι κάθετης ή οριζόντιας δομής. Ο κύριος στόχος των 

κάθετων δικτύων είναι η εναρμόνιση των εθνικών και υπερεθνικών κανόνων μέσω 

διαφορετικών τρόπων επιβολής, ενώ τα οριζόντια δίκτυα βασίζονται στην ανταλλαγή 

γνώσεων και πληροφοριών για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάπτυξης 

και συμμόρφωσης με παγκόσμιους κανόνες και πολιτικές. Τα κάθετα κυβερνητικά 

δίκτυα είναι η παραδοσιακή μορφή, αλλά τα οριζόντια δίκτυα είναι η συνήθης δομή για 

τη σύνδεση σημαντικών φορέων. Αυτά τα δίκτυα περιλαμβάνουν οργανωτικές μονάδες 

σε διαφορετικές χώρες κάτω από το επίπεδο του κράτους. Μπορούν να εμπλέκουν άτομα 

υψηλού υπουργικού επιπέδου που ανταποκρίνονται άμεσα στις εθνικές πολιτικές 

διαδικασίες, καθώς και ρυθμιστικές αρχές και εμπειρογνώμονες σε θέσεις χαμηλότερου 

επιπέδου. Δεδομένης της συμμετοχής φορέων από διάφορα διοικητικά επίπεδα, τα δίκτυα 

τείνουν να είναι λιγότερο επίσημα και πιο ευέλικτα από ότι είναι δυνατό όταν εργάζονται 

σε επίσημους διαύλους. Κατά συνέπεια, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και 

γνώσεων μπορεί να είναι πιο πλούσια, αλλά μπορεί επίσης να είναι πιο περίπλοκη, καθώς 

μπορεί να περιέχει διαφορετικούς τύπους περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των 

γνώσεων, των πληροφοριών και της τεχνολογίας) που ανταλλάσσονται με διάφορους 
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τρόπους πέραν των εθνικών συνόρων και μεταξύ ατόμων, ομάδων και οργανισμών 

(Dawes et al., 2012).  

Στη βάση των ανωτέρω, οι Dawes et al. (2012), θεωρούν τα διεθνή δίκτυα διαμοίρασης 

γνώσης ως πολυδιάστατα οργανωτικά φαινόμενα αλληλεξαρτώμενων συνιστωσών, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, κοινωνικών, οργανωτικών και τεχνικών 

διαστάσεων που επηρεάζουν την απόδοση των δημοσίων οργανισμών. Η ανταλλαγή 

γνώσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών που εμφανίζεται σε αυτά τα δίκτυα είναι μια 

διαδικασία που ξεδιπλώνεται με τη συνεργασία και τη μάθηση ως δύο διαδικασίες 

διευκόλυνσης. Αυτές οι αλληλοσυνδεόμενες διαδικασίες και η διεθνή τους 

διαθεσιμότητα δίνουν στα δίκτυα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά τους: α) διασχίζουν τα 

εθνικά σύνορα και μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο κυβερνητικούς όσο και μη 

κυβερνητικούς παράγοντες, β) περιλαμβάνουν ποικίλα είδη γνώσεων και περιεχομένου 

πληροφοριών, γ) οι διαδικασίες ανταλλαγής και εκμάθησης είναι αμφίδρομες και δ) 

λειτουργούν σε υπο-εθνικό επίπεδο και ως εκ τούτου επηρεάζονται, αλλά δεν ελέγχονται, 

στενά από τους αντίστοιχους νομοθέτες ή στελέχη των συμμετεχόντων οργανισμών. Οι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες ή συνθήκες που επηρεάζουν τους φορείς που 

συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο μπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

είναι το πλαίσιο πληροφόρησης και γνώσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τα κύρια 

χαρακτηριστικά των γνώσεων και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (π.χ. τύπος 

γνώσεων, αξία, εμπιστευτικότητα, ευαισθησία, δυνατότητα σύγκρισης). Το δεύτερο είναι 

το οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο ενσωματώνει τις δομές, τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς των εμπλεκομένων οργανισμών (π.χ. στόχους και συμφέροντα 

συμμετεχόντων, εμπιστοσύνη ανάμεσα στους φορείς, οργανωσιακή δέσμευση, αντίληψη 

κινδύνου, αντίληψη οφελών και κόστους, ιεραρχικές δομές, οργανωσιακή κουλτούρα, 

οργανωσιακές διαδικασίες και ρυθμίσεις). Το τελευταίο είναι το εθνικό πλαίσιο, το οποίο 

αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην κουλτούρα και σε πολιτικά συστήματα (π.χ. νόμους 

και πολιτικές, πολιτική υποστήριξη, γεωγραφική τοποθεσία, γλώσσα).  

Ο τομέας της δημόσιας διοίκησης λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου, για λόγους 

δημοσίων συμφερόντων, ενθαρρύνεται ευρέως η διαφάνεια και το μεγαλύτερο μέρος της 

γνώσης είναι ευρέως προσβάσιμο Οι δημόσιοι οργανισμοί γενικά ανησυχούν λιγότερο 

από τους ιδιωτικούς για το εμπορικό απόρρητο και άλλες σημαντικές πληροφορίες που 

διαρρέουν στους ανταγωνιστές εάν εφαρμόζουν αποθετήρια διαχείρισης γνώσης. Εκτός 

των παραπάνω, η αίσθηση του κοινωνικού συμφέροντος αποτελεί κίνητρο για την 
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ανταλλαγή γνώσεων στον δημόσιο τομέα και αυτό μπορεί να μην υπάρχει στον ιδιωτικό 

τομέα. Σε αντίθεση με τους εργαζομένους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι περισσότεροι 

δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν ισχυρό κίνητρο για κέρδη. Αντιθέτως, οι θέσεις εργασίας 

τους είναι αφιερωμένες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και του κοινού. Για το λόγο αυτό, 

υποστηρίζεται πως, η ανταλλαγή πληροφοριών ήταν ίσως ο πυρήνας της διαδικασίας 

διαχείρισης της γνώσης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Η διαμοίραση γνώσεων 

μπορεί να προωθηθεί μόνο με την αντιστάθμιση της απώλειας εξουσίας με την 

αποκάλυψη πληροφοριών που χρειάζονται άλλοι. Η λειτουργία του δημοσίου τομέα 

επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινωνική αλληλεπίδραση και σε αυτό το πλαίσιο 

αναγνωρίζεται η ανάγκη διαχείρισης της γνώσης για τη μείωση του κόστους και τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης, ο 

τομέας της δημόσιας διοίκησης εξαρτάται περισσότερο από τον ιδιωτικό τομέα από τις 

προσεγγίσεις που βασίζονται στον άνθρωπο, όπως φόρουμ, άτυπες ομάδες συζήτησης 

κ.λπ., για τη διάδοση της γνώσης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ωστόσο, η έμφαση στην 

διοίκηση και τον έλεγχο στη δομή των περισσότερων κυβερνήσεων μπορεί να εμποδίσει 

την ελεύθερη ροή πληροφοριών, όπως και η έλλειψη ενός αποκεντρωμένου στυλ ηγεσίας 

που είναι κρίσιμο για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαμοίρασης της γνώσης 

(Boateng και Agyemang, 2015). 

Συνολικά, η διαμοίραση γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων σε έναν οργανισμό θεωρείται 

ευρέως ως ένα κρίσιμο στοιχείο της επιτυχίας και της βιωσιμότητας του εκάστοτε 

οργανισμού. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, η διαμοίραση γνώσεων είναι μια διαδικασία 

ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

εντός ενός τμήματος ή ενός οργανισμού. Επίσης, αποτελεί μία δραστηριότητα για το πώς 

τα μέλη ενός οργανισμού ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους για να βελτιώσουν την 

οργανωτική ικανότητα μάθησης, να τονώσουν τη δημιουργία νέων γνώσεων και, τελικά, 

να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ως εκ τούτου, η διαμοίραση γνώσεων είναι 

σημαντική για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός οργανισμού, 

αλλά και τη δημιουργία μίας μαθησιακής κοινότητας εντός του οργανισμού, στο πλαίσιο 

της οργανωσιακής μάθησης. Αυτό ισχύει διότι η διαμοίραση γνώσεων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την ικανότητα ενός οργανισμού να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. εργαζομένων, πελατών).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Το κεφάλαιο αυτό κάνει μία προσπάθεια να συνδέσει τις δύο κύριες έννοιες αυτής της 

μελέτης: την οργανωσιακή κουλτούρα και τη διαμοίραση της γνώσης. Αρχικά, 

εξετάζεται συνοπτικά η σχέση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της διαχείρισης 

της γνώσης, ούτως ώστε να γίνει πιο κατανοητό το πώς η οργανωσιακή κουλτούρα 

επηρεάζει τη διαμοίραση της γνώσης σε έναν δημόσιο οργανισμό. Εν συνεχεία, 

εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που επιτρέπουν, διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τη 

διαμοίραση της γνώσης σε έναν δημόσιο οργανισμό και πώς αυτοί οι παράγοντες 

σχετίζονται με την κουλτούρα που επικρατεί σε έναν οργανισμό.  

4.1 Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση της γνώσης 

Οι Moradi et al. (2012) αναφέρουν ορισμένες θεωρητικές και γενικά υποτιθέμενες 

σχέσεις μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και των οργανωσιακών αποτελεσμάτων 

που σχετίζονται και με τη διαχείριση της γνώσης: 

1. Κανένα είδος κουλτούρας δεν είναι το καλύτερο για όλες τις περιβαλλοντικές 

καταστάσεις. Η διαπίστωση αυτή συνδέει την κουλτούρα άμεσα με τη λειτουργία 

προσαρμογής που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί για να επιβιώσουν. Αυτό 

συνδέεται με τη διερεύνηση του περιβάλλοντος που αποτελεί επί μέρους 

λειτουργία στη διαχείριση της γνώσης στο πλαίσιο της τελευταίας ως κοινωνικά 

κατασκευασμένης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

2. Η αλλαγή στους οργανισμούς απαιτεί τη θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών και 

δομών. Αυτό συνδέεται με την επί μέρους λειτουργία της δράσης και της 

λειτουργίας της ολοκλήρωσης, ενώ επιπλέον αντιπροσωπεύεται από το 

υποσύστημα διάδοσης / διάχυσης, το οποίο συντονίζει στοιχεία του συστήματος 

εκμάθησης. 

Στην έρευνά τους, οι Ajmal et al. (2009) βρήκαν αναφορικά με τη σχέση οργανωσιακής 

κουλτούρας και διαμοίρασης γνώσης τα κάτωθι: 

 Η γνώση θεωρείται μία σημαντική συνιστώσα για την απόδοση ενός οργανισμού 

και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επομένως, προκειμένου να μοιράζονται 

συστηματικά τη γνώση που δημιουργείται σε έναν οργανισμό, τα έργα και οι 
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διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή τη γνώση θα πρέπει να διαχειρίζονται 

αναλυτικά. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρξει συστηματική εφαρμογή των 

πρακτικών κοινής γνώσης που υποστηρίζονται και προστατεύονται από την 

κουλτούρα του οργανισμού. Από αυτό προκύπτει ότι στην εφαρμογή των 

πρακτικών διαμοίρασης γνώσεων, μια σημαντική ανησυχία είναι η 

καταλληλότητα και η αρμονία της οργανωσιακής κουλτούρας για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων ανταλλαγής γνώσεων. 

 Η ικανότητα των μελών της ομάδας να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις στο πλαίσιο ενός οργανισμού είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχουν προκλήσεις για τα μέσα ανταλλαγής γνώσεων που χρησιμοποιούνται 

και τη διατηρημένη οργανωτική ανταγωνιστικότητα.  

 Είναι απαραίτητο να εξεταστεί η οργανωσιακή κουλτούρα κατά τη διερεύνηση 

της διαμοίρασης γνώσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή η γνώση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις ανθρώπινες αξίες. Για να αναπτυχθεί μια κουλτούρα 

ανταλλαγής γνώσεων που προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα, η 

διοίκηση θα πρέπει να ενθαρρύνει συμπεριφορές που είναι λιγότερο επικίνδυνες, 

όπως ο πειραματισμός και η εξερεύνηση. Η ανοικτή επικοινωνία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στις επιτυχημένες πρακτικές ανταλλαγής γνώσεων. 

Παρομοίως, οι Boateng και Agyemang (2015) υποστηρίζουν και αυτοί με τη σειρά τους 

πως, η οργανωσιακή κουλτούρα διαδραματίζει βασικό ρόλο ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα μοιράζονται τη γνώση σε ένα οργανωτικό πλαίσιο. Χρησιμοποιώντας τον 

δείκτη κουλτούρας του Hofstede, οι Boateng και Agyemang (2015) διερευνούν τον ρόλο 

που διαδραματίζει η κουλτούρα στη διαμοίραση γνώσεων εντός ενός οργανισμού. Ο 

δείκτης αυτός αποτελείται από τις εξής παραμέτρους: α) ατομικισμός / συλλογικότητα, 

β) αρρενωπότητα και θηλυκότητα, γ) απόσταση εξουσίας και δ) αποφυγή αβεβαιότητας 

 Ατομικισμός / Συλλογικότητα: Τα μέλη που υιοθετούν μία ατομικιστική 

κουλτούρα χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας 

πληροφοριών και κατασκευής γνώσεων από τα μέλη που διέπονται από 

συλλογικότητα. Ο ατομικισμός αντανακλά τις ανησυχίες των ατόμων με βάση τη 

δική τους ευημερία έναντι της ευημερίας του συνόλου και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων να είναι πολύ χαλαροί. Τα άτομα με 

ατομικιστική κουλτούρα καθοδηγούνται γενικά από το ατομικό συμφέρον και όχι 
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από το συμφέρον του οργανισμού. Ο ατομικισμός ενθαρρύνει τον άνθρωπο να 

γίνει ανεξάρτητος από τους άλλους και να ανακαλύψει και να εκφράσει τις 

μοναδικές ιδιότητές του.  

Συνήθως, υπάρχει μια προδιάθεση για τα άτομα να χρησιμοποιούν τη γνώση ως 

πηγή εξουσίας για προσωπικό όφελος και όχι ως οργανωσιακό πόρο. Τα 

περισσότερα στελέχη βλέπουν την κριτική γνώση ως πηγή εξουσίας, ως 

πλεονέκτημα ή ως εγγύηση για συνεχή απασχόληση και διστάζουν να την 

μοιραστούν χωρίς ισχυρά προσωπικά κίνητρα. Επομένως, ο ατομικισμός έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στη στάση απέναντι στην ανταλλαγή γνώσεων. Σε ένα 

ατομικό περιβάλλον υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη και συνεπώς ελάχιστη ή 

καθόλου ανταλλαγή γνώσεων, ειδικά όταν μπορεί να εντοπιστεί το προσωπικό 

συμφέρον. Οι ατομικιστές, οι οποίοι δεν έχουν ισχυρές διασυνδέσεις με τις 

ομάδες, ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τη γνώση ακόμη και 

μέσα στις άμεσες αρμοδιότητες εργασίας τους. Από την άλλη, οι οργανισμοί που 

λειτουργούν στη βάση της συλλογικότητας ενισχύουν την έννοια της ομαδικής 

και της κοινωνικής ένταξης και όχι του αποκλεισμού. Λειτουργούν με την έννοια 

ότι το συμφέρον του ατόμου υποτάσσεται στο συμφέρον της κοινωνίας. Κατά 

συνέπεια, ο κολεκτιβισμός θεωρείται ως η υποταγή των προσωπικών στόχων σε 

εκείνους της ομάδας που έχουν σημασία για την κοινή χρήση και την αρμονία. Ο 

κολεκτιβισμός ενθαρρύνει τη συνεργασία που προάγει την παραγωγή και τη 

διάδοση γνώσεων με άλλα άτομα εντός ενός οργανισμού.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της αλληλεξάρτησης, όσο ισχυρότερο είναι το πολιτιστικό 

πλαίσιο που υποστηρίζει τη φιλία και την ευγενική συμπεριφορά, τόσο πιο πιθανό 

είναι τα μέλη της ομάδας να μοιράζονται πρόθυμα πόρους, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης. Η εμπιστοσύνη πρέπει να εδραιωθεί πριν από 

την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ομάδων σε ένα κολεκτιβιστικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται τα μέλη των οργανισμών με μία 

τέτοια κουλτούρα να τείνουν να είναι ανοιχτά και πρόθυμα να μοιραστούν τις 

γνώσεις τους με μέλη της ομάδας τους, αλλά θα μπορούσαν να είναι έντονα 

δυσαρεστημένοι με τη διαδικασία αυτή με μέλη εκτός ομάδας. Αυτό θα πρέπει να 

προσεχθεί, για παράδειγμα, στη διαδικασία διαμοίρασης της γνώσης με άτομα 

από άλλους οργανισμούς. 
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 Απόσταση ισχύος: Η απόσταση ισχύος βασίζεται στην αντίληψη των 

ανισοτήτων από μέρους των μελών ενός οργανισμού.  

Η μικρή απόσταση εξουσίας υποστηρίζει μια συμμετοχική προσέγγιση 

στη λήψη αποφάσεων. Σε περιπτώσεις μικρής απόστασης εξουσίας, 

υπάρχει η προθυμία παροχής συμβουλών αντί της επιβολής της θέλησης 

από μέρους της εξουσίας, επιτρέποντας την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών. 

Οι καταστάσεις μεγάλης απόστασης εξουσίας υποστηρίζουν μια 

αυταρχική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης 

μίας τέτοιας κουλτούρας, εκείνοι που έχουν ισχύ υιοθετούν μια 

πατερναλιστική προσέγγιση σε όσους δεν έχουν εξουσία, βλέποντας τους 

τελευταίους ως υφισταμένους τους παρά ως ίσους. Η μικρή απόσταση 

ισχύος που μειώνει το χάσμα μεταξύ του προϊσταμένου / ηγέτη και των 

υφισταμένων έχει θετική επίδραση στη διαδικασία διαμοίρασης γνώσεων. 

Αντίθετα, στην περίπτωση μεγάλης απόστασης, οι ροές πληροφοριών 

περιορίζονται συνήθως από τη δομή της ιεραρχίας, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει στον αποκλεισμό των εργαζομένων χαμηλότερου επιπέδου από 

την πρόσβαση σε ορισμένες μορφές πληροφοριών που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν εμπόδια για την ανταλλαγή γνώσεων.  

Η κατάσταση απόστασης με χαμηλή ισχύ προωθεί την εμπιστοσύνη και 

την ανταλλαγή γνώσεων με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, με μια κατάσταση 

απόστασης μεγάλης ισχύος, η ανταλλαγή γνώσεων πραγματοποιείται 

μόνο όταν απαιτείται χαμηλή εμπιστοσύνη. Η ισχύς και η κατάσταση 

καθορίζουν τα κίνητρα των ανθρώπων να μοιράζονται και την 

κατεύθυνση των ροών γνώσης. Οι κρατικές υπηρεσίες είναι συνήθως 

ιεραρχικές και γραφειοκρατικές οργανώσεις που δυσχεραίνουν την 

ανταλλαγή γνώσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνονται απρόθυμοι να 

μοιραστούν τη γνώση επειδή πιστεύουν ότι η γνώση είναι δύναμη. 

 

 Αποφυγή αβεβαιότητας: Η αποφυγή αβεβαιότητας μπορεί να οριστεί ως 

ο βαθμός στον οποίο τα μέλη ενός οργανισμού αισθάνονται ότι 

απειλούνται από αβέβαιες ή άγνωστες καταστάσεις. Η αποφυγή 

αβεβαιότητας είναι η απροθυμία αντιμετώπισης της ασάφειας και 

σχετίζεται άμεσα με την προθυμία να αγκαλιάσει κάποιος την αλλαγή. Η 
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αλλαγή περιλαμβάνει ένα "άλμα πίστης" γνωρίζοντας ότι το μέλλον είναι 

απρόβλεπτο. Η αποφυγή αβεβαιότητας αναγνωρίζει ότι είναι δυνατά 

διάφορα αποτελέσματα.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποφυγή αβεβαιότητας μπορεί να είναι 

ισχυρή και να αντικατοπτρίζει μια απροθυμία υιοθέτησης της αλλαγής και 

ανάληψης του κινδύνου. Σε άλλες περιπτώσεις, η αβεβαιότητα είναι 

πολύτιμη. Η διάσταση του χαμηλού βαθμού αβεβαιότητας δημιουργεί 

άτυπα δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 

μελών ενός οργανισμού. Το περιβάλλον αποφυγής χαμηλής αβεβαιότητας 

φέρει μεγάλη εμπιστοσύνη και αναμενόμενη ανταλλαγή γνώσεων. 

Ωστόσο, με την ανταλλαγή γνώσεων για την αποφυγή του υψηλού 

κινδύνου αβεβαιότητας, η χαμηλή εμπιστοσύνη και η ανταλλαγή γνώσεων 

πρέπει να ενισχυθούν με κανονισμούς και οδηγίες. 

 

 Αρρενωπότητα / θηλυκότητα: Η αρρενωπότητα / θηλυκότητα είναι η προθυμία 

να προωθηθούν οι κοινωνικές αξίες.  

Σε μία κουλτούρα που τείνει προς την αρρενωπότητα, υπάρχει προτίμηση για 

βεβαιότητα. Δίδεται προτεραιότητα στα αποτελέσματα και οι ανταμοιβές 

βασίζονται στη φιλοδοξία και την ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, σε μία 

κουλτούρα που κυριαρχεί η θηλυκότητα, η βεβαιότητα υποβαθμίζεται και οι 

διαφορές επιλύονται μέσω συμβιβασμού και διαπραγμάτευσης. Αντί να 

υιοθετηθεί μια προσέγγιση "ο νικητής τα παίρνει όλα", υποστηρίζεται ότι και τα 

δύο μέρη μπορούν να κερδίσουν και να προωθήσουν τη συνεργασία, κάτι το 

οποίο οδηγεί τα μέλη ενός οργανισμού να αισθανθούν ασφάλεια και να έχουν 

προθυμία διαμοίρασης της γνώσης.  

Σε μία κουλτούρα με υψηλή αρρενωπότητα μπορεί να υπάρχει λιγότερη 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, εάν η 

ανταγωνιστικότητα είναι ατομική βάση. Μία διάσταση αρρενωπότητας 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών ενός οργανισμού, 

με αποτέλεσμα η γνώση να συσσωρεύεται ή να κρύβεται εξαιτίας του 

ανταγωνισμού, χωρίς να αντιλαμβάνεται την ανταλλαγή γνώσεων ως βασική αξία 

σε όλα τα μέλη του οργανισμού. 

Αναφορικά με τη σχέση οργανωσιακής κουλτούρας και διαμοίρασης της γνώσης, ο de 

Jong (2010) πρότεινε ένα μοντέλο που βασίζεται στους εξής παράγοντες: αλήθεια και 
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ορθολογισμός, χωροχρονικότητα, υποκίνηση, σταθερότητα έναντι αλλαγής, 

προσανατολισμός στην εργασία και τους συναδέλφους, απομόνωση έναντι συνεργασίας, 

έλεγχος, συντονισμός και υπευθυνότητα, καθώς και εσωτερική ή / και εξωτερική εστίαση 

και προσανατολισμός. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 6 (de Jong, 2010, σ. 

38). 

 

 

Σχήμα 6. Σχέση οργανωσιακής κουλτούρας και διαμοίρασης γνώσεων 

Σύμφωνα με τους Islam et al. (2015), η διαμοίραση γνώσεων μέσα σε έναν οργανισμό 

είναι μια πράξη διαβίβασης των οργανωτικών γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων, έτσι 

ώστε να μπορούν να λάβουν συγκεκριμένες ενέργειες. Ωστόσο, το κίνητρο της 

ανταλλαγής γνώσεων δεν είναι απλό και κατά συνέπεια υποστηρίζεται ότι η ανταλλαγή 

γνώσεων θα είναι μεγαλύτερη για τους εργαζόμενους που ενθαρρύνονται, αξιολογούνται 

και επιβραβεύονται, αλλά και στην περίπτωση που κάνουν χρήση της αντίστοιχης 

τεχνολογίας. Από την άποψη αυτή, υποστηρίζεται ότι η ηγεσία, η οργανωτική δομή, η 

τεχνολογία, ως παράγοντες της οργανωσιακής κουλτούρας, αποτελούν κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας για την ανταλλαγή γνώσεων. Παρομοίως, υποστηρίζεται από τους 

Ajmail et al. (2009) πως οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αντίληψης των εργαζομένων 

σχετικά με την κουλτούρα διαμοίρασης γνώσης σε έναν οργανισμό είναι η τεχνολογία, 

μία θετική κουλτούρα αλληλοεπίδρασης και η υποστήριξη από μέρους της διοίκησης. 
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Ένα ενδιαφέρον μοντέλο σχετικά με τη σχέση οργανωσιακής κουλτούρας και 

διαμοίρασης της γνώσης μπορεί να αναπτυχθεί στη βάση του μοντέλου της 

οργανωσιακής κουλτούρας των Gupta και Govindarajan (2000). Οι συγγραφείς 

υπογράμμισαν πως η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από έξι βασικά συστατικά 

στοιχεία, τα οποία αναπτύσσονται αμέσως παρακάτω: 

1. Οργανωσιακή δομή 

2. Συστήματα τεχνολογίας 

3. Διαδικασίες 

4. Ηγεσία 

5. Σύστημα ανταμοιβής 

6. Επικοινωνία, υποκίνηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων (μελών του 

οργανισμού) 

Στη βάση αυτού του μοντέλου, αλλά και των όσων αναφέρονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, οι παράγοντες που οδηγούν στη διαμοίραση της γνώσης και που 

σχετίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα που θα αναπτυχθούν στην επόμενη ενότητα 

είναι οι παράγοντες εκείνοι που εμπίπτουν στο μοντέλο των Gupta και Govindarajan 

(2000). 

4.2 Παράγοντες που οδηγούν στη διαμοίραση της γνώσης και σχετίζονται με την 

οργανωσιακή κουλτούρα 

Καθοριστικός παράγοντας της διαμοίρασης γνώσεων είναι ο βαθμός στον οποίο τα μέλη 

έχουν ένα κοινό πλαίσιο για τη διάδοση της γνώσης, με τη μορφή ευρύτερων εμπειριών, 

λεξιλογίου ή ακαδημαϊκού υπόβαθρου. Αυτές οι έννοιες και οι αξίες καθορίζονται από 

τις βασικές υποθέσεις κάποιου, οι οποίες είναι τα δομικά στοιχεία της κουλτούρας. Η 

ανταλλαγή γνώσεων επηρεάζεται επίσης από τη δομή του οργανισμού. Πιο 

αποκλειστικά, επηρεάζεται αρνητικά από μια κάθετη ιεραρχική δομή και επηρεάζεται 

θετικά από ισχυρές ενδο-οργανωτικές σχέσεις. Τέλος, η οργανωσιακή μνήμη, η οποία 

είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την οργανωσιακή κουλτούρα, διευκολύνει τις διαδικασίες 

μάθησης μέσα στους οργανισμούς διασφαλίζοντας ότι αυτά που έχουν μάθει στον 

οργανισμό μπορούν να αποθηκευτούν, να μοιραστούν και να ενημερωθούν (Moradi et 

al., 2012). 
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Τα μέλη ενός οργανισμού μπορούν επίσης να μάθουν να μοιράζονται τη γνώση μέσω της 

κοινωνικής συμμετοχής, όπου τα άτομα δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους. Οι κοινότητες ορίζονται ως ομάδες ατόμων που 

δημιουργούν αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναπτύσσουν κοινές πεποιθήσεις όταν 

εργάζονται μαζί (Alvesson, 2004). Οι κοινωνικές σχέσεις είναι σημαντικές και συνεπώς 

οι σχέσεις εντός των κοινοτήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται τη γνώση. Η ανταλλαγή 

γνώσεων είναι συνήθως συνέπεια της δημιουργίας των κοινοτήτων, καθώς οι άνθρωποι 

που εργάζονται μαζί μοιράζονται και μεταφέρουν γνώση για να επιτύχουν έναν κοινό 

στόχο. Οι κοινότητες βασίζονται στη συμφωνία και τη δέσμευση από τη βάση προς την 

κορυφή, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν από εργαζομένους σε κατώτερα 

διοικητικά επίπεδα, χωρίς απαραίτητα να είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλιών από μέρους 

της διοίκησης (Alvesson, 2004).  

Από την παραπάνω θεώρηση προκύπτουν δύο βασικά σημεία. Πρώτον, οι σχέσεις 

συνεργασίας εντός των κοινοτήτων που δημιουργούνται εντός ενός οργανισμού ή μεταξύ 

διαφόρων οργανισμών μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν με τη δημιουργία 

κοινών στόχων. Οι κοινοί στόχοι αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο οι εταίροι έχουν 

κοινές πεποιθήσεις για το ποια συμπεριφορά, ποιοι στόχοι και ποιες πολιτικές είναι 

σημαντικές ή ασήμαντες, κατάλληλες ή ακατάλληλες και σωστές ή λανθασμένες. Οι 

στόχοι αυτοί λειτουργούν ως κανονιστικοί, διαχρονικοί και θεμελιώδεις οδηγοί 

συμπεριφοράς για να εξασφαλίσουν ότι οι διάφοροι σκοποί και τα συμφέροντα των 

μελών του δικτύου συγκλίνουν από άποψη συμπεριφορών και κοινών στόχων. Οι στόχοι 

αυτοί, επίσης, αυξάνουν την ικανότητα ενός οργανισμού να προβλέψει και να 

αξιολογήσει τα κίνητρα και τις προθέσεις άλλων οργανισμών. Οι κοινές επιδιώξεις 

αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη που διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνούς 

εμπιστοσύνης και σχέσεων μεταξύ των οργανισμών (Chen et al., 2014). 

Δεύτερον, τόσο οι συνεργατικές σχέσεις όσο και η εμπιστοσύνη μπορούν να θεωρηθούν 

ως παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της 

διαμοίρασης γνώσεων με προστιθέμενη αξία στα δίκτυα. Η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα 

σημαντική από την άποψη της διευκόλυνσης της διαμοίρασης γνώσεων για την ενίσχυση 

των επιδόσεων των οργανισμών σε διεθνές επίπεδο. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στην 

υποκειμενική πεποίθηση και την πρόβλεψη ότι οι συνεργαζόμενοι εταίροι σκοπεύουν να 
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εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και είναι η βάση πάνω στην οποία οι οργανισμοί 

διατηρούν συμμαχίες και διευκολύνουν την επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις. Με 

βάση την εμπιστοσύνη, οι εταίροι καθορίζουν την έκταση και τη φύση της διαμοίρασης 

γνώσεων (Chen et al., 2014).  

Κατά συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί πως η κουλτούρα ενός οργανισμού έχει μία 

σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά των μελών ενός οργανισμού και για το λόγο αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μία συμπεριφορά διαμοίρασης της γνώσης. Η κουλτούρα 

χρησιμεύει ως ένα εργαλείο δημιουργίας ενός ομαδικού πνεύματος και ομάδων εργασίας, 

δημιουργώντας μια αίσθηση της συνοχής. Εκτός από την παροχή στους εργαζομένους 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν μέσα σε έναν οργανισμό, η 

συνειδητοποίηση της κουλτούρας του οργανισμού παρέχει επίσης καθοδήγηση που τους 

επιτρέπει να υποστηρίξουν περισσότερο την αποστολή του οργανισμού. Οι οργανισμοί 

με ισχυρές κουλτούρες, όπως ήδη αναφέρθηκε, απολαμβάνουν ξεχωριστά 

πλεονεκτήματα απόδοσης έναντι εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν αδύναμες 

κουλτούρες. Οι οργανισμοί στον κλάδο των υπηρεσιών, για παράδειγμα, μπορούν να 

επωφεληθούν από ισχυρές κουλτούρες όπου οι αξίες μοιράζονται και υποστηρίζονται σε 

ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να 

σημειωθεί, δεδομένου ότι οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα ταξινομούνται ως επί το 

πλείστον ως οργανισμοί της «βιομηχανίας υπηρεσιών». Η συσχέτιση μεταξύ των 

οργανωτικών και των ατομικών αξιών - δηλαδή μια ισχυρή κουλτούρα - συνδέεται επίσης 

με πιο θετικές συμπεριφορές των εργαζομένων, όπως η οργανωσιακή δέσμευση και η 

ικανοποίηση από την εργασία (Schraeder et al., 2005). 

Άλλωστε, επισημαίνεται πως, οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

οργανωσιακή κουλτούρα ως μέσο ελέγχου των μελών ενός οργανισμού, όπως ήδη 

αναφέρθηκε (Alvesson, 2004; Schraeder et al., 2005; Massaras et al., 2014). Κοινές αξίες, 

πεποιθήσεις και κατανόηση επηρεάζουν τους ανθρώπους και συνεισφέρουν 

κατευθυντήριες γραμμές. Οι ιστορίες και ορισμένες πρακτικές είναι παραδείγματα 

συμβολικής διαχείρισης που χρησιμοποιούνται σε οργανισμούς για να τους 

καθοδηγήσουν σε αυτό που η διοίκηση πιστεύει ότι είναι η σωστή κατεύθυνση (Alvesson 

2004; Alvesson και Sveningsson, 2015). Ο οργανισμός μπορεί να προσπαθήσει να 

ευθυγραμμίσει τη συμπεριφορά των εργαζομένων μέσω της ανατροφοδότησης και της 

ομιλίας σχετικά με τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που κατέχουν 

(Alvesson, 2004). 
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Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητά μέσα από τη θεωρία του 

κοινωνικού κεφαλαίου που αναπτύχθηκε παραπάνω. Ένα σημαντικό στοιχείο που θα 

πρέπει να αναφερθεί στο πλαίσιο του κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι διάφορες διαστάσεις 

του, οι οποίες καθορίζουν τη συσσώρευσή του. Για παράδειγμα, η διάσταση της 

αμοιβαιότητας σχετίζεται με την προσδοκία από τη συμπεριφορά των άλλων ατόμων, 

καθώς και τη συμμετοχή των ατόμων σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων, που βρέθηκε να 

αποτελεί σημαντική συνισταμένη της διαμοίρασης γνώσεων.  

Μία ακόμα σημαντική διάσταση είναι η εμπιστοσύνη, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιτυχούς διαμοίρασης γνώσεων στους δημόσιους 

οργανισμούς. Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές νόρμες και αξίες περιλαμβάνουν κοινωνικά 

πρότυπα και πολιτιστικές πεποιθήσεις, τα οποία παρέχουν ένα πλαίσιο κοινωνικού 

ελέγχου, αν και όχι επίσημου. Ο Πίνακας 7 (Τσούνης και Σαράφης, 2016, σελ. 1559) 

απεικονίζει τις βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου.  
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Πίνακας 7. Βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου 

Διάσταση  Χαρακτηριστικά  

Αμοιβαιότητα Πραγματοποίηση ενεργειών από την πλευρά του ατόμου προς όφελος άλλων, με την προσδοκία ότι 

κάποια στιγμή θα υπάρξει ανταπόδοση 

Κοινωνική συμμετοχή Σχέσεις μεταξύ μελών της κοινότητας και της οικογένειας (οριζόντιες) καθώς και μεταξύ κοινοτήτων 

και θεσμικών φορέων (κάθετες) 

Εμπιστοσύνη Πεποίθηση ότι οι άλλοι είτε θα αντιδράσουν υποστηρικτικά απέναντι σε κάποια πρωτοβουλία ή 

τουλάχιστον δεν θα την υπονομεύσουν 

Αίσθηση ασφάλειας  Αίσθηση συνοχής στα πλαίσια της κοινότητας η οποία ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ατόμου στις 

δραστηριότητες της 

Ανοχή στη διαφορετικότητα Ανοχή απέναντι στους άλλους ανεξάρτητα βιολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών, η 

οποία διευκολύνει την ανάπτυξη των δικτύων, τον εμπλουτισμό των απόψεων και τον πλουραλισμό 

της έκφρασης 

Εμπιστοσύνη σε νόρμες και 

αξίες 

Κοινωνικά πρότυπα και ευρέως κοινές πολιτιστικές πεποιθήσεις, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη 

λειτουργία της κοινωνίας γενικότερα 

Κοινότητα Συνδυασμένο αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης, της συμμετοχής σε δίκτυα, των κανόνων και της 

αμοιβαιότητας 

Πρόδραση Ικανότητα του ατόμου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να αλλάξει τις πτυχές του 

περιβάλλοντός του προχωρώντας στην επίτευξη των στόχων του 
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Εκτός των παραπάνω, υποστηρίζεται επίσης και η συμβολή της οργανωσιακής δομής στη 

διαδικασία διαμοίρασης γνώσεων. Η οργανωσιακή δομή σχετίζεται με την οργανωσιακή 

κουλτούρα, όπως θα εξηγηθεί αμέσως παρακάτω. Η οργανωσιακή δομή ορίζεται ως ένα 

σχετικά σταθερό, είτε προγραμματισμένο είτε αυθόρμητο, πρότυπο ενεργειών και 

αλληλεπιδράσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη του οργανισμού για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. Αυτή η κατανόηση της οργανωτικής δομής βασίζεται σε μια 

θεμελιώδη υπόθεση ότι είναι σκόπιμη, δηλαδή στην ιδέα ότι η οργανωτική δομή έχει το 

σκοπό της. Η σκοπιμότητα της δομής συνεπάγεται ότι είναι ένα όργανο των διευθυντών 

/ ηγετών, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της πορείας των δραστηριοτήτων του 

οργανισμού προς την επίτευξη των στόχων του. Η ορθολογική οργάνωση της 

οργανωτικής δομής εξασφαλίζεται με τη διαφοροποίηση και την ενσωμάτωση των 

ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων των μελών του οργανισμού. Ως εκ τούτου, η 

οργανωσιακή δομή κατευθύνει και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του 

οργανισμού εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά την επίτευξη των στόχων του, λαμβάνουν 

αποφάσεις, αναλαμβάνουν δράσεις και αλληλεπιδρούν με τη λειτουργία του οργανισμού. 

Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί ότι το μοντέλο της οργανωτικής δομής επηρεάζει την 

οργανωσιακή κουλτούρα (Janićijević, 2013). 

Παρομοίως, οι Islam et al. (2015) αναφέρουν πως, η οργανωτική δομή ορίζεται ως ο 

τρόπος με τον οποίο τα καθήκοντα είναι τυπικά διαχωρισμένα, ταξινομημένα και 

συντονισμένα. Κατά συνέπεια, η οργανωτική δομή μπορεί να οριστεί ως η επίσημη 

κατανομή των ρόλων εργασίας και ο διοικητικός μηχανισμός για τον έλεγχο και την 

ενσωμάτωση των εργασιακών δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι οι οργανισμοί 

ενσωματώνουν και μεταδίδουν τη γνώση, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο 

σχεδιασμό της εσωτερικής δομής μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα στον ιεραρχικό σχεδιασμό 

για την ενδυνάμωση της λήψης αποφάσεων, την τυποποίηση των κανόνων και των 

διαδικασιών και την ενσωμάτωση των μελών και των εργασιών. Επίσης, η φύση του 

συντονισμού μεταξύ των εργαζομένων, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον 

μηχανισμό ελέγχου, επηρεάζει την ανταλλαγή γνώσεων. Η οργανωτική δομή ρυθμίζει 

επίσης τα πρότυπα επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση, τα οποία σχετίζονται με την 

κοινωνική δικτύωση και τη συμμετοχή των μελών του οργανισμού σε δίκτυα ανταλλαγής 

γνώσεων (Islam et al., 2015). Επομένως, η γνώση, όπως και άλλοι πόροι, δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί πλήρως, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη οργανωτική δομή. Κατά συνέπεια, 
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υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ της οργανωτικής δομής και της διαμοίρασης της 

γνώσης.  

Δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί τύποι οργανωτικής δομής, η διαμοίραση της γνώσης 

θα εξαρτάται από τον τύπο της δομής του οργανισμού. Σύμφωνα με τους Islam et al. 

(2015) και τον Janićijević (2013), οι τύποι οργάνωσης της δομής ενός οργανισμού είναι 

ο συγκεντρωτικός και ο ευέλικτος. Ο συγκεντρωτικός έχει σχετικά χαμηλή αποκέντρωση 

και πολυπλοκότητα, λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς με 

προκαθορισμένους λειτουργικούς ρόλους, ενώ οι οργανικές δομές χαρακτηρίζονται από 

ανεπίσημους μηχανισμούς ελέγχου, προσαρμοστικότητα και ανοιχτή επικοινωνία. 

Αντίθετα, σε μία ευέλικτη οργανωτική δομή, δημιουργείται ένα συμμετοχικό περιβάλλον 

που διευκολύνει και αυξάνει την επικοινωνία, τη δέσμευση και τη συμμετοχή των μελών 

του οργανισμού, αλλά και ενθαρρύνει τη συνεργασία.  

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό πως, μια ευέλικτη δομή, δηλαδή μια 

οριζόντια οργάνωση, με λιγότερα επίπεδα, αντί για μία γραφειοκρατική, δηλαδή 

παραδοσιακή και ιεραρχική, προτιμάται προκειμένου να διαμοιραστεί η γνώση. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, ενδέχεται η υπακοή σε κανόνες και διαδικασίες να περιορίσει τους 

εργαζομένους όσον αφορά τη διαμοίραση της γνώσης, ιδίως όταν αυτή δε διευκολύνεται 

από τη διοίκηση, λόγω της άκαμπτης ιεραρχικής δομής και ακολουθίας νόμων και 

κανόνων. Ο συγκεντρωτισμός οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα στη δημιουργία και 

ανταλλαγή γνώσεων, καθώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν διακριτική ευχέρεια στο 

εργασιακό τους περιβάλλον, δεν μπορεί να παρακινήσει τα άτομα αρκετά ώστε να 

μοιραστούν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους. Αντίθετα, η λιγότερο τυπική δομή εκθέτει 

λιγότερους τυπικούς κανόνες και κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν 

να επικοινωνούν μεταξύ τους, μοιράζοντας τις γνώσεις τους, δημιουργώντας μεγαλύτερη 

ευελιξία και δημιουργικότητα. Έτσι, ένα ανεπίσημο περιβάλλον, όπου η λήψη 

αποφάσεων είναι αποκεντρωμένη, οι ιεραρχίες ελαχιστοποιούνται και οι οδηγίες 

εκτελούνται με λίγους κανόνες, ωθεί τους εργαζομένους να εργαστούν ως συνεκτικές 

ομάδες διευκολύνοντας τη διαπροσωπική επικοινωνία και, συνεπώς, βοηθά τη μεταφορά 

γνώσεων.  

Επιπρόσθετα, όπως ήδη αναφέρθηκε, η δικτύωση στις κοινότητες τονίζει τη σημασία των 

σχέσεων και της κοινής στάσης απέναντι στην ανταλλαγή γνώσεων. Τα συστήματα 

πληροφορικής μπορούν είτε να εμποδίσουν είτε να διευκολύνουν τη δικτύωση, 
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επηρεάζοντας έτσι την ανταλλαγή γνώσεων. Η τεχνολογική υποδομή θεωρείται 

ουσιαστικός παράγοντας στη διαμοίραση της γνώσης (Islam et al., 2015). Η τεχνολογία 

αναφέρεται στην υποδομή εργαλείων, συστημάτων, πλατφορμών και 

αυτοματοποιημένων λύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, εφαρμογή και διαμοίραση 

γνώσεων. Για τη δημιουργία και τη χρήση νέων γνώσεων, η ανταλλαγή των υφιστάμενων 

γνώσεων πρέπει να διευκολυνθεί με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών 

πλατφορμών. Η προηγμένη τεχνολογία (π.χ. του Διαδικτύου, intranets, περιηγητές ιστού, 

αποθήκες δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων) διευκολύνει τις δραστηριότητες ανταλλαγής 

γνώσεων. Τα εργαλεία κοινής χρήσης της γνώσης, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(FB, Twitter, Wikis, Google Docs κ.λπ.) είναι εξαιρετικά για την ανταλλαγή, 

αποθήκευση γνώσεων. Η χρήση της τεχνολογίας στη διαχείριση της γνώσης ανοίγει νέες 

δυνατότητες στις επιχειρηματικές διαδικασίες (Islam et al., 2015). Παράλληλα, η χρήση 

εργαλείων Web 2.0 και ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις δημόσιες υπηρεσίες 

συμβάλλει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων οργανισμών (Lee και 

Kwak, 2012).  

Ως εκ τούτου, η τεχνολογία της πληροφορίας (IT) θεωρείται ως ένα απαραίτητο εργαλείο 

που εξασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση στη γνώση και που υποστηρίζει τη διαμοίραση 

γνώσεων, διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα συνεργατικά εργαλεία 

όπως τα συστήματα που βασίζονται σε intranet επιτρέπουν στους εργαζομένους, από 

διαφορετική ιεραρχική θέση, να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν. Έτσι, οι 

ατομικές γνώσεις μετατρέπονται σε οργανωσιακές με τη βοήθεια της πληροφορικής. 

Παράλληλα με την ίδια την υποδομή, υπάρχει και η ανάγκη για την κατάλληλη ηγεσία, 

η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία οράματος, αξιών και 

συμπεριφοράς που είναι κρίσιμοι για τη διαμόρφωση της αντίληψης των εργαζομένων 

για τα δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και επομένως για την υιοθέτηση της 

τεχνολογίας στο πλαίσιο της διαμοίρασης γνώσης (Islam et al., 2015). Άλλωστε, η 

αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι απέναντι στη χρήση αυτών των εργαλείων 

συμβάλλει στην αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους (Khan et al., 2014). 

Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση της 

ροής της γνώσης, αλλά η επίδρασή τους στην ανταλλαγή γνώσεων απαιτεί μία κατάλληλη 

οργανωσιακή κουλτούρα, στην οποία τα μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να 

μοιραστούν τη γνώση που δημιουργείται (Islam et al., 2015). Η οργανωσιακή κουλτούρα 
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συμβάλλει καθοριστικά και στο είδος και στο βαθμό στον οποίον χρησιμοποιούνται τα 

διάφορα τεχνολογικά μέσα. Για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Μεξικό, βρέθηκε ότι η χρήση των blogs και των video casts βρίσκεται σε ιδιαίτερα 

πρώιμο στάδιο και όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν πραγματοποιούν την ίδια χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Sandoval-Almazán et al. 2011). 

 

Σχήμα 7. Δίκτυα των κυβερνητικών οργανισμών στον τομέα της διπλωματίας στην Κορέα  

 

Σχήμα 8. Δίκτυα των κυβερνητικών οργανισμών στον τομέα της διπλωματίας στην Ιαπωνία  

Οι Park και Lim (2014) εξέτασαν την περίπτωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και των δικτύων πληροφοριών στον τομέα των δημοσίων οργανισμών που 

εμπίπτουν στο πεδίο της διπλωματίας στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους συνοψίζονται στα ακόλουθα. Πρώτον, η Ιαπωνία είχε 

μία περισσότερο ισχυρή δομή δικτύου, που επιτεύχθηκε μέσα από διασκορπισμένες 
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συνεργασίες, ενώ αντίθετα, η Κορέα είχε ένα πιο συγκεντρωτικό δίκτυο, στο οποίο 

λάμβαναν μέρος περιορισμένος αριθμός μερών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 (Park και 

Lim, 2014, σελ. 89) και στο Σχήμα 8 (Park και Lim, 2014, σελ. 89). 

Μία οργανωσιακή κουλτούρα που υποστηρίζει τη γνώση είναι μία από τις 

σημαντικότερες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ροής γνώσης 

μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Καθώς η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια συνεχής διαδικασία οικοδόμησης / ανοικοδόμησης της ταυτότητας 

εντός ενός οργανισμού, μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση μεταξύ των 

μελών, αποτελώντας προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη διαμοίραση των γνώσεων. 

Άλλωστε, μία οργανωσιακή κουλτούρα δημιουργεί ένα οργανωτικό πλαίσιο για την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και δημιουργεί κανόνες σχετικά με το τι είναι "σωστό" και 

"λάθος". Παράλληλα, η κουλτούρα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην 

ανταλλαγή γνώσεων, καθώς το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο 

ενδοεπιχειρησιακό, οργανωτικό, δια-οργανωτικό και υπερ-οργανωτικό επίπεδο μπορούν 

να δράσουν ταυτόχρονα και να οδηγήσουν σε πολιτισμική πολυπλοκότητα. Η αντίσταση 

των εργαζομένων στην αλλαγή, το κίνητρό τους να μοιράζονται τη γνώση και η δέσμευση 

της ηγεσίας επηρεάζονται επίσης από τις πολιτισμικές διαστάσεις. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί μια σχετική κουλτούρα για να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους μέσα σε έναν οργανισμό, καθώς και μεταξύ διαφόρων 

οργανισμών, κάτι το οποίο βασίζεται στην οργανωσιακή μάθηση και στην υποστήριξη 

από μέρους της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Islam et al. (2015) επικεντρώνονται σε 

τρία χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας που επηρεάζουν τη διαμοίραση της 

γνώσης: συνεργασία, μάθηση και ανάπτυξη, καθώς και υποστήριξη ανώτατης διοίκησης. 

Αναφορικά με τη συνεργασία, οι Islam et al. (2015) τονίζουν πως, ο ρόλος των 

συνεργατικών εργαλείων για την υποστήριξη της κοινωνικής κατασκευής της γνώσης 

είναι εμφανής σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και η ενσωμάτωση της διαχείρισης της 

γνώσης ως βέλτιστης πρακτικής του οργανισμού έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι η 

συνεργασία είναι θεσμοθετημένη και ότι η διαμοίραση της γνώσης λαμβάνει χώρα 

πραγματικά. Η συνεργασία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη ενός 

οργανισμού βοηθούν και υποστηρίζουν ενεργά θέματα που αφορούν την εργασία. Έτσι, 

υποστηρίζεται ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της συνεργασίας, που αποτελεί παράμετρο 

της οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς και της διαμοίρασης γνώσεων.  
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Ο προσανατολισμός της μάθησης και της ανάπτυξης αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο 

ένας οργανισμός είναι πρόθυμος να ενθαρρύνει τα μέλη του να μάθουν και να 

αναπτυχθούν για να επιτευχθεί μία μακροπρόθεσμη επιτυχία. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι ένας οργανισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις των εργαζομένων του για να παράγει σημαντική πρόοδο στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του. Οι οργανισμοί διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης μέσω της 

ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των μελών του οργανισμού (Islam et al., 2015). 

Επίσης, η υποστήριξη από μέρους της ανώτατης διοίκησης σε έναν οργανισμό μέσω 

δεξιοτήτων ηγεσίας λειτουργεί ως πρότυπο στο οποίο η ανταλλαγή γνώσεων 

πραγματοποιείται χωρίς αναγκαστική επιρροή. Οι ηγέτες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των οργανισμών. Οι ηγέτες, καταρχήν, 

συμβάλλουν στη μάθηση των εργαζομένων από την προσωπική τους εμπειρία. Δεύτερον, 

υποκινούν τους εργαζομένους να μεταφέρουν τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν 

νέες γνώσεις. Τρίτον, επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων βασισμένη σε 

γνώσεις που διαμοιράζονται μεταξύ των μελών του οργανισμού (Islam et al., 2015). Η 

οργανωσιακή μάθηση οδηγεί σε αυξημένη απόδοση και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε ταχέως μεταβαλλόμενα, δυναμικά περιβάλλοντα. Μια οργανωσιακή κουλτούρα που 

υποστηρίζει την οργανωσιακή μάθηση παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας γνώσεων που μεταφράζονται σε καινοτομία και την παροχή καλύτερων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν περιορίζονται 

στη νέα γνώση, αλλά περιλαμβάνουν νέες συμπεριφορικές δομές σε ατομικό επίπεδο, 

κάτι το οποίο έχει επίδραση στο σύνολο του οργανισμού, δηλαδή σε οργανωτικό επίπεδο, 

με αποτέλεσμα η μάθηση να διαμορφώνει οργανωτικές και κοινωνικές δομές. Η 

οργανωσιακή μάθηση δίνει έμφαση και στις αλλαγές σε έναν οργανισμό, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις διαδικασίες που απαιτούν τις εμπειρίες και τις ενέργειες των μελών του. 

Επομένως, απαιτούνται ολοκληρωμένες δομές, στρατηγικές και διαδικασίες για την 

παροχή ενός προσαρμοστικού μαθησιακού περιβάλλοντος και η οργανωσιακή 

κουλτούρα, η οποία περιλαμβάνει αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές, μπορεί να 

οδηγήσει προς αυτήν την κατεύθυνση (Sorakraikitikul και Siengthai, 2014).  

Εκτός των παραπάνω, η ηγεσία αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

διαμοίρασης γνώσης σύμφωνα και με άλλους ερευνητές. Καταρχήν, η διοίκηση / ηγεσία 

ενός οργανισμού συμβάλλει καθοριστικά, μέσα από την άσκηση της κατάλληλης 

επιρροής και παρότρυνσης, ώστε οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία 
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διαμοίρασης γνώσης, αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, η δέσμευση από μέρους της ηγεσίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο προς 

αυτήν την κατεύθυνση (Cotterill και King, 2007). Οι Hussain et al. (2017) αναφέρουν και 

αυτοί με τη σειρά τους πως η ηγεσία- και ιδίως η συναλλακτική ηγεσία - αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στη διαμοίραση της γνώσης σε έναν οργανισμό. Τα οικονομικά 

οφέλη και οι ηθικές αναγνωρίσεις από μέρους της συναλλακτικής ηγεσίας ενθαρρύνουν 

την ανταλλαγή γνώσεων εντός του οργανισμού. Παράλληλα, η αντίληψη του 

εργαζομένου σχετικά με τη γνώση και την τεχνογνωσία του ηγέτη και τον έλεγχο των 

ανταμοιβών για την επιθυμητή συμπεριφορά στην ανταλλαγή γνώσεων που παρουσίασαν 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι θετικά συνδεδεμένη. Καθώς το σύστημα ανταμοιβής εισήχθη 

για να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους για σκοπούς ανταλλαγής γνώσεων σε αρκετούς 

οργανισμούς, η συμπεριφορά των ηγετών στο πλαίσιο της συναλλακτικής ηγεσίας είναι 

το σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική κατανομή των πληροφοριών και 

πληροφοριών σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η έλλειψη ανταμοιβών, κινήτρων και 

αναγνωρίσεων έχει προταθεί ως εμπόδιο για τη διαμοίραση της γνώσης (Hussain et al., 

2017).  

Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως, τα διάφορα μοντέλα ηγεσίας 

επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή, τα κίνητρα και την ικανότητα της διαμοίρασης 

γνώσεων. Οι Hoy και Miskel (2008) αναφέρουν τρεις τύπους ηγεσίας:  

α) την παθητική ηγεσία/ηγεσία προς αποφυγή (laissez-faire), κατά την οποία ο ηγέτης 

αποφεύγει να παρέμβει ακόμα και σε σημαντικά ζητήματα, 

β) τη συναλλακτική/διεκπεραιωτική (transactional) ηγεσία, όπου ο ηγέτης καταφεύγει 

στην ικανοποίηση των υφισταμένων για την καλή τους απόδοση, με την επίδοση 

αμοιβών, 

γ) τη μετασχηματιστική ηγεσία (transformational), όπου ο ηγέτης προχωρά 

ενσυνείδητα πέρα από την παροχή άμεσων αμοιβών ή τη διασφάλιση προσωπικών 

υποσχέσεων προς μια σχέση αμοιβαίας υποκίνησης των ατόμων η οποία μετατρέπει 

τους οπαδούς σε ηγέτες και τους ηγέτες σε ηθικούς παράγοντες. 

Ο Πίνακας 8 απεικονίζει τα μοντέλα ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά αυτών, στη βάση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας (Μαγουλιανίτης, 2011; Hoy και Miskel, 2008). Αυτό που 

μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από τον πίνακα αυτό είναι πως, η αυθεντική ηγεσία 
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συνδέεται με το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, 

περιορίζει τη δυνατότητα διαμοίρασης της γνώσης. Παρομοίως, η παθητική ηγεσία δεν 

μπορεί να παροτρύνει τους εργαζομένους να μοιράζονται τη γνώση και δε δημιουργεί 

κίνητρα για τη χρήση συστημάτων τεχνολογίας που υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία. 

Η κατανεμημένη ηγεσία μπορεί να οδηγήσει στη διαμοίραση της γνώσης, αλλά αποτελεί 

ερώτημα το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα εμπλακούν πράγματι σε μία τέτοια διαδικασία, 

χωρίς να έχουν κάποιο όφελος, ή αλλιώς κίνητρο. Επομένως, υποστηρίζουμε πως είναι 

αναγκαία η ύπαρξη ενός μοντέλου ηγεσίας που θα αποτελεί έμπνευση για τους 

εργαζομένους, θα τους παρακινεί και θα τους υποστηρίζει. σε αυτό το πλαίσιο, η 

χαρισματική ηγεσία, η συναλλακτική ηγεσία, αλλά και η μετασχηματιστική ηγεσία θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν μία διαδικασία διαμοίρασης της γνώσης σε ένα δημόσιο 

οργανισμό. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει μία πιο αναλυτική αναφορά στην υποκίνηση των εργαζομένων 

που έχει αναφερθεί έως τώρα. Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι τώρα ανάλυση έχει καταδείξει 

τις ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα όσον αφορά στην υποκίνηση των εργαζομένων, 

αλλά και τη σημασία της υποκίνησης αυτής, προκειμένου οι εργαζόμενοι των δημοσίων 

οργανισμών να εμπλακούν σε μία συμπεριφορά που υποστηρίζει τη διαμοίραση 

γνώσεων, αλλά και την υιοθέτηση της τεχνολογίας για το σκοπό αυτό. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία κατέχει η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας (Cabrera, 

Collins και Salgado, 2006; Shao, Wang και Feng, 2015).  
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Πίνακας 8. Μοντέλα ηγεσίας  

Μοντέλα ηγεσίας Χαρακτηριστικά 

Συναλλακτική / 

Διεκπεραιωτική 

ηγεσία 

Υπάρχουν έμμεσες ανταλλαγές μεταξύ ηγέτη-υφισταμένου, π.χ. ανταμοιβές, επιβραβεύσεις. Σχετίζεται με 

αυξημένη δέσμευση από μέρους των υφισταμένων, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση. Τα στοιχεία της 

είναι: έκτακτη-κατ’ εξαίρεση ανταμοιβή, management κατ’ εξαίρεση-ενεργό 

Μετασχηματιστική 

ηγεσία 

Ο ηγέτης παρακινεί τους υφισταμένους μέσω της ανάπτυξης, της πνευματικής τόνωσης και της έμπνευσης, 

προκειμένου να ξεπεράσουν τα συμφέροντά τους. Τα στοιχεία της είναι: εξιδανικευμένη επιρροή, ιδεατά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ιδεατές συμπεριφορές, εμπνευστική παρακίνηση, διανοητική διέγερση, 

εξατομικευμένο ενδιαφέρον 

Παθητική ηγεσία / 

Ηγεσία προς αποφυγή 

Δεν έχει θετική επίδραση στην επιθυμητή έκβαση της ηγεσίας. Τα στοιχεία της είναι: management κατ’ 

εξαίρεση – παθητικό, laissez-faire 

Χαρισματική ηγεσία Βασίζεται στα χαρίσματα του ηγέτη, όπως είναι η παρακίνηση, η πειθώ, η συμπάθεια, η συναισθηματική 

νοημοσύνη, η υποστήριξη, η φιλικότητα. Οι ιδιότητες του χαρισματικού ηγέτη είναι: εξαιρετικά χαρίσματα, 

υπερβατικές δυνάμεις, παρουσία κατά τη διάρκεια μίας κρίσης και δυνατότητα εύρεσης σημαντικών και 

ριζοσπαστικών λύσεων 

Κατανεμημένη ηγεσία Βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή κάθε εργαζομένου, στην ανατροφοδότηση, στην ελευθερία των 

εργαζομένων να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο εργασίας τους. Μπορεί να οδηγήσει σε θετικά οργανωσιακά 

αποτελέσματα 

Αυθεντική ηγεσία Σχετίζεται με την αυτογνωσία του ηγέτη. Σημαντικό στοιχείο είναι το οργανωσιακό κλίμα. Από την άλλη, 

περιορίζει τα όρια συμμετοχής των εργαζομένων και οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό είδος εξουσίας 
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Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας, το πώς τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, καθώς και οι απόψεις που 

διαμορφώνουν για αυτές, επηρεάζουν από τη μία πλευρά τις γνωστικές και 

συναισθηματικές διαδικασίες που ακολουθούν και από την άλλη τον τρόπο με τον οποίον 

ενεργούν (Bandura, 1977). Ως εκ τούτου, άτομα τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο αυτό-

αποτελεσματικότητας έχουν και μεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση. Η εσωτερική 

παρακίνηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αυτό- αποτελεσματικότητας. Οι Deci και 

Ryan (1985, όπως αναφέρονται στους Ryan & Deci, 2000) ανέπτυξαν μία υποθεωρία, 

την επονομαζόμενη οργανισμική θεωρία ενσωμάτωσης (organismic integration theory), 

προκειμένου να εξηγήσουν λεπτομερώς τις διάφορες μορφές των εξωγενών κινήτρων και 

των συμφραζόμενων παραγόντων, που είτε προάγουν είτε εμποδίζουν την εσωτερίκευση 

και την ολοκλήρωση των συμπεριφορών των ατόμων. Αυτή η υποθεωρία απεικονίζεται 

στο Σχήμα 9 (Ryan και Deci, 2000, σ. 72) και εξηγείται αμέσως παρακάτω. 

 

Σχήμα 9. Ταξινόμηση των μορφών παρακίνησης σύμφωνα με την οργανισμική θεωρία ενσωμάτωσης 

Στο αριστερό άκρο του αυτό-προσδιορισμού είναι η έλλειψη παρακίνησης (amotivation), 

η κατάσταση κατά την οποία το άτομο στερείται την πρόθεση να δράσει. Στην περίπτωση 

αυτή, τα άτομα είτε δεν λειτουργούν καθόλου είτε δρουν χωρίς κάποια πρόθεση. Στα 

δεξιά της έλλειψης παρακίνησης βρίσκονται πέντε ταξινομήσεις υποκινούμενης 

συμπεριφοράς. Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές που προσδιορίζονται στη βάση της 

θεωρίας της οργανισμικής ενσωμάτωσης περιγράφει θεωρητικά, βιωματικά, και 

λειτουργικά διακριτούς τύπους κινήτρων. Στο δεξί άκρο βρίσκεται η κλασική κατάσταση 

της εσωτερικής παρακίνησης, δηλαδή το να εμπλέκεται κάποιος σε μία δραστηριότητα 



Οργανωσιακή κουλτούρα και διαμοίραση της γνώσης στον Δημόσιο Τομέα: Κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας 

58 

για την εγγενή ικανοποίηση. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα αυτόνομη και 

αντιπροσωπεύει ένα βασικό παράδειγμα του αυτό-προσδιορισμού. Αντίθετα, οι 

συμπεριφορές που βασίζονται σε εξωγενή κίνητρα καλύπτουν το συνεχές μεταξύ της 

έλλειψης παρακίνησης και των εσωτερικών κινήτρων και ποικίλουν όσον αφορά στο 

βαθμό που το άτομο είναι αυτόνομο. Οι συμπεριφορές που βασίζονται σε εξωγενή 

κίνητρα που είναι λιγότερο αυτόνομες αναφέρονται ως εξωτερικά ρυθμιζόμενες 

(externally regulated). Τέτοιες συμπεριφορές εκτελούνται για να ικανοποιήσει το άτομο 

μια εξωτερική ζήτηση ή για να λάβει μία επιβράβευση. Τα άτομα που εμπλέκονται σε 

τέτοιες συμπεριφορές συνήθως αντιλαμβάνονται αυτή τη συμπεριφορά ως ελεγχόμενη ή 

αποξενωμένη και οι ενέργειές τους έχουν μια εξωτερική αντιληπτή θέση της αιτιότητας 

(Ryan και Deci, 2000). 

Στη συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να οδηγήσουν ένα 

άτομο σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, εν προκειμένω τους εργαζομένους προς τη 

διαδικασία της διαμοίρασης της γνώσης, θα πρέπει να αναφερθεί και η θεωρία της 

σχεδιασμένης συμπεριφοράς. Η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς προτάθηκε από 

τον Ajzen το 1985 και αποτελεί μία κοινωνικο-γνωστική θεωρία. Συστατικά στοιχεία 

αυτής της θεωρίας είναι η στάση απέναντι στη συμπεριφορά, η υποκειμενική νόρμα, 

αλλά και ο αντιληπτός έλεγχος της συμπεριφοράς, που επιδρούν στην πρόθεση του 

ατόμου να υιοθετήσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά (Σχήμα 10, Ajzen, 1991, σ. 182). 

 

Σχήμα 10. Η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς 
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Η θεωρία αυτή υποθέτει ότι η πρόθεση ενός ατόμου να εμπλακεί σε μία ενέργεια, δηλαδή 

να υιοθετήσει μία συμπεριφορά, είναι ο κυριότερος προγνωστικός δείκτης της 

συμπεριφοράς. Οι προθέσεις αντικατοπτρίζουν τα σχέδια ενός ατόμου να ενεργήσουν 

προς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά-στόχο, σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς 

και για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι προθέσεις αποτελούν ένα μεσολαβητικό 

παράγοντα μεταξύ της πεποίθησης που βασίζεται σε προσωπικές αξιολογήσεις, 

κοινωνικές αξιολογήσεις, αλλά και κοινωνικο-γνωστικές επιδράσεις που βασίζονται στον 

έλεγχο της συμπεριφοράς. Οι στάσεις αντανακλούν τον προσωπικό προσανατολισμό του 

ατόμου απέναντι στη συμμετοχή του σε μία συμπεριφορά. Τα υποκειμενικά πρότυπα 

αντανακλούν την αντιληπτή κοινωνική πίεση από σημαντικούς άλλους σε σχέση με μια 

συμπεριφορά, ενώ τέλος ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς αντικατοπτρίζει 

τον αντίκτυπο των αντιλαμβανόμενων ικανοτήτων και των εμποδίων προς την άσκηση 

μίας συμπεριφοράς (Ajzen, 1991). 

Συνολικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η συμβολή της οργανωσιακής 

κουλτούρας στη διαδικασία διαμοίρασης της γνώσης εξαρτάται από τη συνέργεια των 

ακόλουθων παραγόντων: Πρώτον, οι οργανισμοί πρέπει να παρακινήσουν και να 

διευκολύνουν τους εργαζομένους να μοιράζονται και να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες και 

νέες γνώσεις. Δεύτερον, η οργανωτική δομή πρέπει να είναι επίπεδη και ανοιχτή, και όχι 

συγκεντρωτική, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για διαδικασίες 

ανταλλαγής γνώσεων και οργανωτική κουλτούρα μάθησης. Τρίτον, οι οργανισμοί θα 

πρέπει να παρέχουν μια καλή πλατφόρμα όπου η γνώση μπορεί να μοιραστεί μέσω της 

σωστής τεχνολογίας που υποστηρίζεται από τους εργαζόμενους. Τέταρτον, χρειάζεται η 

υποστήριξη από μέρους της ανώτατης διοίκησης προκειμένου να υποκινηθούν οι 

εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Bloice και Burnett (2016) αναφέρονται στην έρευνά τους σε 

παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαμοίραση γνώσης στην 

περίπτωση οργανισμών παροχής υπηρεσιών, όπως είναι οι δημόσιοι οργανισμοί. Οι 

παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε ατομικά, οργανωσιακά, και τεχνικά, όπως συνοψίζει 

ο Πίνακας 9 (Bloice και Burnett, 2016, σ. 140).  



Οργανωσιακή κουλτούρα και διαμοίραση της γνώσης στον Δημόσιο Τομέα: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

60 

Πίνακας 9. Παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο για τη διαμοίραση της γνώσης 

Εμπόδια για τη διαμοίραση της γνώσης 

Ατομικά Γενική έλλειψη χρόνου των εργαζομένων να αφιερωθούν στις δραστηριότητες της διαμοίρασης γνώσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της έρευνας και της παρακολούθησης συγκεντρώσεων διαμοίρασης γνώσης 

Έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων για την αξία της γνώσης τους και τη διαμοίραση αυτής, δηλαδή την αξία της 

γνώσης άλλων ατόμων 

Έλλειψη συνειδητοποίησης των πηγών γνώσης 

Ανεπαρκής σύλληψη, αξιολόγηση, ανάδραση και επικοινωνία των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων ιστοριών 

επιτυχίας ή παρελθόντων λαθών και γνώσεων  

Έλλειψη εμπειρίας και οι διαφορές στα επίπεδα εκπαίδευσης 

Έλλειψη χρόνου επαφής και μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των ομάδων στις οποίες θα πρέπει να 

διαμοιραστεί η γνώση 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των αρχείων χρηστών υπηρεσιών  

Έλλειψη εμπιστοσύνης για συμμετοχή σε δραστηριότητες διαμοίρασης γνώσεων 

Έλλειψη κινήτρων για την αξιοποίηση της προσωπικής βάσης γνώσεων 

Έλλειψη εφαρμογής των αποκτώμενων γνώσεων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

Οργανωσιακά 

εμπόδια 

Έλλειψη ηγεσίας και διευθυντική κατεύθυνση όσον αφορά την σαφή επικοινωνία για τα οφέλη και τις αξίες των 

πρακτικών διαμοίρασης γνώσεων 
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Έλλειψη επίσημων και ανεπίσημων χώρων συμμετοχής σε δραστηριότητες διαμοίρασης γνώσεων 

Κουλτούρα που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

Έλλειψη επενδύσεων σε εργαζομένους που έχουν άμεση γνώση των αναγκών των χρηστών υπηρεσιών 

Έλλειψη πόρων για την υποστήριξη των ατόμων που ασχολούνται με τις πρακτικές διαμοίρασης γνώσης 

Γραφειοκρατία κατά την προσπάθεια ανταλλαγής γνώσεων με άλλους οργανισμούς  

Έλλειψη διαμοίρασης γνώσης πέρα από συγκεκριμένες ομάδες προς ολόκληρο τον οργανισμό  

Έλλειψη επισημοποίησης και διάδοσης της συλλεγόμενης γνώσης  

Δεοντολογικά ζητήματα γύρω από τη συγκέντρωση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών  

Υψηλό ποσοστό προσωπικού που αποχωρεί από τον οργανισμό και απώλεια χρόνου για την κατάρτιση νέου 

προσωπικού 

Έλλειψη μηχανισμού υποστήριξης της επαναφοράς γνώσης από τους χρήστες υπηρεσιών 

Τεχνικά 

εμπόδια 

Τα συστήματα πληροφορικής δεν καλύπτουν το προσωπικό που θέλει να μάθει "ποιος ξέρει τι" στον οργανισμό 

Έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση της πληροφορικής στο πλαίσιο της διαμοίρασης 

γνώσεων 

Τα συστήματα πληροφορικής δεν υποστηρίζουν επαρκώς την αποθήκευση και την ανταλλαγή σαφών και σιωπηρών 

γνώσεων 

Οι λύσεις πληροφορικής για πρακτικές διαμοίρασης γνώσεων είναι μια ξένη ιδέα για τον οργανισμό 
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Πίνακας 10. Δείκτες μέτρησης διαμοίρασης γνώσης στο δημόσιο τομέα 

Ορισμός της διαμοίρασης γνώσης Δείκτες μέτρησης της διαμοίρασης της γνώσης Κατεύθυνση της 

διαμοίρασης της γνώσης 

Η προθυμία των ατόμων σε έναν οργανισμό να 

μοιράζονται με τους άλλους τις γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει 

Πρόθεση και στάση απέναντι στην ανταλλαγή 

γνώσεων χρησιμοποιώντας τις ταξινομίες της 

γνώσης ως διαστάσεις (σιωπηρή και ρητή) 

Μία κατεύθυνση 

Ο βαθμός στον οποίο ‘ο εργάτης της γνώσης’ 

πράγματι μοιράζεται τη γνώση με άλλα μέλη του 

οργανισμού 

Πραγματική συμπεριφορά διαμοίρασης γνώσεων Μία κατεύθυνση 

Θέληση διαμοίρασης της γνώσης στην εικονική 

κοινότητα 

Ποσότητα και ποιότητα των γνώσεων που 

μοιράζονται στην εικονική κοινότητα 

Μία κατεύθυνση 

Η ανταλλαγή γνώσεων είναι μια κουλτούρα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει την 

ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων 

των εργαζομένων μέσω ολόκληρου του τμήματος 

ή του οργανισμού 

Ανταλλαγή γνώσεων με διάχυση γνώσης και 

συλλογή γνώσεων ως διαστάσεις 

Αμφίδρομη  

Η ανταλλαγή γνώσεων περιλαμβάνει τη συλλογή 

νέων γνώσεων (σιωπηρή και ρητή) και τη διάθεσή 

τους σε άλλους μέσω διαφόρων προτύπων 

αλληλεπιδράσεων 

Τρόποι ανταλλαγής γνώσεων (κοινωνικοποίηση, 

εξωτερικοποίηση, συνδυασμός, εσωτερικοποίηση) 

Μία κατεύθυνση 
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Η ανταλλαγή γνώσεων γίνεται όταν τα μέλη της 

διοργάνωσης μοιράζονται πληροφορίες, ιδέες, 

προτάσεις και εμπειρίες που σχετίζονται με την 

οργάνωση 

Πραγματική συμπεριφορά ανταλλαγής γνώσεων 

(ανταλλαγή) που περιλαμβάνει διάχυση γνώσης 

και συλλογή γνώσης ως διαστάσεις 

Αμφίδρομη 

Η ανταλλαγή γνώσεων είναι μια πράξη που κάνει 

τη γνώση διαθέσιμη σε άλλους μέσα στον 

οργανισμό 

Η πραγματική σιωπηρή συμπεριφορά ανταλλαγής 

γνώσεων χρησιμοποιώντας τέσσερις μεθόδους 

κοινής χρήσης ως διαστάσεις, δηλαδή οργανωτική 

επικοινωνία, προσωπικές αλληλεπιδράσεις, 

καθοδήγηση και προθυμία ελεύθερης διαμοίρασης 

της γνώσης 

Μία κατεύθυνση 

Η ανταλλαγή γνώσεων είναι η διαδικασία όπου τα 

άτομα ανταλλάσσουν αμοιβαία τις (έμμεσες και 

ρητές) γνώσεις τους και από κοινού δημιουργούν 

νέες γνώσεις 

Ανταλλαγή γνώσεων μέσω της λήψης γνώσεων και 

της διάχυσης γνώσης ως διαστάσεων 

Αμφίδρομη  

Η ανταλλαγή γνώσεων είναι η ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ τουλάχιστον δύο μερών σε μια 

αμοιβαία διαδικασία που επιτρέπει την 

αναμόρφωση και την κατανόηση της γνώσης στο 

νέο πλαίσιο 

Πραγματική συμπεριφορά διαμοίρασης 

(ανταλλαγής) γνώσεων 

Αμφίδρομη  
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Εκτός των παραπάνω, ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 

υιοθέτηση δεικτών για τη μέτρηση της διαμοίρασης της γνώσης στους δημοσίους 

οργανισμούς. Οι Tangaraja et al. (2015) στην έρευνά τους προτείνουν διάφορους 

τέτοιους δείκτες, στη βάση διαφόρων ορισμών για τη μέτρηση της διαμοίρασης της 

γνώσης στο δημόσιο τομέα. Τους δείκτες αυτούς απεικονίζει ο Πίνακας 10 (Tangaraja et 

al., 2015, σ. 126). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

Σήμερα, οι δεξιότητες των εργαζομένων συχνά θεωρούνται ως μία μεγάλη πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους εργαζομένους. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι εργάζονται και το πώς διευθύνονται / κατευθύνονται επηρεάζουν την επιτυχία 

ή την αποτυχία ενός οργανισμού. Σε σύγχρονους οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από 

υψηλά επίπεδα γνώσης, είναι δύσκολο για τα διευθυντικά στελέχη να ελέγχουν άμεσα τι 

κάνουν οι εργαζόμενοι λόγω της πολυπλοκότητας της εργασίας, αλλά και εξαιτίας της 

αυτονομίας του τρόπου με τον οποίον εκτελούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους 

οι εργαζόμενοι. Αντ’ αυτού, ο έμμεσος έλεγχος των εργαζομένων μέσω της 

οργανωσιακής κουλτούρας και της ταυτότητας είναι απαραίτητος, όταν επιχειρείται η 

διαχείριση των εργαζομένων σε τέτοιους οργανισμούς (Alvesson, 2004). Η οργανωσιακή 

κουλτούρα και οι δυνατότητες των εργαζομένων επηρεάζονται από τον τρόπο 

διαχείρισής τους και ως εκ τούτου η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού είναι καθοριστικής σημασίας. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί συχνά 

στοχεύουν στην οικοδόμηση μίας ισχυρής κουλτούρας, προκειμένου να αναπτύξουν και 

να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους. 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η κουλτούρα σε 

έναν οργανισμό μπορεί να προσδιοριστεί ως οι κοινές πεποιθήσεις και συμπεριφορές μιας 

ομάδας ατόμων που αντιμετωπίζει τις εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις αρκετά 

καλά, ώστε να γίνουν αυτές οι πεποιθήσεις και συμπεριφορές αποδεκτές ως ο σωστός 

τρόπος σκέψης και δράσης. Μια ομάδα που έχει μια κουλτούρα μεταφέρει συστατικά 

αυτής σε νέες γενιές μελών της ομάδας, όπως σε νεοδιοριζόμενους (Hofstede et al., 1990; 

Schein, 2010). Οι συμπεριφορές των ανθρώπων μπορούν να εκφραστούν και να γίνουν 

αντικείμενο επικοινωνίας μέσω της κουλτούρας (Alvesson & Sveningsson, 2015). 

Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως ο πυρήνας των διαδικασιών 

κοινωνικής γνώσης (Alvesson, 2004). Οι κοινές αντιλήψεις και αξίες σχετικά με τη 

γνώση και τη συνεργασία, μαζί με το αίσθημα της ανιδιοτέλειας και την κοινή 

αναγνώριση με τον οργανισμό, είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτές οι 

κοινές αξίες, ωστόσο, αποτελούν μέρος της οργανωσιακής κουλτούρας, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η δημιουργία μιας κουλτούρας που διευκολύνει την ανταλλαγή 
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γνώσεων πρέπει να υποστηρίζεται από τους εργαζομένους, την οργανωτική δομή και τις 

πρακτικές της. Οι διαδικασίες διαμοίρασης γνώσεων συνήθως αποτυγχάνουν καθώς οι 

οργανισμοί προσπαθούν να προσαρμόσουν την κουλτούρα τους ώστε να ταιριάζει στη 

διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της διαχείρισης της γνώσης – και κατ’ 

επέκταση στη διαδικασία διαμοίρασης της γνώσης – αντί να εφαρμόζουν αυτές τις 

διαδικασίες ώστε να ταιριάζουν στην κουλτούρα τους. Έτσι, είναι σημαντικό να 

ενσωματωθεί η διαμοίραση της γνώσης στην καθημερινή επικοινωνία και την 

επαγγελματική ζωή των εργαζομένων. Η προθυμία ανταλλαγής γνώσεων βασίζεται στο 

πόσο θετικά οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αυτή τη διαδικασία, κάτι που αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας. 

Η έμφαση στη διαμοίραση της γνώσης στην περίπτωση των δημοσίων οργανισμών 

απορρέει από το γεγονός ότι η γνώση αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Islam et al., 2015). Η διαχείριση γνώσης είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που 

συλλέγει, αποθηκεύει και διαδίδει τις γνώσεις σε έναν οργανισμό, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Άλλωστε, τα τελευταία 20 χρόνια, 

σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα, ο οποίος πλέον δε βασίζεται στην 

παραδοσιακή, γραφειοκρατική προσέγγιση, αλλά σε μια πιο διαχειριστική. Σήμερα, οι 

δημόσιοι οργανισμοί είναι οργανισμοί που βασίζονται στη γνώση. Έτσι, η γνώση είναι 

ένας κρίσιμος πόρος για τις οργανώσεις του δημοσίου τομέα, όπως και για τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Boateng και Agyemang, 2015). 

Παρ’ όλο που ενθαρρύνεται η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων σε έναν 

οργανισμό, η διαμοίραση αυτών των γνώσεων δεν είναι μία απλή διαδικασία, καθώς για 

παράδειγμα η σιωπηρή γνώση είναι πιο δύσκολο να διαμοιραστεί από τη ρητή γνώση που 

μπορεί εύκολα να διαδοθεί σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Από την άποψη αυτή, διάφοροι 

ερευνητές εντοπίζουν αρκετούς βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν την ομαλή και 

αποδοτική ανταλλαγή γνώσεων σε έναν οργανισμό, μεταξύ των οποίων η τεχνολογία, η 

εμπιστοσύνη, η μάθηση και ανάπτυξη, η ηγεσία, και συνολικά η οργανωσιακή 

κουλτούρα.  

Αν ένας δημόσιος οργανισμός επιδιώκει την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η οργανωσιακή κουλτούρα. Η 

οργανωτική κουλτούρα δεν επηρεάζει μόνο την επιτυχή ολοκλήρωση της διαμοίρασης 

γνώσεων, αλλά και το ηθικό και τη συμπεριφορά των εργαζομένων σχετικά με τη 
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διαμοίραση της γνώσης. Σύμφωνα με τους Long και Fahey (2008), υπάρχουν τέσσερις 

τρόποι με τους οποίους η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών 

ενός οργανισμού που σχετίζεται με τη διαμοίραση της γνώσης: 

α) Η κουλτούρα δημιουργεί το πλαίσιο του οργανισμού που διέπει τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, 

β) Η κουλτούρα περιγράφει υποθέσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η γνώση, 

γ) Η κουλτούρα διέπει τη σχέση μεταξύ των ατόμων, των ομάδων που δημιουργούνται 

εντός ενός οργανισμού και συνολικά του οργανισμού αυτού, 

δ) Η κουλτούρα επηρεάζει τις διαδικασίες για την υιοθέτηση και τη δημιουργία της 

νέας γνώσης σε έναν οργανισμό. 

5.2 Προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο 

Όπως σε κάθε οργανισμό, έτσι και στην περίπτωση των δημοσίων οργανισμών, θα πρέπει 

να εντοπιστούν τα αποτελεσματικότερα μέσα διαμοίρασης γνώσεων καθώς και 

συντονισμού και διατήρησης της γνώσης που διαθέτουν τα άτομα. Αν και το εξωτερικό 

περιβάλλον ασκεί πιέσεις (π.χ. διαδικασίες, προγράμματα, πρακτικές και συστήματα) 

στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα να κατευθυνθούν προς μία κουλτούρα μάθησης, 

αυτές οι εξωτερικές πιέσεις δεν είναι αυτονόητο ότι οδηγούν προς τη διαμοίραση της 

γνώσης. Εναπόκειται στον εκάστοτε οργανισμό να προσαρμοστεί στις εξωτερικές 

περιστάσεις. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εσωτερικές συνθήκες 

του οργανισμού. 

Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της διαμοίρασης της γνώσης σε ένα δημόσιο οργανισμό, οι οποίοι 

σχετίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα, είναι οι εξής: 

1. Ηγεσία: Η ανταλλαγή γνώσεων εξαρτάται από την προθυμία και την απόφαση 

των εργαζομένων, των ηγετών και συνολικά των μελών ενός οργανισμού να 

προχωρήσουν στη διαδικασία διαμοίρασης γνώσεων, καθώς οι οργανισμοί δεν 

μπορούν να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μοιραστούν τη γνώση. Οι 

εξωτερικές ανταμοιβές δεν μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν μια 

θετική στάση απέναντι στη διαμοίραση γνώσεων. Η εμπιστοσύνη και η 
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συνεργασία είναι βασικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια μίας κουλτούρας που 

χαρακτηρίζεται από την προθυμία των μελών του οργανισμού να μοιραστούν τη 

γνώση. Η δημιουργία ενός κλίματος συνεργατικού και ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης, καθώς και η υποκίνηση, αποτελούν αρμοδιότητες του ηγέτη. Η 

χρήση της τεχνολογίας για τη διαμοίραση της γνώσης επίσης απαιτεί τη 

συνεισφορά του ηγέτη. Επίσης, ο ηγέτης μπορεί να εμπνεύσει τους εργαζομένους, 

να τους παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση, να τους βοηθήσει 

να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία 

διαμοίρασης της γνώσης.  

2. Κοινότητα μάθησης: Μια κουλτούρα μάθησης δίνει έμφαση στις αξίες, τις 

πεποιθήσεις, τις διαδικασίες και τις συμπεριφορές για τη δημιουργία συλλογικής 

μάθησης σε έναν οργανισμό και η οργανωσιακή κουλτούρα μάθησης αναφέρεται 

τόσο σε περιβάλλοντα όσο και σε εφαρμοσμένες δραστηριότητες που επιτρέπουν 

σε έναν οργανισμό όχι μόνο να μάθει, αλλά και να διαμοιράζει τη γνώση. Μια 

οργανωτική κουλτούρα μάθησης είναι ένα εργαλείο που δημιουργεί ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον επιτρέπει και επηρεάζει τη μάθηση και την ανταλλαγή 

γνώσεων σε ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο. 

3. Οργανωσιακή δομή: Η οργανωτική δομή χαρακτηρίζεται από σύνθετα 

στρώματα ευθυνών και αρμοδιοτήτων, καθώς και καναλιών επικοινωνίας. Ένα 

γραφειοκρατικό πρότυπο, που βασίζεται στο συγκεντρωτισμό των αποφάσεων, 

στην αυστηρά κάθετη ιεραρχική δομή, αλλά και στην αυστηρή προσήλωση σε 

κανόνες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση των διαδικασιών 

διαμοίρασης γνώσης, καθώς είναι αρκετά πιθανό να επιβάλλει περιορισμούς στον 

τρόπο διαμοίρασης της πληροφορίας. Επομένως, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας 

ευέλικτης οργανωσιακής δομής, προκειμένου η γνώση να μπορεί να διαμοιραστεί 

σε όλα τα μέλη του οργανισμού, με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, δηλαδή 

έγκαιρα και έγκυρα, χωρίς χρονοτριβές και στα μέλη εκείνα που την έχουν 

ανάγκη για να υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες.  

4. Εμπιστοσύνη και επικοινωνία: Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του 

οργανισμού είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία μίας οργανωσιακής 

κουλτούρας που ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων. Η 

διαπροσωπική εμπιστοσύνη αναφέρεται επίσης και στην προσδοκία των μελών 

του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς άλλων μελών. Κατά 
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συνέπεια, προκειμένου τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τη γνώση και να 

ανταποκριθούν ανοιχτά, απαιτείται η ύπαρξη εμπιστοσύνης, αλλά και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση ενισχύεται 

σημαντικά από την ύπαρξη κοινωνικής δικτύωσης σε έναν οργανισμό. Αυτού του 

είδους η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της διαμοίρασης της 

γνώσης. 

5. Τεχνολογία: Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα 

πληροφόρησης και διαφορετικά τεχνολογικά μέσα (π.χ. intranet, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων μέσω της δημιουργίας 

ή της απόκτησης αποθετηρίων γνώσης, όπου τα μέλη του εκάστοτε οργανισμού 

έχουν πρόσβαση στη γνώση και η διαμοίραση αυτής καθίσταται δυνατή για όλα 

τα μέλη του οργανισμού.  

 

Σχήμα 11. Θεωρητικό μοντέλο συστηματικής ανασκόπησης 
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Στη βάση των παραπάνω, μέσα από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δημιουργείται ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο αφορά τους 

παράγοντες εκείνους που σχετίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα και που 

συμβάλλουν στη διαμοίραση της γνώσης στους δημόσιους οργανισμούς. Το μοντέλο 

αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 11. 

5.3 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Ένας σημαντικός περιορισμός αυτής της έρευνας είναι το γεγονός ότι βασίστηκε 

αποκλειστικά στη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως εκ τούτου, τα 

συμπεράσματα αυτής της μελέτης απορρέουν μόνο από όσα αναφέρονται σε άλλες 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν από άλλους ερευνητές. Ένας δεύτερος 

περιορισμός αυτής της έρευνας είναι ότι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βασίστηκε ως 

επί το πλείστον σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε χώρες του εξωτερικού και όχι στη 

Ελλάδα. 

Στη βάση των παραπάνω περιορισμών, επομένως, προτείνεται στο μέλλον η διεξαγωγή 

μίας εμπειρικής έρευνας, η οποία θα εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας. Η έρευνα 

αυτή μπορεί να διεξαχθεί μέσω της μικτής μεθόδου, δηλαδή τη χρήση ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας, με ερωτηματολόγιο και συνέντευξη αντίστοιχα, σε διάφορες ομάδες 

ενδιαφερομένων μερών, όπως είναι οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές οργανισμών που 

ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Μέσα από μία τέτοια έρευνα μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο στους δημόσιους οργανισμούς της Ελλάδας έχει 

δημιουργηθεί μία οργανωσιακή κουλτούρα που συμβάλλει στη διαμοίραση της γνώσης, 

ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θεωρούνται ότι μπορούν να ενισχύσουν μία τέτοια 

διαδικασία, ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες, αλλά και πώς αντιμετωπίζονται τα 

τυχόν εμπόδια. Μία τέτοια έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει στην απεικόνιση της 

υφιστάμενης κατάστασης στον ελληνικό δημόσιο τομέα, μέσα από τις απόψεις στελεχών 

διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τη 

διερεύνηση τυχόν διαφορών στη βάση της θέσης εργασίας (ιεραρχικής θέσης) των 

στελεχών των δημοσίων οργανισμών, καθώς και για την κατάθεση προτάσεων για τη 

βελτίωση των διαδικασιών διαμοίρασης γνώσεων στο δημόσιο, στην περίπτωση που 

διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα. 
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Μάλιστα, μία τέτοια έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει και κατά πόσο το προτεινόμενο 

θεωρητικό μοντέλο ισχύει πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα, μία μελλοντική έρευνα σε 

εργαζομένους στη δημόσια διοίκηση σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα θα μπορούσε να 

εστιάσει στο κατά πόσο οι παράγοντες που εντοπίστηκαν στην παρούσα βιβλιογραφική 

επισκόπηση (ηγεσία, κοινότητα μάθησης, τεχνολογία, οργανωσιακή δομή, εμπιστοσύνη 

και επικοινωνία) αποτελούν πράγματι παράγοντες που σχετίζονται με την οργανωσιακή 

κουλτούρα και που συμβάλλουν στη διαμοίραση της γνώσης στους δημόσιους 

οργανισμούς. Εν συνεχεία, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες διευκολύνουν ή μη τη 

διαμοίραση γνώσης στον δημόσιο τομέα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν και η διεξαγωγή μίας συγκριτικής 

έρευνας μεταξύ των δημοσίων τομέων διαφόρων χωρών, ευρωπαϊκών και μη. Και πάλι 

σε αυτήν την έρευνα θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι απόψεις εργαζομένων σε 

διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές στη βάση αυτού του 

επιπέδου. Επίσης, μία τέτοια έρευνα θα επέτρεπε και τη σύγκριση απόψεων μεταξύ των 

εργαζομένων στις διάφορες χώρες, συμβάλλοντας στην κατάθεση προτάσεων στη βάση 

των διαφορών στο πολιτισμικό υπόβαθρο των εργαζομένων. Επομένως, θα μπορούσαμε 

να εξετάσουμε κατά πόσο η ιεραρχική θέση, αλλά και η διαφορετική κουλτούρα που 

επικρατεί στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου τομέα στις διάφορες χώρες επηρεάζει τη 

διαμόρφωση μίας κουλτούρας που διευκολύνει και οδηγεί στη διαμοίραση γνώσης στους 

οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Τέλος, αυτή η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει και 

στην καταγραφή καλών πρακτικών, ιδίως όσον αφορά στην άρση των εμποδίων για τη 

διαμοίραση της γνώσης στο δημόσιο τομέα.  
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