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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η Διαχείριση της Γνώσης αποτελεί στοιχείο στρατηγικής σημασίας, που επιτρέπει την 

ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των οργανισμών. Η αναγκαιότητα προσεκτικής,  

συστηματικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του πνευματικού κεφαλαίου στους 

οργανισμούς του δημοσίου, οδήγησε στην διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας μέσα από 

την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης των πρακτικών Διαχείρισης της 

Γνώσης, των αντιλήψεων των εργαζομένων και τη σύνδεση τους με την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα της εργασίας. Η συλλογή των  ερευνητικών δεδομένων, 

πραγματοποιήθηκε από το αρχειακό υλικό του οργανισμού, την παρατήρηση και την 

πραγματοποίηση ημι δομημένων συνεντεύξεων με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας 

(purposeful sampling), σε ένα δείγμα έντεκα εργαζομένων, όλων των ιεραρχικών βαθμίδων 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η μεθοδολογία υποστηρίχθηκε από το θεωρητικό πλαίσιο τριών πεδίων  

σχετικών με τη Διαχείριση Γνώσης: τις τεχνικές του μηχανισμού ΔτΓ, τα εμπόδια και τα 

οφέλη από την ανταλλαγή και τη διάχυση γνώσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προκύπτει ότι αν και ο Οργανισμός δεν έχει συγκεκριμένη στρατηγική Διαχείρισης Γνώσης, 

η γνώση είναι διαθέσιμη μέσα από διαδικασίες, ιδιότυπες βάσεις δεδομένων, ροές εργασιών 

και αρχεία της υπηρεσίας.  Η μελέτη επιβεβαιώνει, ότι η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 

είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας και η τρέχουσα πρόκληση που 

αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας είναι όχι μόνο η ανάπτυξη της γνώσης αλλά και η 

διαχείρισή της.  

 

Λέξεις-κλειδιά: ανταλλαγή γνώσης, μεταφορά γνώσης, διαχείριση γνώσης, δημόσιος 

τομέας, εμπόδια/οφέλη ανταλλαγής γνώσης, εργαλεία ΔτΓ, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα 
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ABSTRACT  
 

Knowledge Management is a strategic asset that allows the development and continuous 

improvement of organizations. The need for careful, systematic and effective management 

of intellectual capital in public agencies, has led to this research through the development of 

a methodological framework for exploring Knowledge Management practices, employee 

perceptions and their linkage to efficiency and effectiveness of work. The data collection of 

the research was carried out by the organization’s archive material, the observation and the 

contact of semi-structured interviews over purposeful sampling method, held in a sample of 

eleven employees encompassed of all the hierarchical levels, in the Directorate of 

Development and Environment of Thessaloniki, of the Region of Central Macedonia. The 

methodology was supported by the theoretical framework of three Knowledge Management 

fields: the techniques of the Knowledge Management procedure, the barriers and benefits of 

sharing and diffusion knowledge. The results that ensued from the research, proves that 

although the agency does not have a specific Knowledge Management strategy, knowledge 

is available through processes, unique databases, workflows, and service records. The study 

confirms that top management support is vital to ensuring success and the current challenge 

faced by the public sector is not only the development of knowledge but also its management. 

 

Keywords: knowledge sharing, knowledge transfer, knowledge management, public sector, 

knowledge sharing barriers / benefits, KM tools, efficiency, effectiveness 
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1_ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1  Η σημασία της Διαχείρισης Γνώσης  
«Η γνώση οδηγεί στη στρατηγική και η στρατηγική στη γνώση», υποστηρίζει ο Tiwana (2000), 

δίνοντας έμφαση στο πως συνδέεται η γνώση με την απόδοση των οργανισμών και πως 

εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Προκειμένου οι οργανισμοί να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να είναι καινοτόμοι καθιστώντας αποδοτικούς τους 

διαθέσιμους πόρους τους. Η διάρκεια στο χρόνο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

θα δημιουργήσουν, εξαρτάται από τη φύση των πόρων, είτε είναι άυλοι είτε απτοί και θα 

πρέπει να είναι πολύτιμοι, σπάνιοι και μη υποκατάστατοι (Johnson et al., 2011). Η διαχείριση 

της γνώσης συγκαταλέγεται στο χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων του 

οργανισμού και μάλιστα αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που 

αναπτύσσεται μέσα στον οργανισμό (Johnson et al., 2008), όπως ενισχύεται και από την 

άποψη των Black and Boal (1994), οι οποίοι πρεσβεύουν ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων 

είναι περισσότερο πιθανό να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαιτίας της 

δυσκολίας στην απομίμησή τους. Το όφελος της στρατηγικής ΔτΓ μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσα από ένα δυναμικό πλαίσιο που υποστηρίζεται μεν από τις τεχνολογίες, αλλά ενθαρρύνει 

τις βέλτιστες πρακτικές που δημιουργούν γνώση. Εντοπίζοντας τη στρατηγική διαχείρισης 

γνώσης ως ακρογωνιαίο λίθο της συνολικής οργανωσιακής στρατηγικής ενός επιτυχημένου 

οργανισμού, δημιουργείται μία μεγάλη πρόκληση για τη ΔτΓ, όχι απλώς στο να συλλάβει 

και να διαχειριστεί την πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού αλλά κυρίως να εντοπίσει 

και να διακρίνει  την πραγματική γνώση ανάμεσα στο αληθινό πνευματικό κεφάλαιο και τις 

απλές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό η επιτυχημένη στρατηγική της ΔτΓ γίνεται 

συνώνυμη με τη συνολική οργανωσιακή στρατηγική, καθιστώντας απαραίτητη, την 

εφαρμογή ενός μοντέλου διαδικασίας που μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα συνεχές 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Αρκετοί θεωρητικοί έχουν συμβάλλει στην εξέλιξη της διαχείρισης της γνώσης, μεταξύ των 

οποίων οι Peter Drucker, Paul Strassmann και Peter Senge. Οι Drucker και  Strassmann 

τόνισαν την αυξανόμενη σημασία της πληροφόρησης και της σαφούς γνώσης των 

οργανωτικών πόρων ενώ ο Senge επικεντρώθηκε σε μία πολιτιστική διάσταση της 

διαχείρισης της γνώσης, στον «εκπαιδευτικό οργανισμό». Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
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’80, η σημασία της γνώσης ως έκφραση επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος ήταν προφανής, παρόλο που οι περισσότερες οργανώσεις στερούνταν 

στρατηγικών και μεθόδων διαχείρισής της. Στην ίδια δεκαετία παρατηρείται η ανάπτυξη των 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης και η εισαγωγή εννοιών όπως «απόκτηση γνώσεων», 

«τεχνολογία γνώσης» «συστήματα βάσης γνώσεων». Έτσι η φράση «διαχείριση γνώσεων» 

εισήλθε στο λεξικό των οργανισμών πλέον σοβαρά. Ξεκίνησαν να παρουσιάζονται άρθρα 

που σχετίζονταν με τη ΔτΓ σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Sloan Management Review, 

το Organizational Science, το Harvard Business Review κ.α. και καταρτίστηκαν τα πρώτα 

βιβλία για την οργανωσιακή μάθηση και τη διαχείριση της γνώσης. Μέχρι το 1990 αρκετές 

εταιρίες ξεκίνησαν προγράμματα διαχείρισης γνώσης και αρκετές αμερικανικές και 

ιαπωνικές εταιρίες θέσπισαν προγράμματα εστιασμένης διαχείρισης γνώσης. Το 1995 οι 

Ikujiro Nonaka και η Hirotaka Takeuchi παρουσίασαν, ίσως το περισσότερο ευρέως 

διαδεδομένο έργο μέχρι σήμερα, με τίτλο «Η Εταιρεία Δημιουργίας Γνώσης: Πώς οι 

Ιαπωνικές Επιχειρήσεις Δημιουργούν τη Δυναμική της Καινοτομίας».  

Η Διαχείριση της Γνώσης (ΔτΓ) αναφέρεται στη διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής 

της γνώσης, σε τομείς που είναι κρίσιμης σημασίας για τον οργανισμό. Περιλαμβάνει 

προσπάθειες για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάπτυξη της γνώσης, χρησιμοποιώντας έναν 

συνδυασμό της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα 

τελευταία χρόνια, η ΔτΓ έχει γίνει ένα σημαντικής σημασίας θέμα στην επιχειρηματική 

βιβλιογραφία, καθώς τόσο οι οργανισμοί όσο και οι ακαδημαϊκές κοινότητες πιστεύουν ότι 

ένας οργανισμός, με την μόχλευση της γνώσης, μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Σημαντικοί συγγραφείς όπως οι Davenport και Prusak 

(1998), διαπιστώνουν ότι η γνώση παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και την 

ενσωμάτωση νέων εμπειριών και πληροφοριών στον οργανισμό, καθώς δεν ενσωματώνεται 

μόνο σε έγγραφα ή αποθετήρια γνώσεων αλλά και σε οργανωτικές ρουτίνες, σε διαδικασίες, 

πρακτικές και κανόνες. Ο Du Plessis (2007) επεσήμανε την ενίσχυση αυτής της 

δημιουργικότητας μέσα από τους μηχανισμούς ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων και της μεταφοράς γνώσης από το ένα έργο στο άλλο. Τα συστήματα ΔτΓ 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση σύλληψης, αποθήκευσης και διανομής γνώσεων που 

δημιουργούνται από εργαζόμενους και στη δημιουργία συνθηκών πρόσβασης από όλους 

στον οργανισμό (Turban et al., 2002). Για την αποτελεσματική χρήση αυτών των 

συστημάτων οι οργανισμοί θα πρέπει να εισάγουν πολιτικές για την ανταλλαγή γνώσεων, 
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προκειμένου να καθοριστούν οι διαδικασίες και οι κανόνες για τη συμβολή των εργαζομένων 

στην οικοδόμηση της οργανωσιακής γνώσης, και να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για 

τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου προτύπου (Lodhi και Ahmad, 2010).  

1.2 Η Διαχείριση Γνώσης στο Δημόσιο Τομέα  

Παρόλο που η Διαχείριση της Γνώσης εμφανίστηκε υπό την αιγίδα του ιδιωτικού τομέα και 

σχεδιάστηκε για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, αργότερα δανείστηκε από τον δημόσιο τομέα, που βρήκε σε αυτήν τον τρόπο 

για τη διαφύλαξη του κεκτημένου της γνώσης. Το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι αποτέλεσε 

κάτι εντελώς νέο για τον δημόσιο τομέα (Riege και Lindsay 2006). Από τη δεκαετία του ΄80 

στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η εμπιστοσύνη στη γνώση είχε επισημανθεί ως 

πολύτιμη πηγή για την αποτελεσματική χάραξη της πολιτικής τους,  αλλά η αναγνώριση και 

εφαρμογή συστημάτων, δομών και εργαλείων της ΔτΓ είναι αρκετά νέα (Friis 2002). Οι 

εμπειρίες των χωρών του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η διαχείριση της γνώσης έχει καταστεί βασικό 

μέσο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του δημοσίου τομέα 

(ΟΟΣΑ, 1997). Από το 2002, ο ΟΟΣΑ εκπονεί ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη 

της αντίληψης και της πρακτικής ΔτΓ στις χώρες αυτές (www.oecd.org). Οι εκθέσεις αυτές 

περιλαμβάνουν κυρίως συστάσεις που αναφέρονται στις προκλήσεις που εντοπίζονται από 

τα κράτη, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους οργανισμούς του δημοσίου 

τομέα να μεταρρυθμίζουν τα προγράμματα διαχείρισης γνώσης, να επικαιροποιούν τις 

πρακτικές που εφαρμόζουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές ενισχύοντας τα αποτελέσματα τους (Bridgman και Davis,2004).  

Σήμερα οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θεωρούνται ευρέως ως οργανισμοί βασισμένοι 

στη γνώση, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών γνώσης (Luen 

και Al-Hawamdeh,2001; Huang,2014). Επομένως η ανταλλαγή γνώσεων και η βελτίωση της 

διαχείρισης γνώσης θεωρούνται κρίσιμες προκλήσεις για το δημόσιο τομέα (Silvi και 

Cuganesan,2006; Kim και Lee,2006). Οι κακές πρακτικές διαχείρισης της γνώσης μπορεί να 

οδηγήσουν σε υψηλό κόστος ως αποτέλεσμα της χαμένης θεσμικής μνήμης, των κενών 

γνώσης και των ανεπαρκών αποφάσεων. Στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της οικονομίας 

της γνώσης, η ικανότητα των οργανισμών να δημιουργούν, να μεταφέρουν και να 

ανταλλάσσουν τη γνώση, καθορίζει ουσιαστικά τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις τους 

(Prahalad and Hamel, 1990). Αναπτύσσοντας οι οργανισμοί τις κατάλληλες δομές, μπορούν 

http://www.oecd.org/
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να αξιοποιήσουν την ανταλλαγή της γνώσης στο εσωτερικό τους, μέσα από τον σχεδιασμό 

βελτιστοποίησης τους (Teece,1998),τον συντονισμό των επιμέρους τμημάτων τους 

(Grant,1996), την διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας (Galbraith,1973; 

Grandori,1997), την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής ταύτισης (Andrews και 

Delahaye,2000; Cabrera και Cabrera 2002; Käser και Miles,2002), υπό το πρίσμα εξέτασης 

κάθε φορά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οργανισμού.  

1.3 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας. Συνεισφορά της έρευνας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καταγραφεί και να διαπιστωθεί εάν 

εφαρμόζονται τεχνικές και εργαλεία ΔτΓ στον οργανισμό και ποιες είναι οι απόψεις των 

εργαζομένων της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναφορικά με τα εμπόδια και τα οφέλη της 

διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης. Επιμέρους στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας είναι η 

διερεύνηση του βαθμού που οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι ή γνωρίζουν τη ΔτΓ ως 

μηχανισμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού καθώς και πως 

αντιλαμβάνονται τη χρηστικότητα της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης. 

Τέλος θα επιδιωχθεί μέσα από τις συνεντεύξεις να διαπιστωθεί εάν η κουλτούρα του 

οργανισμού θα ευνοούσε την εφαρμογή ενός συστήματος ΔτΓ.  

Ειδικότερα η εργασία αυτή επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

RQ1:  Πως αποτυπώνεται η υπάρχουσα υποδομή, αναφορικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία 

διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης;  

 

RQ2:   Πως προσδιορίζονται τα εμπόδια (barriers) για την αποτελεσματική διάχυση και 

ανταλλαγή γνώσης, από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης;  

 

RQ3:   Πως καθορίζονται τα αναμενόμενα οφέλη (benefits) από την εφαρμογή τεχνικών και 

εργαλείων διαχείρισης γνώσης, από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης; 

 

Οι περισσότερες έρευνες για την ανταλλαγή και διάχυση γνώσεων επικεντρώνονται στον 

ιδιωτικό τομέα και λίγες σχετικά εμπειρικές μελέτες αναφέρονται στο δημόσιο τομέα 

(Amayah, 2013, Sandhu et al., 2011, Willem and Buelens, 2007).Το φαινόμενο της 

ανταλλαγής γνώσεων μπορεί να έχει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά στους δημόσιους 

οργανισμούς σύμφωνα με τους  Yao et al.,(2007), όπως για παράδειγμα οι ιεραρχικές δομές, 

η γραφειοκρατία και η παρακράτηση της γνώσης ως πηγή εξουσίας (Liebowitz και Chen, 

2003). Ενώ παραδοσιακά η ΔτΓ επικεντρώνεται στην τεχνολογία της πληροφορίας και στην 
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καθοδήγηση πληροφοριών (Davenport et al., 1998), η εφαρμογή συστημάτων ΔτΓ στο 

δημόσιο τομέα τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο τους ανθρώπους, προσεγγίζοντας και 

εστιάζοντας στην κοινωνική αλληλεπίδραση (McAdam και Ο Reid, 2000; Stenmark, 2001; 

Grant, 1996, Spender και Grant, 1996; McDermott, 1999; Andrews and Delahaye, 2000) και 

στη συμβολή των ατόμων στη συλλογική γνώση του οργανισμού (Cabrera και Cabrera, 

2002). Η αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να είναι ένας βασικός παράγοντας 

παραγωγικότητας στους οργανισμούς (Silvi and Cuganesan, 2006) και φαίνεται να είναι 

καλά εδραιωμένη στη βιβλιογραφία (Lee και Choi, 2003; Du et al., 2007; Hsu, 2008; Saenz 

et al., 2009). Μέσα από το περιορισμένο σώμα ακαδημαϊκών ερευνών τα οφέλη της 

διαχείρισης της γνώσης στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της 

οργανωσιακής ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και τη μείωση κόστους (McAdam and 

Reid, 2001), εμποδιζόμενα από προκλήσεις όπως η απομονωμένη φύση των περισσοτέρων 

εργασιών του δημοσίου τομέα, η επιθυμία διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών 

γνώσεων από τους εργαζομένους (Murray,2001), η κουλτούρα αντίστασης (Svieby  και 

Simons, 2002), η ύπαρξη πολλών και ασύμβατων μεταξύ τους λειτουργικών συστημάτων 

(Murray, 2001), κ.α.  

Η παρούσα εργασία προσφέρει μία χρήσιμη συμβολή στην περιορισμένη έρευνα και 

βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση  τεχνικών και τα εργαλείων ανταλλαγής και διάχυσης 

γνώσης, σε μία δημόσια υπηρεσία ενός περιφερειακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης  

της χώρας, καθώς  και στην συγκέντρωση  και ανάλυση πρωτογενών στοιχείων που αφορούν 

στις απόψεις των εργαζομένων σχετικά με τα οφέλη και τους ιδιαίτερους παράγοντες που 

εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔτΓ από τον φορέα. Αποδεικνύει την 

αναγκαιότητα δέσμευσης και υιοθέτησης από την ηγεσία του οργανισμού ενός συστήματος 

διαχείρισης γνώσης μέσα από την ανάπτυξη μίας κουλτούρας οργανωσιακής μάθησης.  

 1.4 Δομή της εργασίας  

Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»,  παρουσιάζονται ο τρόπος και οι λόγοι για τους οποίους 

η διαχείριση της γνώσης θεωρείται πλέον κρίσιμος στρατηγικός παράγοντας ενός 

οργανισμού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αναπτύσσονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής εργασίας και  τέλος η 

συνεισφορά της έρευνας.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», ακολουθώντας τη δομή των ερευνητικών 

ερωτημάτων αναπτύσσονται σχετικές θεωρίες με τη διαχείριση, ανταλλαγή και τη διάχυση 

γνώσης και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι έννοιες μεταξύ τους.  Αναφέρονται οι 

συχνότερα εμφανιζόμενες τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης γνώσης, διαφωτίζεται το 

θεωρητικό πεδίο που αφορά στους φραγμούς αλλά και στα οφέλη από την εφαρμογή των 

συστημάτων ΔτΓ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ», περιλαμβάνεται η στρατηγική και η προσέγγιση της 

έρευνας, η ερευνητική μέθοδος και η επιλογή του δείγματος. Αναφέρεται ο τρόπος 

συλλογής, επεξεργασίας και ανάπτυξης των εμπειρικών δεδομένων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ», παρουσιάζονται τα ευρήματα 

των συνεντεύξεων. Στόχος του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν και να κωδικοποιηθούν 

οι απαντήσεις των ερωτώμενων στις θεματικές ενότητες που έχουν σχεδιαστεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, προκειμένου να αναλυθούν.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ», παρουσιάζονται 

και ερμηνεύονται τα ευρήματα της έρευνας,  

Στο έκτο κεφάλαιο, «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ–ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ», παρουσιάζο-  

νται τα συμπεράσματα, υποβάλλονται οι προτάσεις και θέτονται οι περιορισμοί και οι 

προτάσεις για μελλοντική μελέτη.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2_ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

2.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση και οριοθετήσεις 
Ο καθορισμός της έννοιας της διαχείρισης της Γνώσης (ΔτΓ) υπήρξε ένα έργο δύσκολο και 

περίπλοκο. Το γεγονός ότι υπήρξε έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για τη ΔτΓ, 

δημιούργησε σύγχυση για τη σημασία της. Αρχικά θεωρήθηκε μία σύγχρονη τάση η οποία 

θα είχε περιορισμένη διάρκεια. Απέκτησε όμως ιδιαίτερη σημασία, κυρίως σε περιόδους 

υψηλού ανταγωνισμού, όπου τα στελέχη των επιχειρήσεων συσσώρευαν μεγάλα αποθέματα 

γνώσης, παγιώνοντας τη θέση τους, υπό την απειλή μεταφοράς της γνώσης έξω από τον 

οργανισμό (Μπαραλού Ε.,2011). Παρά το ότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι ορισμοί στη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία, διαπιστώνεται να συμφωνούν ότι η ΔτΓ είναι μία συνεχής, επίμονη 

και σκόπιμη διαδικασία η οποία επιτρέπει στους οργανισμούς να επιλέγουν, να δημιουργούν, 
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να οργανώνουν, να διαφυλάσσουν, να διαδίδουν και να μεταφέρουν τη γνώση, προκειμένου 

να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να δημιουργούν αξία (AΙΙee 1997; 

Davenpοrt et aΙ.,1998).Σύφωνα με το Κέντρο Αμερικάνικης Παραγωγικότητας και 

Ποιότητας (APQC- American Prοductivity & QuaΙity Center), « η διαχείριση γνώσης είναι η 

συστηματική διαδικασία εντοπισμού, καταγραφής και μεταφοράς πληροφοριών και γνώσεων 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να μπορούν να ενεργούν πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν αξία για τον οργανισμό τους» 

(APQC, 2017). Οι Lai και Chu (2000) περικλείουν στην έννοια της διαχείρισης γνώσης ενός 

οργανισμού, την επαγγελματική ευστροφία του, όπως την τεχνογνωσία, το knοw- hοw και 

knοw- why, τις αξίες και τις πεποιθήσεις. Υποστηρίζουν ότι εάν δεν ανταλλάσσεται η γνώση 

μέσα στον οργανισμό, η αξία της είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση της 

έννοιας της ΔτΓ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέσα από συστημικά και οργανωτικά 

εργαλεία. Ένα από τα προβλήματα στην κατανόηση της ΔτΓ δημιουργείται καθώς οι 

περισσότεροι οργανισμοί τείνουν να περιορίζουν την εφαρμογή της στη χρήση συστημάτων 

πληροφορικής και αυτοματισμού (HisΙοp 2003). Η εφαρμογή αλλά και ο ορισμός της ΔτΓ 

δεν πρέπει να περιορίζεται και να ερμηνεύεται μόνο με τεχνικούς όρους αλλά πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη ότι η γνώση είναι μία δυναμική και κοινωνική συνιστώσα, η οποία 

ενσωματώνεται στα άτομα, στις εμπειρίες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (HisΙοp 2002, 

AnantatmuΙa 2007). Τα συστήματα ΔτΓ αποτελούν απλώς εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

καταγραφής, της τεκμηρίωσης και της διάδοσης των γνώσεων και δε θα πρέπει να είναι 

αυτοσκοπός.  

Ο Μάντζαρης et aΙ.(2007) παραθέτουν τον ορισμό του  C. Argyris, σύμφωνα με τον οποίο η 

ΔτΓ είναι η κατεύθυνση του management που ασχολείται με «την εφαρμογή και την 

ανάπτυξη της γνώσης στις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο». Η Ιορδάνογλου (2008), ισχυρίζεται ότι η ΔτΓ περιλαμβάνει ένα 

σύστημα ενεργειών, με στόχο την απόκτηση γνώσης, την αναπαράσταση αυτών, την 

αποθήκευση, τη διάδοση και τέλος την αξιοποίηση τους, προς όφελος της επιχείρησης. Οι 

Ιακώβου et aΙ.(2007) θεωρούν ότι η ΔτΓ αφορά τη συλλογική δημιουργία και τη διάχυση 

γνώσης των επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή οργανωτική 

αποδοτικότητα. Πρόκειται για έναν επιστημονικό κλάδο που ενθαρρύνει μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση προς τον εντοπισμό, τη σύλληψη, την αποτίμηση, την ανάκτηση και τη διανομή 
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όλων των γνωστικών κεφαλαίων πληροφόρησης σε μία επιχείρηση (DaΙkir, 2005; DiΙΙοn, 

1999). Για το λόγο αυτό απαιτείται η συστηματική προσέγγιση για την ανακάλυψη, 

κατανόηση και χρησιμοποίηση της γνώσης που δημιουργήθηκε ή δημιουργείται, σύμφωνα 

με την CarΙa Ο'DeΙΙ (200), προκειμένου στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον να μπορεί 

να είναι χρήσιμη αλλά και προσβάσιμη.  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη ΔτΓ, ο AΙavi και Leidner (2001), προσδιορίζουν 

μία σειρά από διαφορετικές προοπτικές της διαχείρισης γνώσης και τις επιπτώσεις του ρόλου 

της όπως, το ότι η ΔτΓ αποτελεί το  μέσο που προσφέρει στους χρήστες πρόσβαση σε 

εξατομικευμένες πληροφορίες, ως μέσο δημιουργίας και διατήρησης αποθεμάτων γνώσης ή 

άλλοτε ως μέσο δημιουργίας των διαδικασιών που ενισχύουν τη δημιουργία και τη διανομή 

γνώσης. Ως έννοια συνδυάζεται με τρία στοιχεία: τον άνθρωπο, τη διαδικασία και την 

τεχνολογία. Από την πλευρά των «ανθρώπων» αφορά στο να δημιουργήσεις και να 

καλλιεργήσεις  μία κουλτούρα και ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων στον οργανισμό 

και από τη σκοπιά της «διαδικασίας», αφορά στη διαχείριση των διαδικασιών και την 

ευθυγράμμιση της ανταλλαγής γνώσεων με την καθημερινή εργασία των εργαζομένων. Η 

«τεχνολογία», αφορά στη δημιουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας για τους 

εργαζόμενους, προκειμένου να επικοινωνούν και να μοιράζονται τη γνώση Liebοwtz (2012). 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη διαχείριση της γνώσης. Στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, παρατίθενται  ορισμοί και προσεγγίσεις  της έννοιας της ΔτΓ, προκειμένου 

να γίνει περισσότερο κατανοητή η ευρύτητα της επιστημονικής προσέγγισης και οι διαφορές, 

μεταξύ των μελετητών. Φαίνεται με σαφήνεια ότι οι περισσότεροι ορίζουν τη ΔτΓ ως το 

σύνολο των δραστηριοτήτων ή των διαδικασιών ανάπτυξης και αξιοποίησης της γνώσης για 

την επίτευξη ή την ενίσχυση των οργανωσιακών στόχων, της αξίας, των επιδόσεων και της 

επιτυχίας του οργανισμού, ενώ κάποιοι εστιάζουν περισσότερο στην τεχνολογία.  

Το βέβαιο είναι ότι η διαχείριση της γνώσης είναι απαραίτητη σε έναν οργανισμό (Bergerοn, 

2003, όπως αναφέρεται από τους Ρωσσίδη Ι. και Ασπρίδη Γ., 2015), διότι μέσω αυτής: 

 γίνεται αντιληπτό το εξωτερικό περιβάλλον 

 οργανώνονται χρήσιμες πληροφορίες που εντοπίζονται στο εσωτερικό περιβάλλον. 

Το σύνολο των γνώσεων που έχουν συγκεντρωθεί τυγχάνουν επεξεργασίας και αξιοποίησης 

σε επίπεδο στρατηγικής, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό, 

όποιες στρατηγικές αλλαγές και αν πραγματοποιηθούν στον οργανισμό, αποφεύγεται η 

απώλεια γνώσης, καθώς το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών είναι καταχωρημένα 
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σε βάσεις δεδομένων δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα αποθετήριο γνώσεων. Οι 

πληροφορίες παραμένουν πάντα χρήσιμες σε επίπεδο ανάπτυξης στρατηγικών και πολιτικών 

καθώς και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης σε ότι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού (Barckay et al.)  

2.1.2 «Γιατί» διαχείριση γνώσης;  
Από την προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης και οριοθέτησης της ΔτΓ, υποδεικνύεται η 

φύση της γνώσης, ως ένας σημαντικός πόρος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του 

οργανισμού. Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται στρατηγικά σημαντική, ακουμπά σε τρείς 

μεγάλες εξελίξεις: αρχικά αναφέρεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους των 

βιομηχανοποιημένων οικονομιών από τους φυσικούς πόρους σε πνευματικά περιουσιακά 

στοιχεία ( Hansen et aΙ.,1999). Ταυτόχρονα, η τεχνολογική ανάπτυξη κατέστησε δυνατή την 

κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανταλλαγή γνώσεων, πιο εύκολη και φθηνότερη από ποτέ. 

Παράλληλα οι οργανώσεις λειτουργούν σε ένα συνεχές και μεγάλο δυναμικό, ανταγωνιστικό 

περιβάλλον παγκόσμιου βεληνεκούς, το οποίο τους ωθεί να απασχολούνται με την ανεύρεση 

νέων ταλέντων και  την πρόσβαση σε νέες αγορές (Bhatt, 2000). Κατά συνέπεια η γνώση 

θεωρείται ως το κύριο μέσο του οργανισμού για την απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

2.1.3 Από τα δεδομένα στη γνώση 
Προκειμένου να κατανοηθεί η έννοια της ΔτΓ, είναι σημαντικό να διαχωριστεί πρώτα η 

έννοια των δεδομένων, των πληροφοριών και της γνώσης (Nοnaka, 1994). Γενικά οι όροι 

δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιούνται αδιακρίτως με την έννοια της γνώσης. Η 

αποκρυπτογράφηση της σημασίας της γνώσης και της διαχείρισής της, συμβάλει ουσιαστικά 

στην κατανόηση της ΔτΓ. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η διαδικασία εξέλιξης από τα δεδομένα 

στη γνώση. Τα δεδομένα είναι ακατέργαστα γεγονότα και στοιχεία, όπως αριθμοί ή λέξεις, 

χωρίς όμως νόημα και έχουν πολύ μικρή αξία για τις ενέργειες στους οργανισμούς και στη 

λήψη αποφάσεων (Sebran and Luan 2002).  
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ΣΧΗΜΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

 

ΠΗΓΗ: SEBRAN AND ΙUAN (2002) 

Προκειμένου να αποκτήσουν νόημα, πρέπει να επεξεργαστούν και να διαμορφωθούν σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε στις πληροφορίες. Στο επίπεδο 

αυτό μιλάμε πλέον για ένα οργανωμένο σύνολο δεδομένων. Η γνώση όπως το έθεσαν οι 

Ο'DeΙΙ et aΙ (1998) είναι  «η πληροφορία σε δράση». Απαιτούν όμως μία σαφή έννοια 

προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τις πληροφορίες και τα δεδομένα. Επιτυγχάνεται με 

τον συνδυασμό του προβληματισμού και της ανάλυσης των πληροφοριών με την κρίση των 

ατόμων. Σύμφωνα με τους Davenpοrt και Prusak (1998), προκειμένου να επιτευχθεί ο 

μετασχηματισμός της πληροφορίας σε γνώση, πραγματοποιούνται τέσσερις διαδικασίες στο 

μυαλό του ατόμου: η σύγκριση, η συνέπεια, η σύνδεση και η συζήτηση. Επιπλέον ο Nοnaka, 

(1994) θεωρεί ότι η γνώση αναγκαστικά σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, τη δέσμευση, τις 

προοπτικές, την πρόθεση και τη δράση των ατόμων ενώ οι AΙavi & Leidner (2001) ορίζουν 

τη γνώση ως «την πληροφορία που υπάρχει στο μυαλό των ατόμων: πρόκειται για 

εξατομικευμένες πληροφορίες (που μπορεί και να μην είναι νέες, μοναδικές, χρήσιμες ή 

ακριβείς), οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα, ιδέες, παρατηρήσεις και κρίσεις». Με τον τρόπο 

αυτό, διαφορετικά είδη γνώσεων οδηγούν σε διαφορετικές διαδικασίες συλλογής και 

ανταλλαγής γνώσεων (Davenpοrt and Prusak, 1998) και σε διαφορετικές επιπτώσεις στη 

διαχείριση τους (Grant, 1996).Εναλλακτικά η γνώση μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα κυκλικό 

μοντέλο, λόγω της επαναληπτικής φύσης της ανάπτυξής της (Jοnes,2001). Άλλοι ερευνητές 

(BοΙΙinger & Smith,2001; Vance,1997; Wu,2000) προσθέτουν ένα επιπλέον στρώμα 

(επίπεδο), τη σοφία, ενώ μερικοί διερευνούν την έννοια της αλυσίδας της αξίας της γνώσης, 

Γνώση (πληροφορίες 
συνδυασμένες με κρίση) 

Πληροφορίες (δεδομένα 
τοποθετημένα σε πλαίσιο)

Δεδομένα (γεγονότα και 
αριθμοί)

Λήψη απόφασης (σχεδιασμός 
δράσης)
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Shankar et aΙ. (2003), όπως αποτυπώνεται και στο σχήμα 2. Η αλυσίδα της αξίας της γνώσης, 

χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ και πάλι των εννοιών των δεδομένων 

(ακατέργαστων μη αναλυόμενων γεγονότων) (James,2005;Tiwana, 2002), των πληροφοριών 

(καθορίζουν τις σχέσεις των δεδομένων σε ένα πλαίσιο) και της γνώσης σε υψηλότερο 

επίπεδο, με χαρακτηριστικά τη συνειδητοποίηση, την κατανόησης, την εξοικείωση που 

προήλθε από  την ανάμειξη πληροφοριών, την εμπειρία, των δεξιοτήτων, των αρχών, των 

κανόνων, της μελέτης, της έρευνας και της παρατήρησης (Tiwana, 2002).  

 

ΣΧΗΜΑ 2: ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ 

 

ΣΙΩΠΗΡΗ ΓΝΩΣΗ 

ΠΗΓΗ: SHANKAR ET AΙ. (2003) 

 

Η σοφία, ως το κορυφαίο στρώμα της αλυσίδας αξίας, είναι η εφαρμογή και η εμπειρία 

σύμφωνα με τον Vance (1997), έχει ενσωματωθεί σε ανθρώπους και οργανισμούς ή και την 

κοινωνία, αναδεικνύοντας την ικανότητα να ανακαλύπτει τη θεμελιώδη φύση των 

ζητημάτων και προβλημάτων.   

2.1.4 Σιωπηρή, Ρητή, και Οργανωσιακή γνώση.   
Το 1966 ο PοΙanyi, ταξινόμησε τη γνώση σε δύο επίπεδα: τη σιωπηρή / άρρητη (tacit) γνώση 

και τη ρητή (expΙicit) γνώση. Η δεύτερη αναφέρεται κυρίως σε τεχνικές γνώσεις που θα 

μπορούσαν να αποκτηθούν μέσα από εγχειρίδια, έγγραφα και επεξεργασία δεδομένων. Η 

σιωπηρή γνώση αφορά στις ατομικές δεξιότητες και τις τεχνικές ικανότητες που προκύπτουν 

από τη διαίσθηση, τις προοπτικές, τις πεποιθήσεις και τις αξίες, με αποτέλεσμα να είναι 
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δύσκολο να μοιραστεί (Hubert, 1996; Ahmed, Lim και Zairi,1999). Σύμφωνα με τον Hubert 

(1996), η ενοποιημένη σιωπηρή γνώση βοηθά τα άτομα σε ένα οργανισμό να έχουν 

αποτελεσματική επικοινωνία, να κατανοούν τις προοπτικές των άλλων, να ανταλλάσσουν τη 

ρητή γνώση και να συνεργάζονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η σημαντική 

συνιστώσα της σιωπηρής γνώσης είναι η τεχνογνωσία που αποκτούν οι άνθρωποι μέσα από 

την πολυετή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό, αλλά δεν είναι καταγεγραμμένη, 

δεν αναγνωρίζεται και έχει τεκμηριωθεί (Cοhen και LevinthaΙ,1990). Το αποτέλεσμα είναι 

ότι όταν αυτά τα άτομα εγκαταλείπουν τον οργανισμό, παίρνουν μαζί τους αυτή την 

ανυπολόγιστη και ανεκτίμητη γνώση που είχαν δημιουργήσει με τα χρόνια. Αντίθετα η ρητή 

γνώση είναι καλά τεκμηριωμένη και σε πολλές πηγές, προσβάσιμη και κοινόχρηστη από 

πολλά άτομα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ 

 ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (τεκμηριωμένη) ΣΙΩΠΗΡΗ ΓΝΩΣΗ 

(μη τεκμηριωμένη) 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ευκολία στη σύλληψη και 

κωδικοποίηση 

 Καλή τεκμηρίωση 

 Ευκολία στην επικοινωνία και 

ανταλλαγή 

 Τυπική και συστηματική 

 Προσβάσιμη 

 Εξαιρετικά προσωπική 

 Χωρίς κωδικοποίηση 

 Δυσκολία στην καταγραφή της 

και στην ανταλλαγή 

 Διαισθητική  

 Θεματικά εξειδικευμένη 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

 Εγχειρίδια οδηγιών 

 Γραπτές διαδικασίες και 

βιβλία 

 Βάσεις δεδομένων και 

αναφορές 

 Αποτελέσματα έρευνας 

 Βέλτιστες πρακτικές 

 Άτυπες συναντήσεις και 

συζητήσεις πρόσωπο με 

πρόσωπο 

 Προσωπικές εμπειρίες 

 Τηλεφωνικές συνομιλίες 

 Μηνύματά ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

ΠΗΓΗ: BHATT 2001, SERBAN AND ΙUAN 2002, CΟNG AND PANDYA (2003) 

 

Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά  και στις πηγές μεταξύ των σιωπηρών και ρητών γνώσεων 

διευκρινίζονται στον πίνακα 1. Κατά τους  Edvinsοn και MaΙοne (1997), υπάρχουν τέσσερις 

κύριες κατηγορίες γνώσης: η ατομική, η διαρθρωτική η οργανωτική και η 

κοινωνική/πολιτιστική. Η οργανωτική γνώση αναφέρεται στις μαθησιακές δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα μέσα στο όρια μιας συγκεκριμένης οργάνωσης με κύρια τη μετατροπή 

της σιωπηρής σε ρητή γνώση. Η κοινωνική/ πολιτισμική γνώση αφορά σε ότι το άτομο 

αποκτά ασυνείδητα μέσα από τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες των κοινωνιών του και 
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επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη στάση του στο εργασιακό περιβάλλον, καθορίζοντας το 

επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους συναδέλφους του (Nοnaka και PeΙtοkοrpi,2006). Γίνεται 

αντιληπτό ότι είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί αυτή η μορφή γνώσης προκειμένου η 

καθοδήγηση και παρακίνηση των εργαζομένων να μοιραστούν τη γνώση, να είναι καλύτερη.  

Στη ΔτΓ υπογραμμίζουν τη σημασία αξιοποίησης της σιωπηρής γνώσης η οποία πρέπει να 

επιτευχθεί προς όφελος των οργανωτικών στόχων. Όπως τονίζει ο Nοnaka (Nοnaka,2007), 

η νέα γνώση δεν είναι απλώς θέμα επεξεργασίας αντικειμενικών πληροφοριών (ρητής 

γνώσης), αλλά εξαρτάται από την αξιοποίηση των σιωπηρών γνώσεων και συχνά τις 

υποκειμενικές εκτιμήσεις, διαισθήσεις και τα οφέλη των μεμονωμένων υπαλλήλων. Η 

διαφορετικότητα στη φύση της γνώσης, έχει περαιτέρω συνέπειες με τις δραστηριότητες της 

ΔτΓ. Σύμφωνα με τον Lam (2000), υπάρχουν τρείς τομείς που αφορούν στις δραστηριότητες 

της ΔτΓ ανάλογα με τη μεθοδολογία εφαρμογής των τύπων της γνώσης. Αναφέρεται  στην 

κωδικοποίηση και τους μηχανισμούς αναφοράς, στις μεθόδους απόκτησης και 

συγκέντρωσης γνώσης και στη δυνατότητα συλλογής και διανομής αυτής. Οι διαφορές στις 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις των δραστηριοτήτων της ΔτΓ υποδηλώνουν ταυτόχρονα και τη 

διακριτική φύση των τύπων της γνώσης. Ένα από τα πρώτα και περισσότερο γνωστά 

μοντέλα δραστηριοτήτων ΔτΓ, μέσα από το οποίο αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις 

προς όφελος της οργάνωσης είναι το μοντέλο SECI, που ορίζεται από τους Nοnaka et aΙ. 

(Nοnaka et aΙ., 2000). Μεταξύ άλλων, η γνώση δημιουργείται μέσω αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ατόμων ή και των ατόμων με το περιβάλλον, μέσω μίας συνεχούς διαδικασίας 

που αποτελείται από  τέσσερις τρόπους μετατροπής της γνώσης: την κοινωνικοποίηση, της 

εξωτερική ανάθεση, του συνδυασμού και της εσωτερίκευσης (σχήμα 3). Η κοινωνικοποίηση 

είναι η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας μετατρέπεται η νέα σιωπηρή γνώση που 

αποκτάται από κοινές εμπειρίες ,σε σιωπηρή γνώση. Συμβαίνει συνήθως σε ανεπίσημες 

κοινωνικές συναντήσεις, εκτός του χώρου εργασίας (Nοnaka et αΙ.,2000). Η εξωτερική 

ανάθεση είναι η διαδικασία εκείνη της μετατροπής της σιωπηρής γνώσης σε ρητή.  Η 

επιτυχής μετατροπή της εξαρτάται από τη διαδοχική χρήση της μεταφοράς, την αναλογία 

και του μοντέλου (Nοnaka et αΙ.,2000). Ο συνδυασμός αφορά σε μία περισσότερο 

πολύπλοκη διαδικασία, καθώς μετατρέπει τη ρητή γνώση σε συστημικά σύνολα ρητής 

γνώσης. Οι νέες γνώσεις που σχηματίζονται προέρχονται από τους συνδυασμούς 

εσωτερικών και εξωτερικών πηγών και διαδίδεται – διοχετεύεται μεταξύ των ατόμων του 



        

- 14 - 
 

οργανισμού. Τέλος η διαδικασία της εσωτερίκευσης είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης της 

ρητής γνώσης σε σιωπηρή γνώση. Η ενσωμάτωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μάθησης 

στην πράξη, της προσομοίωσης ή των πειραμάτων (Nοnaka et αΙ.,2000).  

 

ΣΧΗΜΑ 3: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SECI 

ΠΗΓΗ: NΟNAKA, TΟYAMA & KΟNNΟ, (2000) 

 

Η κατηγοριοποίηση της γνώσης (PοΙanyi,1966; Nοnaka,1995; Bοisοt,1995; Chοο, 1998, 

κ.α.), οι διαστάσεις της (Nοnaka και Takeuchi,1995; De Ιοng and Fahey,2000), τα επίπεδα 

γνώσης (ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό) (De Ιοng & Fahey, 2000) και η μεθοδολογία ΔτΓ, 

που έχουν υποστηριχθεί ερευνητικά, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στη βιβλιογραφία της 

διαχείρισης της γνώσης. Η συγκεκριμένη μελέτη θα περιοριστεί στις βασικές αναφορές που 

προηγήθηκαν, θεωρώντας ότι καλύπτουν το μέγεθος που απαιτείται για το ερευνητικό της 

πεδίο.  

2.1.5 Ανταλλαγή – Μεταφορά και Διάχυση Γνώσης  

2.1.5.1 Ανταλλαγή γνώσης (KnοwΙedge Sharing) 

Η ανταλλαγή γνώσης ορίζεται ως μία συνεχής διαδικασία μέσα από την οποία μεταφέρονται 

οι εμπειρίες και οι οργανωτικές γνώσεις, μέσω των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ ατόμων, 

ομάδων και οργανισμών, στις διαδικασίες του οργανισμού (Οyemοmi et aΙ.,2016; McAdam 

et aΙ.,2012). Πρόκειται για μία βασική δραστηριότητα για την εφαρμογή της γνώσης, την 

καινοτομία, το πνευματικό κεφάλαιο και τελικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

οργανισμών (Wang et αΙ.,2016). Η επιστήμη της ΔτΓ, διακρίνει δύο γενιές ανταλλαγής 

                               Ρητή    γνώση   

 

    

Ρητή 

γνώση 

Κοινωνικοποίηση 

 

Ενσυναίσθηση 

Εξωτερίκευση 

 

Σαφήνεια 

   

 Εσωτερίκευση 

 

Ενσωμάτωση 

Συνδυασμός 

 

Σύνδεση 

Σιωπηρή 

γνώση expΙicit      

knοwΙedge 

 

                        Σιωπηρή  γνώση   
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γνώσεων: Η πρώτη, η παραδοσιακή ΔτΓ, ενισχύεται από την ανάπτυξη και εξέλιξη των 

συστημάτων της πληροφορικής και της τεχνολογίας (Huysman and Wit, 2004), δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεντρωτικά αποθετήρια γνώσης και κωδικοποίηση της γνώσης. 

Η γνώση αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο που μπορεί να αποθηκευτεί, να διαδοθεί και να 

ανακτηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορικής (Van den Hοοff και 

Huysman, 2009). Η προσέγγιση αυτή, φαίνεται να μην απέδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα τόσο στην πράξη όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς επικεντρωνότανε 

στη ρητή γνώση και όχι στην κοινωνική αλληλεπίδραση που απαιτείται στην ανταλλαγή 

γνώσεων (Huysman and Wit, 2004). Η δεύτερη γενιά της ΔτΓ, αναγνωρίζει την ανάγκη της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς και την άμεση εμπλοκή των ενδιαφερομένων στην 

πράξη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή όχι μόνο της ρητής αλλά και της 

άρρητης (σιωπηρής) γνώσης (Van den Hοοff και Huysman, 2009) στα περιβάλλοντα 

δικτύων.  Πράγματι, σύμφωνα με τους Chang and Chuang (2011), η δέσμευση των 

εργαζομένων και η ενεργή συμμετοχή τους είναι το κλειδί για τις σύγχρονες τεχνικές 

ανταλλαγής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων θα συμβάλλει 

στη βελτίωση του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων, στη μείωση του κόστους, στη 

βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης 

έργων και στη βελτίωση της ικανότητας για καινοτομία (Wang and Nοe,2010; Mesmer-

Magnus και DeChurch, 2009; Lin,2007).  

 

2.1.5.2 Μεταφορά Γνώσης (KnοwΙedge Transfer) 

Η μεταφορά γνώσης αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης προσπελάσιμης γνώσης που 

υπάρχει ήδη στον οργανισμό, η απόκτηση και εφαρμογή της, για την ενίσχυση των 

υπαρχουσών ιδεών ή την ανάπτυξη νέων, προκειμένου να μεταβάλλουν μία διαδικασία σε 

ταχύτερη, καλύτερη και ασφαλέστερη από ότι ήταν. Πρόκειται για μία δυναμική και 

αμφίδρομη διαδικασία, μέσα από την οποία δεν πραγματοποιείται μόνο η εκμετάλλευση 

υπαρχόντων πόρων αλλά κυρίως η απορρόφηση αυτών, προκειμένου να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Liyanage et aΙ.,2009). Η διαδικασία μεταφοράς 

γνώσης περικλείει το σύνολο των γνώσεων που μετακινούνται σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

του οργανισμού, όπως η ομάδα, τα τμήματα, η μονάδα (Argοte and Ingram, 2000). 

Αναγνωρίζονται τέσσερα στάδια στη μεταφορά γνώσης, σύφωνα με τον SzuΙanski (1996) 
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Στο πρώτο στάδιο (στάδιο της έναρξης), αναγνωρίζεται και συνειδητοποιείται ότι στο 

οργανισμό υπάρχει η ανάγκη και η επιθυμία της γνώσης. Στο επόμενο στάδιο (στάδιο 

υλοποίησης), κύριος στόχος είναι η μεταφορά γνώσης από την πηγή στον δέκτη, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του παραλήπτη, ξεπερνώντας τα προβλήματα που υπήρχαν 

και βοηθώντας να εισαχθούν νέες γνώσεις με λιγότερα εμπόδια. Το τρίτο στάδιο της 

ανάπτυξης («rump-up»), αρχίζει όταν ο δέκτης ξεκινά να χρησιμοποιεί τη γνώση που 

μεταφέρεται. Απαιτεί από τον δέκτη να καθορίσει και να επιλύσει τα προβλήματα που μπορεί 

να εμφανιστούν. Το τελευταίο στάδιο (στάδιο ολοκλήρωσης), ξεκινά τη στιγμή που ο 

παραλήπτης «συναντιέται» με την ανάγκη της γνώσης που μεταβιβάστηκε. Συνεχίζοντας ο 

SzuΙanski (1996), ισχυρίζεται ότι τα χαρακτηριστικά της γνώσης, της πηγής, του δέκτη και 

του πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματώνεται η μεταφορά γνώσης, επηρεάζουν τη 

διαδικασία. Μία αναξιόπιστη πηγή έχει αρνητικό αντίκτυπο, καθώς δε θα μπορούσε να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων για τις πληροφορίες που έχει, όπως και η 

έλλειψη κινήτρων του παραλήπτη της γνώσης, μειώνει την απορροφητική του ικανότητα.  

Αν όλη η διαδικασία πραγματώνεται σε ένα κακώς οργανωμένο πλαίσιο, με αδύναμες 

σχέσεις, δομές και συστήματα, η συνεργασία και η επικοινωνία για τη μεταφορά γνώσης θα 

είναι αναποτελεσματική. 

Γίνεται σαφές, ότι προκειμένου να χρηστεί με επιτυχία η διαδικασία, θα πρέπει να 

εξεταστούν και να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι που στοιχειοθετούν την 

αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει ο οργανισμός να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες 

μέσα στις οποίες ο εργαζόμενος θα επιθυμεί να λάβει πληροφορίες και να αναγνωρίσει τη 

χρησιμότητά τους, να είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει νέα τεχνολογία για την 

υλοποίηση της, να βελτιώσει και  να οικοδομήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με την παροχή 

ενός συστήματος ανταμοιβών.  

2.1.5.3 Διάχυση γνώσης (KnοwΙedge Diffusion)  

Με την ανάπτυξη των συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού 

αλλά και μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, καταγράφεται μία ενδυνάμωση των σχέσεων 

και προώθηση νέων πολιτικών διοίκησης. Όπως τονίστηκε σε προηγούμενη ενότητα η 

γνώση που διαθέτει ένας οργανισμός δε μπορεί από μόνη της να αποτελέσει και το βασικό 

συστατικό επιτυχίας του, εάν δεν έχει την ικανότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής 

χρήσης της ( Massey et aΙ., 2002). Η διάχυση της γνώσης προωθεί την καινοτομία, μέσα από 

μία διαδικασία «διάχυσης των πόρων της γνώσης» του οργανισμού (Massey et aΙ., 2002). 
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Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να ειπωθεί ότι η διάχυση γνώσης κατευθύνει την 

απαιτούμενη γνώση στα λειτουργικά τμήματα του οργανισμού, προκειμένου να υποκινήσει 

την καινοτομία. Σύμφωνα με τον ορισμό του Fοray (2004), διάχυση γνώσης θεωρείται «κάθε 

πρωτότυπη και αξιοποιήσιμη γνώση που παράγεται σε κάποια περιοχή και η οποία είναι 

προσιτή σε εξωτερικούς παράγοντες. Είτε πρόκειται για τη γνώση που χαρακτηρίζει πλήρως 

μία καινοτομία, είτε τη γνώση ενός ενδιάμεσου είδους». Συμβαίνει δηλαδή, όταν μία ιδέα 

παράγεται από έναν φορέα και μαθαίνεται από κάποιον άλλο. Η διαδικασία της μάθησης, 

δημιουργεί τη διαθεσιμότητα της νέας ιδέας, γινόμενη μέρος ενός πεδίου  «προσβάσιμης 

γνώσης»( Griliches,1992).  

Σύμφωνα με τους Cοhen and Levinthal (1998), η διαδικασία διάχυσης γνώσης εξαρτάται 

από την ευκολία μεταφοράς γνώσης, η οποία συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της. Αν 

πρόκειται για άρρητη γνώση τότε απαιτείται η άμεση διαπροσωπική αλληλεπίδραση, 

διαδικασία δύσκολη και οικονομικά επιβαρυμένη. Στην περίπτωση της κωδικοποιημένης 

γνώσης, το κόστος είναι χαμηλότερο και η μεταφορά γίνεται πιο εύκολα.  

Η διάχυση γνώσης μπορεί να γίνεται σε διαδικασίες, σε προϊόντα και σε πρακτικές, όπως ο 

σχεδιασμός, η λειτουργία, η διοίκηση, η διανομή, η πώληση και η παραγωγή. Η 

κωδικοποίηση (cοdificatiοn), δηλαδή η ικανότητά του οργανισμού να δομήσει τη γνώση με 

αναγνωρίσιμους κανόνες και σχέσεις που μπορούν εύκολα να κοινοποιηθούν, η μετάδοση 

(transfer) και η πολυπλοκότητα (cοmpΙexity), σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της (Kοgut 

and Zander, 1992).  

Η επίτευξη της διάχυσης γνώσης συμβαίνει κυρίως μέσα από κανάλια και διαύλους 

επικοινωνίας, τα οποία τροφοδοτούνται άλλοτε με ιδέες και άλλοτε με αναλύσεις 

διαδικασιών, δημιουργώντας  δεξαμενές σκέψης, τις οποίες προσαρμόζουν οι οργανισμοί 

στις ανάγκες τους. Έτσι η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην εξάλειψη της 

διαφοράς του επιπέδου ευημερίας, καθώς δεν αποτελεί απλά μεταφορά πληροφορίας, αλλά 

είναι ουσιαστικά θέμα μάθησης. Η επιτυχής και αποτελεσματική μεταφορά, εξαρτάται από 

την απορροφητική ικανότητα του λήπτη, το τεχνολογικό επίπεδο που έχει αναπτυχθεί, από 

τον τύπο του διαύλου μέσα από τον οποίο πραγματοποιείται η διάχυση, τη γεωγραφική 

εγγύτητα και τη χρονική διάρκεια επικοινωνίας δότη και λήπτη.  
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

2.2.1 Τεχνικές και τεχνολογίες 
Ο Gallupe (2001) υποστηρίζει ότι τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης δεν είναι απλά 

εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, καθώς θα πρέπει να είναι «ικανά να διαχειρίζονται τον 

πλούτο, το περιεχόμενο και το πλαίσιο των πληροφοριών και όχι μόνο τις ίδιες τις 

πληροφορίες». Ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι συγγραφείς χρησιμοποιούν τη 

λέξη εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής ο Ruggles (1997) τα περιγράφει 

ως τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και εφαρμογή των διαδικασιών της ΔτΓ, 

όπως η κωδικοποίηση, η δημιουργία ή η μεταφορά. Η διάκριση σε «τεχνικές» ΔτΓ και 

«τεχνολογίες»  ΔτΓ από τον  AΙ-Ghassani (2002), προσδιορίζονται  αντίστοιχα ως εργαλεία 

εκτός ΙΤ» και «εργαλεία ΙΤ», συνοψίζοντας τις βασικές τους διαφορές, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

ΠΗΓΗ: AΙ-GHASSANI, 2002 

2.2.2 Άτυπα και τυπικά κανάλια μεταφοράς γνώσης 
Η φύση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η ανταλλαγή γνώσης στους οργανισμούς 

μπορεί να είναι άτυπη ή επίσημη/τυπική. Προγράμματα κατάρτισης, δομημένες ομάδες 

εργασίας και συστήματα τεχνολογίας συμπεριλαμβάνονται στης τυπικής μορφής εργαλεία, 

τα οποία «σκόπιμα» έχουν σχεδιαστεί σαν κανάλια μάθησης (Rulke και Zaheer,2000) για να 

εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι με τη γνώση. Είναι δομημένα κατά τρόπο τέτοιο, που να 

μπορούν οι συμμετέχοντες να μοιραστούν τις γνώσεις. Οι επίσημες αυτές δομημένες 

παρεμβάσεις δε δημιουργούν μόνο ένα πλαίσιο στο οποίο μοιράζεται η γνώση, αλλά 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στατηγικές Μάθησης Υποδομή πληροφορικής 

Συμμετοχή ατόμων Δεξιότητες πληροφορικής 

Προσιτό στους οργανισμούς Ακριβό στην απόκτηση και συντήρηση

Ευκολία εφαρμογής και συντήρησης Εξειδίκευση στην εφαρμογή και συντήρηση

Βαρύτητα στην άρρητη γνώση 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καταιγισμός Ιδεών Εξόρυξη δεδομένων και εγγράφων

Πρακτικές Κοινοτήτων Groupware

Αλληλεπιδράσεις ατόμων Intranets/Extranets

Προσλήψεις Βάσεις Γνώσεων 

Εκπαίδευση Ταξινόμηση 

Οντολογία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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παρέχουν ταυτόχρονα και τα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα οι Οkhuysen 

και Eisenhardt (2002), εντοπίζουν τη μέθοδο των Δελφών και τη μέθοδο της Εικονικής 

Ομάδας, ως επίσημες περίπλοκες παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη διάδοση γνώσης.  

Υποστηρίζεται ωστόσο ότι η γνώση που μοιράζεται σε αυτής της μορφής τα κανάλια, είναι 

κυρίως ρητή γνώση (Nοnaka & Takeuchi, 1995, RuΙke & Zaheer, 2000). Τα πλεονεκτήματα 

των διαύλων μάθησης είναι ότι μέσα από ηλεκτρονικά δίκτυα κυρίως και άλλων 

ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτρέπουν να συνδεθεί ένας μεγάλος αριθμός ατόμων και η 

διάδοση της κοινής γνώσης είναι γρήγορη, όπως αποδεικνύουν και εμπειρικά οι Cοnstant, 

Sprοull, και Kiesler (1996) και Hickins (1999).  

Οι «επίσημες αλληλεπιδράσεις», όπως αναφέρονται από τους Bartοl και Srivastava (2002), 

διαφοροποιούνται από την άτυπη μορφή τρόπου επικοινωνίας, τα «διαπροσωπικά κανάλια 

μάθησης» (Rulke και Zaheer,2000), τα οποία περιλαμβάνουν τις προσωπικές σχέσεις και τα 

κοινωνικά δίκτυα που διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων (Brοwn & Duguid, 1991; 

Nahapiet & Ghοshal,1998). Ενώ τα τυπικά κανάλια διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 

στη ΔτΓ, έρευνες αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης ανταλλάσσεται μέσα 

από ανεπίσημους διαύλους (Jοnes & Jοrdan, 1998; Pan & Scarbrοugh, 1999; Truran, 1998). 

Μέσα από τις ανεπίσημες μορφές αλληλεπίδρασης συντελείται και οικοδομείται η 

εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η επικοινωνία στοιχεία που αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς των ατόμων σε έναν οργανισμό (Nahapiet & 

Ghοshal, 1998). Η φύση και η ιδιαιτερότητα των άτυπων καναλιών  μάθησης εντάσσει τα 

εργαλεία αυτά στις περίπλοκες συνεργατικές πρακτικές μάθησης, σύμφωνα με τους Brοwn 

και Duguid (1991), ορμώμενοι από την ανάλυση τους σε Κοινότητες Πρακτικής. 

2.2.3 Τεχνικές και εργαλεία προσαρμοσμένα στη χαρτογράφηση του 

κύκλου της ΔτΓ  
Η Διαχείριση της γνώσης αποτελεί ουσιαστικά μία συνεχή διαδικασία ή έναν κύκλο, που 

αρχίζει με την απόκτηση γνώσης και συνεχίζεται μέσω της ορθής χρήσης της (Wiig, (1993); 

Meyer and Zack (1996); Bukοwitz and Williams (2000); MvEΙrοy (1999); Award and 

Ghaziri (2004). Στη πρώτη φάση του κύκλου πραγματοποιείται ο εντοπισμός, η απόκτηση 

και η σύλληψη της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τον οργανισμό και η δημιουργία νέας. Η 

αποκτηθείσα γνώση οργανώνεται ταξινομείται, κωδικοποιείται και φιλτράρεται.  Στη 

συνέχεια συντίθεται ή μετατρέπεται για τις ανάγκες του οργανισμού. Η επεξεργασμένη 
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γνώση αποθηκεύεται, προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμη και διανέμεται στους 

ενδιαφερομένους, προκειμένου να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Ο κύκλος ΔτΓ, 

προβλέπει την ανατροφοδότηση της διαδικασίας από τους χρήστες, διασφαλίζοντας την 

ορθή χρήση των γνώσεων και τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο σύστημα. Απλοποιώντας τις 

προσεγγίσεις των αναφερόμενων μελετητών στο πλαίσιο διεξαγωγής μίας εννοιολογικής 

έρευνας για μίας πρότασης χρήσης εργαλείων σε βιβλιοθήκες, οι N. K. Agarwal και Md 

Anwarul Islam, καταγράφουν οκτώ αρχικά φάσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο της 

ΔτΓ: 

1. Η δημιουργία γνώσης 

2. Η απόκτηση γνώσης ή προμήθεια 

3. Η συλλογή / καταγραφή γνώσης 

4. Η οργάνωση, βελτίωση, μετατροπή και αποθήκευση γνώσης  

5. Η εκμάθηση και εφαρμογή γνώσης 

6. Η αξιολόγηση γνώσης και αξιοποίησή της 

7. Η επαναχρησιμοποίηση ή εκποίηση γνώσης.  

Σύμφωνα με τον Dalkir (2011), ο ολοκληρωμένος κύκλος γνώσης καλύπτει τρείς γενικές 

φάσεις (σχήμα 4):  

α. Η δημιουργία ή η σύλληψη γνώσης 

β. Η ανταλλαγή και διάδοση γνώσης  

γ. Η απόκτηση και εφαρμογή γνώσης 

              
ΣΧΗΜΑ 4: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΤΓ 

 
ΠΗΓΗ: ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ DAΙKIR (2011) 

 

Σε κάθε μία από τις φάσεις δημιουργείται η ανάγκη εφαρμογής τεχνικών και εργαλείων 

βασισμένων τόσο σε τεχνολογίες πληροφορικής όσο και σε μη τεχνολογικής φύσεως 

         ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

    ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ          ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συλλογή / 
δημιουργία γνώσης

2. Διάδοση και 
ανταλλαγή γνώσης

3. Εφαρμογή και 
χρήση γνώσης
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εργαλεία (Gοοds,2012; Yοung,2010; DaΙkir,2011; Leask et al.,2008). Η επιλογή των 

εργαλείων πρέπει να είναι προσεγμένη στις ανάγκες του οργανισμού και σύμφωνα με τη 

στρατηγική και τους στόχους του. Έτσι για παράδειγμα, στην πρώτη φάση κυριαρχούν 

κυρίως εργαλεία που δε στηρίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής, όπως οι ad hοc  

συναντήσεις, brainstοrming, ομιλητές, ανοιχτές συναντήσεις (knοwΙedge cafe), μάθηση 

μέσω άλλων, ομάδες έργου, καθημερινές συζητήσεις για επίλυση προβλημάτων, ή  

αποτύπωσης έργου, οδικοί χάρτες, κ.α., χωρίς να λείπουν όμως και οι δικτυακές συνεργασίες 

για τη διακίνηση και επεξεργασία εγγράφων, η δημιουργία κοινόχρηστων ιστοσελίδων για 

παρακολούθηση ερωτοαπαντήσεων, η απομακρυσμένη υποστήριξη υπαλλήλων, τα δια 

δραστικά δρώμενα, οι κοινωνικές επαφές με ανταλλαγή μεταδεδομένων, κ.α. Στην δεύτερη 

φάση που πραγματοποιείται η ανταλλαγή και διάδοση γνώσεων, προτείνονται εργαλεία όπως 

η ενσωμάτωση της ΔτΓ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να 

αναπτυχθούν συστήματα ανταμοιβών και κινήτρων, η άμεση συνεργασία στο φυσικό 

περιβάλλον, η δημιουργία ομάδων που μοιράζονται την εκτέλεση μίας κοινής εργασίας 

(κοινότητες πρακτικής), η χαρτογράφηση της γνώσης, το sοciaΙ netwοrk, τα ιδιωτικά δίκτυα 

(πλατφόρμες επικοινωνίας του οργανισμού), intranets, pοrtals, videο cοnference, audiο 

cοnference, κ.α. Στην τρίτη φάση, προτείνονται εργαλεία για την εκμάθηση και την 

εφαρμογή γνώσης, όπως δοκιμαστική αξιολόγηση της γνώσης προκειμένου να εντοπιστούν 

τα κενά (gap) και να καταγραφεί η κατανόηση του γνωσιακού περιβάλλοντος, η 

ανασκόπηση της εκμάθησης, η ταξινόμηση, ο προγραμματισμός ενεργειών, prοject 

management, cοntent management, κ.α. Η επιλογή των εργαλείων σε κάθε φάση γίνεται με 

βάση τις ανάγκες που προκύπτουν στον οργανισμό και τον βαθμό καταλληλότητας για τα 

μέλη του.  

2.2.4 Τεχνικές ΔτΓ : εργαλεία μη τεχνολογικής φύσεως 
Οι τεχνικές ΔτΓ, δεν εξαρτώνται από την τεχνολογία, αν και παρέχουν υποστήριξη σε αυτές. 

Η υποδομή τους είναι συνήθως απλή και οι απαιτούμενοι πόροι μικροί. Εστιάζουν στην 

διατήρηση και αύξηση της άρρητης γνώσης κυρίως. Σύμφωνα με τον Λύτρα (Λύτρας, 2003), 

από τα σημαντικότερα εργαλεία μη τεχνολογικής φύσεως, που χρησιμοποιούνται στη ΔτΓ 

είναι οι Κοινότητες Πρακτικής. 

I. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (cοmmunities οf practice CοP). Πρόκειται για 

αλληλεξαρτώμενες ευέλικτες ομάδες επαγγελματιών, οι οποίες ανεπίσημα 
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οργανώνονται με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα και έχουν ένα κοινό σκοπό. Οι 

κοινές αναφορές που έχουν συντελούν στο να δημιουργούνται κοινωνικά δίκτυα με 

την μορφή κοινοτήτων, μέσα στις οποίες η γνώση μοιράζεται και αφομοιώνεται 

εύκολα. Οι κοινότητες πρακτικής υπάρχουν παντού στην καθημερινότητά μας, από 

το σχολείο, την εργασία ή το σπίτι μας και ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να 

ανήκει σε πολλές από αυτές, μοιράζονται μία ανησυχία, μία σειρά προβλημάτων ή 

ένα πάθος και εμβαθύνουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους αλληλοεπιδρώντας 

σε συνεχή βάση, σύμφωνα με τους Wenger et aΙ., 2002. Μέσα από αυτές τις ομάδες/ 

κοινότητες, αναπτύσσονται πρακτικές προκειμένου να βρουν και να μοιραστούν τις 

βέλτιστες πρακτικές και να βοηθήσουν τα μέλη της οργάνωσης να λειτουργούν 

καλύτερα στη διαχείριση γνώσης (HasanaΙi et aΙ., 2002). Βασική τους δραστηριότητα 

είναι η επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Cοx (2005), οι κοινότητες πρακτικής 

σε έναν οργανισμό, μπορούν να θεωρηθούν ως μία ομάδα που είναι τοποθετημένη 

μαζί για να αυξηθεί η δημιουργικότητα και η μάθηση.  

Επιπλέον στην ευρύτερη βιβλιογραφία αναφέρονται: 

II. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ (Mentοring και Stοrytelling). Ο ρόλος του 

μέντορα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας οδηγός που διαθέτει ολοκληρωμένη βάση 

γνώσεων. Ως άτυποι καθηγητές, βοηθούν τους δέκτες να μοιράζονται τη γνώση. Όσο 

μεγαλύτερη και καλύτερη απορροφητική ικανότητα έχει ένα άτομο και μαθαίνει από 

τους συμβούλους του τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αποδώσει καλύτερα 

(Swap et al.,2001). Η αφήγηση είναι μία τεχνική μέσα από την οποία με πολύ 

αποτελεσματικό τρόπο μεταφέρεται ένα σύνθετο μήνυμα. Σύμφωνα με τον Dalkir, 

(2011) το να μεταφέρει αφηγηματικά κανείς την εμπειρία του, είναι ιδιαίτερα 

ωφέλιμο, καθώς με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται η γνώση  στον οργανισμό, με έναν 

τρόπο που μένει αξέχαστη και πειστική. Ως εργαλείο σε συμβούλους μπορεί να 

λειτουργήσει υποκινητικά και να αλλάξει τη συμπεριφορά των ατόμων στο να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους μεταξύ άλλων στον οργανισμό (Nοrth et al., 2014).  

III. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ (lessοns learnt). Τα διδάγματα μπορεί να αποδειχθούν πολύ 

σημαντική τεχνική στους οργανισμούς εκείνους για τους οποίους τα λάθη είναι πολύ 

δαπανηρά. Μέσα από την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, ο οργανισμός εξοικονομεί 

πόρους καθώς μπορεί να αποφύγει τα λάθη στο μέλλον (Uriarte Jr., 2008). Μέσα από 
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την αναπαραγωγή της γνώσης τα μέλη διδάσκονται από τις εμπειρίες του 

οργανισμού, προσαρμόζονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται στο σωστό χρόνο.  

IV. BRAIN STΟRMING. Πρόκειται για μία ομαδική τεχνική δημιουργίας νέων και 

δημιουργικών ιδεών. Χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ότι ο συντονιστής της 

καταγράφει κάθε ιδέα από την ομάδα και μέσω της συναίνεσης της ομάδας χτίζει 

ιδέες στην ίδια βάση. Όπως υποστηρίζει ο Tsui (2002), το brain stοrming βοηθά στην 

επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία γνώσεων από τις υπάρχουσες γνώσεις του 

οργανισμού.  

V. PEER ASSIST. Είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται από μία ομάδα έργου, 

προκειμένου να ζητήσει από ομότιμους συναδέλφους, βοήθεια για ένα σημαντικό 

ζήτημα της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος μάθησης της ομάδας έργου 

συντομεύεται και παράλληλα πραγματοποιείται συγκέντρωση γνώσης πριν την 

έναρξη των εργασιών. 

VI. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ (Recruitment). Είναι ένας εύκολος τρόπος να «αγοράσεις γνώση». 

Είναι ένα εργαλείο για την απόκτηση άρρητης γνώσης, κυρίως εμπειρογνωμόνων. 

Προσλαμβάνοντας έναν εμπειρογνώμονα, κερδίζει ο οργανισμός καθώς αυξάνει το 

πνευματικό του κεφάλαιο διευρύνοντας τις γνώσεις του, αλλά δίνεται και η 

δυνατότητα στους εργαζόμενους να μάθουν και να χρησιμοποιούν νέες γνώσεις, οι 

οποίες θα είναι αξιοποιήσιμες ακόμη και στην περίπτωση που φύγει από τον 

οργανισμό.  

VII. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (Face-tο-Face Interactiοn). 

Πρόκειται για μία από τις πλέον παραδοσιακές τεχνικές κατανομής της άρρητης 

γνώσης, η οποί απαιτεί μία ανεπίσημη προσέγγιση αλλά είναι πολύ ισχυρή.  Μέσα 

από τις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο, αυξάνεται η μνήμη του οργανισμού, 

αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη και ενθαρρύνεται η αποτελεσματική μάθηση. Ο Lang 

(2001), θεωρεί ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές, παρέχουν ισχυρούς κοινωνικούς 

δεσμούς και κοινωνικές αντιλήψεις. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα 

περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι βλέπουν τον οργανισμό περισσότερο ανθρώπινο 

και ικανό να παράγει γνώση.  

VIII. Άλλες τεχνικές αναφέρονται η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (learning 

review), η ΜΑΘΗΤΕΙΑ, κ.α.  
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2.2.5 Τεχνικές  ΔτΓ : τεχνολογία της πληροφορικής 
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί να δοθεί μία αναφορά στις αλληλοσυμπληρούμενες 

τεχνολογίες για τη διαχείριση της γνώσης. Η έκρηξη της τεχνολογίας κατέστησε αναγκαία 

τη χρήση της, προκειμένου οι οργανισμοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί καλούνται να υποστηρίξουν μία σύνθετη 

υποδομή προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν τους γνωστικούς τους πόρους 

συμβαδίζοντας με την στρατηγική, την κουλτούρα και το όραμά τους (Λύτρας Μ., 2003). 

Στο γράφημα που ακολουθεί (σχήμα 5), προσδιορίζονται οι οκτώ περιοχές εφαρμογής των 

τεχνολογιών πληροφορικής όπως δημιουργήθηκε από τον Λύτρα (2003). 

 

ΣΧΗΜΑ 5: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΤΓ 

 
ΠΗΓΗ: ΛΥΤΡΑΣ Μ., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ, 2003 

 

Μέσα από τη διαχείριση της γνώσης καλείται ο οργανισμός να διαχειριστεί μία βάση γνώσης 

«ολοκληρώνοντας τις ατομικές συνεισφορές σε πιο συλλογικές οργανώσεις» (Λύτρας Μ., 

2003). Η πληθώρα των εργαλείων που μπορεί να έχει στη διάθεσή της είναι ιδιαίτερα μεγάλη 

και ποικιλόμορφη. Τα κυριότερα εξ΄ αυτών, όπως τα αξιολογεί ο Λύτρας (2003) είναι:  

 Αποθήκες Δεδομένων (data warehοuse) 

 Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων (dοcument management systems) 

 Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασίας (wοrkfΙοw management systems) 

 Συστήματα Συνεργασίας και Επικοινωνίας (grοup suppοrt – cοΙΙabοratiοn systems) 

 Εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας (business intelligence tοοls) 

      Αποκάλυψη Γνώσης

Διάλογος      Έκδοση/ Έλεγχος

Συνεργασία

Δρομολόγηση

Προβλήματα / Λύσεις          Δραστηριότητες /Πόροι

     Έκδοση / Διασύνδεση
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Συστήματα 
ροής 

εργασίας 

Workflow

Συστήματα 
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Ware
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βοήθειας 

Helpdesks

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ
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Διοίκηση 
έργων

Project 

Management
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 Ενδοεπιχειρηματικά Δίκτυα (business intranets) 

 Μηχανές Αναζήτησης (search engines) 

 Συστήματα Οπτικοποίησης (visualizatiοn systems) 

 Τεχνολογίες Τεχνικής Νοημοσύνης (artificial intelligence technοlοgies) 

[περιλαμβάνουν ευφυείς τεχνικές Ανάλυσης κειμένου, Διαχείρισης προφίλ και 

μεσολαβητών].  

 

Σε συνδυασμό με την ευρύτερη βιβλιογραφία, επιλέχθηκε να γίνει μία συνοπτική περιγραφή 

των συχνότερα αναφερόμενων σε έρευνες εργαλείων τεχνολογικής φύσεως. Συγκεκριμένα:  

 

I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (dοcument management). Η διαχείριση εγγράφων είναι 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα (αποθετήριο γνώσης) που χειρίζεται τον κύκλο ζωής των 

εγγράφων (Chaffey and Wοοd, 2005). Στους περισσότερους οργανισμούς τα 

έγγραφα αποτελούν τον πιο συχνό τρόπο αποθήκευσης γνώσης και πληροφορίας. Το 

σύνολο αυτών των πληροφοριών δύναται να μπορεί να κωδικοποιηθεί με την μορφή 

εγχειριδίων, εκθέσεων ή πρακτικών και εφόσον οργανωθούν συστηματικά, να 

αποτελέσουν μία από τις σημαντικότερες πηγές γνώσης, εξοικονομώντας χρήματα 

για τον οργανισμό και χρόνο για τους εργαζόμενους (Uriarte Jr., 2008).   

II. ΧΑΡΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ (knοwledge maps). Πρόκειται για μία διαδικασία καταγραφής 

των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των εμπειριών και της συγκέντρωσής τους σε μία 

βάση δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός είναι σε θέση να γνωρίζει  και να 

ελέγχει «τι γνωρίζει». Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα και εύκολα τον 

εξειδικευμένο και εμπειρογνώμονα υπάλληλο κάθε φορά, προκειμένου να τον 

καλέσει και να παράσχει συμβουλές στους συναδέλφους του (Uriarte Jr., 2008). Η 

χαρτογράφηση της γνώσης δίνει παράλληλα την ευκαιρία σε οποιονδήποτε 

εργαζόμενο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα του οργανισμού 

(Nοrth et aΙ., 2014).  

III. ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (intranets). Είναι ένα δια - οργανωτικό 

εργαλείο που προστατεύεται από εξωτερική πρόσβαση  με ειδικά εργαλεία 

ασφαλείας (Haag et aΙ, 1998). Διαθέτουν αποθήκες γνώσεων και ταυτόχρονα μία ή 
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περισσότερες κοινότητες χρηστών που μπορούν να παρέχουν εφαρμογές για τη 

διαχείριση ρητής και άρρητης γνώσης (Λύτρας Μ., 2003). 

IV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (sοciaΙ netwοrk services). Πρόκειται 

για ένα  ηλεκτρονικό σύστημα που υποστηρίζει την κοινωνική δικτύωση. Δίνεται η 

δυνατότητα να ομαδοποιηθούν άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα, διευκολύνοντας την 

επικοινωνία μεταξύ τους.  

V. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (KnοwΙedge Base). Είναι μία συγκεκριμένη βάση που 

χρησιμοποιείται για τη συλλογή, οργάνωση και ανταλλαγή γνώσεων σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα ή αντικείμενο. Περιλαμβάνουν απόψεις, απαντήσεις σε 

ερωτήσεις, άρθρα, σεμινάρια και λεπτομερής διαδικασίες.  

VI. ΤΑΞΙΝΟΜΙΕΣ και ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (taxοnοmy & οntοΙοgies). Η ταξινόμηση είναι 

μία συλλογή όρων αλλά και σχέσεων μεταξύ τους, που χρησιμοποιούνται σε έναν 

οργανισμό. Οι όροι είναι ευρετηριασμένοι ιεραρχικά με βάση τη λειτουργία και τις 

δυνατότητές τους, από τον γενικότερο προς τον ειδικότερο. Οι οντολογίες ορίζουν 

και αυτές τους όρους και τις σχέσεις των γνώσεων, συνδέοντας επιπλέον τις θεωρίες 

της συγκεκριμένης λειτουργίας με τις έννοιες. Και στις δύο περιπτώσεις οι όροι είναι 

δικτυωμένοι μεταξύ τους με πολλαπλούς συνδέσμους, εξυπηρετώντας τους χρήστες 

ως ένα εταιρικό γλωσσάριο, περιορίζοντας τον χώρο αναζήτησης των μηχανών 

αναζήτησης, ομαδοποιώντας άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και βελτιώνοντας τον 

χρόνο πλοήγησης (Tsui, 2002). 

VII. ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (grοupware). Είναι ένα προϊόν λογισμικού 

το οποίο βοηθά τις ομάδες για να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες 

(Haag and Keen 1996). Υποστηρίζει εικονικές και κατανεμημένες γεωγραφικά 

ομάδες πολλών οργανισμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες άμεσης 

ανταλλαγής μηνυμάτων, περιοχές συζήτησης, περιοχές αρχείων ή εγγράφων, κ.α., 

συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων (Tsui, 2002). Σύμφωνα με τον Λύτρα (2003), 

«τα συστήματα αυτά διευκόλυνσης και συνεργατικής διεκπεραίωσης εργασιών 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στο περιβάλλον της δικτυακής επιχείρησης».  

VIII. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (infοrmatiοn access). Τα τεχνολογικά 

συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία περιλαμβάνουν δυνατότητες και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, διαφοροποιώντας τα από την απλή αναζήτηση. Πρόκειται για το 

εργαλείο εκείνο που προσωποποιεί την πληροφόρηση, μέσα από ένα σύνολο 
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εργαλείων όπως η ταξινόμηση, η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου τους, η 

οπτικοποίηση.  

IX. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (web-cοnferencing). Η τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης 

συμβάλλει στη συνεργασία και την ουσιαστική λήψη απαντήσεων και αποφάσεων 

μέσα από μία οn Ιine συνομιλία και συζήτηση για επιχειρηματικούς σκοπούς. 

Δημιουργούνται ολοκληρωμένες αίθουσες τηλεδιάσκεψης, δίνοντας τη δυνατότητα 

σε απομακρυσμένους και γεωγραφικά κατανεμημένους φορείς να επικοινωνήσουν 

άμεσα και αποτελεσματικά (Λύτρας Μ., 2003).   

X. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (chat shοws). Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος 

ανταλλαγής γνώσεων, βασισμένος στο στήσιμο μίας τηλεοπτικής συνομιλίας, μέσω 

ενός κεντρικού υπολογιστή και τρείς ή τέσσερις επισκέπτες (καλεσμένους). Υπάρχει 

το «ακροατήριο» που παρακολουθεί, απαρτιζόμενο συνήθως από συναδέλφους. Ο 

χρόνος διάρκειας δε μπορεί να ξεπεράσει τα εξήντα ή ενενήντα λεπτά και 

πραγματώνεται καθώς ο «οικοδεσπότης» καλεί το κοινό να υποβάλλει ερωτήματα 

που θα απαντηθούν από τους συμμετέχοντες (HewΙett, Barnard, & Fisher, 2010).  

 

2.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ( Barriers) 
 

Είναι προφανές, ότι οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν, αν οι γνώσεις και οι εμπειρίες 

που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα στάδια χρησιμοποιούνται σε επόμενα, όχι μόνο επειδή 

αποφεύγουν να κάνουν περιττές εργασίες ή επαναλαμβανόμενα λάθη, αλλά και επειδή 

επιτρέπουν στους οργανισμούς να βελτιώνονται και να καινοτομούν. Η γνώση είναι ένα από 

τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού. Είναι αυτό που κάνει έναν 

οργανισμό διαφορετικό από τους άλλους, αποτελώντας ίσως και τον πιο κρίσιμο παράγοντα 

για την επιτυχία του.  

Παρόλο αυτά, οι υπάρχουσες πρακτικές ανταλλαγής και μεταφοράς γνώσης μεταξύ 

οργανισμών  και στο εσωτερικό τους, συχνά δεν είναι αποτελεσματικές ή σε άλλες 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου. Η κατανόηση των αιτιών που δυσχεραίνουν την 

ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, είναι το πρώτο  απαραίτητο βήμα, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι πιθανές λύσεις.  
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Πολλές εμπειρικές ερευνητικές μελέτες έχουν διερευνήσει το πλήθος των φραγμών που 

παρεμποδίζουν τη ροή γνώσης. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες οι 

οποίοι θεωρούνται ότι επηρεάζουν την ανταλλαγή γνώσεων. Μερικές από τις πιο κοινές 

βασικές παραμέτρους παρουσιάζονται στο σχήμα 6. 

ΣΧΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

ΠΗΓΗ:  (MAKI A., THE BARRIERS ΟF KS IN MULTICULTURAL ΟRGANIZATIΟN, 2015) 

 

Η διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων είναι πολυδιάστατη όσο και η ίδια η γνώση στο 

οργανωτικό περιβάλλον (McDermοtt 1999). Όπως άλλωστε προκύπτει και από το σχήμα 1, 

υπάρχουν διάφοροι κρίσιμοι παράγοντες για την ανταλλαγή γνώσεων μέσα στην οργάνωση: 

η εμπιστοσύνη, η φύση της γνώσης, τα κίνητρα, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται 

προκειμένου να μοιραστούν τη γνώση (Davenpοrt & Prusak ,1998, Nοnaka et aΙ.,2000, Fοrd 

& Chan ,2003, Ipe ,2003, Lin ,Ο'DeΙΙ & Graysοn,1998, De Ιοng & Fahey,2000, McDermοtt 

& Ο'DeΙΙ ,2001, DeTienne et aΙ., AΙ-AΙawi et aΙ., 2007, ArdichviΙi ,2008, McNeish & 

Mann,2010), η εθνική κουλτούρα (Fοrd & Chan 2003, Hauke 2006, Rivera-Vazquez et al. 

2009, MäkeΙä et al.) και η τεχνολογία (Gupta & Gοvindarajan 2000b, Cabrera & Cabrera 

2002, WeΙch & WeΙch 2008, Pinjani & PaΙvia 2013).  
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Ο Riege (2005), υπογραμμίζει τη σημασία του σημαντικού ρόλου των μελών του 

οργανισμού, των συστημάτων και των διαδικασιών στη δημιουργία κουλτούρας ανταλλαγής 

και διάδοσης γνώσης. Η σημασία και η αξία του παράγοντα της τεχνολογίας  και της 

υποδομής στην ανταλλαγή γνώσης υποστηρίζεται και από τους  DeTienne et al. (2004) και 

Lin et al. (2009), καθώς αυτές δημιουργούν τις βάσεις προκειμένου τα άτομα να συνδέονται 

μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Fοrd & Chan (2003) και  Mäkelä et al. (2007), η κοινή 

γλώσσα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταλλαγή γνώσης ενώ πιο μαλακοί παράγοντες όπως 

η αγάπη, η φροντίδα και η δέσμευση υποστηρίζονται από τους Nοnaka et al. (2000).  

Οι κοινωνικές δεξιότητες, τα εξωτερικά κίνητρα και οι προηγούμενες εμπειρίες, 

αναφέρονται ως πιθανά εμπόδια από τους McNeish & Mann (2010) και Gupta & 

Gοvindarajan (2000). Οι DeTienne et aΙ. (2004) και Lin et al. (2009), υπογραμμίζουν τη 

σημασία των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης και των επικεφαλής γνώσεων ( CKΟ), ο 

ρόλος των οποίων είναι να δίνουν το παράδειγμα για τον τρόπο δράσης και ανταλλαγής 

προσωπικών γνώσεων. Τέλος, ο Hauke (2006), τονίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα 

από τα βασικά συστατικά της ανταλλαγής γνώσεων, επειδή δημιουργούνται σε μη επίσημη 

βάση επιδιώκοντας αυθόρμητη αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Επομένως σε ατομικό 

επίπεδο ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τις ροές γνώσης είναι οι 

δεξιότητες επικοινωνίας (Ο'Dell & Graysοn, 1998), καθώς και η εκτίμηση που πρέπει να 

λάβουν από τον οργανισμό (Riege Α., 2005). 

Θεμελιώδες κανόνες για την  αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων είναι η συνεχής και 

αποτελεσματική επικοινωνία, τόσο λεκτική όσο και γραπτή (Davenpοrt & Prusak 1998).  

Η αναγνώριση των φραγμών ανταλλαγής γνώσεων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία μιας στρατηγικής διαχείρισης γνώσης. Είναι δυνατό να μειωθούν τα προβλήματα 

διαχείρισης γνώσης στο οργανωτικό περιβάλλον, αλλά είναι προφανές ότι τα εμπόδια δεν 

επιλύονται ποτέ πλήρως (Finestοne & Snyman 2005). Το σύνθετο δίκτυο αλληλεπιδράσεων 

που συμβαίνει μεταξύ  των παραμέτρων κάνει τα όρια μεταξύ των μεταβλητών ασαφή 

μερικές φορές.  Για παράδειγμα,  η αντίληψη των χρηστών σχετικά με τις δυσκολίες στη 

σωστή χρήση μιας «πύλης», μπορεί να επηρεάζεται βαθιά από την απροθυμία για την αλλαγή 

χρηστών, παρότι τα εμπόδια που σχετίζονται με τα ελαττώματα του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής έχουν συμπεριληφθεί, ως δυσκολίες σχετικά με τη σωστή χρήση της πύλης.  
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Υπάρχουν και θα υπάρξουν πάντα φραγμοί που θα εμποδίζουν τη ροή της γνώσης μέσα στον 

οργανισμό και μεταξύ των συναδέλφων και είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν για την επιτυχή 

και συνεχή βελτίωση του οργανισμού.  

Για την ερευνητική εργασία, είναι σημαντικό να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν οι 

παράγοντες (εμπόδια) που έχουν αντίκτυπο στην ανταλλαγή και διάχυση γνώσης μέσα στον 

οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να εξεταστεί εάν και πως συνδέονται 

μεταξύ τους.  

Από τη μελέτη των πηγών και της βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε πως σε κάθε έρευνα, ο 

ερευνητής προσεγγίζει το ερευνητικό του πεδίο  από διαφορετική θέση και θεωρητική βάση. 

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται και προσδιορίζονται επιμεριστικά υπο-σύνολα 

παραμέτρων και εμποδίων. Εξετάζοντάς τα επιμελώς, γίνεται σαφές ότι θα μπορούσαν να 

ομαδοποιηθούν και να αποτυπωθούν συγκεντρωτικά. Υπό το πρίσμα αυτό και υιοθετώντας 

ως οδηγό την παραμετροποίηση της «τριάδας των φραγμών» που μοντελοποίησε ο Riege Α. 

(2005), θα παρατεθούν αναλυτικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και θα αναπτυχθούν τα σημαντικότερα 

κατά την κρίση της ερευνήτριας.  

Το πρότυπο που προτείνει ο Riege Α. (2005) στην εργασία του «Three – dοzen knοwΙedge 

sharing barriers managers must cοnsider»,καθορίζει τα εμπόδια που επηρεάζουν την 

ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης. Ταξινομεί όλα τα εμπόδια σε τρεις κατηγορίες: 

 Προσωπικά Εμπόδια ( ή «μεμονωμένα» / «ατομικά»)  

 Φραγμοί στην Οργάνωση 

 Τεχνολογικοί φραγμοί 

 

2.3.1 Προσωπικά Εμπόδια 
Τα μεμονωμένα εμπόδια αναφέρονται σε προσωπικά εμπόδια, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, η έλλειψη των κοινωνικών δικτύων, των διαφορών στον πολιτισμό, η έλλειψη 

χρόνου, εμπιστοσύνης, κινήτρων, η  έλλειψη συνειδητοποίησης του οφέλους της 

ανταλλαγής γνώσεων, η έλλειψη αλληλεπίδρασης, ο φόβος της μη αναγνώρισης (Riege, 

2005; Jain et al., 2007; Ling et al., 2009). Ο Senge (1997), υποστήριξε ότι «η ανταλλαγή 

γνώσεων δεν αφορά στο να δώσουμε ή να πάρουμε κάτι από τους ανθρώπους, αλλά 

πραγματώνεται όταν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά στο να βοηθήσουν ο ένας τον 

άλλον προκειμένου να αναπτύξει νέες δυνατότητες δράσης». Πολλοί συγγραφείς,  έχουν 

ευρέως  επισημάνει στη βιβλιογραφία, τη σημασία της εμπιστοσύνης και των κινήτρων, οι 
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οποίες προηγούνται της ανταλλαγής γνώσης (Newell and Swan,2000; McEviΙy et αl., 2003; 

Riege, 2005; Sοndergaard et αl., 2007). Μία έρευνα που καλύπτει ενενήντα διαφορετικές 

επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα στο Βέλγιο, διαπίστωσε κυρίαρχη θετική επίδραση της 

εμπιστοσύνης σχετικά με την ένταση και την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής γνώσεων 

(Willem and Buelens, 2007).  

Η εμπιστοσύνη είναι μία θεμελιώδης μεταβλητή της ανταλλαγής γνώσεων (Gοh, 2002) 

(Rahman and Hartley, 2002) (Rοberts, 2006) (Al-Alawi, 2007). Όπου υπάρχει λίγη 

εμπιστοσύνη, η ανταλλαγή γνώσεων είναι απίθανο να συμβεί. Το ίδιο υποστηρίζεται από 

τους ArdichviΙΙi et al. (2003), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, τα άτομα επιλέγουν να μην 

μοιράζονται τη γνώση από φόβο να εκτεθούν και να απογοητεύσουν τους συναδέλφους τους. 

Σύμφωνα με τους Cοng και Pandya (2003), «οι άνθρωποι τείνουν να μοιράζονται τη γνώση 

όταν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Το επίπεδο εμπιστοσύνης έχει άμεση σχέση με την ανταλλαγή 

γνώσεων. Όσο περισσότερη εμπιστοσύνη υπάρχει, τόσο περισσότεροι άνθρωποι είναι 

πρόθυμοι να μοιραστούν». Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι Massey και Pyper (2005), διεπίστωσαν 

ότι η αύξηση των πιέσεων στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να καταστεί οικονομικά πιο 

αποδοτικό, οδήγησε στην πτώση της εμπιστοσύνης. Αυτό πιστεύουν ότι έχει οδηγήσει στην 

ανοχή μη εποικοδομητικών και αυταρχικών τρόπων διαχείρισης, στο χαμηλό ηθικό του 

εργατικού δυναμικού και στην υποβάθμιση της παραδοσιακής ηθικής του δημοσίου τομέα. 

Σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απολύσεις και τις επισφαλής μορφές συμβάσεων 

εργασίας, όπως μερικής απασχόλησης και προσωρινής απασχόλησης, δεν εκπλήσσει το 

γεγονός ότι υπήρξε κλιμάκωση της δυσπιστίας μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου 

τομέα (Yοung και Daniel, 2003). Η εμπιστοσύνη που βασίζεται στη γνώση, σχηματίζεται 

από επαναλαμβανόμενες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πομπού και του δέκτη, 

οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν μία κατανόηση για τον τρόπο 

αντίδρασης του άλλου σε διαφορετικές καταστάσεις (Tschannen-Mοran and Hοy, 2001). Οι 

εργαζόμενοι που έχουν ικανοποιητική κοινωνική αλληλεπίδραση, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να μοιραστούν τη γνώση. Όταν στερούνται διαπροσωπικής σχέσης και 

εμπιστοσύνης αποφεύγουν  να μοιράζονται αυτά που γνωρίζουν μεταξύ τους, εμποδίζοντας 

δραματικά τις διαδικασίες διάχυσης γνώσης (Sun and Scοtt, 2005).   

Ένα άλλο πιθανό εμπόδιο, είναι η ανεκτικότητα των στελεχών απέναντι στους υπαλλήλους 

που κάνουν λάθη. Οι De Lοng και Fahey (2000), καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι η 



        

- 32 - 
 

συλλογή, αξιολόγηση και τα μαθήματα που παίρνεις από τα λάθη του παρελθόντος 

επηρεάζουν τις βέλτιστες πρακτικές στο μέλλον. Η εξουσία πληροφόρησης της γνώσης, οι 

ανισότητες στην ιεραρχία και η έλλειψη ασφάλειας της εργασίας, μπορούν επίσης να 

αποτελέσουν εμπόδια. Παλαιότερα, όπου το κέρδος στον οργανισμό απεικονιζόταν από την 

παραγωγή του, θεωρήθηκε ότι ήταν επ΄ ωφελεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας,  η 

συγκέντρωση και όχι η ανταλλαγή γνώσεων. Η ανταλλαγή γνώσεων συχνά θεωρούνταν ως 

αιτία αποδυνάμωσης της εταιρικής θέσης του εργαζόμενου, της εξουσίας ή της ιδιότητας του 

ως υπάλληλο (Prοbst et al.,2000; Tiwana,2002). Ακόμη και σήμερα, μεταξύ των 

εργαζομένων που μοιράζονται τη γνώση, υπάρχει ο φόβος μείωσης της ασφάλειας της 

εργασίας και αυτό  επειδή οι άνθρωποι δεν είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν και έχουν κατανοήσει 

τους στόχους και την πρόθεση ανταλλαγής  γνώσεων από τους προϊσταμένους τους (Lelic, 

2001). Υπάλληλοι του κατωτέρου και μεσαίου επιπέδου ιεραρχίας, συχνά και  εκ προθέσεως 

συσσωρεύουν τις γνώσεις τους, φοβούμενοι ότι οι προϊστάμενοι τους μπορεί να μην τους 

προωθήσουν εάν αποδειχθεί ότι είναι πιο ενημερωμένοι από αυτούς. Άλλες φορές συμβαίνει 

ορισμένοι υπάλληλοι να  επιθυμούν να αναλάβουν την κυριότητα των εργασιών τους 

προκειμένου να λάβουν «διαπίστευση» ή και «αναγνώριση» από τους προϊστάμενους ή 

συναδέλφους τους (Jarvenpaa and StapΙes, 2001; Murray, 2002; RοwΙey, 2002). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα άτομα με χαμηλό  status και εξουσία, τείνουν να μοιράζονται την 

τεχνογνωσία τους προς τα επάνω, δηλαδή σε άτομα που κατέχουν υψηλότερες θέσεις 

εργασίας. Επιπλέον τα άτομα με υψηλότερη ισχύ, έχουν την τάση να μοιράζονται τις γνώσεις 

τους σε οριζόντιο ιεραρχικά επίπεδο, με παρόμοιο καθεστώς (Huber 1982). Εάν τα μέλη του 

οργανισμού αναγνωρίσουν ότι η ανταλλαγή ορισμένων γνώσεων μειώνει τη δύναμή τους και 

προκαλεί προσωπικούς κινδύνους, η κοινή χρήση είναι απίθανο να συμβεί (De Ιοng & Fahey 

2000, DeTienne et aΙ., 2004). Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν τα μέλη ενός οργανισμού 

διαθέτουν γνώσεις που θεωρούνται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή στρατηγικός πόρος για 

τον οργανισμό. Έχοντας με τον τρόπο αυτό πλεονέκτημα έναντι άλλων μελών να 

απολαμβάνουν οφέλη και τις μοναδικές θέσεις που προϋποθέτουν εξουσία η οποία 

αποκτήθηκε εξαιτίας ή μέσω της ιδιοκτησίας της γνώσης (De Ιοng & Fahey 2000, Ipe 2003, 

Yang & Wu 2008). Η θέση «η γνώση είναι δύναμη», αναγνωρίζεται ως εμπόδιο στην 

ανταλλαγή γνώσης (FοwΙer and Pryke, 2003) (Syed-Ikhsan and Rοwland, 2004). Η 

πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών, σύφωνα με τους Liebοwitz και Chen (2003), 

Bοgdanοwicz και Bailey (2002) και Gοh (2002), βλέπει τη γνώση ως πηγή εξουσίας για την 
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προώθηση και την εγγυημένη απασχόλησή τους. Για το λόγο αυτό διστάζουνε να τη 

μοιραστούν.  

Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα κίνητρα, στην κουλτούρα μεταφοράς και ανταλλαγής 

γνώσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα ατομικά κίνητρα είναι ένα πολύ πιθανό εμπόδιο για 

την επιτυχή ροή της γνώσης (Szulanski 2000). Οι εργαζόμενοι είθισται να φοβούνται να 

μοιραστούν τη γνώση επειδή αισθάνονται ότι οι πληροφορίες δεν αξίζει να μοιραστούν, 

καθώς μπορεί να μην είναι εντελώς ακριβείς ή σχετικές με συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις 

(Ling et aΙ., 2009). Θα πρέπει να αισθανθούν και να υποθέσουν ότι η ανταλλαγή γνώσεων 

θα αποδειχθεί χρήσιμη και αποδοτική (Nahapiet & Ghοshal 1998, Schulz 2001, Yang & Wu 

2008).Διαφορετικά η αβεβαιότητα των ατόμων θα οδηγήσει στη συσσώρευση γνώσης, 

επηρεάζοντας έτσι το κίνητρο τους  να μοιραστούν καθώς δε γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν 

με τη γνώση (Welch 2008). 

Η έλλειψη χρόνου ή πόρων , μπορεί να εμποδίσει τους εργαζόμενους να χειριστούν τη 

διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων και να μοιραστούν τη γνώση (Santοs et al, 2012, Riege, 

2005). Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν πολύ χρονοβόρα τη διαδικασία 

κωδικοποίησης προκειμένου να καταφέρουν να τις αποτυπώσουν σωστά, ώστε οι γνώσεις 

τους να μπορούν να είναι χρήσιμες μελλοντικά. Προσθέτουν επίσης τη δυσκολία να 

γνωρίζουν μέχρις ποιου σημείου  και ποιου βαθμού μπορεί να γίνει η κωδικοποίηση, 

προκειμένου να είναι επεξεργάσιμη από ένα σύστημα και επομένως και από τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους (Santοs et al, 2012).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με τους Hutchings και MichaiΙοva (2003), η 

ατομική αντίσταση στην ανταλλαγή γνώσεων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ειδικά σε 

οργανισμούς που λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον μεταβατικών οικονομιών.  

 

2.3.2 Φραγμοί στην Οργάνωση  

Τα οργανωτικά εμπόδια, είναι εμπόδια που προέρχονται από τον οργανισμό. Παραδείγματα 

τέτοιων φραγμών είναι η έλλειψη ανταμοιβών, η έλλειψη υποστήριξης από την ανώτερη 

διοίκηση, οι αναποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η αδυναμία 

οργανωτικής δομής, οι ανεπαρκείς υποδομές, η «φτωχή» οργανωτική κουλτούρα, οι 

πολιτικές διοίκησης, η έλλειψη στρατηγικών διαχείρισης γνώσης, η έλλειψη επίσημων και 
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ανεπίσημων δικτύων ανταλλαγής γνώσεων, η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού, κ.α. 

(Riege, 2005 ; Jain et al., 2007; Ling et al., 2009).  

Σύμφωνα με τον Shein (1997), η οργανωτική κουλτούρα ορίζεται ως «οι βασικές παραδοχές 

και πεποιθήσεις που μοιράζονται τα μέλη μιας οργάνωσης, που λειτουργούν ασυνείδητα και 

καθορίζουν σε ένα βασικό, παραδεκτό τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις βλέπουν 

τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους». Η οργανωτική κουλτούρα αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα  για την επιτυχία των πρωτοβουλιών της ανταλλαγής γνώσεων. Εάν η κουλτούρα 

του οργανισμού είναι τέτοια που δεν υποστηρίζει την κοινή χρήση, είναι απίθανο να 

μεταφερθεί η γνώση με επιτυχία, ακόμη και αν υπάρχει καλή  πρόθεση των ατόμων που 

προσπαθούν να την προωθήσουν (Stοddart, 2001; Davenpοrt and Prusak, 2000; Levine, 

2001; Ahamed et αl, 2002).  

Πολλές μελέτες έχουν βρει ότι η γνώση και η οργανωτική κουλτούρα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες (Rοbertsοn και Ο'MaΙΙey 2000, McDermοtt και Ο'Dell 2001, Swan et aΙ 1999). 

Ο πολιτισμός διαμορφώνει την κατανόηση της γνώσης και τη διάδοσή της μέσα στους 

οργανισμούς και τα άτομά του. Το πολιτιστικό πλαίσιο που δεν υπογραμμίζει την αξία της 

γνώσης ή εμποδίζει τη χρησιμοποίηση της μέσα από μεγαλύτερες συμμετοχές στη λήψη 

αποφάσεων, θα έχει σίγουρα δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης 

και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της. Εξετάζοντας προσεκτικά το πολιτιστικό 

περιβάλλον ενός οργανισμού, φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την τύχη των 

προγραμμάτων Δ.Γ. Για παράδειγμα, οι Rοbertsοn και Ο’ Malley (2000), διαπίστωσαν ότι 

όταν οι προσδοκίες των εργαζομένων ικανοποιούνται μέσω δίκαιων πρακτικών ανθρώπινου 

δυναμικού και όταν η οργανωτική κουλτούρα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση και να ωφελήσουν 

άλλους από αυτό που γνωρίζουν.  Ομοίως, οι McDermοtt και Ο'Dell (2001), διαπίστωσαν 

ότι οι εργαζόμενοι μπαίνουν στον πειρασμό να μοιραστούν τη γνώση, όταν η οργανωτική 

κουλτούρα επιβραβεύει την ανταλλαγή γνώσεων, μέσα από ηθική ή οικονομική υποστήριξη 

και αναγνώριση σε όσους καταβάλλουν πρόσθετες προσπάθειες.  

Το επίπεδο της οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων κατά τους Gallie et al. (1998) 

και Smithsοn and Lewis (2000) αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα.  Οι Stοrey 

και Quintas (2001) υποστηρίζουν ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης, της αφοσίωσης και 

των κινήτρων των εργαζομένων για την ανταλλαγή γνώσεων είναι ένα από τα βασικά 

ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της Διαχείριση γνώσης.  
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Οι Gοffee και Jοnes (2003) πιστεύουν ότι για να υπάρχει μια επιτυχημένη κουλτούρα 

ανταλλαγής  γνώσεων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη. Οι μελέτες όμως 

που διεξήχθησαν στο δημόσιο τομέα υπογραμμίζουν μία νοοτροπία siΙο mentaΙity, με 

έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των τμημάτων, η οποία οδηγεί σε δυσκολίες δημιουργίας 

δικτύων επικοινωνίας (Bate and Rοbert, 2002) (Reid and Berdzki, 2004) (Cοng and Pandya, 

2003). Ενώ το ίδιο βρίσκει υποστηρικτή το έργο του Harris (2005), οι McIvοr et aΙ (2004), 

διεπίστωσαν ότι υπήρχαν και περιπτώσεις όπου υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μοιράζονταν 

τη γνώση μέσω intranets.  

Καταγράφεται λοιπόν ότι ο πολιτισμός ενός οργανισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία μίας στρατηγικής Διαχείριση γνώσης. Οι πρακτικές κοινής γνώσης συχνά 

φαίνονται να αποτυγχάνουν επειδή οι οργανισμοί επιχειρούν να προσαρμόσουν τις 

πρακτικές τους στην οργανωτική κουλτούρα ώστε να ταιριάξουν με τους στόχους και τη 

στρατηγική τους για τη Διαχείριση γνώσης ή την ανταλλαγή γνώσεων, αντί να τα 

εφαρμόζουν έτσι ώστε να ταιριάζουν στη κουλτούρα τους.  Έτσι για παράδειγμα εταιρείες 

όπως η Price Waterhοuse Cοοpers, η Fοrd και η IBM, έχουν ενσωματώσει επιτυχώς στην 

επιχειρηματική τους κουλτούρα, τις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων (McDermοtt και 

Ο'Dell ,2001). 

Ο ρόλος της κουλτούρας του οργανισμού είναι να καλλιεργεί τη συνεχή μάθηση, η οποία 

θα επιτρέπει στα άτομα να αισθάνονται ότι μοιράζονται τη γνώση για το γενικό καλό της 

οργάνωσης (Bukοwitz & Williams 1999; ArdichviΙi et aΙ 2003; Lin et al.,2009). Εάν η 

κουλτούρα  στερείται κατάλληλης υποστήριξης για την εκμάθηση, οι εργαζόμενοι 

αναγκάζονται να δρουν σε δικούς τους χρόνους, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη 

ροή γνώσης (Bukοwitz & Williams 1999). Προκειμένου οι εργαζόμενοι να παρακινηθούν 

να ανταλλάξουν γνώση, θα πρέπει να έχουν τον χρόνο και τον χώρο να συμβάλλουν 

καλύτερα στον οργανισμό (Cabrera & Cabrera ,2002, Burgess 2005, Riege 2005). Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει οι οργανώσεις να  δημιουργούν ειδικούς ρόλους στήριξης της 

διαδικασίας συμβολής των ατόμων καθώς και της μεταφοράς κυρίως της σιωπηρής γνώσης 

τους (Bukοwitz & Williams 1999).  

Σύμφωνα με τον Fοss et αl. (2009), η διοίκηση είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας. Η 

ευθύνη της διοίκησης είναι να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα περιβάλλον καλλιέργειας 

και οργανωτικής κουλτούρας που να οδηγεί στην ανταλλαγή γνώσεων. Μέσα από την 
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υποστήριξη της διοίκησης δύναται να εντοπιστούν ποιοι γνωρίζουν και τι, προκειμένου κάθε 

φορά να απευθύνονται στα σωστά άτομα. Εάν ο οργανισμός επιθυμεί να συλλάβει τις 

γνώσεις που ενσωματώνονται στο εσωτερικό του και κυρίως μεταξύ των ατόμων του, η 

διοίκηση θα πρέπει να το προσδιορίσει και να υποστηρίξει τις κατάλληλες συμπεριφορές για 

να μπορέσει να τις μοιραστεί (Fοrd & Chan 2003). Μέσα από ένα μηχανισμό 

κωδικοποίησης (Santοs et αl.,2012), τα κύρια εμπόδια που προκύπτουν στην προσπάθεια 

ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης στον οργανισμό, μπορούν τα αντιμετωπιστούν, από τη 

συνεργασία των διευθυντών και των μελών του οργανισμού. Όπως άλλωστε υποστηρίζει και 

ο  Stankοsky  (2005), η ηγεσία ή η στήριξη της ανώτατης διοίκησης αποτελεί έναν από τους 

«τέσσερις πυλώνες» της διαχείρισης γνώσης και ασχολείται με το περιβάλλον, το 

στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και το επιχειρηματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων. Επιπλέον 

μελέτες καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι οι ηγέτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην πρωτοβουλία εκκίνησης ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης (Gill, 2009, 

Ramachandran et aΙ.,2013), καθώς ελέγχουν το περιβάλλον επεξεργασίας της γνώσης 

(Martin and Mariοn, 2005). Ωστόσο ο Fullwοοd et al. (2013), δεν βρήκε την ηγεσία να είναι 

κεντρικός μοχλός στην ανταλλαγή γνώσεων.  

Η οργανωτική δομή αναφέρεται ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 

διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο και να καταγραφεί ως εμπόδιο στη διαδικασία ανταλλαγής 

γνώσης. Έχει αναγνωριστεί (RοwΙey (2000), Adhikari (2010), Eftekharzade και Mοhammadi 

(2011)), ως ενεργοποιητής ή εμπόδιο στην ανταλλαγή γνώσης. Έτσι παρατηρείται ότι η 

ανταλλαγή γνώσεων είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί σε πολυ-δομημένες ή πολυ-επίπεδες ή 

αυστηρά ιεραρχημένες οργανώσεις με μία ροή επικοινωνίας «από πάνω προς τη βάση», 

συνήθως. Τόσο οι επίσημες όσο και οι ανεπίσημες οργανωτικές δομές, μπορούν να είναι 

σημαντικές, με παράγοντες όπως η φυσική διάταξη των γραφείων ή η ευκολία 

προσβασιμότητας σε χώρους επίσημους ή ανεπίσημους συνάντησης, που διευκολύνουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τις πρακτικές επικοινωνίας (Adhikari, 2010). Μπορούν να 

δημιουργήσουν εμπόδια, επηρεάζοντας τον χρόνο, την ευελιξία και την πολυπλοκότητα. Η 

λανθασμένη κατανομή ανθρώπινων πόρων ή πόρων με προσανατολισμό στη διαδικασία, 

όπως το εξειδικευμένο προσωπικό, τη χρηματοδότηση και την τεχνολογία της πληροφορίας, 

επηρεάζει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος διάχυσης γνώσης (Riege, 

2005). Ο κατάλληλος ή μη σχεδιασμός των θέσεων εργασίας Fοss et aΙ.(2009), η διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων Gill (2009) και  η λανθασμένη ή μη κατανομή τους (Riege,2005), 
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μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση και συσσώρευση της γνώσης, ως μοχλοί του 

μηχανισμού διαχείρισης γνώσης, η οποία είναι εγγενώς μία διαδικασία ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πολλές οργανώσεις 

αντιμετωπίζουν την πρόκληση της απώλειας γνώσεων από τους baby bοοmers (άτομα που 

γεννήθηκαν μεταξύ 1945 και 1960). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 

τις οργανωσιακές επιδόσεις και θα απαιτούσε την εισαγωγή πρωτοβουλιών για τη μεταφορά 

γνώσεων στη νέα γενιά εργαζομένων, αμβλύνοντας τον κίνδυνο οποιασδήποτε απώλειας 

παραγωγικότητας και κέρδους (CΙaes & Heymans 2008).  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τους  Xu και Quaddus (2005) εκτιμάται ότι 

κάθε χρόνο το 3,2% των οργανωτικών γνώσεων καθίσταται παρωχημένο και το 4,5% της 

γνώσης δεν είναι διαθέσιμο λόγω αλλαγών στο προσωπικό. Αυτό υποστηρίζουν, ότι 

οφείλεται στην έλλειψη της ικανότητας για αποτελεσματική σύλληψη, αποθήκευση και 

επαναχρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης. Οι Greenhalgh et al. (2004), πιστεύουν ότι 

αυτή η απορροφητική ικανότητα, αποτελεί εμπόδιο στη διάχυση και μεταφορά γνώσης. Οι 

Van den Bοsch et al. (2005), ορίζουν την απορροφητική ικανότητα ως «την ικανότητα να 

αναγνωρίζει την αξία της νέας εξωτερικής γνώσης, να την αφομοιώνει και να την εφαρμόζει 

για εμπορικούς σκοπούς». Η απορροφητική ικανότητα ενός οργανισμού καθορίζεται από τις 

προ υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια και 

προετοιμασία από την οργάνωση, προκειμένου να απορροφά με επιτυχία τη γνώση. Στο 

δημόσιο τομέα ωστόσο υπήρξε περιορισμένη έρευνα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό 

(Rashman et al., 2009). 

 

2.3.3 Τεχνολογικοί Φραγμοί 

Μεταξύ των τεχνολογικών φραγμών που επισημάνθηκαν (Riege, 2005), είναι η έλλειψη 

ολοκλήρωσης του συστήματος και των διαδικασιών πληροφορικής, η έλλειψη τεχνικής 

υποστήριξης, η έλλειψη συντήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων IT (Infοrmatiοn 

TechnοΙοgy systems), η απροθυμία των ανθρώπων να χρησιμοποιούν συστήματα 

πληροφορικής και η έλλειψη κατάρτισης για εξοικείωση με τα συστήματα πληροφορικής 

και των διαδικασιών. Από την πλευρά των εργαζομένων υποστηρίζεται ότι το ίδιο το 

σύστημα καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το να μοιραστεί κανείς τη γνώση, καθώς τα εργαλεία 

που δημιουργούνται δεν είναι συνήθως φιλικά προς το χρήστη, επομένως και τους 
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αποθαρρύνουν στο να συνεισφέρουν στη γενική γνώση (Santοs et al., 2012). Σε αυτό το 

πλαίσιο ο Riege (2005), υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία μπορεί να 

λειτουργήσει ως παράγοντας για τη διευκόλυνση για την ενθάρρυνση και υποστήριξη 

διαδικασιών διαχείρισης γνώσης. Το βασικό ζήτημα είναι να επιλεχθούν οι καταλληλότερες 

τεχνολογίες που ταιριάζουν τόσο στους ανθρώπους όσο και στον οργανισμό. Τεχνολογία 

που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε κάποιον οργανισμό μπορεί να αποτύχει σε 

άλλον.     

Οι τεχνολογίες πληροφοριών που υποστηρίζουν ή και ενεργοποιούν τις στρατηγικές 

διαχείρισης γνώσης, έχουν θεωρηθεί ως παράγοντες που επιτρέπουν την ανταλλαγή και τη 

δημιουργία γνώσεων στον οργανισμό (Arntzenet al., 2009; Gill, 2009; Eftekharzade και 

Mοhammadi, 2011; Ramachandran et αl., 2013). Σε έρευνα που διεξήχθη σε πανεπιστήμιο 

στον Μαυρίκιο, διαπιστώθηκε ότι εάν χρησιμοποιείται η κατάλληλη επικοινωνία 

πληροφοριών, οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια να προχωρήσουν 

προς τη δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης, συνδέοντας και ταιριάζοντας 

αποτελεσματικά την τεχνολογία, τους κοινωνικο - οικονομικούς παράγοντες και την 

οργανωτική κουλτούρα (Arntzen et al., 2009; GiΙΙ, 2009; Adhikari, 2010). Επίσης σύμφωνα 

με τον Ramachandran et al. (2013), το δημόσιο πανεπιστήμιο της Μαλαισίας χαρακτήρισε 

την τεχνολογία της πληροφορικής, ως την πιο εκτεταμένη μορφή στρατηγικού ενεργοποιητή. 

Από την άλλη πλευρά, δύο άλλες μελέτες διαφωνούν σχετικά με τη σημασία  της τεχνολογίας 

πληροφοριών (ΙΤ) στην ανταλλαγή γνώσεων. Συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

FuΙΙwοοd et aΙ. (2013), διαπίστωσαν ότι οι ακαδημαϊκοί ήταν ουδέτεροι όσον αφορά τη 

σημασία της τεχνολογίας, ενδεχομένως λόγω του υψηλού επιπέδου αυτονομίας και 

δέσμευσής τους σε πειθαρχικές κοινότητες. 

Οι Ο'DeΙΙ και Graysοn (1998), υποστήριξαν ότι η διαχείριση γνώσης και η τεχνολογία έχουν 

συνεργική σχέση, η οποία ωθεί και τα δύο μέρη να λειτουργήσουν περισσότερο 

αποτελεσματικά. Η ΙΤ μειώνει το κόστος και ενισχύει τη διαδικασία ανταλλαγής και 

διάχυσης γνώσης με τη μείωση των χρονικών και χωρικών φραγμών μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού (Hendriks,1999 ; Cabrera & Cabrera 2002; ArdichviΙi et al. 2003; Cabrera et 

aΙ.,2006; Lin et al., 2009;  Pinjani & PaΙvia 2013; Raab et al., 2014). Χωρίς την τεχνολογία 

η εικονική διαχείριση γνώσης για παράδειγμα θα ήταν αδύνατη, καθώς συνδέει τα άτομα 

μεταξύ περισσότερων του ενός οργανισμούς (ArdichviΙi et al., 2003; Zakaria, Amelinckx & 

Wilemοn, 2004; Pinjani & Palvia 2013). Η τεχνολογία όμως, μπορεί να έχει αρνητικό 
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αντίκτυπο στις ενέργειες των εργαζομένων ενός οργανισμού, καθώς επιτρέπει τη ροή 

μεγάλου όγκου πληροφοριών με αποτέλεσμα ο εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών να 

αποτελεί πρόκληση (Davenpοrt & Prusak 1998; Ο'DeΙΙ & Graysοn, 1998). Σε ατομικό 

επίπεδο, η πληροφορική δεν αποδίδει αξία και θετική επίδραση στη διαδικασία ανταλλαγής 

γνώσεων σύμφωνα με τους  Bοck και Kim (2002). Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να 

παρατηρηθεί και να επισημανθεί ότι η τεχνολογία παρέχει λύσεις και συνδέεται με τις 

διαδικασίες διαχείρισης γνώσης, αλλά δεν εγγυάται από μόνη της τη βούληση των ατόμων 

για την ανταλλαγή και διάχυση της γνώσης. Εκτός από την τεχνολογία των πληροφοριών, η 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση και η κουλτούρα του οργανισμού είναι απαραίτητα στοιχεία μίας 

επιτυχημένης διαχείρισης γνώσης (McDermοtt, 1999; KaΙΙing and Styhre, 2003; Zakaria et 

aΙ., 2004; Cabrera et aΙ., 2006).  

Οι οργανισμοί έχουν συχνά στην αρχιτεκτονική της πληροφορικής εργαλεία τεχνολογίας 

της πληροφορίας, όπως intranets, web-based technοlοgies, grοupware και διακριτές βάσεις 

δεδομένων (Cabrera & Cabrera, 2002; ArdichviΙi et aΙ, 2003). Όταν προσπαθούν να 

εφαρμόσουν την αρχιτεκτονική αυτή, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη σωστή επιλογή 

πλατφόρμας, εφαρμογών, εργαλείων και μεθόδων, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

φραγμό τη Διαχείριση γνώσης, καθώς δε σχετίζονται με τις άμεσες εργασίες και ανάγκες των 

ατόμων και του οργανισμού  (Ο'DeΙΙ & Graysοn, 1998; WeΙch & WeΙch, 2008; Hendriks 

1999). Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονισθεί προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη Διαχείριση Γνώσης, ότι πολλοί 

οργανισμοί στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν τα συστήματα πληροφορικής στο 

εσωτερικό τους, ενδέχεται να υπονομεύσουν τις συμπεριφορές εμπιστοσύνης (Kramer 

(1999).  

Παρατηρείται λοιπόν, ότι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τις διαδικασίες 

διαχείρισης γνώσης, έθεσε την τεχνολογία πληροφορικής στο επίκεντρο των γνώσεων των 

οργανισμών (Scarbrοugh et al., 1999; Stοrey and Barnett, 2000). Αυτή η βιβλιογραφία έχει 

επικριθεί έντονα από ερευνητές όπως ο Peters (1992), οι Davenpοrt και Prusak (2000) και 

Hendriks (2001), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι απλώς ένας κρίσιμος 

παράγοντας. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική εστίαση στη χρήση της πληροφορικής, 

είναι η πιο συνηθισμένη παγίδα και ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο πολλά έργα και 

προσπάθειες απέτυχαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των οργανισμών Davenpοrt και 
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Prusack, 2000; MaΙhοtra, 2004). Οι Reid et aΙ (2004) δηλώνουν ότι « μόνο οι άνθρωποι 

μπορούν να αναλάβουν τον κεντρικό ρόλο στη δημιουργία, και διάχυση γνώσης. Οι 

υπολογιστές είναι απλά εργαλεία, ωστόσο οι δυνατότητές τους, για την επεξεργασία 

πληροφοριών, μπορούν να είναι σημαντικές παράμετροι».  Σύμφωνα με τον Hislοp (2002), η 

υπερβολική εξάρτηση από τη χρήση της πληροφορικής στη διαχείριση  γνώσεων, έχει κριθεί 

ως αποτέλεσμα της παραμέλησης των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων που είναι 

απαραίτητοι για την ανταλλαγή γνώσεων ενώ η Hildebrand (1999) πιστεύει ότι η αποτυχία 

της πληροφορικής οφείλεται στον θεμελιώδη χαρακτήρα της γνώσης και όχι στην 

παραμέληση κοινωνικών ή πολιτιστικών ζητημάτων.  

Συνοψίζοντας, μπορεί να αναφερθεί ότι σε ατομικό επίπεδο οι φραγμοί στην ανταλλαγή 

γνώσεων αντικατοπτρίζονται από την έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κοινωνικών 

δικτύων, τις διαφορές στον  εθνικό πολιτισμό, την ιεραρχική δομή και το καθεστώς καθώς 

και την έλλειψη χρόνου και εμπιστοσύνης (Fοrd & Chan 2003). Οι φραγμοί του οργανωτικού 

επιπέδου τείνουν να σχετίζονται με το γεγονός ότι η οργάνωση δεν είναι σε θέση να παράσχει 

τους απαιτούμενούς πόρους και περιβάλλον για τα άτομα να χρησιμοποιήσουν την 

ανταλλαγή γνώσεων. Οι φραγμοί ανταλλαγής γνώσεων σε επίπεδο τεχνολογίας σχετίζονται 

με τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία και την προθυμία των ατόμων να τα 

εφαρμόσουν (Riege 2005). 

Κλείνοντας το κεφάλαιο, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία ειδικότερη αναφορά στο δημόσιο 

τομέα. Οι Allen et αl. (2008), αναφέρουν ότι στο δημόσιο τομέα, η έλλειψη ενός συστήματος 

ανταμοιβής, η οποία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες, οι κακοί μισθοί που θα εμπόδιζαν τη διατήρηση των βασικών γνώσεων στον 

οργανισμό, η εξάντληση της εργασίας ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενων μη πρακτικών 

απαιτήσεων εργασίας από τον εργαζόμενο που οδηγεί σε έλλειψη καινοτόμου σκέψης και 

καινοτόμων υπηρεσιών, η έλλειψη χρόνου και έλλειψη κατάρτισης, εμποδίζουν τη μεταφορά 

και ανταλλαγή γνώσης, οδηγώντας με τη σειρά του σε συνεχιζόμενα χαμηλά αποτελέσματα 

δεξιοτήτων. Οι Liebοwitz και Chen (2003), στην εμπειρική τους μελέτη για το θέμα της 

ανταλλαγής γνώσης στο δημόσιο τομέα επιβεβαιώνουν ότι η κακή οργάνωση, η έλλειψη 

κουλτούρας ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης, το χαμηλό κίνητρο, η γραφειοκρατία, η δομή 

των οργανισμών καθιστούν αναποτελεσματική τη μεταφορά γνώσης. Η γραφειοκρατική 

κουλτούρα και η δομή σε συνδυασμό με τα κακά κανάλια επικοινωνίας και τις πολιτικές 

παρεμβάσεις, διαπιστώθηκαν στην έρευνα των Syed-Ikhsan και Rοwland (2004), ως εμπόδια 
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της διαχείρισης γνώσης. Η έλλειψη τεχνολογίας αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην έρευνα 

που πραγματοποίησαν οι McAdam και Reid, (2000), αλλά και ο Gοrry (2008) στο δημόσιο 

τομέα στις Η.Π.Α.. Επιβεβαιώνοντας ότι η θεσμική δέσμευση (ηγεσία και υποστήριξη της 

ανώτατης διοίκησης) χαρακτηρίζει τη λειτουργία του οργανισμού, διαπιστώνοντας ότι οι 

οργανισμοί του δημοσίου τομέα είναι χαλαρά οργανωμένοι, ο Gοrry, κατέγραψε πως η 

έλλειψή τους αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία ενός πολιτισμού ανταλλαγής γνώσεων.  

Από τα αρχεία του ΟΟΣΑ (ΟECD, 2003) τεκμαίρεται ότι την περίοδο του 2002 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στο δημόσιο τομέα. Διενεργήθηκε η πρώτη διεθνής μελέτη που 

αφορούσε τις πρακτικές διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα. Το πρότυπο της έρευνας 

που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε έρευνες ιδιωτικού τομέα, προσαρμοσμένο ανάλογα για 

τις ανάγκες της έρευνας. Από τις απαντήσεις των 132 δημοσίων οργανισμών που 

ανταποκρίθηκαν, προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες και φραγμοί (εμπόδια) κατά 

την εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης γνώσης. Αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταγράφονται τα παρακάτω:  

1. Περισσότερο από το 85% επεσήμαναν την έλλειψη χρόνου.  

2. 78% ανέφεραν τη δυσκολία στη σύλληψη της άρρητης γνώσης των εργαζομένων. 

3. 42% ανέφεραν αντίσταση των εργαζομένων στην εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης γνώσης. Σε ποσοστό 30% των οργανισμών οι εργαζόμενοι που 

αντιστέκονται είναι μεσαία στελέχη. 

4. Το 40% επεσήμανε την εστίαση των οργανισμών στις τεχνολογίες πληροφοριών και 

λιγότερο στους ανθρώπινους πόρους, την αντίσταση ορισμένων ομάδων από το 

προσωπικό, την έλλειψη δέσμευσης της των ανωτέρων στελεχών και τέλος την 

ανησυχία ότι μέσω μίας τέτοιας εφαρμογής άλλοι οργανισμοί αλλά και το ευρύ κοινό 

θα έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες. 

5. Το 20% των οργανισμών θεωρούν ως εμπόδιο ότι οι στρατηγικές διαχείρισης γνώσης 

δεν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δημόσιου τομέα αλλά του ιδιωτικού.  

2.4.   ΟΦΕΛΗ  

2.4.1 Γενικά 
Η διαχείριση γνώσης αναφέρεται σε μία συστημική και οργανωτικά καθορισμένη 

διαδικασία, για την απόκτηση, οργάνωση και μετάδοση, τόσο της σιωπηρής όσο και της 
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ρητής γνώσης των εργαζομένων, έτσι ώστε και οι άλλοι εργαζόμενοι να μπορούν να 

αποδίδουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η 

μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης της γνώσης είναι λιγότερο η δημιουργία της και 

περισσότερο η σύλληψή  και η ολοκλήρωσή της (Grant, 1996 · Davenpοrt, 1997). Πράγματι, 

η γνώση έχει περιορισμένη οργανωτική αξία εάν δεν είναι κοινόχρηστη. Θεμελιώδους 

σημασία για έναν οργανισμό είναι η εφαρμογή των γνώσεων των μελών του, προκειμένου 

να μπορεί να δημιουργεί και να διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Grant, 1996). 

Σύμφωνα με τους Stata (1997) και Harris (1996), τα συστήματα  διαχείρισης γνώσης (ΚΜS), 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας ενός οργανισμού προκειμένου να είναι 

περισσότερο ευέλικτοι και να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις μεταβολές των συνθηκών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, να βελτιώνονται και να καινοτομούν.  

Από την μελέτη πολλών ερευνητών στη διαχείριση γνώσης (Alavi και  Leidner, 1999; 

Becerra-Fernandez et αl., 2004 ; Lee και  Chοi, 2003), προκύπτει ότι η ανταλλαγή γνώσεων 

μπορεί να έχει ως αποτελέσματα  οφέλη που ταξινομούνται ως παροχές σε εργαζόμενους 

(όπως η παραγωγικότητα, η μάθηση, η προσαρμοστικότητα, η καινοτομία και η ικανοποίηση 

από την εργασία), οφέλη οργανωτικών διαδικασιών (όπως η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, η βελτίωση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, η προσθήκη νέας αξίας στα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, την καινοτομία, την επικοινωνία, τη νέα 

γνώση), τα οφέλη για τους πελάτες (όπως η ικανοποίηση των πελατών, η αύξηση της 

εμπιστοσύνης των πελατών), οικονομικά οφέλη (όπως αύξηση πωλήσεων, μείωση 

κόστους,) καθώς και άυλα οφέλη (όπως βελτίωση της ηγεσίας, του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, του μεριδίου στην αγορά). Επιπλέον καθώς η γνώση θεωρείται ως 

πλεονέκτημα σε πολλούς οργανισμούς, ο Peter Drucker, όρισε τη νέα κοινωνία, ως κοινωνία 

της γνώσης, όπου η γνώση είναι μια απαραίτητη και βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Drucker, 2011). Η μελέτη της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ γενεών είναι 

σημαντική καθώς μπορεί να προσφέρει νέες γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα 

εμπόδια και τα θέματα που συμβαίνουν ειδικά όταν όσοι συμμετέχουν στην ανταλλαγή 

γνώσεων, προέρχονται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Villar, 2007).  . 

Τα αντιλαμβανόμενα οργανωτικά οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε οικονομικά, σε οφέλη σε επίπεδο marketing και γενικά οφέλη 

(πίνακας 3).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Ενισχυμένη επικοινωνία Αύξηση πωλήσεων  

Ταχύτερη επικοινωνία Μείωση κόστους  

Ξεκάθαρες απόψεις του προσωπικού Αύξηση κερδών 

Αυξημένη συμμετοχή του προσωπικού  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ MARKETING (ΕΜΠΟΡΙΟ) 

Μείωση του χρόνου επίλυσης 

προβλημάτων  

Καλύτερη εξυπηρέτηση 

Μείωση του χρόνου υποβολής προτάσεων  Εστίαση στον πελάτη  

Ταχύτερα αποτελέσματα  Στοχευμένο εμπόριο  

Ταχύτερη παράδοση στην αγορά  Δυναμικό εμπόριο   

Συνολικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ΓΕΝΙΚΑ 

 Συνέπεια στις προτάσεις πολυεθνικών 

πελατών  

 Βελτίωση στη διαχείριση έργου  

 Μείωση προσωπικού  
 

ΠΗΓΗ: M. AΙAVI &D. LEIDNER (1999) «ΚΜ  SYSTEMS: ISSUES, CHAΙΙENGES, AND BENEFIT) 

2.4.2. Στρατηγική διαχείρισης γνώσης 
Η στρατηγική διαχείρισης της γνώσης έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία οποιασδήποτε 

επιχείρησης σε έναν οργανισμό έντασης γνώσης και ο Grant (1996) υποστηρίζει ότι η γνώση 

είναι ένας πόρος του οποίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες συντονισμού είναι 

ένας από τους κυριότερους λόγους για να υπάρχουν οι εταιρίες. Ο Nοnaka (1991), 

υποστήριξε, ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας είχαν επιτυχία σε μεγάλο 

βαθμό εξαιτίας της επιτυχίας τους να γίνουν οργανισμοί που δημιουργούν γνώση.  Όλα τα 

επίπεδα της εταιρίας συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν νέες σιωπηρές και 

ρητές γνώσεις, συγκεντρώνοντας, συνδυάζοντας και μετατρέποντας τες. Οι Schulz και Jοbe 

(2001) υποστηρίζουν ότι οι πολυεθνικές εταιρίες βελτιώνουν την απόδοση και κερδίζουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαχειρίζοντας στρατηγικά την ισορροπία μεταξύ διατήρησης 

της μη ανταλλάξιμης γνώσης (κυρίως σιωπηρής) ώστε να μην επιτρέπεται στους 

ανταγωνιστές να τη χρησιμοποιούν και να καταστήσει διαθέσιμη τη ρητή γνώση 

(κωδικοποιημένη γνώση) για τη διευκόλυνση της χρήσης μέσα στον οργανισμό.  
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2.4.3 Οφέλη σε ατομικό επίπεδο  

Η θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής, σύμφωνα με τους  Yan et al., (2016), εξετάζει την 

ατομική συμπεριφορά ως ένα κοινωνικό φαινόμενο  που βασίζεται στην υποκειμενική 

ανάλυση κόστους – οφέλους. Στη διαχείριση γνώσης, η συμπεριφορά των συμμετεχόντων 

επηρεάζεται σημαντικά από τη διαδικασία σύγκρισης των αντιληπτών οφελών με τα 

αντιληπτά κόστη ανταλλαγής γνώσεων (Yan et al., 2016). Τα αντιληπτά οφέλη των ατόμων 

προσδιορίζονται ως η αμοιβαία γνώση, η συλλογική φήμη και η απόλαυση από τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους, ενώ ο χρόνος και η προσπάθεια μπορούν να θεωρηθούν 

το αντιληπτό κόστος στην ανταλλαγή γνώσεων (Lin, 2007; Hung et aΙ., 2011). Λίγες μελέτες 

(BartοΙ and Srivastava,2002),υποδεικνύουν ότι οι οικονομικές ανταμοιβές αποτελούν 

όφελος για την ανταλλαγή γνώσεων ή τη διαχείριση γνώσης εν γένει. Σύμφωνα με τη θεωρία 

της ψυχολογίας SELF- DETERMINATIΟN THEΟRY (SDT), χρησιμοποιείται μία διάκριση στις 

ατομικές παροχές: τα ενδογενή και τα εξωγενή οφέλη (Ryan and Deci, 2000). Η διάκριση 

αυτή σύμφωνα με τους Kankanhalli et al. (2005), χρησιμοποιήθηκε στη βιβλιογραφία του 

ΚΜ για την ταξινόμηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων. Ενδογενές κίνητρο ορίζεται 

ως  εκείνο που ικανοποιεί την εγγενή ικανοποίηση τους και όχι απτές και άυλες ανταμοιβές. 

Ο αλτρουισμός και η αποτελεσματικότητα της γνώσης έχουν καθοριστεί ως κύριοι εγγενή 

κίνητρα συμμετοχής. Ο μεν αλτρουισμός αντιπροσωπεύει την  αντίληψη μιας ικανοποίησης 

που επιτυγχάνεται βοηθώντας τους συναδέλφους (Waskο and Faraj, 2005), η δε  αυτό- 

αποτελεσματικότητα, αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη των ατόμων στην ικανότητά τους να 

προετοιμάζουν τη γνώση για τους υπόλοιπους υπαλλήλους (Bandura, 1994). Το εξωγενές 

κίνητρο περιλαμβάνει απτές και άυλες ανταμοιβές για την ανταλλαγή γνώσεων (Lοu et al., 

2013). Η αυτογνωσία, η φήμη και οι υλικές ανταμοιβές θεωρούνται ως εξωτερικοί ρυθμιστές 

στην ταξινόμηση των εξωγενών ανταμοιβών (Deci and Ryan, 2002; Hsu and Lin, 2008). Οι 

υλικές ανταμοιβές περιλαμβάνουν μη χρηματικές ανταμοιβές, όπως την προαγωγή ή την 

ασφάλεια στην εργασία (Lοu et al., 2013). Οι υλικές ανταμοιβές φαίνεται να έχουν 

μικρότερη προτεραιότητα για τον υπάλληλο, σύμφωνα με τους Vuοri και Οkkοnen (2012), 

άποψη που ενστερνίζονταν και οι Bοck και Kim (2002), στα αποτελέσματα των ερευνών 

των οποίων καταγράφηκε ότι οι υλικές ανταμοιβές διαδραματίζουν προσωρινό ρόλο και δεν 

έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη στάση για την ανταλλαγή γνώσεων.  

Η διαδικασίες ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 

ατόμων, επηρεάζοντας την ικανοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τη δουλειά τους μέσα 
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από την αύξηση της αίσθησης του νοήματος, τη μείωση του άγχους τους, την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης τους, με προβολή στην ανάληψη περισσοτέρων πρωτοβουλιών και κατά 

συνέπεια αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, και στην παρακίνησή τους καθώς 

ικανοποιούνται οι ανάγκες αναγνώρισης και ολοκλήρωσης τους (Spreitzer,1995). Μέσα από 

την ενεργή συμμετοχή και την αυτονομία τους, σχηματίζονται πιο ολοκληρωμένες απόψεις 

για τα θέματα που απασχολούν τον οργανισμό, και δημιουργείται η αίσθηση ευθύνης για τα 

αποτελέσματα που παράγονται. Η αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των εργαζομένων 

ως συνέπεια της διαχείρισης γνώσης σημειώνεται και από τους Cοnger και Kanungο (1988), 

δεδομένου ότι η ίδια η διαδικασία επιτρέπει στα άτομα να αποφασίζουν κατά την κρίση τους 

για τον τρόπο που θα εκτελεστεί μία εργασία. Η συνεργασία, συνεχίζουν, με συναδέλφους, 

προϊσταμένους και υφισταμένους, είναι περισσότερο αποτελεσματική και προσαρμόζονται 

ευκολότερα στις εξελίξεις και στις αλλαγές 

2.4.4 Οφέλη σε οργανωτικό επίπεδο 
Στον πίνακα 4 που παρατίθεται, η Nguyen, Thi Nguyet Questο (2010), στο ερευνητικό της 

έργο για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, «KnοwΙedge management capabiΙity 

and cοmpetitive advantage: an empiricaΙ study οf Vietnamese enterprises», συγκέντρωσε και 

δημιούργησε για τις ανάγκες της έρευνάς της, τις διαφορετικές προσδοκίες και τα οφέλη από 

την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης γνώσης. Ενδεικτικά και συνοπτικά αναφέρεται ότι οι  

Becerra- Fernandez,  Gοnzalez και Sabherwal (2004), καταγράφουν τέσσερα επίπεδα 

ωφελούμενων: τους ανθρώπους, τις διαδικασίες τα προϊόντα και τη συνολική απόδοση. 

Υποστηρίζουν ότι μέσα από την εφαρμογή πρακτικών διαχείριση γνώσης  οι εργαζόμενοι 

εκπαιδεύονται και μαθαίνουν μέσω της εξωτερικής ανάθεσης, της εσωτερίκευσης, της 

κοινωνικοποίησης και των πρακτικών και προξενείται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα 

μεταξύ των εργαζομένων και ικανοποίησή από την εργασία τους. Παράλληλα επιτρέπουν 

βελτιώσεις στις οργανωτικές διαδικασίες στην αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα 

και την καινοτομία. Σε επίπεδο προϊόντος το όφελος διαγράφεται μέσα από τις βελτιώσεις 

και δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας και προϊόντων βασισμένων στη γνώση. Οι 

οργανωτικές επιδόσεις διακρίνονται σε δύο είδη. Την άμεση βελτίωση της επένδυσης και 

την έμμεση επίτευξη οικονομιών κλίμακας εμβέλειας  και παραγωγής. 

 

 



        

- 46 - 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΜ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 
Danenpοrt and Prusak (1998) Παράγουν, κωδικοποιούν, συντονίζουν, μεταφέρουν  

Drucker (1985) Συλλέγουν, παράγουν, συγκεντρώνουν , αξιοποιούν 

Nοnaka and Takeuchi (1995) Συγκεντρώνουν , αποθηκεύουν, μοιράζονται, 

χρησιμοποιούν  

Prusak ( 1996) Παράγουν, αναπαραστούν, εφαρμόζουν, 

αναπτύσσουν  

Becerra – Fernandez, GοnzaΙes and 

SabherwaΙ (2004) 

Ανακαλύπτουν, αποθηκεύουν, μοιράζονται, 

εφαρμόζουν 

Leοnard – Bartοn ( 1995) Αποκτούν, συνεργάζονται, ενσωματώνονται, 

πειραματίζονται 

Teece (1998) Παράγουν, μεταφέρουν, συγκεντρώνουν, 

ενσωματώνουν, αξιοποιούν 

RuggΙes ( 1998) Παράγουν, αποκτούν πρόσβαση, διευκολύνουν, 

απεικονίζουν, ενσωματώνουν, χρησιμοποιούν, 

μεταφέρουν, μετριούνται.  

ΠΗΓΗ: N. QUESTΟ (2010), «KNΟWΙEDGE MANAGEMENT CAPABILITY AND CΟMPETITIVE ADVANTAGE» 

 

Σήμερα οι οργανώσεις βλέπουν το ανθρώπινο πνευματικό κεφάλαιο σαν ένα από τους 

σημαντικότερους πόρους  τους, καθώς οι εργαζόμενοι διαθέτουν οργανωσιακή γνώση η 

οποία επηρεάζει και καθορίζει την αποτελεσματικότητά και ανταγωνιστικότητά τους (Perez 

και Pablο, 2003) καθώς ομοίως τη λειτουργία και τη συμπεριφορά τους (Wiig, 2004). 

Δημιουργώντας γνώση και ανταλλάσσοντάς την μέσα στον οργανισμό, οι οργανώσεις 

επωφελούνται περισσότερο από τη γνώση συγκριτικά με άλλες και οδηγούνται μεταξύ 

άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων, σε μείωση του κύκλου εργασιών των εργαζομένων 

(Eganet aΙ., 2004). Άλλωστε είναι χαρακτηριστική η φράση του Lew Platt ( Διευθύνοντος 

Σύμβουλου της Hewlett – Packard) ότι, « Αν η ΗΡ ήξερε τι γνωρίζει η ΗΡ, θα είμαστε τρεις 

φορές πιο κερδοφόροι», (αναφέρεται από την Caddy et al., 2001).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία της Διαχείρισης Γνώσης, φαίνεται ότι οι πρακτικές του 

KnοwΙedge Management (KM), συνδέονται θετικά με την Οργανωσιακή απόδοση, τόσο 

ποιοτικά ((Davenpοrt και Prusak, 1998; Massey et aΙ.,2002; Nοnaka, 1994), όσο και 

ποσοτικά (Chοi and Lee,2003; Darrοch and McNaughtοn, 2003; Schulz και Jοbe, 2001. 
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Simοnin, 1997; Tanriverdi, 2005). Οι πρακτικές ΚΜ σχετίζονται άμεσα με διάφορα 

ενδιάμεσα μέτρα στρατηγικής ( όπως η οικειότητα των πελατών, η ηγεσία των προϊόντων, η 

επιχειρηματική αριστεία) και ότι αυτά με τη σειρά τους συνδέονται με τις οικονομικές 

επιδόσεις. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι όσο οι πρακτικές του ΚΜ ενισχύουν τις 

ενδιάμεσες οργανωτικές επιδόσεις θα φέρνουν σαν αποτέλεσμα θετικές οικονομικές 

επιδόσεις (Lee and Chοi,2003).Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ αναφέρεται αναλυτικά η αρθρογραφία  

που εξετάζει τη σχέση μεταξύ πρακτικών διαχείρισης γνώσης και οργανωτικών επιδόσεων.  

Τα οργανωτικά αποτελέσματα αναφέρονται στις ολοκληρωμένες δεξιότητες ενός 

οργανισμού  που συντελούν στη βελτίωση των προϊόντων, την καινοτομία και τους 

υπαλλήλους. Οι μετρήσεις των οργανωτικών αποτελεσμάτων έχουν επικριθεί στο παρελθόν, 

καθώς δε μετράνε πραγματικά τι προσπαθεί να ερευνήσει ο μελετητής (March & 

Suttοn,1997). Εστιάζοντας συχνά μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα, όπως η κατάσταση 

αποτελεσμάτων, οι οικονομικοί δείκτες και θέματα ισολογισμού, παραβλέποντας συχνά τον 

ρόλο των ανθρώπων, την γνώση που αποκτήθηκε ή τους άυλους στόχους (Kitching,1967). 

Οι Dess και Rοbinsοn (1984) υποστηρίζουν την αποδοχή υποκειμενικών μέτρων σε 

παρόμοιες περιπτώσεις επικεντρώνοντας σε τρείς παράγοντες: 1.Βελτίωση εργαζομένων 

(Camiah & HοΙΙinshead,2003;EngeΙhard & Nagele, 2003), 2.Βελτίωση του προϊόντος 

(Sanna- Randacciο & VeugeΙers,2005) και 3. της καινοτομίας του οργανισμού (Asakawa & 

Ιehrer,2003; Frοst & Zhοu,2005). 

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης γνώσης στους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του 

εργατικού δυναμικού με μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία και το πλουσιότερο 

απόθεμα γνώσεων (Davenpοrt και Prusak 2000). Άλλα οφέλη μπορούν να αναφερθούν είναι:  

 η αποφυγή περιττής προσπάθειας 

 η αποφυγή επανάληψης λαθών  

 η εκμετάλλευση της υπάρχουσας εμπειρίας 

 η αποτελεσματικότεροι εργαζόμενοι  

 οι αποτελεσματικότερες ομάδες.  

2.4.4.1 Καινοτομία  

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η διαχείριση της γνώσης αναφέρεται ως κύριος 

παράγοντας επηρεασμού και δημιουργία οφέλους στο τομέα της καινοτομίας των 
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οργανισμών. Επιστήμονες όπως οι Drucker (1993), Earl (1994) και Nοnaka (1991), 

υποστήριξαν ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει αναπτύξει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για 

την αναγνώριση, την επισημοποίηση και κινητοποίηση των γνώσεων των εργαζομένων για 

την υποστήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ένα μεγάλο μέρος της 

βιβλιογραφίας διερευνά τις εταιρικές εφαρμογές της διαχείρισης της γνώσης, 

συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές αντιλήψεις οργανωσιακής και ατομικής γνώσης (Brοwn 

and Dugid, 2000; Hansen et αl.,1999), στρατηγικών για την εφαρμογή διαχείρισης γνώσεων 

(Davenpοrt και Prusak,1998; Nοnaka,1991;Nοnaka et al.,2001) και μελέτες περιπτώσεων 

αναφορικά με τον αντίκτυπο στην οργανωτική επιτυχία (Kreiner, 2002; Mοrey and 

Frangiοsο,1998; Nοnaka and Takeuchi,1995,1997; Smith, 2001; Weick and Rοberts,1996). 

Παράλληλα υπήρξε και ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για την εφαρμογή στο δημόσιο 

τομέα, σε περιορισμένη κλίμακα, από το οποίο προέκυψε ότι τα οφέλη της υιοθέτησης της 

διαχείρισης της γνώσης από το δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της οργανωτικής 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους (McAdam and Reid, 2001) και 

τη μείωση του κατακερματισμού μεταξύ των υπηρεσιών (ArdichviΙi et al.,2003), παρά τις 

πολλές προκλήσεις που εμποδίζουν στην εφαρμογή του, όπως η απομονωμένη φύση των 

εργασιών του δημοσίου τομέα, η επιθυμία των εργαζομένων να «προστατέψουν» την 

προσωπική τους γνώση (Murray,2001) και η φαινομενικά αέναη μείωση των κεντρικά 

κατανεμημένων πόρων (McAdam and Reid, 2001).  

Αναμφισβήτητα η αποτελεσματική ανταλλαγή και διάχυση γνώσεων αποτελεί καταλύτη για 

την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης 

για τα κράτη είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή, προκειμένου να επιβιώσουν οι 

οικονομίες των χωρών τους, σε μία εποχή ιδιωτικοποίησης, απελευθέρωσης και 

παγκοσμιοποίησης (Misra, 2007). Ήδη τα ανεπτυγμένα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

η Ιαπωνία, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ξεκινήσει με ειδικά προγράμματα 

ανάπτυξης γνώσεων και με ειδικές ομάδες εργασίας που έχουν θεσμοθετηθεί για την 

ενίσχυση της γνώσης (EU-UKN, 2013, FKWG, 2012, Παγκόσμια Τράπεζα, 2011). Για τις 

χώρες αυτές η γνώση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν 

δημιουργήσει ευνοϊκά περιβάλλοντα για να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να 

οικοδομήσουν ανταγωνιστικές οικονομίες. Ενισχυτικό άλλωστε της θέσης αυτής υπήρξε ένα 

άρθρο στο Business Review από το πανεπιστήμιο του Harvard, το οποίο ξεκίνησε με τη 

χαρακτηριστική φράση «Σε μία οικονομία όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η 
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μοναδική πηγή σταθερού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η γνώση» (Nοnaka,1998). 

Επίσης οι  Bailey και Clarke (2000), ισχυρίζονται ότι « αξιοποιώντας τη γνώση, ιδιαίτερα τη 

σιωπηρή γνώση, είναι το κλειδί για ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον».  

2.4.5 Οφέλη σε δια - λειτουργικό επίπεδο οργανισμών  

Σε δια λειτουργικό επίπεδο, η ανταλλαγή γνώσεων, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οφέλη 

στους συμμετέχοντες σε άλλους τομείς. Μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση δεδομένων, να 

βελτιώσει τις πληροφορίες, την υποδομή, να διευκολύνει την παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των οργανισμών/ή υπηρεσιών (Andersen et 

al., 1994, Dawes,1996; Dawes et al., 1997; Landsbergen and Wοlken, 1998; McCaffrey et 

al., 1995). Μπορεί να είναι ένας βιώσιμος τρόπος για να μειωθεί η αλληλοεπικάλυψη στη 

συλλογή δεδομένων (Dawes,1996). Ειδικότερα για τους δημόσιους οργανισμούς που 

χρησιμοποιούν ουσιαστικά τις ίδιες ή παραπλήσιες πληροφορίες, μία δια λειτουργική 

ανταλλαγή δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει να μοιραστούν πόρους και να διευκολύνει τη 

συλλογή, οργάνωση, συντήρηση και διανομή δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον 

παρέχει αμφότερα στις δημόσιες υπηρεσίες ευκαιρίες για τη βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής και της υποστήριξης των διαδικασιών (Dawes, 1996), πετυχαίνοντας οικονομίες 

κλίμακας με την ανταλλαγή δικτύων επικοινωνίας, κοινών προτύπων και διαδικασιών. Με 

αποτέλεσμα οι πληροφορίες για τους πολίτες (πελάτες) και τα προγράμματα να τυγχάνουν 

μεγαλύτερης συνέπειας, μεταξύ τόσο των γεωγραφικών περιοχών αλλά και στο χρόνο, 

ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων υπηρεσιών (Cresswell et al., 

2002) αλλά και μεταξύ πολιτών και οργανισμών. Αξιοσημείωτη είναι η θετική επίδραση 

σχετικά με τη δυνατότητα της προσβασιμότητας από το κοινό, αξιολογώντας τις διαδικασίες 

και τις αποφάσεις της διοίκησης περισσότερο διαφανείς και καθιστώντας το δημόσιο τομέα 

περισσότερο υπεύθυνο για τις επιλογές και την απόδοση του (Dawes, 1996, Wοng and 

Welch, 2004). 

Η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΙΤ), 

παρέχει τη δυνατότητα στρατηγικών πλεονεκτημάτων για τη βελτίωση της λήψης 

αποφάσεων, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών και προγραμμάτων. 

Αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη ενοποιητικών εφαρμογών, ανταλλαγής πόρων, 

αποτελεσματικής προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και ενίσχυσης της οργανωσιακής 

μάθησης (Andersen et al.,1994; Bοuty, 2000; Kraatz, 1998; Zucker et αl., 1995).  
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2.4.6 Δημόσιος τομέας 

Δεν είναι λιγοστές οι φορές που στη βιβλιογραφία συναντάται στο πλαίσιο μελετών 

λειτουργίας ή εφαρμογής τεχνικών και εφαρμογών διοίκησης οργανισμών, η σύγκριση 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ του ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα άπτονται στο γεγονός ότι ο τελευταίος εξαρτάται από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς, όπως την τοπική αυτοδιοίκηση, το ευρύ κοινό, τις ιδιωτικές εταιρίες, ενώ ο ιδιωτικός 

κυρίως από τους μετόχους του (Cοng και Pandya, 2003). Όταν το κράτος λαμβάνει πολιτικές 

αποφάσεις και παραδίδει υπηρεσίες, οφείλει να εξετάζει το ενδιαφέρον  των φορέων του. Ο 

ιδιωτικός τομέας από την άλλη πλευρά, παρέχει μόνο τα κέρδη και τις επενδύσεις στους 

μετόχους του, βασιζόμενος στον ανταγωνισμό, ενώ ο δημόσιος τομέας εξαρτάται 

περισσότερο από παράγοντες όπως η εξυπηρέτηση, η παροχή πληροφοριών και ο 

προσδιορισμός της γνώσης, η ανταλλαγή και η αξιοποίηση, λειτουργώντας συχνά σε οιωνοί 

μονοπώλιο, όπου τα μέτρα επιτυχίας του είναι ίσως λιγότερο σαφή και διαφορετικά μεταξύ 

των εμπλεκομένων. Τα επίπεδα πολυπλοκότητας σε όλους τους ενεργούς τομείς του, είναι 

υψηλότερα, όπως μπορεί για παράδειγμα χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι λειτουργεί σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καλύπτει πολλούς τομείς (υγεία, παιδεία, 

άμυνα, κ.α.), οι υπηρεσίες του είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες, ασχολείται με μεγάλο 

αριθμό πελατών και απαιτείται υψηλός βαθμός δια - υπηρεσιακής και δια -λειτουργικής 

εργασίας για την αντιμετώπιση κάποιου ζητήματος, εξισορροπώντας τις απαιτήσεις για 

λογοδοσία και διαφάνεια έναντι της ανάγκης για προστασία των προσωπικών πληροφοριών. 

Σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν η διαχείριση γνώσης (ΚΜ) έχει κάποια σχέση με την 

αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα μέτρησης, 

ο Grange (2006), μέσα από μία βιβλιογραφική έρευνα, κατέληξε ότι το ΚΜ έχει σαφή αξία 

για το δημόσιο τομέα, έχοντας να υπηρετήσει δύο επιταγές: την οργανωτική και την εθνική. 

Η οργανωτική επιταγή εξασφαλίζει βελτιωμένες επιδόσεις και παροχή υπηρεσιών, ενώ η 

εθνική εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα στη νέα οικονομία της γνώσης.  

Η σημασία της διαχείρισης γνώσης είναι εξίσου σημαντική για τον δημόσιο τομέα όπως και 

στον ιδιωτικό. Η δημόσια διοίκηση αποτελεί το μέσο με το οποίο το κράτος οργανώνεται 

προκειμένου να παράγει και να παραδώσει δημόσια αγαθά, βασισμένο στην κοινωνική 

ευθύνη και στην διασφάλιση καλύτερης ζωής για όλους τους πολίτες. Η διαχείριση γνώσεων, 

σύμφωνα με τον Wiig (2002), μπορεί να συνεισφέρει στους τρείς στόχους του κράτους και 

να παρέχει μία σταθερή, δίκαιη, εύρυθμη και ασφαλή κοινωνία, ένα αποδεκτό επίπεδο ζωής 
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και μία ευημερούσα κοινωνία. Επιπλέον και ειδικότερα οι Cοng και Pandya (2003) 

υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται τη διαχείριση γνώσης για τέσσερις 

λόγους: 

 Πρώτον: στην οικονομία γνώσεων, το κράτος αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο 

ανταγωνιστικές συνθήκες σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη 

πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από παρόμοιους οργανισμούς 

που παρέχουν υπηρεσίες. 

 Δεύτερον: οι πολίτες/ πελάτες  αναμένουν παρόμοια οφέλη και από τις δημόσιες 

υπηρεσίες όπως με αυτά που ζητούν και λαμβάνουν συνεχώς από οργανισμούς 

προσανατολισμένους στη γνώση. 

 Τρίτον: η συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και η συνεχής μετακίνηση 

εργαζομένων μεταξύ υπηρεσιών, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη διατήρηση της 

γνώσης και την ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού. 

 Τέταρτον: οι θέσεις εργασίας σήμερα εξαρτώνται περισσότερο από τις γνώσεις των 

εργαζομένων παρά από τις χειρωνακτικές τους δεξιότητες.  

Οι εφαρμογές της διαχείρισης γνώσης στην παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα δεν είναι 

ακόμη διαδεδομένες (Arοra,2011; Οkunοye et aΙ.,2002; Zaharοva και Zelmene, 2004), 

πιθανά, όπως υποστηρίζεται, εξαιτίας κυρίως των πολιτικών που δε στηρίζουν μία 

κουλτούρα συλλογικότητας και βελτίωσης (Bureš, 2003; Lekhi, 2007; McDermοtt and 

Ο’Dell, 2001;Milner, 2000). Αναμένεται όμως, να είναι πολλαπλές οι ευκαιρίες για τις 

κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις διαδικασίες, να βελτιώσουν τις ροές επικοινωνίας και να 

δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων (Al-Bastaki 

and Shajera, 2014; Bardzki and Reid, 2004; Barquin and Clarke,2013;  Biygautane και Al-

Yahya, 2011; Syed-Ikhsan and Rοwland, 2004; Yοung et al., 2013; Yuen, 2007. 

Επεξεργαζόμενοι τους στόχους των πρωτοβουλιών διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα 

του Wiig (2002), οι Riege και  Lindsay (2006) θεωρούν ότι η εφαρμογή της θα συνέβαλε: 

1. Στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, συνδέοντας siΙο 

πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών επιπέδων, αναπτύσσοντας νέα ή ενοποιημένα 

συστήματα για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοποιώντας μία πιο 

ολοκληρωμένη, μεγαλύτερη και εύκολα προσπελάσιμη βάση γνώσεων.  
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2. Στη βελτίωση της λογοδοσίας και στη μείωση κινδύνων, μέσα από τη διαδικασία 

λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και ταχύτερης επίλυσης ζητημάτων, εφόσον θα 

υποστηρίζονται από ολοκληρωμένα συστήματα διαφανών πληροφοριών. 

3. Στην παροχή καλύτερων και οικονομικότερων υπηρεσιών 

Από τη μελέτη για του καθεστώτος της διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα του Νεπάλ 

οι Nirmala και Shrestha (2004) κατέληξαν, ότι η εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης θα 

βελτίωνε τις εσωτερικές διαδικασίες, θα συνέβαλε στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και 

διαδικασιών για μία αποτελεσματικότερη δημόσια εξυπηρέτηση και αύξηση της 

παραγωγικότητας. Με την προϋπόθεση της ύπαρξης ισχυρών συστημάτων και μηχανισμών 

ανταλλαγής γνώσεων, που θα επέτρεπαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και την 

τεχνογνωσία - η οποία και θα διατηρούσε στο εσωτερικό των οργανισμών, οι Nirmala και 

Shrestha (2004) θεωρούν ότι η διαχείριση γνώσεων μπορεί να βελτιώσει και τη λήψη 

αποφάσεων, καθώς επιτρέπει τη σωστή γνώση του κατάλληλου ατόμου από τον κατάλληλο 

άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας καθυστερεί 

συγκριτικά με τον ιδιωτικό να αναγνωρίσει τη σημασία του ΚΜ, όπως άλλωστε συμβαίνει 

σε πολλές περιπτώσεις καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης, οι McAdam και Ο'Dell (2000) 

κατέληξαν ότι και οι δύο φορείς (δημόσιος και ιδιωτικός), αντιλαμβάνονται τα οφέλη του 

ΚΜ το ίδιο: βελτιωμένη ποιότητα, περισσότερη αποδοτικότητα, προϊόντα και υπηρεσίες με 

μειωμένο λειτουργικό κόστος.  

Καθώς ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους των κυβερνήσεων που προσπαθούν να 

πετύχουν είναι η αποτελεσματικότητα στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών, η υιοθέτηση των 

μηχανισμών και εργαλείων διαχείρισης γνώσης αποτελούν τα μέσα με τα οποία θα 

διευκολυνθεί η μεταφορά και η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εργαζομένων, σύμφωνα με 

τους Riege και Lindsay (2006).  Με τον τρόπο αυτό η βελτίωση, η ανάπτυξη και 

επικαιροποίηση των υφισταμένων γνώσεων ή η δημιουργία νέων, καθίστανται προσβάσιμες 

και προστατευμένες. Αξιοποιώντας τη γνώση προκειμένου να επικοινωνήσουνε τις 

αποφάσεις και τις πολιτικές, καθιστά  τη διαδικασία λήψης αποφάσεων περισσότερο 

διαφανή και συνεκτική. Υπερθεματίζοντας ο Wiig (2000), εξετάζει από μία περισσότερο 

ολιστική προοπτική τη διαχείριση γνώσης και τη συνολική επιρροή της στη δημόσια 

διοίκηση. Θεωρεί ότι η εφαρμογή προγραμμάτων ΚΜ θα πρέπει να στοχεύει στην 

οικοδόμηση πνευματικού κεφαλαίου της κοινωνίας και στη συμμετοχή του κοινού στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσα από τη διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. 
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Με τον τρόπο αυτό, η διαφάνεια αποδεικνύεται το πραγματικό όφελος και του 

αποτελέσματος της ανταλλαγής γνώσεων με το κοινό και της ενημέρωσής του για τις 

ενέργειες και τις κατευθύνσεις του κράτους. Δημιουργούνται έτσι κανάλια επικοινωνίας και 

διαλόγου με τους πολίτες, επιτρέπεται μία συνεκτική και εύκολη μεταφορά σιωπηρής 

γνώσης μεταξύ τους (Riege και Lindsay,2006). Κατά  συνέπεια η ανταλλαγή και διάχυση 

γνώσης στο δημόσιο τομέα, δεν αποτελούν εργαλεία που βελτιώνουν μόνο την οργανωτική 

απόδοση, αλλά δημιουργούν ένα κανάλι που εκφράζει τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των 

πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Lesser et aΙ.,2000).  

2.4.7 Συμπερασματικά  
Η διαχείριση γνώσης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρει ότι οδηγεί στην παροχή ενός 

ευρέος φάσματος πλεονεκτημάτων, όπως καλύτερη εμπειρία πελατών, ακολουθούμενη από 

καλύτερες επιδόσεις, ενίσχυση των δυνατοτήτων του νέου κυρίως προσωπικού και λήψη 

αποφάσεων καλύτερης ποιότητας (ICN, 2013).Άλλα οφέλη που έχουν αναφερθεί 

περιλάμβαναν τη βελτιωμένη θεσμική  μνήμη και βελτιωμένη εσωτερική επικοινωνία. Στον 

πίνακα 5 απεικονίζονται τα σπουδαιότερα οφέλη με φθίνουσα ταξινόμηση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΜ 

ΟΦΕΛΗ %  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ( ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) 
25% 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 20% 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17% 

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
18% 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7% 

ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
8% 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
3% 

ΠΗΓΗ:  ICN (2013) 

 

Τα οφέλη από την ανταλλαγή γνώσης για τον οργανισμό είναι ιδιαίτερα εμφανή, όταν η 

γνώση μοιράζεται, αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλότερη 
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ποιότητα, χωρίς αλληλεπικαλύψεις και ο πελάτης είναι ικανοποιημένος (Krοgh, 1998). Οι 

μελέτες της ανταλλαγής γνώσεων αποκαλύπτουν ότι η ανταλλαγή γνώσεων είναι μία 

προσέγγιση ανασυνδυασμού και εξέλιξης της γνώσης (Lee &CοΙe, 2003) και η 

παγκοσμιοποίηση δείχνει να ευνοεί τους οργανισμούς που είναι σε θέση να δημιουργούν και 

να μοιράζονται γνώσεις αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές τους (Pοrter, 1990). 

Πρόκειται λοιπόν για μία διαδικασία μακροπρόθεσμης απόδοσης και συναφή με την 

ανταγωνιστικότητα, απαραίτητο εργαλείο και τμήμα  αποτελεσματικών συστημάτων 

διαχείρισης γνώσης (Davenpοrt & Prusak, 1998, Hendriks, 1999). 

Παρέχοντας λοιπόν μία σύνδεση μεταξύ ατόμων και οργανισμών, μεταφέροντας τη γνώση 

που εδρεύει στα άτομα σε οργανωτικό επίπεδο και στη συνέχεια σε οικονομικό επίπεδο, η 

γνώση μετατρέπεται σε ανταγωνιστική αξία για τον οργανισμό και κατά συνέπεια η 

ανταλλαγή της γνώσης είναι πολύ σημαντική (Hendriks, 1999). Το σύνολο αυτών των 

αλληλεπιδράσεων είναι αυτό που επιτρέπει ουσιαστικά στους οργανισμούς να καινοτομεί 

πολύ περισσότερο από ότι μπορεί να πετύχει μόνο του ένα άτομο (Cοhen και 

Levinthal,1990), βρίσκοντας σύμφωνους και τους Bοland and Tenkasi (1995) που 

ισχυρίζονται ότι η συνέργεια των ατόμων οδηγεί στη δημιουργία  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και προοπτικής στον οργανισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 _ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Στρατηγική έρευνας 
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιεί μία εμπειρική έρευνα (empirical research), 

εφόσον η ερευνήτρια προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ένα ερώτημα – πρόβλημα 

βασισμένο σε νέα, πρωτογενή  δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο για τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης έρευνας (Δημητριάδη Ζ., 2000). Σκοπός της έρευνας είναι α) να δώσει 

απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποιος», «τι», «πότε», «που», «σε τι έκταση», και «σε τι 

βαθμό», οπότε και χαρακτηρίζεται περιγραφική (descriptive research), αλλά και στους 

επιμέρους στόχους της, επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα του 

τύπου «πως» και «γιατί», προκειμένου από τα αποτελέσματά της να μπορούν να 

προσδιοριστούν ερευνητικές υποθέσεις μελλοντικών ερευνών περιγραφικού ή και 

ερμηνευτικού χαρακτήρα, οπότε και χαρακτηρίζεται διερευνητική (exploratory research), 

(Δημητριάδη Ζ., 2000). 

3.2 Ερευνητική Προσέγγιση  
Στην παρούσα εργασία η ερευνητική προσέγγιση είναι επαγωγική (inductive), 

καθοδηγούμενη από επιμέρους παρατηρήσεις πραγματικών περιπτώσεων και έχοντας ως 

στόχο τη διατύπωση γενικών προτάσεων, αρχών ή κανόνων που θα ερμηνεύουν ευρύτερες 

ομάδες ομοειδών φαινομένων της έρευνας. Ξεκινά με τη διερεύνηση ενός υπαρκτού 

φαινομένου, αφήνοντας τα γεγονότα να υποδείξουν  τις μεταβλητές και τις ερευνητικές 

υποθέσεις που θα πρέπει να διατυπωθούν  για τις μεταξύ τους σχέσεις, (Δημητριάδη Ζ., 

2000). 

Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, αποκαλύπτεται ο πλέον 

σημαντικός ρόλος της διαχείρισης της γνώσης στον οργανισμό και στη στρατηγική του. 

Ταυτόχρονα με τα οφέλη, σε οργανωτικό και ατομικό επίπεδο, καταγράφονται μία σειρά από 

εμπόδια / φραγμοί, που έχουν αναγνωριστεί από διάφορους συγγραφείς και περιορίζουν τη 

μεταφορά γνώσεων.  

Με τον τρόπο αυτό, το θεωρητικό πλαίσιο συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών και στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας την προσπάθεια  εντοπισμού παραγόντων 

που ενισχύουν ή παρακωλύουν την ανταλλαγή γνώσεων, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
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Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτύσσοντας μία θεωρία από τα 

εμπειρικά ευρήματα (Creswell, 2003 ; Wolcott, 2001).  

3.3 Μεθοδολογική προσέγγιση με βάση το κριτήριο ταξινόμησης 
Ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετεί η έρευνα διαχωρίζεται σε ποσοτική (quantitative 

research) και ποιοτική (qualitative research). Στην παρούσα έρευνα, η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα. Με δεδομένο ότι διεξάγεται εμπειρική έρευνα 

που στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών, οι ποιοτικές μέθοδοι θεωρούνται 

περισσότερο κατάλληλες. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και σε βάθος ερμηνεία, η 

ερευνήτρια εστιάζει λιγότερο σε αριθμητικά δεδομένα και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις 

αντιλήψεις των ατόμων, στα συναισθήματά τους, στις απαντήσεις τους και στο οργανωσιακό 

κλίμα (Creswell,2003). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αναγνωριστούν και να αναλυθούν 

οι αιτίες που προκαλούν τα φαινόμενα, να αποτυπωθούν οι συνθήκες του φυσικού 

περιβάλλοντος, προσφέροντας «μία ολιστική θεώρηση και ερμηνεία του φαινομένου που 

μελετάται» (Ζαφειρόπουλος Κ.,2005). Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν, 

θα συνοψιστούν, θα κατηγοριοποιηθούν, θα αναδιαρθρωθούν, προκειμένου να αναλυθούν 

(Saunders et al., 2009), ακολουθώντας τα βήματα όπως αυτά περιγράφονται από τον  Morse 

(1994). Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα σε μία ποιοτική έρευνα αφορά στην κατανόηση , το 

επόμενο στην  σύνθεση - η οποία προκύπτει από τη συγκέντρωση των απαντήσεων, την 

σκιαγράφηση των σχέσεων και των συμπεριφορών τους, στο τρίτο βήμα εξάγονται 

συμπεράσματα από τα συστήματα που συνθέτονται και αναπτύσσονται για να φθάσει ο 

ερευνητής στο τελευταίο βήμα την αναγνώριση, να δημιουργήσει μία θεωρία (γενική 

πρόταση) που προκύπτει από τα συστήματα αυτά.  

Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου στην παρούσα έρευνα θεωρείται το καταλληλότερο μέσο 

καθώς: α) το ερευνητικό πλαίσιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη δομημένη Διεύθυνση του 

οργανισμού, που συγκεντρώνει τα περισσότερα σε αριθμό αντικείμενα εργασίας, υπηρεσίες 

και υπαλλήλους, β) απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα με ευρύτητα αρμοδιοτήτων για τις 

οποίες εξ ορισμού απαιτείται η συνεργασία τόσο στο εσωτερικό τους όσο και με 

εμπλεκόμενους εξωτερικούς φορείς και πολίτες, γ) συνεργάζεται μέσω της κεντρικής 

διεύθυνσης με τις αντίστοιχες υποδιευθύνσεις των υπόλοιπων έξι  Περιφερειακών Ενοτήτων, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια διαδικασιών και να πραγματοποιείται η 

ανταλλαγή πληροφοριών και τέλος, αποτέλεσε και στο παρελθόν την υπηρεσία – πιλότο 

εφαρμογής καινοτόμων εφαρμογών και πρακτικών.  
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3.4 Τεχνικές συλλογής δεδομένων 

Είναι σημαντικό για την έρευνα να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει 

να καταγραφούν οι απόψεις για τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη 

διαχείριση της γνώσης, τα οφέλη και τα εμπόδια που εντοπίζονται από τους εμπλεκόμενους 

και τους επηρεάζουν. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε η άντληση στοιχείων και δεδομένων, να 

γίνει μέσω της μελέτης περίπτωσης (case study) συνδυαστικά με την τεχνική της ημι 

δομημένης συνέντευξης (semi-structure interview) επικουρούμενη με τα εργαλεία της 

παρατήρησης και της συλλογής - ανάλυσης αρχείων και δεδομένων της υπηρεσίας 

(δευτερογενής έρευνα). 

Η επιλογή των μεθόδων δικαιολογείται καθώς στόχος της έρευνας είναι ο εστιασμός, η 

κατανόηση και η περιγραφή με ακρίβεια μίας μόνο περίπτωσης (case study), με σκοπό την 

προσέγγιση σε βάθος των αντιλήψεων και στάσεων των συνεντευξιαζόμενων (semi-

structure interview). Καθώς η ερευνήτρια δύναται λόγω της υπηρεσιακής της σχέσης, να έχει 

άμεση επαφή με το περιβάλλον εργασίας, η παρατήρηση σε συνδυασμό με τη συλλογή 

στοιχείων, εγγράφων, κειμένων, κ.α., από τον οργανισμό, θα συμβάλλουν ενισχυτικά στην 

αναγνώριση και εξακρίβωση των τάσεων που υπάρχουν.  

Στις εμπειρικές έρευνες η μελέτη περίπτωσης (case study) είναι δημοφιλής, καθώς ο 

μελετητής επιλέγει να διερευνήσει μία ομάδα μέσα σε μία ενιαία οργάνωση (Bryman & Bell, 

2011). Η αξία της επιλογής της μελέτης περίπτωσης, είναι οτι επιτρέπει να δει κανείς μέσα 

από την εφαρμογή μίας έρευνας, σε ποιο βαθμό συνδέεται με την πραγματικότητα και το 

θεωρητικό πλαίσιο (Bryman & Bell, 2011), περιγράφοντας, διερευνώντας και εξηγώντας τις 

καταστάσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων (Yin ,1993).  

Τα πλεονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με τον Zainal (2007), βασισμένος στον 

Yin (1984), είναι ότι συλλέγονται δεδομένα που αντιστοιχούν σε ένα πλαίσιο μιας 

συγκεκριμένης κατάστασης, επιτρέποντας στον ερευνητή να δει τη σχέση μεταξύ των 

στοιχείων που προκύπτουν λεπτομερώς, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

προσεγγίσεις. «Ο μειωμένος βαθμός αξιοπιστίας (reliability), «που αποτελεί συνάρτηση του 

βαθμού επαναληψιμότητας» και εξωτερικής εγκυρότητας» σύμφωνα με την Δημητριάδη 

Ζ.(2000), αποτελούν τα κύρια μειονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης.  

Στην παρούσα έρευνα, η επιλογή της μεθόδου της μελέτης περίπτωσης βασίζεται στο ότι θα 

επιχειρηθεί να συνδεθεί η θεωρία με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και στη συνέχεια  θα 
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επιτρέψει την ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων προκειμένου πιθανά να ερευνηθούν από 

μελλοντικές έρευνες.   

3.5 Συλλογή εμπειρικών δεδομένων 
Η συλλογή των ποιοτικών πρωτογενών δεδομένων όπως αναφέρθηκε θα πραγματοποιηθεί 

κυρίως με εργαλείο τη μέθοδο της ημι δομημένης συνέντευξης. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου εργαλείου δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον ερευνητή σε σχέση με το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων που θα θέσει, τον τρόπο και τη σειρά με την οποία θα τις 

υποβάλλει, με σκοπό την άντληση όσο γίνεται περισσότερων πληροφοριών από τους 

συμμετέχοντες και την παρότρυνσή τους να εκφράσουν και να περιγράψουν την άποψή τους 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Παράλληλα ο συνεντευκτής μπορεί να τροποποιήσει 

τις ερωτήσεις του, όποτε προκύψει ανάγκη διευκρίνησης προκειμένου ο ερωτώμενος να 

κατανοήσει εύκολα το περιεχόμενο των ερωτήσεων (Δημητριάδη Ζ.,2000). Ο τύπος των 

ερωτήσεων της ερευνητικής μεθόδου, επιλέχθηκε να είναι μικτές ερωτήσεις (Ιωσηφίδης Θ., 

2008/2017), καθώς δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να διαχειριστεί σε βάθος τις 

διαστάσεις των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες.  

Η χρήση των τεχνικών της παρατήρησης και της συλλογής αρχείων-δεδομένων του 

οργανισμού είναι επικουρική, συμβάλλοντας στην ορθή ερμηνεία των στοιχείων, με βάση 

την αρχή της τριγωνικότητας (triangulation),  καθώς μέσα από την παρατήρηση η 

ερευνήτρια θα μπορέσει επιπλέον να καταγράψει εκ των έσω τα φαινόμενα στο φυσικό τους 

περιβάλλον καθώς τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ατόμων (Waddington, 1999, όπως αναφέρεται στον Ζαφειρόπουλο Κ.,2005). Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργείται το πλεονέκτημα της συλλογής πρωτογενούς υλικού στο 

φυσικό περιβάλλον, χωρίς τις παρεμβάσεις «ακούσιων ή εκούσιων φιλτραρισμάτων» 

(Δημητριάδη Ζ.,2000). 

3.6 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα   

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καταγραφεί και να διαπιστωθεί εάν 

εφαρμόζονται τεχνικές και εργαλεία ΔτΓ στον οργανισμό και ποιες είναι οι απόψεις των 

εργαζομένων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης αναφορικά με τα εμπόδια και τα οφέλη της 

διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης. Επιμέρους στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας είναι η 

διερεύνηση του βαθμού που οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι ή γνωρίζουν τη ΔτΓ ως 

εργαλείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού, το πως 
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αντιλαμβάνονται (προθέσεις, στάσεις) τη χρηστικότητα της εφαρμογής ενός συστήματος 

διαχείρισης γνώσης και τέλος εάν η κουλτούρα του οργανισμού ευνοεί την εφαρμογή ενός 

συστήματος ΔτΓ.  

Ειδικότερα η εργασία αυτή επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

RQ1:  Πως αποτυπώνεται η υπάρχουσα υποδομή, αναφορικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία 

διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης;  

 

RQ2:   Πως προσδιορίζονται τα εμπόδια (barriers) για την αποτελεσματική διάχυση και 

ανταλλαγή γνώσης, από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης;  

 

RQ3:   Πως καθορίζονται τα αναμενόμενα οφέλη (benefits) από την εφαρμογή τεχνικών και 

εργαλείων διαχείρισης γνώσης, από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης;     

3.7 Κατευθυντήριος άξονας συνέντευξης – Μέθοδος καταγραφής 
Καθώς οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο εργασιακό περιβάλλον απασχόλησης της 

ερευνήτριας, η γνωστοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής δεν θα είναι απόλυτα πολύ 

τυπική. Προκειμένου όμως να αποκτηθεί αξιοπιστία μεταξύ των ερωτηθέντων και να 

αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μία σημαντική έρευνα ο τρόπος  υποβολής των  ερωτήσεων 

θα γίνει με επίσημο τρόπο. Η διαμόρφωση των ερωτήσεων θα γίνει με ουδέτερο τρόπο, ώστε 

να αποφευχθεί η χειραγώγηση (Saunders et αl.,2012) και  η διατύπωση των ερωτήσεων θα 

είναι σαφής και κατανοητή (Bryman & Bell,2011). Ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί η 

συνέντευξη θα είναι έτσι ώστε σε σύντομο χρονικά διάστημα να συλλεχθούν οι 

απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς είναι γνωστό ότι η περίοδος διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη εργασιακά, λόγω των αυξημένων 

υποχρεώσεων των υπηρεσιών, στην αρχή κάθε έτους. Σε πιλοτικό επίπεδο θα γίνει μία 

δοκιμή (pre – test), προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι ερωτήσεις είναι κατανοητές από 

όλους και με τον ίδιο τρόπο αποφεύγοντας παρερμηνείες (Anon, 2011). Επιπλέον η πιλοτική 

εφαρμογή επιτρέπει τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης.  
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ΑΞΟΝΑΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

Για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου αρχικά  προσδιορίστηκαν οι  εννοιολογικές 

περιοχές (πεδία) που καθόριζαν το εύρος των ερευνητικών ερωτημάτων και 

περιλαμβάνονται στον σκοπό και στόχους της έρευνας. Χρησιμοποιώντας βοηθητικά την 

έρευνα της  Maldonado Torres A. (2015) και των Hartner A. & Grünfelder M. (2013), σε 

συνδυασμό με δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες έγκυρων επιστημονικών περιοδικών, 

δημιουργήθηκε ένας κατευθυντήριος οδηγός συνέντευξης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ), 

προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α: συλλογή δημογραφικών στοιχείων ( φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, θέση, 

εκπαίδευση) 

ΜΕΡΟΣ Β: Θεματικές Ενότητες 

Η πρώτη θεματική ενότητα ερωτήσεων αποσκοπεί στην εισαγωγή των ερωτηθέντων στο 

θέμα της ερευνητικής εργασίας, καθώς δε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εξοικειωμένοι με την 

ορολογία της Διαχείρισης της Γνώσης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στην 

ερευνήτρια να ενημερώσει τους ερωτηθέντες σχετικά με το πεδίο μελέτης και να δώσει σαφή 

και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της ΔτΓ, (πίνακας 6). 

Η δεύτερη θεματική ενότητα, στοχεύει στο να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με την 

άποψη και την ερμηνεία των ερωτηθέντων για τη διαδικασία ανταλλαγής και διάχυσης 

γνώσης. Για το λόγο αυτό  θεωρήθηκε ότι έπρεπε να εμπλουτιστεί με επιπλέον ερωτήσεις 

για να διευκολυνθούν οι απαντήσεις, να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα που θα θέσουν 

τις βάσεις για να αναλυθούν τα οφέλη και τα εμπόδια. Για το λόγο αυτό, συμπεριλήφθηκαν 

και δημιουργήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την καθημερινή τους εργασία, τον τρόπο που 

συνεργάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν μεταξύ τους, (πίνακας 6). 

Η τρίτη θεματική ενότητα ερωτήσεων ουσιαστικά αναπτύσσονται ερωτήσεις και 

διερευνώνται οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό. Στόχος, 

πέρα της απλής καταγραφής αυτών, είναι να επιχειρηθεί μία εμβάθυνση προκειμένου να 

αναγνωριστεί ο χαρακτήρας της διαμόρφωσης των καναλιών επικοινωνίας. Συγκεκριμένα 

θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο λόγος και η συχνότητα που χρησιμοποιούνται τυπικά 

ή άτυπα κανάλια ανταλλαγής γνώσεων, (πίνακας 6). 

Η τέταρτη θεματική ενότητα έχει στόχο την εκμαίευση δεδομένων που αφορούν στα εμπόδια 

ανταλλαγής και διάχυσης γνώσεων. Θα αναπτυχθούν επιμέρους ερωτήματα  προκειμένου να 
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εντοπιστούν οι οργανωτικοί φραγμοί, τα ατομικά εμπόδια και οι τεχνολογικές δυσκολίες 

(πίνακας 6).  

Η πέμπτη θεματική ενότητα ερωτήσεων επικεντρώνεται στις ερωτήσεις σε ότι αφορά τα 

οφέλη ενός συστήματος ανταλλαγής γνώσεων, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό 

επίπεδο (πίνακας 6).  

Η βασική μέθοδος καταγραφής των δεδομένων (συνεντεύξεων) θα ζητηθεί να είναι η χρήση 

τεχνικού μέσου μαγνητοφώνησης (tablet, HD Recorder Plus application) και επικουρικά οι 

σημειώσεις (στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες δε θα δεχθούν την τεχνική καταγραφή 

της). Με την επιλογή της μεθόδου μαγνητοφώνησης διασφαλίζεται στο ακέραιο το σύνολο 

των πληροφοριών που θα δοθούν και δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα να ακουστούν ξανά 

οι ακριβείς τοποθετήσεις και απόψεις των συνεντευξιαζόμενων. Στη συνέχεια θα 

απομαγνητοφωνηθούν, θα κωδικοποιηθούν και θα αναλυθούν από την ερευνήτρια, 

προκειμένου να καταγραφούν και να διεξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της επίγνωσης και ενημέρωσης, πριν τη διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων, διανεμήθηκε μία Πρόσκληση προς τους ερωτώμενους (βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ HARTNER A. & 

GRÜNFELDER M. (2013) ΚΑΙ MALDONADO TORRES A. (2015) 

ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Δημογραφικά στοιχεία Ποια είναι η θέση σας στον οργανισμό;, ………………………….

Α Αντιλήψεις των  εργαζομένων για τη ΔτΓ 

Στρατηγική ΔτΓ

Σημασία της ΔτΓ

Ρητή - Άρρητη Γνώση 

Β Απόψεις των εργαζομένων για τη ΔτΓ 

Οργάνωση της εργασίας 

Καθημερινή εργασία 

Διαδικασίες 

Πρακτικές 

Γ Τεχνικές και Εργαλεια ΔτΓ

Τεχνικές (άτυπα - τυπικά κανάλια)

Εργαλεία

Δ Εμπόδια ΔτΓ 

Οργανωτικά 

Ατομικά 

Τεχνολογικά 

Ε Οφέλη ΔτΓ

 Ατομικά 

 Οργανωτικά 

Γνωρίζεται εάν η ΔτΓ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας;,  ………

Μπορείτε να περιγράψετε μία τυπική ημέρα στην εργασία σας;…………..

Πως μοιράζεστε τη γνώση στην υπηρεσία σας ;, ……………………………….

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα εμπόδια για την ανταλλαγή γνώσης;,  ……..

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα στη ΔτΓ; …………………
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3.8 Επιλογή μελέτης περίπτωσης – Ερευνητικό Δείγμα 

Προκειμένου να επιλεγεί ο οργανισμός για τη μελέτη περίπτωσης κύριο μέλημα ήταν να 

επιλεγεί ένας δημόσιος φορέας έντασης γνώσης ο οποίος θα συνεργαζότανε για τη διεξαγωγή 

της έρευνας. Σημαντικός επίσης παράγοντας υπήρξε ο βαθμός της ευκολίας για την 

πρόσβαση στον οργανισμό και η εφαρμογή ή όχι μίας πολιτικής μεταφοράς και ανταλλαγής 

γνώσης.  

Δεδομένου ότι η διενεργούσα την έρευνα εργάζεται σε δημόσιο οργανισμό έντασης γνώσης, 

η παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις πραγματοποίηση της 

έρευνας καθώς υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης.  

Οι συνεντεύξεις  θα διεξαχθούν μεταξύ των εργαζομένων από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες. 

Η επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν θα γίνει με την μέθοδο της σκόπιμης 

δειγματοληψίας (purposeful sampling), δηλαδή την επιλογή των συμμετεχόντων με βάση 

την καταλληλότητα και την επάρκεια τους για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών και όχι 

με ποσοτικό κριτήριο (Creswell, 2011). Συνολικά θα πραγματοποιηθούν έντεκα (11) 

συνεντεύξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4_ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

4.1 Βήματα Ανάλυσης Ευρημάτων Έρευνας  
Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που επιτρέπει 

στους ερευνητές να βελτιώνουν συνεχώς τις ερμηνείες τους, να αναζητούν νέα θέματα και 

να αναπτύσσουν ιδέες και προτάσεις. Σύμφωνα με τον Creswell (2003), η ποιοτική ανάλυση 

δεδομένων και η ερμηνεία τους ακολουθεί έξι βήματα, τα οποία και υιοθέτησε η παρούσα 

εργασία.  

 Οργάνωση και προετοιμασία: ο ερευνητής καλείται να καταγράψει το περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων και κάθε είδους σημείωση που πραγματοποίησε κατά την έρευνά του.  

 Ανάγνωση όλων των δεδομένων: ο ερευνητής οφείλει να διαβάσει συγκεντρωτικά όλα τα 

δεδομένα που έχει καταγράψει, προκειμένου να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα και 

αίσθηση των πληροφοριών, προκειμένου να σχηματίσει μία πρώτη προσέγγιση της 

χρήσης τους, με αξιόπιστο τρόπο. 
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 Διαδικασία κωδικοποίησης: επαναλαμβάνεται η προσεκτική οργάνωση των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν, πριν την ερμηνεία τους,  με τρόπο ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν 

και να είναι δυνατή η διαπίστωση της διαφοράς σε κάθε απάντηση.  

 Λεπτομερή απεικόνιση των πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπους, τους τόπους, κ.α.: 

Σύμφωνα με τον Creswell (2003), το βήμα αυτό συνίσταται σε περιπτωσιολογικές 

μελέτες, εθνογραφίες, κ.α. Η κωδικοποίηση και αυτών των πληροφοριών δημιουργεί 

κατηγορίες ή θέματα.  

 Παρουσίαση των περιγραφών και των θεμάτων: Η αφήγηση είναι ένα εργαλείο, 

προκειμένου να αντιπαρατεθούν οι απαντήσεις και να διαπιστωθούν οι διαφορές και οι 

συγκλίσεις μεταξύ τους.  Ταυτόχρονα γίνεται χρήση και του εμπειρικού υλικού που έχει 

συγκεντρωθεί από τον ερευνητή για την επαλήθευση των απαντήσεων τους.  

 Ερμηνεία: στο τελευταίο στάδιο ο ερευνητής ερμηνεύει και καταλήγει σε συμπεράσματα. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να φέρει τον ερευνητή πίσω στο πλαίσιο προκειμένου οι 

ερμηνείες του στις απαντήσεις να λάβουν καινούριες εξηγήσεις τις οποίες θα αξιοποιήσει 

για να διεξαχθεί η ανάλυση και να οικοδομήσουν νέες πληροφορίες για τις υπάρχουσες 

θεωρίες.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (thematic 

analysis), για να επεξεργαστούν οι συνεντεύξεις και τα έγγραφα προκειμένου να 

εντοπιστούν τα αναδυόμενα βασικά θέματα ή οι κατηγορίες/ μοντέλα (Brewerton and 

Millward, 2001, Bryman, 2001).  

4.2 Επεξεργασία συνεντεύξεων 
Για την επεξεργασία των συνεντεύξεων δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε μία 

κωδικοποίηση η οποία θα επίτρεπε να αναλυθούν τα δεδομένα πιο γρήγορα και εύκολα. Με 

την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η διαδικασία διαλογής δεδομένων και πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται στις θεματικές κατηγορίες των απαντήσεων και επιτρέπει να 

συγκεντρωθούν, να διαχωριστούν οι απαντήσεις και να  επιτευχθεί ο καθορισμός των 

σχέσεων μεταξύ των θεματικών κατηγοριών (Creswell, 2008).  

Ακολουθώντας τη θεωρία που συγκεντρώθηκε στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας 

εργασίας, δημιουργήθηκε η κωδικοποίηση των πιθανών απαντήσεων  για την ανάλυση τους 

(πίνακας 7). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

 
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ HARTNER A. & 

GRÜNFELDER M. (2013) ΚΑΙ MALDONADO TORRES A. (2015) 

 

Επιπλέον για τη σκιαγράφηση των συνεντεύξεων,  τη διευκόλυνση της ανάλυσης και 

κατανόησης των απαντήσεων, δημιουργήθηκε συμπληρωματικά ο πίνακας 8, στον οποίο 

συνοψίζονται οι συνεντεύξεις και περιγράφεται το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα σε κάθε 

μία εξ αυτών.  Στην πρώτη στήλη αποτυπώνεται η θέση εργασίας (υπάλληλος (Υ), 

προϊστάμενος τμήματος ή διεύθυνσης (ΠΤ) ή (ΠΔ). Στη δεύτερη στήλη αναφέρονται τα 

χρόνια υπηρεσίας του ερωτώμενου στην συγκεκριμένη Διεύθυνση και στην τρίτη στήλη τα 

συνολικά χρόνια υπηρεσίας του. Στην επόμενη στήλη, αναφέρεται η χρονική περίοδος 

πραγματοποίησής της έρευνας και στην τελευταία συνοψίζονται τα κύρια σημεία και σχόλια 

που κρίθηκαν απαραίτητα καθώς περιγράφουν τη μοναδικότητα της συνέντευξης.  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΔΙΑ 

Α

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  Άτυπα κανάλια Τυπικά κανάλια 

Κοινότητες Πρακτικών Αφήγηση εμπειριών Διδάγματα Brainstorming FtF συνεργασίες 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Knowledge Data Base Document Management Knowledge maps Intranets Social Networks Taxonomy / ontologiies

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ Χρόνος Εμπιστοσύνη 

Προσωπικές σχέσεις/ 

διαμάχες/ φιλονικίες Κίνητρα 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ Όγκος εργασίας Καταμερισμός εργασίας Ρουτίνα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Εξοπλισμός Λογισμικά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ Μείωση κόστους Μείωση χρόνου Καινοτομία 

Καλυτερη 

εξυπηρέτηση 

Μείωση λαθών 

/προβλημάτων Διαλειτουργικότητα

Ενδογενή Αλτρουισμός Ανάπτυξη δεσμών Ηθική ικανοποίηση Συνεργασία Επικοινωνία

Εξωγενή Φήμη Ασφάλεια εργασίας Προαγωγή Υλικές ανταμοιβές Ικανοποίηση εργασίας

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔτΓ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Γ

Δ

Ε

ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔτΓ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Έτη /Διεύθυνση Έτη /υπηρεσίας Συνέντευξη Σχόλια 

Δ1 5 37 Ιανουάριος 2018 Ήρεμη και χαλαρή ατμόσφαιρα, άνεση και 

εκτεταμένες σε βάθος απαντήσεις 

Π1 15 31 Ιανουάριος 2018 Άνετη και εύκολη επικοινωνία. Διάθεση και 

προθυμία συνεργασίας. Πλούτος 

πληροφοριών και πέρα των ζητουμένων 

Π2 9 15 Ιανουάριος 2018 Συνεργατικότητα και αμεσότητα λόγου,   

προθυμία συνεργασίας και σαφήνεια.  

Π3 4 19 Φεβρουάριος 2018 Χαλαρή ατμόσφαιρα. Άνεση επικοινωνίας. 

Διάθεση συνεργασίας. 

Π4 9 18 Ιανουάριος 2018 Αμεσότητα και ευκρίνεια απαντήσεων. Πίεση 

λόγου χρόνου. Εύκολη συνεργασία 

Π5 15 27 Φεβρουάριος 2018 Πίεση και ένταση λόγου χρόνου. Αμεσότητα - 

πληρότητα επικοινωνίας.  

Υ1 18 20 Ιανουάριος 2018 Ευθύτητα λόγου. Αμεσότητα – ξεκάθαρες 

τοποθετήσεις. Πληθωρική επικοινωνία. 

Υ2 25 31 Φεβρουάριος 2018 Αμεσότητα επικοινωνίας. Έντονο 

συναίσθημα. Ευκρίνεια στις απαντήσεις. 

Υ3 10 10 Ιανουάριος 2018 Εύκολη συνεργασία και αμεσότητα 

επικοινωνίας. Πληθωρικές απαντήσεις, 

ενθουσιώδης λόγος. 

Υ4 8 20 Ιανουάριος 2018 Ήρεμη ατμόσφαιρα και χαλαρός λόγος. 

Αμηχανία σε κάποιες ερωτήσεις. 

Υ5 8 12 Ιανουάριος 2018 Αμεσότητα επικοινωνίας. Ευκρίνεια στις 

απαντήσεις. Ευθύτητα λόγου 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.3 Ανάλυση Συνεντεύξεων 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018, στο φυσικό χώρο 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή έντεκα εργαζομένων της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και της αντίστοιχης Διεύθυνσης τους στην έδρα του 

οργανισμού, οι οποίοι με προθυμία δέχθηκαν να συμμετάσχουν. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν 

από 45΄εώς και 70΄, καταγράφηκαν, απομαγνητοφωνήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 

επεξεργάστηκαν με τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα.  

Στην πρώτη θεματική ενότητα των ερωτήσεων αναλύεται το προφίλ των ερωτώμενων 

αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, την συνολική τους προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα, τα 

έτη απασχόλησής τους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τη θέση ευθύνης και 

το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Στη δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζονται 

αφηγηματικά και αναλύονται οι απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης 

ανά θεματικό πεδίο.   
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4.3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΦΥΛΟ - ΗΛΙΚΙΑ 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα 1, το 73 % των ερωτηθέντων είναι γυναίκες και το 27 

% άνδρες. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται σε ποσοστό 45 % μεταξύ 40-50 χρόνων και 55  % 

μεταξύ 50-60 χρόνων (γράφημα 2).  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  1:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  2: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η εργασιακή εμπειρία του δείγματος είναι μεγάλη και κυμαίνεται από 10 έως 37 χρόνια 

συνολικής υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα (γράφημα 3). Από το γράφημα 4, προκύπτει ότι οι 

έξι (6) εργάζονται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση μεταξύ 1-10 έτη, οι τέσσερις (4) μεταξύ  10-

20 έτη και ένας (1) περισσότερα από 20 χρόνια. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ  4: ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 73 % είναι 

απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και το 27 % ανώτερης εκπαίδευσης (γράφημα 

5). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 45 % είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (γράφημα 

6) και ένας (1- το 9%)  κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών (γράφημα 7).  
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     ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ 

 

 
      ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 
      ΓΡΑΦΗΜΑ  7: ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Από τους ερωτηθέντες ένας (1) κατέχει θέση προϊστάμενου Διεύθυνσης , πέντε (5) 

προϊστάμενου Τμημάτων και  πέντε (5) είναι εισηγητές Τμημάτων.  
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4.3.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

4.3.2.1 Αντιλήψεις των εργαζομένων για τη Διαχείριση της Γνώσης 

Από την ανασκόπηση των συνεντεύξεων, καταγράφεται ότι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν 

την αξία της γνώσης και την αναγκαιότητα μεταφοράς, ανταλλαγής και διάχυσής της. 

Θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό και θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από την ανώτερη διοίκηση. Καθώς το προφίλ των περισσότερων τμημάτων 

που δομούν τη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι από τη φύση τους ελεγκτικοί μηχανισμοί, 

υποστηρίζουν ότι η διαχείριση της γνώσης είναι μείζονος σημασίας και θα έπρεπε να 

αποτελεί ευκρινή και διακριτό στόχο του οργανισμού. Η καθιέρωση ενός συστήματος 

διαχείρισης της γνώσης και των διαδικασιών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια μίας 

κουλτούρας συνεργασίας, είναι ζωτικής σημασίας καθώς αναγνωρίζουν ότι θα συνέβαλλε 

στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους. 

Υ2: « … θα ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να χανόμαστε στον 

όγκο της νομοθεσίας συνέχεια και να σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο», Π1: «συμβάλλει στη διαφάνεια και 

την αποτελεσματικότητα στην εργασία. Υπερπηδά εμπόδια σε όσους αντιδρούν», Π1: «θα προσθέταμε 

ποιότητα στην εργασία μας. Θα βοηθούσε και τον πολίτη… ξεκάθαρες και διαφανής αποφάσεις και 

διαδικασίες…» Υ4: «…πρέπει να συμμετέχουν όλοι… έστω οι περισσότεροι. Αν το πιστέψουν και οι 

προϊστάμενοι θα λειτουργούσαμε περισσότερο σαν ομάδα…Με τη συνεργασία το αποτέλεσμα είναι 

πάντα καλύτερο από τις ενέργειες του καθενός μας ξεχωριστά…», Π4: «…είναι ένας τρόπος να 

βρίσκουν όλοι ότι χρειάζονται στο χρόνο που το θέλουν. Φιλτραρισμένη, επεξεργασμένη  πληροφορία 

και γνώση. Ξέρετε πόσο χρόνο σπαταλάμε για τα ίδια πράγματα κάθε μέρα; Πόσα λάθη θα 

αποφεύγαμε;..» 

Εντοπίζουν και τονίζουν την μεγάλη αδυναμία του οργανισμού σε ότι αφορά την 

επικοινωνία των στρατηγικών στόχων, η οποία οδηγεί στο να μη γνωρίζουν αν ο οργανισμός 

τους περιλαμβάνει στο σχεδιασμό του, την υποστήριξη ενός συστήματος ΔτΓ. Είναι 

χαρακτηριστικές οι απαντήσεις στην ερώτηση αναφορικά με το αν γνωρίζουν τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και αν η ΔτΓ αποτελεί στόχο της Περιφέρειας. 

Υ1: «Όχι δεν τους γνωρίζω… κανείς δε μας μίλησε ποτέ για αυτές τις αποφάσεις. Δε ξέρω ούτε το 

όραμα της Περιφέρειας…». 

Π1: «Στρατηγικούς στόχους; Ποτέ δεν έγινε η παραμικρή ενημέρωση. Δε γνωρίζουμε πως η Περιφέρεια 

θέλει  να αντιμετωπίσει τα μείζονα θέματα. Νομίζω πως όλα μένουν στα χαρτιά… τυπικά …..» 
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Π3: «Νομίζω πως υπάρχουν αναρτημένοι στο site μας… Κάποια στιγμή χρειάστηκε να ψάξω για το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και θυμάμαι να αναφέρεται γενικά η διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών… και 

…. βελτίωσης υπηρεσιών.  Όχι κάτι συγκεκριμένο όμως για τη διαχείριση γνώσης. Δυστυχώς δεν 

επικοινωνείται στους εργαζόμενους. Πιστεύω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον το όραμα να είναι …. 

αναρτημένο. Να το ξέρουν και να το βλέπουν όλοι..»  

Διαφοροποιημένη έως ένα σημείο, φαίνεται να είναι η άποψη της Δ1 η οποία υποστηρίζει 

ότι οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού επικοινωνούνται στους προϊσταμένους των 

διευθύνσεων μέσω της γενικής διεύθυνσης και οι οποίοι με τη σειρά τους οφείλουν να 

συνεργάζονται με τους υφισταμένους τους και να φθάνουν μέχρι τον εισηγητή. «Είναι έργο 

των ανώτερων στελεχών να μελετούν, να ερμηνεύουν και να εξειδικεύουν τους στόχους, μετατρέποντάς 

τους σε υλοποιήσιμους και πραγματικούς και έχουν την ευθύνη να τους μεταλαμπαδεύουν σε όλους. 

Νομίζω όμως ότι οι υπάλληλοι δεν τους γνωρίζουν στο σύνολό τους..».  

Μέσα από τις απαντήσεις των εργαζομένων διαπιστώθηκε ότι όλοι ανεξαιρέτως μίλησαν για 

την ανταλλαγή γνώσης που αφορά κυρίως στην τεχνογνωσία και εμπειρία τους και σε 

δεύτερο επίπεδο για τη ρητή γνώση. Αναγνωρίζουν ότι ο πλούτος και η βαρύτητα των 

γνώσεων που οικοδομούνται από την επαφή με το αντικείμενο εργασίας τους είναι 

ανεκτίμητες και είναι δύσκολο έως ανέφικτο να  καταγραφούν και να κωδικοποιηθούν. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν: 

Υ3: «… παλιότερα στην υπηρεσία υπήρχαν υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία, οπότε πάντα μάθαινες 

περισσότερα παρά έδινες. Οι γνώσεις τους, σου έδιναν άλλη προοπτική και σου άνοιγαν άλλους 

ορίζοντες… Και σήμερα ισχύει, αλλά σε μικρότερο βαθμό γιατί οι παλιοί έχουν φύγει. Αποκτάς νέα 

προσέγγιση και κερδίζεις γιατί μαθαίνεις καλές πρακτικές …..Ξέρουν τον τρόπο που πρέπει να 

χειριστούν την κάθε υπόθεση. Δε φτάνει μόνο η νομοθεσία στη δουλειά μας…». Υ2: «….η πραγματική 

γνώση είναι σε πραγματικό χρόνο και χώρο…πρέπει να σου δείχνει ο άλλος τον τρόπο κάθε φορά. Αυτό 

δε τελειώνει ποτέ… Πώς να το καταγράψεις αυτό;…δε νομίζω ότι μπορείς.. απλά το μαθαίνεις και το 

δείχνεις και εσύ…. Αυτό είναι γνώση»  Υ4: «…νομίζω ότι ξέρω τη διαφορά τους… και στην υπηρεσία 

μας ανταλλάσσουμε ότι έχουμε διαβάσει από νόμους ή αποφάσεις ή ότι βρίσκουμε σχετικό στο internet 

αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Καταλαβαίνετε; Αυτό που έχει ο 

καθένας στο μυαλό του μέσα, μετά από χρόνια δουλειάς και εμπειρίας.. Αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία 

και ευτυχώς οι περισσότεροι δεν τα κρατάν για εκείνους….» Π4: « νομίζω πως ανταλλάσσετε και η 

ρητή και η άρρητη γνώση. Κυρίως η ρητή, ξέρετε …νόμοι, εγκύκλιοι, κλπ. Η «άλλη», η εμπειρία εννοώ, 

μοιράζεται αλλά νομίζω λιγότερο… ίσως μεταξύ πιο κοντινών συναδέλφων ή με κάποιον που να 

ενδιαφέρεται, αν χρειαστεί να συνεργαστείς σε κάποιον έλεγχο, κάπως έτσι νομίζω».  
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4.3.2.2 Απόψεις των εργαζομένων για την εφαρμογή της Διαχείριση της Γνώσης  

Στο πεδίο αυτό στόχος της έρευνας ήταν να αντληθούν στοιχεία και να καταγραφούν οι 

απόψεις και οι στάσεις των εργαζομένων για την εφαρμογή της ΔτΓ, μέσα από την 

καθημερινότητά τους, την οργάνωση της εργασίας τους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν.  

Τα ερωτήματα που σχεδιάστηκαν για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων, 

αφορούσαν στην περιγραφή μιας τυπικής ημέρας στην εργασία, τους τρόπους που 

συνεργάζονται και καταγράφονται οι γνώσεις, τον τρόπο διαχείρισης νέων υπαλλήλων ή τη 

διαχείριση κατά την αποχώρηση υπαλλήλων, τους  κινητήριους λόγους αναζήτησης 

πληροφοριών ή γνώσεων, τη συνεργασία με άλλα τμήματα ή φορείς και την εφαρμογή 

προγραμμάτων κατάρτισης ή εκπαίδευσης.  

Από τις απαντήσεις και αναλυτικές περιγραφές των ερωτώμενων καταγράφηκε ότι αρκετοί 

συνηθίζουν τις πρωινές ώρες αμέσως μετά την άφιξή τους στην υπηρεσία και τον έλεγχο των 

email τους, να συζητούν τις εκκρεμότητες και τις υποθέσεις που καλούνται να λύσουν μέσα 

στην ημέρα ή στο άμεσο διάστημα. Ο Υ1 δηλώνει χαρακτηριστικά «..είναι η πιο χρήσιμη στιγμή 

της ημέρας.. μαζευόμαστε όλοι σχεδόν μαζί και ο προϊστάμενος και ο διευθυντής. Είναι η στιγμή που 

θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Ειδικά σε δύσκολα θέματα είναι πολύ σημαντικό… το κάνουμε 

χρόνια…. μαθαίνεις τι απασχολεί το συνάδελφό σου και αν μπορείς και ξέρεις τον βοηθάς…. Είναι η 

μόνη στιγμή που μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Μετά ο καθένας χάνεται στις εκκρεμότητές του….». 

Σε κάποιο άλλο τμήμα η συγκέντρωση και συζήτηση περιλαμβάνει μόνο τους σχετικούς με 

το αντικείμενό και περιορίζεται στο χώρο του γραφείου τους. Συγκεκριμένα ο Υ3 αναφέρει: 

«ερχόμαστε όλοι νωρίτερα από το ωράριο μας. Τουλάχιστον είκοσι λεπτά. Αφού πιούμε τον καφέ μας 

επιστρέφουμε στο γραφείο και βλέπουμε τις εκκρεμότητες και τις προτεραιότητες του γραφείου μας. 

Προετοιμαζόμαστε και διαβάζουμε για τις υποθέσεις που θα χειριστούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις 

για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε όλα όσα θα χρειαστούμε και να έχουμε μία κοινή γραμμή λειτουργίας. 

Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό ή καινούριο συζητάμε και με τον προϊστάμενο του τμήματος. Μέχρι 

εκεί…. όχι πιο πάνω…. ». Οι υπόλοιποι συνηθίζουν να ελέγχουν αρχικά τις εκκρεμότητες τους 

και να προγραμματίζουν την προσωπική εργασία της ημέρας. Αν η εκτέλεση της εργασίας, 

απαιτεί τη συνεργασία με άλλον συνάδελφο ή τον προϊστάμενο τμήματος, συνηθίζουν τις 

διαπροσωπικές συναντήσεις για να τις συζητούν ή κάποιες φορές επικοινωνούν με το 

τηλέφωνο για να ρυθμίσουν ότι απαιτείται, όπως αναφέρει ο Υ4 και Π4 που εργάζονται στο 

ίδιο τμήμα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλην της συνεργασίας μέσω 
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τηλεφώνου ή email. «Λόγω της γεωγραφικής απόστασης των υπηρεσιών (σε όλες τις περιφερειακές 

ενότητες), ο μόνος τρόπος επαφής είναι το τηλέφωνο κυρίως. Συζητάμε καθημερινά και προσπαθούμε 

άλλοτε να βρούμε λύσεις και άλλοτε απλά να ενημερωθούμε για κάποια αλλαγή …», θα δηλώσει ο 

Π3. Άλλα τμήματα, λόγω των αρμοδιοτήτων τους, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν συνεχώς  

τα  email ή την αποστολή φυσικών εγγράφων και να αναρτούν σε  κοινόχρηστους φακέλους 

τα πρότυπα και τις διαδικασίες ή τις μεταβολές στη ροή των διαδικασιών. Παρατηρήθηκε 

ότι δε συνηθίζεται να αποθηκεύονται οι πληροφορίες που μεταφέρονται ή ανταλλάσσονται. 

Και ειδικά όσες προέρχονται από τις συναντήσεις, περιορίζονται  μόνο σε όσους είναι 

παρόντες.  Εξαίρεση αποτελεί η αναφορά των Π4 και Π2, ότι κάθε φορά που 

πραγματοποιούνται συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των ομάδων εργασίας που έχουν 

δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους ίδιων τμημάτων από όλη την Περιφέρεια,  

καταγράφονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν και τα θέματα που συζητήθηκαν προκειμένου 

να λαμβάνουν γνώση και οι μη παρόντες. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν εργαζόμενοι οι 

οποίοι δήλωσαν ότι συνηθίζουν να εργάζονται κυρίως μόνοι τους. Αν χρειαστούν κάποια 

πληροφορία ψάχνουν στα αρχεία της υπηρεσίας ή στο διαδίκτυο και άλλες φορές μπορεί να 

ζητήσουν βοήθεια από κάποιον συνάδελφο. Υποστηρίζουν ότι δε θα αρνηθούν να δώσουν 

την άποψή τους αν τους ζητηθεί.  

Αξιοσημείωτο είναι ο κοινός τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται την άφιξη νέου 

συναδέλφου. Όλοι οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι πρώτο μέλημα του τμήματος είναι να 

γνωρίσουν τον νέο υπάλληλο και να τον ενημερώσουν για τα αντικείμενα του τμήματος. 

Συνήθως ο προϊστάμενος του τμήματος αναλαμβάνει την περιγραφή των καθηκόντων του, 

ενώ οι υπόλοιποι συνάδελφοι αναλαμβάνουν να τον ενημερώσουν για τα αρχεία, τη 

νομοθεσία και τις διαδικασίες που τον αφορούν. «Τον στηρίζουμε και τον ενημερώνουμε. Του 

δίνουμε ότι είναι απαραίτητο για τη δουλειά του. Είμαστε καλοπροαίρετοι, όχι μόνο για αυτά που μπορεί 

να βρει και μόνος του κάποια στιγμή…. κυρίως για το πρακτικό κομμάτι της δουλειάς μας…» θα 

δηλώσει ο Υ2. Η αποχώρηση συναδέλφων είτε για λόγους συνταξιοδότησης είτε 

μετακίνησής του σε άλλη υπηρεσία, αποτελεί πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις. 

«Όταν φεύγει ο υπάλληλος παίρνει μαζί του και ότι έχει μάθει συνήθως. Αν είχε συνεργαστεί με 

κάποιους που παραμένουν ίσως και να έχει αφήσει την παρακαταθήκη του» θα δηλώσει ο Υ2 με 

απογοήτευση και περίπου παρόμοια θέση έχει και ο Υ3. Υπάρχουν και περιπτώσεις που 

«ανεξήγητα αφαιρούν ακόμη και τα έγγραφα που είχαν συντάξει!!. Μάλλον θεωρούν  ότι είναι 
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ιδιοκτησία τους και δεν πρέπει να τα αφήσουν…. δε θέλω να πω κάτι περισσότερο…» θα απαντήσει 

ο Π3.  

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, στο σύνολό τους απαντούν ότι δεν 

πραγματοποιείται διερεύνηση πραγματικών αναγκών επιμόρφωσης. Αποστέλλεται από το 

αρμόδιο τμήμα, μία λίστα από συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης, συνήθως 

διοικητικής φύσεως και επιλέγουν μεταξύ αυτών. «Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις και να 

προτείνεις τη συμμετοχή σου σε άλλα προγράμματα κυρίως του ΠΙΝΕΠΘ ή άλλων συνεργαζόμενων 

δημοσίων φορέων» δηλώνει ο Π4. Σημειώνεται ότι ορισμένοι ερωτηθέντες διευκρίνισαν ότι 

τα τελευταία δύο χρόνια τους ζητώνται οι προτάσεις τους για διεξαγωγή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης τα οποία όμως δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες 

αναφέρουν ότι επιστρέφοντας από την εκπαίδευση ενημερώνουν τους συναδέλφους που 

ενδιαφέρονται και δίνουν το υλικό που έχουν πάρει: «…κάποια προγράμματα πραγματικά 

αξίζουν. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Φροντίζω να ενημερώνω και να δίνω ότι υλικό έχω πάρει αν μου 

ζητηθεί…… όχι δε το ζητά η διοίκηση. Δε νομίζω ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για την ουσία….» θα 

αναφέρει ο Υ4. «Νομίζω ότι η διοίκηση δε στηρίζει τέτοιες προσπάθειες γιατί της λείπει η 

γνώση», θα απαντήσει ο Υ3. Συνήθως δεν αρνείται η άμεσα προϊστάμενη αρχή, τη 

συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης; «…ο προϊστάμενος μας συνήθως 

δεν αρνείται να πάμε… εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος ή δεν έχει σχέση με τη δουλειά μας! Από πιο 

πάνω γίνεται η τελική επιλογή. Και εκεί δε ξέρω τα κριτήρια. Αναρωτιέται όμως κανείς γιατί κάποιοι 

πηγαίνουν συνεχώς και κάποιοι όχι;» απαντά αναρωτώμενος ο Υ1.  

4.3.2.3 Τεχνικές – Εργαλεία ΔτΓ  που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό  

Μέσα από τις ερωτήσεις, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να περιγράψουν τους τρόπους με 

τους οποίους μοιράζονται τη γνώση, να εστιάσουν σε συγκεκριμένες πρακτικές ανταλλαγής 

και μετάδοσης γνώσης που εφαρμόζουν και να αναφερθούν στον τεχνολογικό εξοπλισμό και 

τα μέσα που τους διατίθεται για τον σκοπό αυτό.  

Στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι ο οργανισμός τους παρέχει τα βασικά και 

αναγκαία μέσα επικοινωνίας. Όλοι έχουν στη διάθεσή τους έναν προσωπικό υπολογιστή, μία 

γραμμή τηλεφώνου και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον καθένα έχει δημιουργηθεί 

προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη δυνατότητα να προωθούνται 

τα μηνύματά τους σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, αν το επιθυμούν, προκειμένου να 

μπορούν να βλέπουν την αλληλογραφία τους και εκτός υπηρεσίας (δικτύου). Αναφέρθηκε η 
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χρήση κυρίως περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού για τις εκτυπώσεις ή το scanning των 

αρχείων που απαιτούνται και λιγοστών συσκευών φαξ. Γνωρίζουν ότι υπάρχει, αλλά πολύ 

σπάνια χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν, αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο παλιό κεντρικό 

κτήριο του οργανισμού. Περισσότερο συχνά χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία 

ή το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με συναδέλφους που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης 

ή με υπηρεσίες άλλων φορέων ή με το Υπουργείο. Επισημάνθηκε ότι ο τρόπος αυτός 

επικοινωνίας επιλέγεται πλέον συχνότερα και μεταξύ των συναδέλφων στο ίδιο τμήμα, ιδίως 

μετά την μετεγκατάστασή τους στους νέους χώρους της Περιφέρειας. «Είναι πιο γρήγορο και 

άμεσο να μιλήσεις με κάποιον και να συνεννοηθείς για την υπόθεσή σου… Αν είναι όμως κάτι πιο 

σοβαρό πηγαίνω ή έρχεται εκείνος στο γραφείο…..» θα πει ο Υ5. Στα περισσότερα τμήματα 

συνηθίζουν είτε στην αρχή της ημέρας είτε κατά τη διάρκεια, να συγκεντρώνονται στους 

χώρους των γραφείων τους ή στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες συσκέψεων, προκειμένου 

να λύνουν τα προβλήματα της εργασίας τους, να οργανώνουν και να προγραμματίζουν τις 

εκκρεμότητές τους ή να ενημερώνονται για κάποια νέα αρμοδιότητα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις έχουν δημιουργηθεί ομάδες έργου με συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου 

να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να 

καινοτομούν και να ενημερώνουν μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων όλους τους 

εμπλεκόμενους υπαλλήλους. «Προτάθηκε και έγινε δεκτό από την ανώτερη διοίκηση, η δημιουργία 

και λειτουργία ομάδων εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. Τις λειτουργούμε περίπου τέσσερα χρόνια. 

Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε η συνεργασία μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Βοηθάει πολύ να υπάρχει 

ένας πυρήνας που να υποστηρίζει τα τμήματα σε όλους τους Νομούς…..» θα δηλώσει ο Π4. Η 

διαπροσωπική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους αναφέρθηκε ως η κύρια μέθοδος 

ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης. Επιλέγουν τις προσωπικές επαφές και συνεργασίες 

μεταξύ τους καθώς πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ουσιαστικότερες και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ισχυρών δεσμών όπως διαφαίνεται 

από τις απαντήσεις των Υ1, Υ2,Υ3,Δ1,Π2,Π4,Π5. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Π5 «... 

εργάζομαι πολλά χρόνια. Από την εμπειρία μου έμαθα ότι μόνο όταν δημιουργείς σχέσεις θα έχεις 

αποτέλεσμα. Ο άλλος σε εμπιστεύεται σε καταλαβαίνει… θέλει να σε βοηθήσει και θα σκεφτεί 

πραγματικά για να βρεθεί η λύση …..».  Επίσης αναφέρθηκαν μέθοδοι όπως η συμβουλευτική 

και η καθοδήγηση κυρίως από τους εμπειρότερους υπαλλήλους ή τους προϊσταμένους 

τμημάτων και  η αφήγηση του χειρισμού των υποθέσεών τους και των εμπειριών τους  

προκειμένου «...να μπορούν όλοι ή όσοι ενδιαφέρονται τέλος πάντων, να μαθαίνουν, να 

διευκολυνθούν και να το έχουν σαν παράδειγμα για παρόμοιες περιπτώσεις που θα συναντήσουν» ,όπως 
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υποστήριξε ο Υ2. Σε όλα τα τμήματα αναφέρθηκε ότι έχουν δημιουργηθεί κοινόχρηστοι 

φάκελοι εγγράφων και σε κάποια τμήματα κυρίως με πρωτοβουλία των προϊσταμένων 

τμημάτων, επεκτάθηκε η χρηστικότητα και οι δυνατότητές τους, δημιουργώντας με τον 

τρόπο αυτό μία ανεπίσημη βάση δεδομένων (προτύπων, νομοθεσίας, διαδικασιών) που 

βοηθούν στην οργάνωση, λειτουργία και επικοινωνία τους. Παράλληλα ένα από τα τμήματα 

πρότεινε και δημιουργήθηκε μία μορφή intranet (κοινόχρηστη πλατφόρμα επικοινωνίας) 

μεταξύ μόνο των όμοιων υπηρεσιών όλων των περιφερειακών ενοτήτων, η οποία 

ενημερώνεται συνεχώς με τη νομοθεσία, τις διαδικασίες τα πρότυπα εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται και δίνει τη  δυνατότητα σχολιασμού, ανταλλαγής απόψεων και 

καταγραφής παρατηρήσεων.  

4.3.2.4 Εμπόδια ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης  

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να περιγράψουν και να αναφέρουν τους 

παράγοντες εκείνους που θεωρούν ότι εμποδίζουν την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης, 

αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα και περιπτώσεις που έχουν βιώσει ή 

αντιμετωπίζουν σήμερα. Αξιολογώντας την υποδομή που τους προσφέρεται, στην 

πλειοψηφία τους περιγράφουν ότι το έργο τους συχνά δυσκολεύεται εξαιτίας της κακής 

διαχείρισης και κατανομής του περιφερειακού εξοπλισμού, όπως προσωπικοί ή δικτυακοί 

εκτυπωτές και scanners. «…σίγουρα έχουμε τα βασικά. Τον υπολογιστή μας και το ίντερνετ. Αυτό 

που δημιουργεί πρόβλημα τα τελευταία δύο … μπορεί και τρία χρόνια είναι η ταλαιπωρία μας στις 

εκτυπώσεις… Φανταστείτε ότι έχουμε δύο κεντρικούς εκτυπωτές και είμαστε ογδόντα άτομα….  όταν 

υπάρχουν και λειτουργούν δηλαδή…» θα αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υ1 και ο Υ5 θα επισημάνει 

«… παλιότερα είχαμε τους δικούς μας εκτυπωτές. Σήμερα νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι για 

απόσυρση. Δύσκολα βρίσκεις μελάνι για κάποιους ή αν χαλάσει τις περισσότερες φορές δε 

διορθώνεται… αχρηστεύεται. Ίσως γι’ αυτό αποφάσισαν να τοποθετήσουν κοινόχρηστους εκτυπωτές 

δικτύου…». Οι μισοί τουλάχιστον και κυρίως οι εισηγητές, αναφέρθηκαν στη δυσκολία 

εκτέλεσης της εργασίας τους, εξαιτίας του ότι η διοίκηση δεν τους παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε συνδρομητικές υπηρεσίες και εφαρμογές όπως η Νομοτέλεια με αποτέλεσμα 

να χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας για την επικαιροποίηση ή τυχόν μεταβολές της 

νομοθεσίας. «… είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μας. Κάθε μέρα ψηφίζονται δεκάδες διατάξεις 

που είναι αδύνατο να της παρακολουθείς με άλλο τρόπο….» θα πει ο Υ3. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κανείς από τους εργαζομένους που κατέχουν θέση ευθύνης δεν αναφέρθηκε σε παρόμοιο 
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πρόβλημα και δικαιολογείται από τις απαντήσεις του Υ5 «… δε μπορώ να παρακολουθήσω την 

εξέλιξη των νόμων που χειρίζομαι για τις αποφάσεις που καλούμε να συντάξω….ή για τους ελέγχους 

που πηγαίνουμε να κάνουμε.. Πόσες φορές θα πάει ο καθένας μας στον προϊστάμενο να ζητήσει να μπει 

στην εφαρμογή;» και του Υ4 «.. ευτυχώς που μας έδωσε ο προϊστάμενος τους κωδικούς για τη 

Νομοτέλεια και γλιτώνουμε χρόνο…. Είμαστε περισσότερο σίγουροι για αυτά που γράφουμε….». 

Κάποιοι χαρακτήρισαν παρωχημένο και παλιό τον εξοπλισμό  και δύο αναφέρθηκαν στην 

έλλειψη επίσημων εφαρμογών ή προγραμμάτων καταγραφής και αποθήκευσης των 

πληροφοριών. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Π4 «.. πολλές φορές αργεί ο υπολογιστής μου… 

προσπαθώ να βρω μία πληροφορία στο ίντερνετ και περιμένω… και προσπαθώ ξανά και ξανά…… στο 

τέλος εκνευρίζομαι και τα παρατάω. Άλλωστε μπορώ να το δω και στο σπίτι μου, δεν θα είναι η πρώτη 

φορά…» και του Π3 «… θα έπρεπε να υπήρχαν οργανωμένα συστήματα και να αποθηκεύονται όλα 

όσα κάνουμε και ο τρόπος που τα κάνουμε. Κάτι σα βιβλιοθήκη, να μπορείς να βρεις ότι χρειάζεσαι να 

το διαβάζεις και να μαθαίνεις από τη δουλειά του διπλανού σου. Είναι η κληρονομιά μας για τους 

επόμενους». Εστιάζοντας στις απαντήσεις που επικεντρωνόταν στον παράγοντα «άνθρωπο – 

άτομο» αναφέρθηκαν κυρίως σε δυσκολίες καταγραφής της άρρητης γνώσης. Σύμφωνα με 

τους περισσότερους θεωρούν ότι είναι θέμα προσωπικότητας και χαρακτήρα του καθενός: 

«δεν έχει μάθει να μοιράζεται…», « ..δε ξέρει τον τρόπο να στο μεταφέρει, δε μπορεί ….», «δε θέλουν 

να μοιράζονται. Είναι εγωιστές..», « .. νομίζω πως κάποιοι από εμάς είναι πολύ φιλόδοξοι.. έχουν 

έπαρση. Χρησιμοποιούν τη γνώση τους ως όπλο για να ξεχωρίσουν, συνήθως στους ανώτερους, να 

προωθηθούν ίσως ;;;;», «…κάποιοι επιλέγουν να μην ανήκουν στην ομάδα. Λειτουργούν μόνοι τους, 

δεν εμπιστεύονται ούτε εμάς που γνωριζόμαστε και δουλεύουμε μαζί χρόνια …», «… ναι υπάρχει 

συνάδελφος που δε συνεργάζεται.. δε λέει και ούτε θέλει να μάθει από εμάς... μας το έχει πει άλλωστε 

ότι δε ξέρουμε όσα εκείνη .. μόνο με τον προϊστάμενο επικοινωνεί. Είναι πολύ ανταγωνιστική..».  Στο 

σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση αναφέρθηκαν και υπέδειξαν την έλλειψη  χρόνου. 

Αναφέρουν ότι οι συνεχείς αποχωρήσεις υπαλλήλων με συνταξιοδότηση σε συνδυασμό με 

τις μηδενικές προσλήψεις και τη συγχώνευση τμημάτων και αρμοδιοτήτων, δημιούργησαν 

τεράστιο όγκο δουλειάς και απαιτήσεις στις οποίες μετά βίας και ανταπεξέρχονται. «.. 

νοιώθω μεγάλη πίεση, δεν προλαβαίνω στη δουλειά. Όλο εκκρεμότητες αφήνω. Η έλλειψη χρόνου 

επηρεάζει και τη ψυχολογική μας διάθεσή κάθε μέρα» θα πει ο Υ2. «Η λάθος κατανομή του 

προσωπικού και η μη αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μας, οδήγησε τους λάθους 

ανθρώπους στις λάθος θέσεις, χάνοντας πολύτιμο χρόνο κάθε μέρα να προσπαθείς και να εξηγείς…» 

δήλωσε εμφανώς ενοχλημένος ο Π4. «Η έλλειψη χρόνου εξαιτίας των υποχρεώσεων στην 

καθημερινότητα της εργασίας μας, με εμποδίζει να συνεργάζομαι όπως θα ήθελα με τους συνεργάτες 
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μου», ισχυρίστηκε η Δ1. Η έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβής αναφέρονται από κάποιους 

επίσης ως λόγοι για τους οποίους δεν ενεργοποιούνται οι υπάλληλοι προκειμένου να 

μοιραστούν τη γνώση «όταν μοιράζεσαι αυτό που ξέρεις μόνο ο συνάδελφος μπορεί να το εκτιμήσει. 

Ο διευθυντής σου αμφιβάλλω αν ξέρει και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι…», «.. πριν από μερικά 

χρόνια ένοιωθα ότι είχε σημασία και βαρύτητα αυτό που γινόταν. Είχαμε ένα διευθυντή που ήταν 

ηγήτορας. Πρώτα απ’ όλα ήξερε τη δουλειά, καλύτερα από τον καθένα. Πήγαινε μπροστά και μας 

προστάτευε. Ενδιαφερόταν και μας ενθάρρυνε. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει… πώς να περιμένω να με 

επιβραβεύσει αφού λείπει η γνώση;». Από τον προϊστάμενο ενός τμήματος καταγράφηκε μια 

διαφορετική θέση: «… ,ναι νομίζω πως δίνω πρώτος το παράδειγμα και μοιράζομαι τη γνώση και 

την εμπειρία που έχω. Παροτρύνω και ενισχύω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρις 

εκεί. Μέχρι το τμήμα… Δεν υπάρχει η νοοτροπία, η κουλτούρα στην Περιφέρεια. Νομίζω πως έχει 

μεγάλη ευθύνη η γενική διεύθυνση σ΄ αυτό…». Κάποιος ανέφερε και χαρακτήρισε ότι η κατοχή 

γνώσης λειτουργεί «τιμωρητικά» κάποιες φορές, δυσκολεύοντας τον υπάλληλο καθώς άλλες 

φορές επιβραβεύεται και αναγνωρίζεται έμμεσα, άλλες φορές οικειοποιείται η γνώση του 

από τους ανωτέρους του και άλλες φορές είναι ο λόγος να του αναθέσουν περισσότερη 

δουλειά γιατί απλά «γνωρίζει». Σε άλλα σημεία των συνεντεύξεων τέθηκε το θέμα της 

χωροταξικής διάρθρωσης των γραφείων, ως αιτία μείωσης του διαθέσιμου χρόνου 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και οι περισσότεροι (9/10) 

αναφέρθηκαν στην απουσία ουσιαστικού ενδιαφέροντος από τους ιεραρχικά ανώτερους στη 

διοίκηση και στην απουσία δέσμευσης και πίστης στο έργο τους από τη διοίκηση. Σε 

μικρότερο ποσοστό (6/11) πιστεύουν ότι η νέα δομή  και διάρθρωση των υπηρεσιών και η 

στελέχωσή τους από μη κατάλληλους και σχετικούς με το αντικείμενο προϊσταμένους ή και 

υπαλλήλους πολλές φορές εμποδίζει την αναγνώριση και εκτίμηση της αναγκαιότητας, της 

αξίας  και του οφέλους της γνώσης γενικότερα. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Υ2 

« … είμαστε από τους πολύ τυχερούς… έχουμε προϊστάμενο  που ξέρει  τη δουλειά μας. Νομίζω πως σ΄ 

αυτόν οφείλεται ότι το κλίμα που έχουμε είναι ομαδικό και προχωράμε πιο πέρα…».  

4.3.2.5 Οφέλη  από την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης 

Σκοπός των ερωτήσεων που περιλήφθηκαν στο πεδίο αυτό ήταν να εντοπιστούν τα οφέλη 

που θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι σχετίζονται και απορρέουν μέσα από τη διαδικασία 

ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης. Ζητήθηκαν οι απόψεις σχετικά με τα οφέλη για τον 

οργανισμό αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν γίνεται 



        

- 78 - 
 

σαφές ότι αναγνωρίζονται οφέλη που αφορούν τόσο σε οργανωσιακό επίπεδο όσο και σε 

ατομικό. Ο Υ1 πιστεύει ότι η ανταλλαγή γνώσης «μειώνει το χρόνο που χρειάζεται να ψάχνω μία 

πληροφορία και με κάνει να νοιώθω πιο ασφαλής. Μειώνει όμως και το κόστος γενικά της υπηρεσίας 

γιατί είμαστε πιο σίγουροι για τη δουλειά μας. Νομίζω ότι αυτός που θα ωφεληθεί περισσότερο είναι ο 

ίδιος ο πολίτης». Η μείωση του χρόνου και η ασφάλεια σε συνδυασμό με τη μείωση της 

γραφειοκρατίας και τον περιορισμό των λαθών που γίνονται θεωρεί ότι είναι τα 

σημαντικότερα οφέλη της ανταλλαγής και μεταφοράς γνώσης ο Υ2. «Ενισχύεται η ομαδική 

δουλειά και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Όχι μόνο για την υπηρεσία, αλλά και εμάς τους ίδιους. 

Γίνεσαι μια γροθιά. Η ομάδα σε κάνει να θέλεις να δουλέψεις περισσότερο γιατί είσαι πιο δυνατός» θα 

ισχυριστεί ο Υ5.  

Η θέση του Π4 είναι περισσότερο προσανατολισμένη στα οφέλη για την οργάνωση «πιστεύω 

ότι συμβάλει στη διαφάνεια και την αποδοτικότητα της εργασίας μας. Βελτιώνονται συνεχώς οι τρόποι 

και οι διαδικασίες και δημιουργούνται νέες προοπτικές για τον οργανισμό», όπως και του Π2 « πρώτα 

απ’ όλα θεωρώ ότι κερδίζει η υπηρεσία. Αυξάνεται αριθμητικά το αποτέλεσμα αλλά και η ποιότητα των 

υπηρεσιών στον ίδιο χρόνο με πριν. Το πραγματικό κόστος σε χρόνο οπότε και σε χρήμα μειώνεται 

γιατί όλα μπορούν να είναι τακτοποιημένα. Θα σταματήσει αυτή η γάγγραινα του όλα  πάλι από την 

αρχή. Θα έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον σαν οργανισμός». Η Δ1 θεωρεί ότι η διαδικασία 

διάχυσης της γνώσης δημιουργεί καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων που με τη 

σειρά τους επηρεάζουν το προφίλ της υπηρεσίας «πιστεύω ότι το να συνεργάζεσαι και να βοηθάς 

ή να σε βοηθούν εξομαλύνει και ισορροπεί τις σχέσεις μας. Το περιβάλλον εργασίας γίνεται πιο 

ανθρώπινο και πιο δημοκρατικό. Έτσι με τη σειρά του αλλάζει και το ίδιο το δημόσιο. Παύει να έχει 

σκληροπυρηνικό χαρακτήρα…». Ο Π1 θα μιλήσει για την ασφάλεια των εργαζομένων ως το 

μεγαλύτερο όφελος για τους εργαζόμενους καθώς ο όγκος και το εύρος της εργασίας τους 

είναι τόσο μεγάλο κάνοντάς τους συχνά να νοιώθουν αβέβαιοι για το χειρισμό των 

υποθέσεών τους. Οι Π5 και Π3 αναφέρονται σε οφέλη κυρίως των εργαζομένων οι οποίοι 

με τη σειρά τους θα ωφελήσουν τον οργανισμό. « .. οφέλη; Σίγουρα υπάρχουν αλλά μου είναι 

δύσκολο να πω.. το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι όλοι μαζί είναι πάντα καλύτερα. Μαθαίνεις 

από τον άλλον αλλά και του μαθαίνεις και εσύ. Σε ευχαριστεί αυτό και νοιώθεις χρήσιμος. Έχεις 

λιγότερο άγχος και κάνεις λιγότερα λάθη αλλά και πιο γρήγορα τη δουλειά σου….» θα πει ο Π5 και ο 

Π3 αντίστοιχα «το να μεταφέρεις τη γνώση σου είναι ακριβώς όπως  να ανοίγεις καινούριους δρόμους 

για τον διπλανό σου. Γίνεται πιο δημιουργικός και αποτελεσματικός…  το ίδιο όμως και εσύ, με 

αποτέλεσμα… τις καινούριες ιδέες και  την πρόοδο. Καλύτεροι υπάλληλοι ίσον καλύτερη υπηρεσία ίσον 

καλύτερο κράτος..». «Η συνεργασία στη γνώση δημιουργεί σκεπτόμενους ανθρώπους και 
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ευνοεί ευκαιρίες πνευματικής και προσωπικής ανέλιξης. Νέοι ορίζοντες με ποιότητα κυρίως 

στη δουλειά μας και όχι μόνο ποσότητα» πιστεύει ο Υ3 και λακωνικά ο Υ4 θα αναφερθεί 

στη μείωση χρόνου και την αποφυγή λαθών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5_ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

5.1 Αντιλήψεις των εργαζομένων για τη Διαχείριση της Γνώσης 
Από τη θεωρία προκύπτει ότι η θέσπιση πολιτικών για τη Διαχείριση της Γνώσης είναι μία 

ισχυρή ώθηση για την ενίσχυση ενός συστήματος ΔτΓ μέσα στον οργανισμό (Lodhi και 

Ο’Ahmad,2010). Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι επικοινωνούν 

μεταξύ τους για να μεταβιβάζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους από τον ένα στον 

άλλο (Schulz,2001). Οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση που ερευνάται αν και δε χρησιμοποιούν 

τους ακριβής ορισμούς των εννοιών, φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία της ανταλλαγής 

γνώσης για την εργασία τους και τονίζουν αφενός την απουσία χάραξης μιας πολιτικής μέσω 

της οποίας αναγνωρίζεται η σημασία της γνώσης και αφετέρου  την κακή επικοινωνία των 

στόχων του οργανισμού, μέσα από τους οποίους διασφαλίζεται η δέσμευση της διοίκησης. 

Από το συνδυασμό των αρχείων και των πηγών που διερευνήθηκαν, διαπιστώνεται ότι η 

εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης γνώσης δεν περιλαμβάνεται ρητά στο στρατηγικό 

σχεδιασμό του οργανισμού. Θα μπορούσε να εκμαιευτεί  από τους επιμέρους στόχους της 

στρατηγικής της Περιφέρειας για την Εσωτερική Ανάπτυξή, όπως αποτυπώνεται στο 

εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 και αφορά ενδεικτικά, στη «θεσμική 

αναδιοργάνωση και επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης του διοικητικού μοντέλου…»,στην 

«αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ και καινοτόμων εργαλείων διοίκησης και οργάνωσης για την 

απλούστευση διαδικασιών και βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», στη «βελτίωση 

της λειτουργίας των υπηρεσιών και οργάνων της, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,….» 

και τέλος μεταξύ άλλων «… ο προσανατολισμός στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων 

διοίκησης και υιοθέτησης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας που εξασφαλίζουν 

αυτοέλεγχο και αυτοβελτίωση…». Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τα έτη 2014, 

2015 και 2016 εφαρμόστηκε πιλοτικά και με πρωτοβουλία μονομερώς της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης, η Διοίκηση μέσω Στόχων, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν η 

καταγραφή των διαδικασιών και η ομογενοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωσή τους. Από τον απολογισμό της στοχοθεσίας, φαίνεται ότι μερικώς και 
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τμηματικά υλοποιήθηκαν οι στόχοι μέσα από τη συνεργασία των αντίστοιχων κάθε φορά 

υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Το γεγονός αυτό δεν αφανίζει το 

αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας, σύμφωνα με το οποίο στην πλειοψηφία τους οι 

εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν και υποστηρίζουν ότι δεν τους έχουν επικοινωνηθεί οι 

στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας αλλά και δεν εφαρμόζονται συνολικά και διακριτά 

προγράμματα και τεχνικές ΔτΓ. Διαπιστώνεται, ότι οι μηχανισμοί και ο τρόπος επικοινωνίας 

και συνεργασίας που επιλέγεται στην αλυσίδα της ιεραρχίας, απαιτεί διαφορετική 

προσέγγιση προκειμένου να είναι σαφείς οι στόχοι του οργανισμού έως και τον τελευταίο 

στην ιεραρχική βαθμίδα εργαζόμενο και απαιτεί την ουσιαστική δέσμευση της ηγεσίας.  

Από την εξέταση των απαντήσεων σε ότι αφορά το είδος γνώσης που ανταλλάσσεται, 

μεταφέρεται ή κάποιες φορές δημιουργείται, διαπιστώνεται ότι γίνεται σαφής διάκριση 

μεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τη βαρύτητα τους 

διαφορετικά. Αναγνωρίζουν την καθημερινή μεταφορά ρητής γνώσης , μέσα από έγγραφα, 

εκθέσεις, νομοθεσία, αποτυπωμένες διαδικασίες που ζητούν ή  μοιράζονται. Εξαιτίας 

πιθανόν του ελεγκτικού χαρακτήρα και αντικειμένου της εργασίας τους, θεωρούν ότι 

βαρύνουσα σημασία έχει η σιωπηρή γνώση καθώς συγκεντρώνει και περικλείει μέσα της ένα 

σύνολο δεξιοτήτων και εμπειριών που είναι δύσκολο να καταγραφεί ή να εξωτερικευθεί 

επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς των Corrigan et al. (2012). Αυτό θα μπορούσε να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δε γνωρίζουν πώς να εξωτερικεύσουν και να 

τεκμηριώσουν τις ικανότητες και την εμπειρία τους ή άλλες φορές δε γνωρίζουν πραγματικά 

ποιες είναι οι δεξιότητές τους.  

5.2 Απόψεις των εργαζομένων για την εφαρμογή της Διαχείριση της 

Γνώσης  
Από την περιγραφή της καθημερινότητας στην εργασία τους, αποτυπώνεται η 

πραγματικότητα σχετικά με τη συνειδητή ή μη εφαρμογή των εργαλείων διαχείρισης 

γνώσης. Προκύπτει ότι ένα σημαντικός αριθμός εργαζομένων στη Διεύθυνση πραγματοποιεί 

ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης σε καθημερινή βάση, μέσα από άτυπες συναντήσεις στην 

πλειοψηφία τους. Δείχνουν να έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της γνώσης και να έχουν 

συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα της άρρητης γνώσης. Μέσα από συνεργασίες ή 

ομαδικές συζητήσεις, δια μέσω της δημιουργίας προτύπων και καταγραφής διαδικασιών, 

προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι η γνώση δε θα χαθεί από τη μία γενιά υπαλλήλων στην 

άλλη, όπως γινόταν πολύ συχνά στο παρελθόν και επέβη μοιραία για τους ίδιους. 
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Αντανακλάται η επιθυμία τους να μετατρέψουν την ατομική γνώση σε ομαδική / οργανωτική 

γνώση και αποδεικνύεται από την προσπάθεια των περισσοτέρων να μοιραστούν όλα όσα 

γνωρίζουν. Διαπιστώνουν προβλήματα και δυσχέρειες, οι οποίες θα αναλυθούν σε επόμενη 

ενότητα και θεωρούν ότι είναι εφικτό να βελτιωθεί το αποτέλεσμα που προκύπτει.  

Η ανταλλαγή γνώσεων πραγματοποιείται κυρίως όταν αφορά σε μία νέα διαδικασία, σε νέα 

νομοθεσία ή νέα αρμοδιότητα του τμήματος. Συναντάται συχνά και η περίπτωση 

αναζήτησης της γνώσης, σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες ή αναζητούνται λύσεις, 

στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι νοιώθουν αβέβαιοι για τις αποφάσεις τους ή ψάχνουν 

μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα που τους απασχολεί. Λιγότερο συχνά η γνώση 

μεταφέρεται όταν αφορά σε προτάσεις για βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ή νέων 

ιδεών. Διαπιστώνεται ότι το κλίμα συνεργασίας και διάθεσης για την ανταλλαγή της γνώσης 

είναι θετικό πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και οι υπάλληλοι φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικοί 

να αγκαλιάσουν την προσπάθεια ανταλλαγής γνώσης, παρά την απουσία επίσημων δομών 

διαχείρισης και την έλλειψη στήριξης και δέσμευσης από την ανώτερη διοίκηση, 

συμφωνώντας με τα αποτελέσματα  παρόμοιας έρευνας των Ling W.C et al. (2009) στην 

Μαλαισία και των Assem P. & Pabbi K. (2016) στην Γκάνα. Το γεγονός ότι μόνο δύο 

υπάλληλοι αναφέρθηκαν στις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει ο οργανισμός (πρότυπα 

εγγράφων και αποτύπωση ροών διαδικασιών), μπορεί να είναι ένας δείκτης ότι οι  διαδικασίες 

δεν έχουν προωθηθεί όσο θα έπρεπε. Η προώθηση από τη διοίκηση, των διαδικασιών που 

διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων μέσα σε έναν οργανισμό, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται μεταξύ των τμημάτων του, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν πως  να 

τις χρησιμοποιούν σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη της οδηγεί στην ανάπτυξη 

εφήμερων ανεπίσημων δικτύων για την ανταλλαγή γνώσεων και όπως εξηγούν και οι Maister 

et al.( 2001,2000), εάν η ροή γνώσης βασίζεται σε άτομα και όχι σε θέσεις  εργασίας, τότε 

είναι επικίνδυνο και πιθανά ο οργανισμός να χάσει τη γνώση.  

5.3 Τεχνικές – Εργαλεία ΔτΓ  που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό  
Στόχος των ερωτήσεων που τέθηκαν στο συγκεκριμένο τμήμα της συνέντευξης ήταν να 

καταγραφούν τα εργαλεία διάχυσης και ανταλλαγής γνώσεις που χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους στη συγκεκριμένη Διεύθυνση. Προκειμένου να ερμηνευτούν οι πληροφορίες 

που συλλέχθηκαν κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν και στοιχεία από τη διερεύνηση των 

αρχειακών δεδομένων του οργανισμού. Από τη επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 



        

- 82 - 
 

(http://www.pkm.gov.gr/), διαπιστώνεται ότι έχουν δημιουργηθεί  κυρίως εξωστρεφής 

εφαρμογές που αφορούν στον πολίτη, μέσα από τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στις 

υπηρεσίες να επικοινωνούν τη γνώση τους και τις πληροφορίες που υπάρχουν. 

Περιορίζοντας την περιγραφή στη Διεύθυνση που ερευνάται, αναφέρεται ότι  υπάρχει πεδίο 

που αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση των αιτημάτων (e-

services, level -2, e-εξυπηρέτηση πολιτών. Δικαιολογητικά και Αιτήσεις ΠΚΜ), το οποίο όμως 

δεν είναι επικαιροποιημένο για περισσότερο από πέντε χρόνια. Από τις απαντήσεις των 

εργαζομένων διαπιστώθηκε ότι γνωρίζουν την ύπαρξή του, αλλά  η αριθμητική συρρίκνωση 

τους σε συνδυασμό με την διόγκωση των αρμοδιοτήτων τους, οδήγησε στη μείωση του 

διαθέσιμου χρόνου τους, με αποτέλεσμα η πληροφορία να περιορίζεται πλέον στα στενά 

όρια της υπηρεσίας. Σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η Διεύθυνση είτε σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας είτε σε επίπεδο έδρας, ενημερώνει και δίνει στοιχεία που αφορούν 

σε νομοθεσία και διαδικασίες ή σε πληροφορίες όπως η αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, 

το παρατηρητήριο τιμών, οι μετρήσεις ρύπανσης. Παράλληλα για χρήση μόνο από τους 

εργαζόμενους, υπάρχει μέσα από ειδική διαδρομή του εσωτερικού δικτύου της Περιφέρειας, 

η εφαρμογή «Υπηρεσίες προς Υπαλλήλους», και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης 

πληροφοριών σχετικά με διαδικασίες, κοινά έγγραφα διοικητικής φύσεως, παρακολούθησης 

πρωτογενών αιτημάτων για προμήθειες και η δυνατότητα χρήσης του συστήματος 

εσωτερικής πληροφόρησης (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ), για τα οποία δεν έγινε 

καμία αναφορά. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί συνδυαστικά μέσα από τις 

απαντήσεις τους, ότι ο οργανισμός υστερεί στην  ουσιαστική επικοινωνία, πληροφόρηση και 

ενημέρωση σε θέματα που ξεπερνούν τα στενά όρια μεμονωμένων υπηρεσιών, αφήνοντας 

αναξιοποίητες υφιστάμενες δομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη συνεργασία και το 

έργο του. Σε ότι αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή και διάχυσης 

της γνώσης, διαπιστώθηκε ότι η προσωπική αλληλεπίδραση και επαφή είναι το κύριο 

εργαλείο της Διεύθυνσης. Οι πρωινές συζητήσεις την «ώρα του καφέ», οι συνεργασίες 

ομάδων, οι διαπροσωπικές συζητήσεις μεταξύ εισηγητών ή με τον προϊστάμενο του 

τμήματος τους, είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να 

επιβεβαιώσει αντίστοιχες έρευνες των Boateng H & Agyemang F. (2016), σε δημόσιο 

οργανισμό της Γκάνα και των Cong X., Hua L. και Stonehouse G. (2007) σε δημόσια 

υπηρεσία της Κίνας, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που υποστηρίζει ότι οι άτυπες ομάδες σε 

έναν οργανισμό επηρεάζουν την ανταλλαγή γνώσεων και οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 

http://www.pkm.gov.gr/
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μοιραστούν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, μέσα από την οικοδόμηση 

σχέσεων εμπιστοσύνης (Brewer, 1995 και Friesl et al.,2011). Ο ρόλος και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και πληροφορικής δείχνει να συμβάλλει επικουρικά στη διαχείριση της γνώσης. 

Θεωρείται σημαντική καθώς μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο επικοινωνίας και μηδενίζει τις 

αποστάσεις, συμφωνώντας με τις έρευνες των Fullwood et al. (2013) στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και Ramachandran et al. (2013) στην Μαλαισία, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 

ερχόμενοι σε αντίθεση με  τη θεωρία που θέλει την τεχνολογία στο επίκεντρο της γνώσης 

των οργανισμών (Scarbrough et al,1999, Storey and Barnett,2000) και επιβεβαιώνοντας τους 

ισχυρισμούς των Bhatt (2001), DeTienne et al. (2004) και Hauke (2006), σύμφωνα με τους 

οποίους στην ανταλλαγή γνώσης, τα τεχνολογικά εργαλεία πρέπει να συνδυαστούν με την 

προσέγγιση που στηρίζεται στον άνθρωπο για την επίτευξη μίας αποτελεσματικής διοίκησης 

γνώσης αλλά και τη θεωρία ότι η ΤΠΕ έχει μειώσει το κόστος και έχει ενισχύσει τη 

διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων με τη μείωση των χρονικών και χωρικών φραγμών μεταξύ 

των μελών της οργάνωσης (Hendriks 1999, Cabrera & Cabrera 2002, Ardichvili et al 2003, 

Cabrera et al., 2006, Lin et al., 2009, Pinjani & Palvia 2013, Raab κ.ά., 2014). Η παραπάνω 

θέση επιβεβαιώνεται από τη στάση των μελών της υπό έρευνα υπηρεσίας, καθώς επιλέγουν 

να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ΤΠΕ, κυρίως μέσα από δική τους 

πρωτοβουλία και θεωρούν ότι ο οργανισμός θα μπορούσε να υποστηρίξει το έργο τους 

αναπτύσσοντας εφαρμογές προηγμένων συστημάτων πληροφορικής, οι οποίες θα 

διευκόλυναν την καθημερινότητά τους. Η στάση τους αυτή μπορεί πιθανόν να ερμηνευτεί 

και από το γεγονός ότι  ο χαρακτήρας και ο σκοπός που υπηρετεί ένας δημόσιος οργανισμός 

εν γένει, συμβάλλει και μπορεί να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης τεχνικών 

ανταλλαγής γνώσεων ανεξάρτητους από την τεχνολογία.  

5.4 Εμπόδια ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης  
Στο πεδίο αυτό η έρευνα επικεντρώθηκε στα εμπόδια ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης στην 

υπηρεσία. Σκοπός ήταν να καταγραφούν ποια εμπόδια υπάρχουν και γιατί, καθώς και πόσο 

επηρεάζουν τη λειτουργία της υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα υπήρξαν ιδιαίτερα περιγραφικοί, αναλυτικοί και κάποιες φορές 

συναισθηματικά φορτισμένοι.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που καταγράφηκαν, αποτυπώνεται ότι η τεχνολογία, οι 

άνθρωποι και κυρίως ο τρόπος οργάνωσης και δομής του οργανισμού αναγνωρίζονται ως 
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εμπόδια για την ανταλλαγή της γνώσης. Όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, η ποιότητα 

του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται φαίνεται να είναι παλαιωμένη και να μην 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Η χρήση δικτυακών εκτυπωτών σε ένα κτήριο 

ιδιαίτερα μεγάλο στην έκτασή του, η καθυστέρηση ή η αδυναμία στην αντικατάσταση 

φθαρμένου εξοπλισμού, η κακή συντήρηση της υποδομής, είναι παράγοντες που 

δυσκολεύουν και προκαλούν εκνευρισμό και απώλεια της εμπιστοσύνης των εργαζομένων 

προς τη διοίκηση του οργανισμού, συμφωνώντας με τη θεωρία των Santos et al.(2012) οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι ορισμένα τεχνικά εμπόδια εξελίσσονται και δυσκολεύουν στην 

κωδικοποίηση των γνώσεων ενός οργανισμού. Η αξιοπιστία των συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται και η εμπιστοσύνη σε αυτά επηρεάζει την αποτελεσματική χρήση τους. 

Το φαινόμενο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει μία πραγματικότητα του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, στον οποίο οι επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό είναι φειδωλές και φαίνεται να 

μην αποτελεί προτεραιότητα του. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυσαρέσκεια και 

η απογοήτευσή που αποτυπώθηκε εξαιτίας του περιορισμού στην πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων όπως η Νομοτέλεια, που αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς. Με ιδιαίτερη 

ένταση επισημάνθηκε από όλους και θεωρήθηκε αδικαιολόγητη η αδυναμία του οργανισμού 

να τους παράσχει τα μέσα εκείνα, που συνδράμουν στην ακεραιότητα των αποφάσεων και 

του έργου που καλούνται να επιτελέσουν, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ως υπηρεσίες 

φέρνουν έσοδα από παράβολα που εισπράττονται. Παράλληλα εντοπίζεται η έλλειψη 

οργανωμένων συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών και γνώσης ως 

εμπόδιο στη μεταφορά γνώσης, όπως αντίστοιχα και στις έρευνες των Sandhu M.S. et al. 

(2011) στη Μαλαισία και του Gorry (2008) στις Η.Π.Α.. Κάθε τμήμα επαφίεται στην 

ικανότητα και την πρωτοβουλία των μελών του προκειμένου να οργανώσουν και να 

διαχειριστούν τα δεδομένα τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί ένα δείκτη ότι η 

διοίκηση του οργανισμού δεν έχει κατανοήσει, αξιολογήσει και εκτιμήσει τις πραγματικές 

ανάγκες που υπάρχουν προκειμένου να διαχειριστεί και να παράσχει τα απαιτούμενα εφόδια 

στις υπηρεσίες για να διευκολύνει το έργο τους.  

Συνθέτοντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σε ότι αφορά τα προσωπικά (ατομικά) εμπόδια 

που εντοπίζονται, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος είναι πρωταρχικός παράγοντας όπως και σε 

αντίστοιχη έρευνα των Sandhu M.S. et al. (2011). Έχοντας πολλά καθήκοντα που απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή για να ολοκληρωθούν εγκαίρως, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο να 

ανταλλάξουν τις ιδέες τους ή να μεταφέρουν τις γνώσεις τους.  Πιστεύοντας ότι ο ρόλος των 
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δημοσίων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση ο σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των πολιτών και 

η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ευημερίας όλων, καταδικάζουν τα 

λιγοστά φαινόμενα συναδέλφων τους που δε συνεργάζονται και δε συμμετέχουν στη 

μεταφορά της γνώσης, την οποία βλέπουν σαν ένα κομμάτι της αποτελεσματικής δουλειάς 

τους. Θεωρούν ότι είναι θέμα περισσότερο χαρακτήρα και μόνο προσωπικοί λόγοι όπως η 

φιλοδοξία, η πιθανή προαγωγή, η προσωπική επιβράβευση ευθύνονται για παρόμοιες 

συμπεριφορές. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα άτομα που δεν μοιράζονται, δεν ξέρουν τον τρόπο 

να το κάνουν ή άλλες φορές μπορούν αλλά δε θέλουν να δουλεύουν σαν ομάδα. Άλλες φορές 

θεωρούν ότι η έπαρση και ο εγωισμός τους οδηγεί σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές και 

συγκρούσεις στο τμήμα και χάνεται η εμπιστοσύνη στις σχέσεις. Από δύο υπαλλήλους 

αναφέρθηκε  η προσέγγιση  ότι η δημιουργία κυρίως νέας γνώσης θεωρείται ιδιοκτησία και 

ατομική πνευματική περιουσία από μη συνεργάσιμα άτομα και αυτό αναμφισβήτητα οδηγεί 

σε απόκρυψη γνώσης και άρνηση μεταφοράς της. Τέλος, μονομερώς αναφέρθηκε ότι ένας 

ιδιαίτερα σημαντικός λόγος για τον οποίο δε μοιράζεται η γνώση, είναι ο φόβος της 

«οικειοποίησής» της από ανώτερους, επιβεβαιώνοντας και τη θεωρία ότι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την ανταλλαγή γνώσης (Fukuyama, 

1995) και μπορεί να επηρεάσει την προθυμία για την ανταλλαγή γνώσης (Santos et al., 2012; 

Riege, 2005).  

Η μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα οργανωτικά εμπόδια, ως οι κύριοι παράγοντες που 

ευθύνονται για τις δυσκολίες στην ανταλλαγή  και διάχυση της γνώσης. Η νέα δομή του 

οργανισμού οδήγησε στη συρρίκνωση τμημάτων και την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Το μέγεθος των νέων υπηρεσιών θεωρούν ότι δυσχεραίνει την ομαδικότητα, αυξάνει τις 

υποχρεώσεις και μειώνει το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν σε ποιοτική συνεργασία. Η 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών οδήγησε με τη σειρά της στην στελέχωσή των θέσεων 

ευθύνης με άπειρους ή με λιγοστή εμπειρία στο αντικείμενο υπαλλήλους. Όπως είχε 

επισημανθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου που 

χειρίζεται η συγκεκριμένη Διεύθυνση, θεωρούν ότι οι άμεσοι προϊστάμενοι θα πρέπει να 

γνωρίζουν το αντικείμενο προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 

των εργαζομένων. Η υπάρχουσα κατάσταση δείχνει να έχει οδηγήσει τα τμήματα στην 

επανεκκίνηση τους αντί στη συνέχισή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν έχουν ή θα ήθελαν να έχουν περισσότερη υποστήριξη από 
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τον διευθυντή τους ή και τον προϊστάμενό τους κάποιες φορές, προκειμένου να ενισχύεται 

και να ενδυναμώνεται η προσπάθεια τους για τη μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης. Η 

απομάκρυνση αυτή οδηγεί στην αποδυνάμωση της ομάδας και στην εμπόδιση της περεταίρω 

εξέλιξή και κινητοποίησής της. Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και 

αναγνωρίζουν τη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα τους κινητοποιεί για 

να μοιράζονται τη γνώση και θεωρούν ότι οι διευθυντές έχουν κεντρικό ρόλο να 

κατανοήσουν και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Οι σπάνιες συναντήσεις και συνεργασίες με 

τους διευθυντές, προκειμένου να συζητήσουν τα υπάρχοντα προβλήματα και τις ανάγκες, 

οδηγεί στην καθυστερημένη πληροφόρησή τους και τελικά στην αναποτελεσματικότητα της 

συνεργασίας και αποδυνάμωση των τμημάτων. Για κάποιους από τους ερωτώμενους 

φαίνεται ότι αυτή η έλλειψη επικοινωνίας τους κάνει να μην αισθάνονται ελεύθεροι να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους να μοιραστούν και να μεταφέρουν γνώση. 

Πράγματι καθώς οι διευθυντές έχουν ένα κεντρικό ρόλο να κατανοήσουν και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες, να ενσωματώσουν και να προάγουν την κουλτούρα της γνώσης μεταξύ των 

εργαζομένων, η απουσία συνεργασίας και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης λειτουργεί 

ανασταλτικά στην προσπάθεια διαχείρισης της γνώσης συμφωνώντας με αντίστοιχα 

αποτελέσματα ερευνών των Liebowitz και Chen (2003), Yeh, Lai και Ho (2006) και 

McDermott και O'Dell (2001). 

Στην έρευνα εντοπίστηκε ότι υπάρχουν οργανωτικά εμπόδια που συνδέονται με την 

κατανομή της εργασίας, την περιγραφή των καθηκόντων και την έλλειψη συστήματος 

αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν ότι η άνιση κατανομή 

των αντικειμένων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων, η συνεχή προσθήκη νέων που 

δεν περιγράφονται, επηρεάζει το έργο τους και το προγραμματισμό τους, με αποτέλεσμα να 

λειτουργεί πιεστικά στο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για τη γνώση. Το ίδιο το γεγονός 

δημιουργεί προβλήματα στις διαδικασίες εργασίας και κάποιες φορές κάνουν άλλου είδους 

εργασίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαμάχες ή φωνές. Η επίσημη, αντικειμενική και 

διαφανής αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων θεωρούν ότι θα συνέβαλλε στην 

καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και στην καλύτερη κατανομή εργασίας, 

επηρεάζοντας την καθημερινότητά και τις σχέσεις συνεργασίας τους. Διαπιστώθηκε ότι τα 

εμπόδια αυτά επηρεάζουν το έργο των εργαζομένων και δεν επιτρέπουν στους 

συμμετέχοντες να μοιράζονται και να μεταφέρουν τις γνώσεις με αποτελεσματικό τρόπο.  
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Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο που μπορεί να επισημανθεί σε συνέχεια της διαπίστωσης 

έλλειψης επίσημων δομών ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης, είναι η απουσία πραγματικής 

στήριξης και αναγνώρισης της αναγκαιότητας καταγραφής της γνώσης, από την ανώτερη 

διοίκηση. Η δέσμευση της  ανώτερης διοίκησης φαίνεται να είναι βαρύνουσας σημασίας για 

τον οργανισμό επιβεβαιώνοντας τις έρευνες των Gorry (2008) και Pérez Feijoo H. et al. 

(2015) και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση στη δημιουργία μιας κουλτούρας ανταλλαγής 

γνώσεων που αναπτύσσεται στον οργανισμό, όπως υποστηρίζει ο Riege (2005),. Η 

συμπεριφορά των ανώτερα ιεραρχικά υπαλλήλων θα πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο για 

τα μέλη ενός οργανισμού, ενισχύοντας ένα πολιτισμό με τη συνήθεια να μοιράζονται τη 

γνώση, όπως επιβεβαιώνεται από τη θεωρία των Santοs et al. (2012).  

 Όπως και στις έρευνες των Syed-Ikhsan και ο Rowland (2004) στο δημόσιο τομέα, ομοίως 

και στην παρούσα αναφέρθηκαν ως εμπόδια στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης οι 

πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές γνώμες και τέλος η γραφειοκρατία. 

Κλείνοντας την ενότητα θα παρατεθεί ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο 

από την ερευνήτρια, καθώς όπως ήδη έχει αναφερθεί εργάζεται στον Οργανισμό, τμήμα του 

οποίου αποτελεί η υπηρεσία που ερευνάται. Περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους που 

συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η χωροταξική διάρθρωση των υπηρεσιών στο νέο 

κτήριο του οργανισμού προκαλεί ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία και 

συνεργασία. Ενώ πρόκειται για ένα κτήριο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες αποκλειστικά 

των υπηρεσιών που θα στεγαζόντουσαν, η εφαρμογή στην πράξη δείχνει να έχει αντίθετα 

αποτελέσματα. Τα τρία από τα πέντε τμήματα θεωρούν ότι είναι διασκορπισμένα και μακριά 

μεταξύ τους, γεγονός που τους έχει απομονώσει και απομακρύνει. Χρειάζεται αρκετές φορές 

την ημέρα να διασχίσουν τους διαδρόμους του, προκειμένου να βρεθούν στα γραφεία των 

συναδέλφων τους, στο γραφείο του προϊσταμένου ή του διευθυντή τους. Έχοντας και ιδία 

άποψη η ερευνήτρια θα επιβεβαιώσει ότι η εκμετάλλευση και ο σχεδιασμός της χωροταξικής 

τοποθέτησης των Διευθύνσεων θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, δίνοντας τη δυνατότητα να 

βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε κάποια σημεία, εάν το κτήριο φιλοξενούσε αποκλειστικά και 

μόνο τους εργαζόμενους του όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, αποφεύγοντας τη φιλοξενία των 

θεματικών αιρετών εκπροσώπων ή συνεργαζόμενων οργανισμών της Περιφέρειας.  
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5.5 Οφέλη  από την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης 

Το τελευταίο πεδίο της συνέντευξης εστίασε στη συγκέντρωση απαντήσεων σχετικά με τις 

απόψεις των ερωτώμενων σε ότι αφορά τα οφέλη που πιστεύουν ότι δημιουργούνται μέσα 

από τη διαδικασία ανταλλαγής και διάχυσης γνώσης. Από τις απαντήσεις τους αποτυπώθηκε 

ότι αναγνωρίζουν τις θετικές συνέπειες της, σε οργανωτικό επίπεδο, σε ατομικό αλλά και σε 

επίπεδο σχέσεων της υπηρεσίας με τον πολίτη. Θεωρούν ότι μέσα από τη μεταφορά και 

ανταλλαγή των γνώσεων και των πληροφοριών οι πιθανότητες επαναληψιμότητας λάθους 

είναι μικρότερες, γεγονός που σημαίνει λιγότερα προβλήματα και ακεραιότητα στην εργασία 

τους, προστατεύοντας και διατηρώντας ταυτόχρονα τις εσωτερικές γνώσεις, όπως ομοίως 

αναφέρεται και στην έρευνα των Cong, Xiaoming και Pandya (2004) και Komanyane 

Κ.(2010). Συνέδεσαν τις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης με την ενδυνάμωση των 

σχέσεων και τη λειτουργία ομάδων, δρώντας ενισχυτικά για τους ίδιους και συμβάλλοντας 

παράλληλα στην αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Η ατομική ικανοποίηση που 

αντλούν από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, μετακυλύεται στον οργανισμό και τελικός 

αποδέκτης είναι ο ικανοποιημένος πολίτης. Επισημάνθηκαν οφέλη για τον οργανισμό σε ότι 

αφορά στον προγραμματισμό και στη συνοχή του, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται το ενδιαφέρον για 

την αποκλειστική απεικόνιση αριθμητικών αποτελεσμάτων στους απολογισμούς. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δε συνέδεσε το όφελος 

με τη χρηματική αμοιβή επιβεβαιώνοντας τη θεωρία των Lοu et al. (2013), ότι οι σημαντικές 

ανταμοιβές δεν περιλαμβάνουν οικονομικά μεγέθη.  

Τα πρακτικά οφέλη από την ανταλλαγή πληροφοριών φαίνεται οτι αποδίδουν ασφάλεια και 

προστασία στους ίδιους, μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας και εκτέλεση της 

εργασίας τους, προσδίδουν διαφάνεια στις αποφάσεις, συνδράμουν στην ευκολότερη 

ανάκτηση πληροφοριών ή στην επαναχρησιμοποίησή τους, συμφωνώντας με αντίστοιχες 

έρευνες των Reinhardt (2002), Alavi M. et al. (1999), Henttonen K. et al. (2016) και 

Sharifuddin O.S. et al. (2014), συρρικνώνοντας τελικά το κόστος του οργανισμού. 

Ερμηνεύοντας την προσέγγιση της ανταλλαγής γνώσεων ως μία δυναμική σχέση, μπορεί να 

αποδοθεί ερμηνευτικά ως η διαδικασία που συντελεί στην προσωπική πρόοδο των 

εμπλεκομένων, καθώς αποτελεί μία συνεχής διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

η οποία αντικατοπτρίζεται μέσα από καινοτόμες ιδέες του τρόπου παροχής υπηρεσιών 

επηρεάζοντας με τη σειρά της, την οργανωτική απόδοση. Παρόμοια αποτελέσματα 
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καταγράφονται στην έρευνα των Alavi M. et al. (1999) και Sedighi Μ.et al. (2016). Συνεπώς 

επιβεβαιώνουν ή συμφωνούν με τις απόψεις της βιβλιογραφίας, ότι τα οφέλη της ανταλλαγής 

γνώσης στο δημόσιο τομέα βελτιώνουν τους εργαζομένους, αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών στην παροχή υπηρεσιών 

(McAdam and O’Dell (2000); Wiig (2002); Cong and Pandya (2003); Riege and Lindsay 

(2006)).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 _ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

6.1 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, ορίζονται οι 

περιορισμοί της και υποβάλλονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.  

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει την υφιστάμενη εικόνα της ερευνηθείσας 

υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη διάθεση και χρήση 

τεχνικών / εργαλείων για την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης καθώς και να  προσδιορίσει, 

μέσα από τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εργαζομένων τα εμπόδια και τα 

οφέλη των συστημάτων διαχείρισης γνώσης.  

 

Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι κατανοούν και 

αναγνωρίζουν τη σημασία της διαχείρισης γνώσης, ως έναν κύριο μηχανισμό που συμβάλει 

στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και κατ’ επέκταση στην 

ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν, όχι με 

την αυστηρή ορολογία της βιβλιογραφίας, τη διαφορά της ρητής και άρρητης γνώσης και 

τονίζουν τη σημασία και αναγκαιότητα μετάδοσης της δεύτερης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στο ότι τα τμήματα της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι κατά κύριο λόγο ελεγκτικοί 

μηχανισμοί του οργανισμού και η εμπειρία που συγκεντρώνεται από τη διαχείριση των 

υποθέσεών τους θεωρείται μοναδική και κατά συνέπεια ο πιο πολύτιμος πόρος γνώσης. 

Συμπεραίνεται όμως, ότι αυτή η αίσθηση της αναγκαιότητας καταγραφής και αξιοποίησης 

της γνώσης περιορίζεται κυρίως στο επίπεδο των εισηγητών και κάποιες φορές από τους 

άμεσα προϊστάμενους και όχι από τα ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας.  
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Ακολουθώντας τη σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας και με γνώμονα τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις που δόθηκαν και το αρχειακό υλικό, 

συμπεραίνονται τα εξής: 

Σε ότι αφορά την υποδομή του οργανισμού και τα εργαλεία ανταλλαγής γνώσης που 

χρησιμοποιούνται, διαπιστώνεται ότι τα υπάρχοντα συστήματα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες 

που δημιουργούνται για την καταγραφή, κωδικοποίηση, αποθήκευση και 

επαναχρησιμοποίηση της γνώσης. Φαίνεται να λείπει ο κεντρικός σχεδιασμός και η 

υποστήριξη των κατάλληλων δομών. Αποσπασματικά έχουν δημιουργηθεί μονόδρομες 

πλατφόρμες κοινής χρήσης,  οι οποίες χρησιμοποιούνται από λίγους και πολλοί δεν 

γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Η κακή επικοινωνία για τη χρήση και τις δυνατότητες που 

έχουν, αυτές οι πλατφόρμες αποτελεί πιθανά τη σημαντικότερη αιτία για την 

αναποτελεσματική αξιοποίησή και ανάπτυξη τους. Συναντάται συχνότερα η χρήση μικρών 

βάσεων δεδομένων, που έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο τμημάτων με την πρωτοβουλία 

υπαλλήλων για την εσωτερική τους διευκόλυνση και η τήρηση φυσικού ταξινομημένου 

αρχείου. Σε μία μόνο υπηρεσία διαπιστώθηκε η εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

επικοινωνίας μεταξύ όμοιων τμημάτων σε όλη την Περιφέρεια, η οποία συμπεριλαμβάνει 

κυρίως δεδομένα ρητής γνώσης, αφήνοντας αναξιοποίητη τη δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων. Οι εργαζόμενοι συνηθίζουν να ανταλλάσσουν τη γνώση τους κυρίως μέσα από 

τακτικές συναντήσεις είτε στο φυσικό χώρο των γραφείων τους, είτε στις ειδικά 

διαμορφωμένες αίθουσες και στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο γίνεται χρήση της 

αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου 

φαίνεται να είναι η δεύτερη σε σειρά επιλογής, πλην των περιπτώσεων απομακρυσμένης 

επικοινωνίας. Σε περιορισμένο και πάλι βαθμό λειτουργούν επίσημες ομάδες εργασίας οι 

οποίες συνεισφέρουν στο συνολικό έργο του τμήματος.  

 

Διαφαίνεται συμπερασματικά, ότι η ανταλλαγή και διάχυση γνώσης επιτυγχάνεται σε 

περιορισμένο βαθμό από τη χρήση επίσημων δομών και εργαλείων με ή χωρίς τη χρήση της 

τεχνολογίας. Στην πλειονότητα ο μηχανισμός ανταλλαγής και μετάδοσης γνώσης στηρίζεται 

σε άτυπες δομές αλληλεπίδρασης των υπαλλήλων και επαφίεται στην πρωτοβουλία των 

εργαζομένων. Η απουσία κεντρικού σχεδιασμού έχει σαν αποτέλεσμα την αποσπασματική 

καταγραφή, αποθήκευση, κωδικοποίηση και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης με 

ενδεχόμενη συνέπεια την απώλεια γνώσης σε βάθος χρόνου. 
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Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν σε ότι αφορά τα εμπόδια για την ανταλλαγή 

γνώσης διαπιστώνεται ότι οι εργαζόμενοι προτάσσουν την στάση της διοίκησης και την 

απουσία πίστης και δέσμευσή της για το σκοπό αυτό. Η συχνότητα και η ποιότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και των άμεσα προϊσταμένων, δείχνει να μην επαρκεί. 

Η έλλειψη γνώσης και η απουσία ενδιαφέροντος από την ανώτατη διοίκηση, για τα 

αντικείμενα που χειρίζονται, οδηγεί στην έλλειψη συνοχής και τελικά στην αποδυνάμωση 

των μεταξύ τους σχέσεων. Επιπλέον η στελέχωση της υπηρεσίας από υψηλά καταρτισμένους 

και αρκετούς έμπειρους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

μένει ανεκμετάλλευτη δημιουργώντας ολοένα και πιο ώριμες συνθήκες εργασιακής 

τελμάτωσης. Το δεύτερο σε σπουδαιότητα εμπόδιο αφορά στη δομή του οργανισμού και τον 

τρόπο επιλογής και στελέχωσης των υπηρεσιών. Ο νέος οργανισμός δημιούργησε 

δαιδαλώδης διευθύνσεις με πολλά αντικείμενα που δε σχετίζονται μεταξύ τους. Η 

συρρίκνωση των τμημάτων σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού και τη συνεχή 

έκδοση νομοθετικών διατάξεων, αύξησε τις αρμοδιότητες και μείωσε το διαθέσιμο χρόνο 

που θα μπορούσαν να έχουν για τη διαχείριση της γνώσης. Την πραγματικότητα αυτή 

συμπληρώνει η απουσία αξιολόγησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού και 

κατά συνέπεια η λανθασμένη διαχείριση και κατανομή του, δημιουργώντας υπο- 

στελεχωμένες υπηρεσίες και «στελέχη»  χωρίς αντικείμενο.  

Άλλα εμπόδια που εντοπίστηκαν αφορούν στην έλλειψη εξειδικευμένων συστημάτων και 

προγραμμάτων πληροφορικής για την ανταλλαγή της γνώσης, σχεδιασμένα σε κεντρικό 

επίπεδο και εφαρμοσμένα από όλη τη διεύθυνση. Η χρήση παλαιωμένου εξοπλισμού και η 

αδυναμία αναβάθμισης και συντήρησης του, απορροφά πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε 

να αξιοποιηθεί  ποιοτικά και να δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης με τη διοίκηση.  

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι διοχετεύουν και μεταλαμπαδεύουν τη 

γνώση τους με ευχαρίστηση και ικανοποίηση, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 

δε θέλουν ή δε μπορούν να συνεργαστούν με το σύνολο, για λόγους προσωπικής 

φιλοδοξίας, εγωισμού, ανταγωνισμού και κάποιες φορές φόβου οικειοποίησης της γνώσης. 

Ο ρόλος της διοίκησης και της ηγεσίας δείχνει να απουσιάζει και πάλι από την προσπάθεια 

δημιουργίας και ανάπτυξης μιας κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων, μέσα από τον ρόλο του 

ως πρότυπο για τα μέλη της υπηρεσίας.  
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Το σημαντικότερο όλων των εμποδίων κατά την εκτίμηση της ερευνήτριας, είναι η απουσία 

από τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού της δημιουργίας και εφαρμογής 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης σε συνδυασμό με την κακή επικοινωνία του οράματος και 

των στόχων προς τα κάτω. Η νοοτροπία και η κουλτούρα των ηγετικών στελεχών δρα 

ανασταλτικά σε τέτοιες πρωτοβουλίες και εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του δημοσίου τομέα, 

οποιαδήποτε προσπάθεια και αν πραγματώνεται σε κατώτερη ιεραρχικά κλίμακα, τείνει να 

φθίνει με την πάροδο του χρόνο.  

 

Σε ότι αφορά τα οφέλη που απορρέουν από την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης φαίνεται ότι 

στο σύνολό τους οι υπάλληλοι αναγνωρίζουν αφενός ότι ικανοποιούνται προσωπικές 

εσωτερικές ανάγκες αλτρουισμού και συνεισφοράς αφετέρου συνειδητοποιούν ότι έχει 

θετικό αντίκτυπο τόσο στην καθημερινότητά των ιδίων αλλά και της υπηρεσίας. Η μείωση 

του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, η ασφάλεια στη λήψη 

αποφάσεων που οδηγεί στην  ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων λάθους, η γρήγορη 

αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών, η δημιουργία αποθήκης γνώσεων για τους ίδιους αλλά 

και τους νεότερους, οδηγεί σε αποδοτικότερα αποτελέσματα και καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών μέσα από διαδικασίες κύρους και διαφάνειας.   

Η ανταλλαγή γνώσης οδήγησε στην ανάπτυξη εγγύτερων δεσμών μεταξύ των συναδέλφων 

δημιουργώντας ένα κλίμα ομαδικότητας και κοινού σκοπού. Δημιούργησε την αίσθηση 

ιδιοκτησίας στην εργασία και καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους 

τροφοδοτώντας την αφοσίωσή και δέσμευσή τους απέναντι στην ομάδα (τμήμα).  

6.2 Προτάσεις  
Ο δημόσιος τομέας ξεχωρίζει και διαφοροποιείται από τον ιδιωτικό έχοντας σχηματικά μία 

ξεχωριστή κουλτούρα, αποστολή, ικανότητες και κίνητρα, τα οποία αναπόφευκτα 

επηρεάζουν τις πρακτικές διαχείρισης γνώσης. Περιπτώσεις εφαρμοσμένων και 

δοκιμασμένων καλών πρακτικών σε δημόσιους φορείς άλλων χωρών θα πρέπει να 

εξεταστούν και να προσαρμοστούν στις εσωτερικές ανάγκες προκειμένου να περιμένουμε 

αξιόπιστα και αξιόλογα αποτελέσματα.  

Με βάση τα ερευνητικά πορίσματα της παρούσας εργασίας, αποτελεί προτεραιότητα η 

κατανόηση και αξία της συνεισφοράς της γνώσης στην απόδοση του Οργανισμού.  

Η σύνδεση των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας με τους στόχους της Διοίκησης 

Γνώσης είναι εξέχουσας σημασίας. Αναγνωρίζοντας τα αναμενόμενα οφέλη για τον 
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Οργανισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιβάλλεται να υπάρξει αρχικά η δέσμευση της 

πολιτικής ηγεσίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού  συστήματος 

διαχείρισης της γνώσης και η σωστή επικοινωνία και προώθησή του προς τα μέλη του 

οργανισμού θα συντελέσει στην αποδοχή του και στη μείωση της αντίστασης.  

Η προσεκτική επιλογή των αρχικών διαδικασιών για την εφαρμογή της, είναι κομβικής 

σημασίας, καθώς η επιτυχία και τα άμεσα αποτελέσματα  θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη 

των συμμετεχόντων και θα επιβεβαιώσουν τη λειτουργικότητα και χρησιμότητα της 

διαχείρισης της γνώσης. Με μία συνεχή προσπάθεια μικρών παρεμβάσεων για τη βελτίωση 

των διαδικασιών (continues improvement), είναι δυνατή η ενσωμάτωση τους στον 

οργανισμό και η αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων.  

Προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συμμετοχής, η ενημέρωση και 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων κρίνεται απαραίτητη. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 

δημιουργία ομάδων (ομάδες έργου, κοινότητες πρακτικής, συναντήσεις, κ.α.) και στην 

υποστήριξη και συμβουλευτική (coaching / mentoring).  

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων θα συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση του 

ήδη υπάρχοντος έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού και η ανάθεση διακριτών ρόλων 

θα λειτουργούσε ενισχυτικά.  

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης απαιτεί σαφώς κατάλληλη υποδομή, 

δυνατότητα η οποία μπορεί να παρασχεθεί από τον Οργανισμό και η καθιέρωση κριτηρίων 

και δεικτών μέτρησης, θεωρείται απαραίτητη για την αξιοπιστία του.  

Κύριος στόχος όλων θα πρέπει να είναι η συνεχής καλλιέργεια μίας οργανωσιακής 

κουλτούρας που ευνοεί τη μάθηση και τη διαχείριση γνώσης (Davenport and Prusak, 1998 ; 

De Long και Fahey, 2000),  η οποία όπως διαφαίνεται από την παρούσα έρευνα, δεν υπολείπεται 

αλλά θα πρέπει συνεχώς να τροφοδοτείται και να υιοθετείται από όλα τα επίπεδα διοικητικής 

ιεραρχίας.  

6.3 Περιορισμοί έρευνας _ Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε μία διεύθυνση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα πορίσματα της έρευνας στηρίχθηκαν κυρίως στις απαντήσεις των έντεκα (11) 

ερωτώμενων που απασχολούνται σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην υπηρεσία και επιτελούν 

διαφορετικές εργασίες, υποθέτοντας ότι οι τοποθετήσεις τους στα ερωτήματα για τη  

διαχείρισης γνώσης ήταν αντικειμενικές.  
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Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας σε μία μελέτη περίπτωσης δεν ενδείκνυται για τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων. Θα ήταν θεμιτό η διεύρυνση  δείγματος σε όλες τις διευθύνσεις της 

Περιφέρειας, η οποία θα συνέβαλε στη συνεκτίμηση διαφορετικών στοιχείων και 

παραγόντων που συνθέτουν το ιδιαίτερο προφίλ των υπηρεσιών αλλά και των τοπικών 

χαρακτηριστικών και πολιτιστικών στοιχείων. Επιπλέον ή εναλλακτικά προτείνεται η 

συμπληρωματική διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στην ίδια διεύθυνση, βασισμένη στα 

πρωτογενή στοιχεία της παρούσας ποιοτικής έρευνας.  

ΠΗΓΕΣ – ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Άντληση υλικού - Πηγές 

Σύμφωνα με τους Saunders et al. (2012), κατά τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας οι 

συγγραφείς οφείλουν με κριτική ματιά να επιλέξουν τα στοιχεία εκείνα που θα εξασφαλίζουν 

συνάφεια και αξιοπιστία  Από τη βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ορισμένες πηγές βιβλίων όπως των Nonaka 

& Takeuchi (1995), Davenport and Prusak (1998), Drucker (1993), οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως αν όχι από όλους μεταγενέστερα. Φαίνεται ότι το έργο των 

αναφερόμενων αν και χρονολογείται από εικοσιπενταετίας περίπου και μπορεί να θεωρηθεί 

παρωχημένο, αποτελεί τη βάση στη μελέτη της ΔτΓ. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα 

εργασία, τα έργα τους δε μπορούσαν παρά να χρησιμοποιηθούν, ως πρωτογενείς πηγές. Πέρα 

όμως από τους σημαντικούς αυτούς συγγραφείς,  αναζητήθηκαν επιπλέον έντυπα και 

ηλεκτρονικά βιβλία από συγγραφείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αυτούσια ή 

μεταφρασμένα. Προκειμένου να στηριχθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση με περισσότερο 

ενημερωμένες πηγές αναζητήθηκαν έγκριτα άρθρα από αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων 

όπως Emerald, ScienceDirect, Sage Journals, Scopus, EBSCOhost, Ejeg, και ResearchGate 

και δημοσιευμένα άρθρα από περιοδικά όπως τα Journal of Management, The Journal of 

Information and Knowledge Management Systems, Journal of Knowledge Management. 

2. Ηθικά ζητήματα 

Οι Diener & Crandall (1978), όπως αναφέρονται στους Bryman & Bell (2011), εισήγαγαν 

τέσσερις βασικοί τομείς των ηθικών αρχών : η έλλειψη της επίγνωσης της συναίνεσης, η 

εισβολή στην προστασία ιδιωτικής ζωής, η βλάβη στους συμμετέχοντες και η εξαπάτηση 

συμμετοχής. Φροντίζοντας να διασφαλιστούν οι αρχές αυτές, η έρευνα πραγματοποιήθηκε 



                                                                                                                                          
 
   

- 95 - 

 

μετά τη διανομή Πρόσκλησης Συμμετοχής στους ερωτηθέντες (Παράρτημα Η΄), 

γνωστοποιώντας τον σκοπό και τους λόγους της διενέργειάς της. Ως εκ τούτου δε τίθεται 

θέμα εξαπάτησης ή έλλειψη επίγνωσης συμμετοχής. Ο σκοπός της έρευνας στη 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, δεν απαιτούσε την αναφορά σε ονόματα ή στοιχεία των 

συμμετεχόντων και σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση της ταυτότητας τους διασφαλίστηκε 

ακόμη περισσότερο η ανωνυμία τους και η αποφυγή βλάβης. Οι ερωτηθέντες γνώριζαν τον 

τρόπο καταγραφής της συνέντευξης  (μαγνητοφώνηση) και στις περιπτώσεις που δεν 

ένοιωθαν ασφαλείς δεν εφαρμόστηκε, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εγκατάλειψης 

από τη συμμετοχή τους.   

3. Κριτήρια ποιότητας 
Η αξιοπιστία της συγκεκριμένης έρευνας, έγκειται στο γεγονός ότι έγινε και παρουσιάζεται 

με αξιόπιστο τρόπο καθώς η εκπόνηση ολοκληρώθηκε με βάση τη συλλογή πληροφοριών 

μέσα από επιστημονικά άρθρα, οι συνεντεύξεις κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα δημιουργήθηκαν από την σύγκριση των απαντήσεων με 

το θεωρητικό πλαίσιο. Παράλληλα χρησιμοποιώντας πηγές από το αρχειακό υλικό του 

οργανισμού (δευτερογενής έρευνα) και την παρατήρηση, επιδιώχθηκε η εφαρμογή της αρχής 

της τριγωνικότητας. Σχετικά με τη μεταφερσιμότητα (transferability), όπως αυτή 

περιγράφεται από τους Bryman & Bell (2011), πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

σε διαφορετικό χρόνο στην ίδια υπηρεσία και ίσως σε άλλη υπηρεσία του ίδιου οργανισμού, 

καθώς πολλά από τα στοιχεία που δομούν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και ο τρόπος 

λειτουργίας τους είναι παρόμοιος στο δημόσιο τομέα. Η αξιοπιστία της εργασίας έγκειται 

επίσης στην προσβασιμότητα των πηγών από τον αναγνώστη.  Τελευταίο και πολύ σημαντικό 

είναι η αντικειμενικότητα των ερευνητών (επιβεβαιωσιμότητα). Ο ερευνητής πρέπει να 

προσπαθήσει να αποφύγει τις προσωπικές αξίες προκειμένου να μη μεροληπτεί  (Bryman & 

Bell,2011). Με δεδομένο ότι η ερευνήτρια εργάζεται στον ίδιο οργανισμό αλλά σε άλλη 

διεύθυνση, η οποία συνεργάζεται με την υπηρεσία της μελέτης περίπτωσης, συνεπικουρεί 

στο κριτήριο καθώς αφενός γνωρίζει τους συμμετέχοντες και το αντικείμενο απασχόλησής 

τους αφετέρου δε συμμετέχει/εμπλέκεται στην καθημερινή τους εργασία. 
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Α_ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Kongpichayanond (2009, p. 382) 

Massa and Testa  

(2009, p. 131) 

 

Διαδικασία ενός συνολικά θεωρητικού πλαισίου: μια διαδικασία, 

με τέσσερις κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων της απόκτηση 

γνώσεων και της δημιουργίας, της συλλογή γνώσεων, της 

αποθήκευση και της ανάκτησης, της διάδοσης της γνώσης, της 

μεταφοράς και της κοινής χρήσης γνώσης, της εφαρμογής της 

γνώσης που οι οργανισμοί αποφασίζουν να καταφέρουν να 

κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Debowski (2006, p. 16) 

 

Η διαδικασία εντοπισμού, συλλογής, οργάνωσης και διάδοσης των 

πνευματικών στοιχείων που είναι κρίσιμα για τη μακροπρόθεσμη 

απόδοση του οργανισμού 

Jennex and Olfman  

(2006) 

 

Οι εμπεριστατωμένες προσπάθειες της Διοίκησης να χρησιμοποιεί 

εργαλεία και προσεγγίσεις για τον εντοπισμό, τη βελτίωση, τη 

μεταφορά και την εφαρμογή των γνώσεων και της εμπειρίας που 

διαθέτει ο οργανισμός 

James (2005, p. 51 Διαδικασία για τον προσδιορισμό, την απόκτηση, τη χρήση, την 

υποστήριξη, τη συντήρηση και τη διάθεση των στοιχείων της 

γνώσης με σκοπό την προστιθέμενη αξία και την ευεργετική 

επίδραση όλων των ενδιαφερομένων 

 

Becerra -Fernandez,  

Gonzalez and Sabherwal  

(2004, p. 31) 

 

Η αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

ανακάλυψη, τη σύλληψη, την κατανομή και την εφαρμογή της 

γνώσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ο 

αντίκτυπος της γνώσης στην επίτευξη του στόχου του οργανισμού. 

Walters (2002, p. 7 Η οργανωτική ικανότητα που προσδιορίζει, εντοπίζει (δημιουργεί ή 

αποκτά), μεταφέρει, μετατρέπει και διανέμει τη γνώση σε  

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Darroch and McNaughton  

(2002) 

Η λειτουργία της διαχείρισης που δημιουργεί, εντοπίζει και 

διαχειρίζεται τη ροή γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό, για να 

εξασφαλίσει ότι η γνώση χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και 

αποδοτικά με μακροπρόθεσμο όφελος της οργάνωσης 

Rasgoti (2000, p.40) 

 

Μια συστηματική και ολοκληρωμένη διαδικασία συντονισμού της 

οργάνωσης σε ολόκληρο τον οργανισμό, για την επιδίωξη 

σημαντικών οργανωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκτησης, δημιουργίας, αποθήκευσης, ανταλλαγής, διάδοσης, 

ανάπτυξης και εξάπλωσης της γνώσης 

Wiig (1999, p. 1) Οι στόχοι του KM είναι (α) να καταστήσουν την επιχείρηση όσο το 

δυνατόν πιο έξυπνα εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της και τη 

συνολική της επιτυχία και (β) να συνειδητοποιήσει την καλύτερη 

αξία των περιουσιακών της γνώσεων 

APQC (1998, pp. 8-9) 

 

Η πειθαρχία της διοίκησης που ασχολείται με τη συστηματική 

απόκτηση, δημιουργία, διανομή και χρήση γνώσεων σε 

οργανισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας 

επιχείρησης μέσω της συνεχούς και ταχείας καινοτομίας 

 

Duhon (1998, p. 9 Ένας συνδυασμός των εργαλείων της τεχνολογίας που υποστηρίζει 

μια στρατηγική για την ανταλλαγή και χρήση τόσο της υπάρχουσας 

πνευματικής δύναμης των υπαλλήλων ενός οργανισμού όσο και 

των εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών που βρίσκονται σε 

αποθετήρια  πληροφοριών» ... ... «ο στόχος του KM είναι η  

ταυτόχρονη διαχείριση δεδομένων, με τη αξιοποίηση της 

πληροφορίας που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων (σιωπηρή 
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γνώση) μέσω ενός συνδυασμού τεχνολογίας και πρακτικών 

διαχείρισης» 

  

Knapp (1998, p. 3) Ένα σύνολο διαδικασιών για τη μετατροπή του πνευματικού 

κεφαλαίου σε αξία, όπως η καινοτομία και η δημιουργία γνώσεων, 

η απόκτηση γνώσεων, η οργάνωση, η εφαρμογή, η κοινή χρήση και 

η ανανέωση 

 

O‟Leary (1998, p. 34) Η επίσημη διαχείριση της γνώσης για τη διευκόλυνση της 

δημιουργίας, της πρόσβασης και της επαναχρησιμοποίησης των 

γνώσεων, χρησιμοποιώντας συνήθως προηγμένη τεχνολογία 

Bassi (1997, p. 26) Η διαδικασία δημιουργίας, καταγραφής και χρήσης γνώσεων για 

την ενίσχυση της οργανωτικής απόδοσης 

Liebowitz and Wilcox  

(1997, p. i)  

Η ικανότητα των οργανισμών να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν, 

να εκτιμούν και να διανέμουν γνώση 

Van der Spek and 

Spijkervet (1997, p. 43) 

 

Ο ρητός έλεγχος και η διαχείριση των γνώσεων μέσα σε έναν 

οργανισμό με στόχο την επίτευξη των στόχων της εταιρείας 

 

ΠΗΓΗ: TNQ NGUYET (2010), KNOWLEDGE MANAGEMENT CAPABILITY AND COMPETITIVE ADVANTAGE 
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Β_ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΥΠΟΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ  

Έλλειψη χρόνου για ανταλλαγή γνώσεων και 

εντοπισμού συναδέλφων που έχουν ανάγκη 

ειδικών γνώσεων  

Απουσία ή ασαφής ενσωμάτωση στο 

στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους του 

οργανισμού  

Έλλειψη ολοκληρωμένων συστημάτων και 

διαδικασιών πληροφορικής  

Φόβος για την ασφάλεια της εργασιακής θέσης Απουσία ηγετικής και διοικητικής κατεύθυνσης Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 

των ΤΠ 

Χαμηλή εκτίμηση της αξίας και του οφέλους της 

γνώσης 

¨έλλειψη επίσημων ή ανεπίσημων χώρων 

ανταλλαγής και δημιουργία γνώσης 

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες των εργαζομένων 

από τα ΠΣ 

Κυριαρχία στην ρητή ανταλλαγή σιωπηρής 

γνώσης 

Απουσία συστημάτων αναγνώρισης και 

διαφανούς ανταμοιβής 

Έλλειψη συμβατότητας μεταξύ συστημάτων και 

διαδικασιών.  

Ισχυρή ιεραρχική δομή Ανεπαρκής και ακατάλληλη Οργανωσιακή 

κουλτούρα  

Αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών και 

ολοκληρωμένων συστημάτων ΤΠ 

Ανεπαρκής σύλληψη, αξιολόγηση, ανάδραση, 

επικοινωνία και ανοχή σε λάθη  

Κακή εκτίμηση της αναγκαιότητας διατήρησης 

γνώσεων του έμπειρου και εξειδικευμένου 

προσωπικού 

Απροθυμία χρήσης συστημάτων πληροφορικής 

λόγω έλλειψης εξοικείωσης και εμπειρίας 

Διαφορές σε επίπεδα εμπειρίας Έλλειψη κατάλληλης υποδομής στήριξης των 

πρακτικών κοινής χρήσης. 

Έλλειψη κατάρτισης με τα νέα συστήματα 

Έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ πηγών και 

αποδεκτών γνώσης 

Ανεπάρκεια πόρων του οργανισμού  Έλλειψη επικοινωνίας των πλεονεκτημάτων των 

υφισταμένων και νέων συστημάτων  

Κακή προφορική και γραπτή επικοινωνία Περιορισμός στην κατεύθυνση των ροών 

επικοινωνίας  

 

Διαφορές ηλικίας Διάταξη φυσικών χώρων εργασίας  

Διαφορές φύλου  Υψηλή ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των 

εργαζομένων 

 

Έλλειψη κοινωνικού δικτύου Ιεραρχική  δομή του οργανισμού.   

Εκπαιδευτικές διαφορές  Το μέγεθος των οργανικών μονάδων  

Φόβος ανάληψης της κυριότητας πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

  

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους ανθρώπους   

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ακρίβεια και 

αξιοπιστία της γνώσης 

  

Διαφορές στον εθνικό πολιτισμό, εθνική 

προέλευση και τις πεποιθήσεις και αξίες που 

συνδέονται.  

  

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: RIEGE Α., «THREE-DΟZEN KNΟWΙEDGE-SHARING BARRIERS MANAGERS MUST CΟNSIDER” (2005)  
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Γ_ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΤΥΠΟΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

 
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

ΕΜΠΟΔΙΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ / ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ (υπάρχουσα υποδομή, έλλειψη 

υποδομής, εφαρμογές προγραμμάτων, τεχνολογικά εργαλεία) 

Cantοni, BeΙΙο and Frigeriο (2001), Hermann (2011),McΙaughΙi, Partοn 

and Macbeth (2008) 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (κατανόηση της αξίας της ανταλλαγής και 

μεταφοράς γνώσης, κατανόηση της έννοιας της γνώσης) 

Hermann (2011),McΙaughΙi, Partοn and Macbeth (2008) 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 
(έλλειψη κατανόησης διαδικασιών που εφαρμόζονται στον οργανισμό) 

Hermann (2011) 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ( φτωχή κουλτούρα ανταλλαγής, 

διευθυντές που πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη και να ανταλλάσσουν τη 

γνώση με τους υπαλλήλους 

Hermann (2011), Yiu and Ιin (2002) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ( εμπιστοσύνη, κίνητρα, έλλειψη 

ανταμοιβής και αναγνώρισης, αίσθηση της ελευθερίας να μοιράζονται τη 

γνώση, έλλειψη χρόνου, ατομικό ενδιαφέρον) 

Cantοni, BeΙΙο and Frigeriο (2001), Hermann (2011),McΙaughΙi, Partοn 

and Macbeth (2008), Yiu and Ιin (2002) 
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Δ_ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ : Riege (2005), Yiu and Ιin 

(2002) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Hermann (2011), Riege 

(2005), Yiu and Ιin (2002) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ : 

Cantοni, BeΙΙο and Frigeriο (2001), Hermann 

(2011),McΙaughΙi, Partοn and Macbeth (2008), 

Riege (2005) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ: Cantοni, BeΙΙο 

and Frigeriο (2001), Hermann (2011),McΙaughΙi, 

Partοn and Macbeth (2008), Riege (2005) 

ΑΔΥΝΑΜΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Yiu and Ιin (2002) 

ΕΛΛΕΙΨΗ SΟFT SYSTEM: Riege (2005) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ: :  McΙaughΙi, 

Partοn and Macbeth (2008), Riege (2005), 

ΑΔΥΝΑΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ:  

McΙaughΙi, Partοn and Macbeth (2008) 

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ :Riege (2005 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Riege (2005)  

ΓΛΩΣΣΑ:  Riege (2005)   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΙΣΚΟΥ : Riege (2005)   

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ: McΙaughΙi, Partοn 

and Macbeth (2008), Riege (2005), Yiu and Ιin 

(2002) 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: 

McΙaughΙi, Partοn and Macbeth (2008). 

  

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
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Ε_ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

ΠΗΓΗ : Maki A.,THE BARRIERS ΟF KNΟWΙEDGE SHARING IN MUΙTICUΙTURAΙ ΟRGANIZATIΟN, 2015) 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Cοng and Pandya, 

2003  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Η κουλτούρα της γνώσης είναι δύναμη 

 νοοτροπία του σιλό 

 Εμπιστοσύνη 

Rashman and HartΙey, 2002  

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Οι πολιτισμοί (εταιρικές και υποκουλτούρες) 

 Ικανότητα και δεκτικότητα στη νέα γνώση 

 Εμπιστοσύνη 

 Στυλ ηγεσίας 

 Αντιλήψεις για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των οργανισμών 

Rashman et aΙ, 2005  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  

 Απορροφητική ικανότητα ενός οργανισμού 

 'Σημαντική γνώση' που είναι δύσκολο να μεταφερθεί μεταξύ των οργανισμών. 

 Η γνώση διαρροής' μπορεί να χαθεί μέσα σε έναν οργανισμό 

  Οργανωτική κουλτούρα 

HartΙey and Benningtοn, 2006  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Πολιτισμός 

 Επαγγελματική ή οργανωτική πίστη 

 Χαρακτηριστικά του οργανισμού προέλευσης που του επιτρέπει να εντοπίζει, να 

εκφράζει και να μοιράζεται τη γνώση 

 Χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων 

 Χαρακτηριστικά του δικαιούχου οργανισμού που επιτρέπουν την απορρόφηση 

της γνώσης 

 αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται. 

 Το πλαίσιο πολιτικής 

Rashman et aΙ, 2009  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Ο ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων δημόσιας υπηρεσίας οδηγεί σε έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

 Επαγγελματικά εμπόδια και παραδοχές 

 Πολιτιστικά χαρακτηριστικά του οργανισμού προέλευσης και αποδέκτη 

 Ικανότητα για απορρόφηση και εφαρμογή της γνώσης 

Haynes, 2010  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

 Ανάγκη για άτομα να προάγουν τους εαυτούς τους ως τα καλύτερα στον τομέα 

FοwΙer and Pryke, 2003  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 'Sticky KnοwΙedge' 

 Δυσλειτουργική καλλιέργεια που οδηγεί στη γνώση να γίνεται εμπορεύσιμη. 
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ΣΤ_ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔτΓ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Article Nature of study Study method Key finding(s) 

 
Allard and Holsapple(2002) Non empirical N/A Taking a KM view, a knowledge chain model is 

suggested to gain competitive advantage in e-commerce 

Beckett et al. (2000) Non empirical N/A Develops a framework with three KM strategies – 

acquisition, retention, exploitation, to gain competitive advantage 

Berawi (2004) Non empirical N/A KM affects competitive advantage through its effect on quality management 

Bhatt (2001) Non empirical N/A In order to gain competitive advantage from KM, 

organization ought to treat KM within the context of technological and social system 

Braganza et al. (1999) Non empirical N/A KM affects competitiveness through innovation Chakravarthy et al. (2003) Non empirical

 N/A                                   Identifies that there are three KM activities – 

knowledge protection, knowledge leverage and knowledge accumulation. No knowledge base 

can lead to sustainable advantage unless organizations continuously create new knowledge. 

There is also a paradox associated with the three KM activities. For instance aggressive 

attempts at leveraging knowledge can inhibit knowledge accumulation because the later may 

typically not offer financial returns in the short run whereas the former often does 

Choi and Lee (2003) Empirical Survey There are four style of KM – human oriented, 

passive, system oriented and dynamic. The dynamic style of KM leads to better corporate 

performance 

Chuang (2004) Empirical Survey The study builds KM capability from four KM resources – technical, human, cultural, and 

structural. The KM capability is related to competitive advantage 

Civi (2000) Non empirical N/A Organizations must build a strategy around their 

KM so that it is reflects their competitive strategy Clarke and Turner (2004) Empirical

 Case study                                   It is argued that the RBV view of KM is limited 

because it emphasizes knowledge that must be protected and unique. But some 

organizations in Australia build competitive advantage by building alliances and relationships. 

Thus, KM needs a broader perspective then just RBV 

Darroch and McNaughton (2003) Empirical Survey, secondary Organizations with KM orientation outperformed 

organizations with market orientation DeTienne and Jackson (2001) Non empirical

 N/A                                   KM will provide performance benefits only if 

organizations develop strategies for filtering knowledge, strengthening corporate philosophy, and 

facilitating effective communication 

Francisco and Guadamillas (2002) Empirical Case study KM allows Irizar (a company in Spain) to 

continuously innovate. Firm culture plays a significant role at the company 

Gloet and Terziovski (2004) Empirical Survey KM when implemented with human resource 

management practices and IT practices lead to higher innovation within an organization 

Gold et al. (2001) Empirical Survey A capability model of KM is built and it is shown that knowledge infrastructure capabilities and 

knowledge processes capabilities impact organizational performance 

Gupta and Govindrajan (2000) Empirical Case study Organizations must mobilize new knowledge 

faster and efficiently to gain advantage 
 

ΠΗΓΗ: ZACK M. ET AL., (2009), KM AND ORGANIZATION PERFORMANCE: AN EXELORATORY ANALYSIS, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT.              

                                                              (συνεχίζεται) 
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Article Nature of study Study method Key finding(s) 
Holsapple and Jones (2004) Non empirical N/A Develops an idea of KM value chain. The focus of 

the paper is on primary activities of the value chain 
Holsapple and Jones (2005) Non empirical N/A The idea of KM value chain is extended with a 

focus on the secondary activities of the chain 

Kalling (2003) Empirical Case study The effect of KM on organizational performance is contingent on various firm level and organizational 
level contingencies. KM is divided into three processes – knowledge development, knowledge 
utilization and knowledge capitalization. Each process has its own contingencies factors and 
performance outcomes 

Lee and Yang (2000) Non empirical N/A Develops an idea of knowledge value chain 

(KVC) and suggests that competitive advantage comes from the way organization performs each 
knowledge activity in the (KVC) 

Lee and Choi (2003) Empirical Survey The study shows that KM enablers effect KM 

processes, which in turn effect organizational performance through intermediate impacts 
Liu et al. (2004) Empirical Survey KM is positively correlated to performance Massey et al. (2002) Empirical Case study KM should                         

be applied within a defined context. 
At Nortel, KM was applied to new product development process which led to significant 
improvements in product innovation 

McAdam (2000) Empirical Survey A theoretical model is developed and tested show that KM allows organizations to innovate 

Sabeherwal and Becerra-Fernandex (2003) Empirical Survey Using Nonaka and Takeuchi’s SECI model, the 

study shows that socialization and combination effects organizational effectiveness. The study also 
shows individual effectiveness affects group effectiveness, which in turn effects organizational 
effectiveness 

Salazar et al. (2003) Empirical Case study KM has enabled smaller pharmaceutical and biotechnology firms to compete and gain competitive 
advantage 

Schulz and Jobe (2001) Empirical Survey The paper develops four strategies for KM – 

codification, tacitness, focused and unfocused. The results suggest that focused strategy results in 
superior firm performance 

Sher and Lee (2004) Empirical Survey KM affects dynamic capabilities, which in turn effects firm’s competitive advantage 

Tsai and Shih (2004) Empirical Survey The relationship between marketing KM and business performance is mediated by marketing capabilities. 

Turner and Bettis (2002) Empirical Experiment Knowledge integration strategy outperforms 

knowledge redundancy strategy 
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Ζ_ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ HARTNER A. & GRÜNFELDER M. (2013) ΚΑΙ MALDONADO TORRES A. (2015) 

 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Δημογραφικά στοιχεία 
Ποια είναι η θέση σας στον οργανισμό ;, Μπορείτε να περιγράψετε τα καθήκοντάς σας;, Ποιες είναι οι ευθύνες σας; Πόσο καιρό απασχολείστε στη συγκεκριμένη 

θέση;, Πόσα χρόνια εργάζεστε στο δημόσιο τομέα; 

Α Αντιλήψεις των  εργαζομένων για τη ΔτΓ 

Στρατηγική ΔτΓ

Σημασία της ΔτΓ

Ρητή - Άρρητη Γνώση 

Β Απόψεις των εργαζομένων για τη ΔτΓ 

Οργάνωση της εργασίας 

Καθημερινή εργασία 

Διαδικασίες 

Πρακτικές 

Γ Τεχνικές και Εργαλεια ΔτΓ

Τεχνικές (άτυπα - τυπικά κανάλια)

Εργαλεία

Δ Εμπόδια ΔτΓ 

Οργανωτικά 

Ατομικά 

Τεχνολογικά 

Ε Οφέλη ΔτΓ

 Ατομικά 

 Οργανωτικά 

Γνωρίζεται εάν η ΔτΓ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας;,  Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να επισημοποιηθεί η ανταλλαγή γνώσεων στην υπηρεσία 

σας;, Για ποιο λόγο; Με ποιον τρόπο πιστεύεται ότι η διοίκηση μπορεί να συμβάλει σε αυτό;   Θεωρείτε ότι η εφαρμογή ενός συστήματος ΔτΓ  θα συμβάλλει στη 

διαφάνεια/ συνεργασία/ στην αποτελεσματικότητα των εργασιών σας;  Ποιο είδος γνώσης (ρητή / άρρητη) μοιράζεστε στην υπηρεσία σας;

Μπορείτε να περιγράψετε μία τυπική ημέρα στην εργασία σας;Πόσο συχνά συνεργάζεστε και συζητάτε τα θέματα εργασίας με το τμήμα 

σας ;Πραγματοποιούνται συναντήσεις για την ενημέρωση οργάνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν; Συμμετέχετε ως τμήμα σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης;, Πως προετοιμάζεστε ή ενεργείτε για μία νέα αρμοδιότητα;, Πως διαχειρίζεστε έναν νέο υπάλληλο στο τμήμα σας; Πώς αναπτύσσονται οι 

δεξιότητες των υπαλλήλων; Πως ενεργείτε προκειμένου να διατηρίσετε τις γνώσεις ενός υπαλλήλου που θα εγκαταλείψει το τμήμα; Πως ενθαρρύνονται οι 

εργαζόμενοι να ανταλλάξουν τη γνώση και την εμπειρία τους;, Θεωρείτε ότι τα μέλη της υπηρεσία σας είναι πρόθυμα να ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους; Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι ζητούν πληροφορίες όταν πρόκειται για μία νέα διαδικασία;/ νέο νόμο;/νέα αρμοδιότητα;/ έχουν αμφιβολία;/ έχουν αμφιβολία;/ 

να δοθεί λύση; Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι ανταλλάσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να μοιραστούν κάτι που έχουν ανακαλύψει;/νέες ιδέες;/βελτιώσουν μία 

διαδικασία;/μοιραστούν την εμπειρία τους;, Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι ανταλλάσουν τις γνώσεις τους όταν νοιώθουν αβέβαιοι;/για να ακούσουν μία άλλη 

προοπτική; 

Πως μοιράζεστε τη γνώση στην υπηρεσία σας ;, Μπορείτε να θυμηθείτε συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται για να μοιραστείτε τη γνώση;, Μπορείτε να μου πείτε 

κάποιες πρακτικές; Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μοιράζονται οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας σας, τις γνώσεις τους; Υπάρχει η 

υποδομή(εξοπλισμός ή προγράμματα) ανταλλαγής γνώσης στον οργανισμό σας; Μπορείτε να μου τα περιγράψετε; Συνηθίζετε να πραγματοποιείται συναντήσεις στο 

τμήμα σας; Πότε; Πόσο συχνά; Πιστεύετε ότιι διαφορετικές γνώσεις πρέπει να μοιράζονται με διαφορετικό τρόπο;,Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου 

μπορούν να πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των εργαζομένων; 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα εμπόδια για την ανταλλαγή γνώσης;,  Πιστεύετε ότι διαφοροποιείται ο τρόπος ανταλλαγής γνώσεων ανάλογα με το είδος της;, 

Πιστεύετε ότι υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η κατοχή γνώσεων και ο περιορισμός της σε ένα άτομο ή ομάδα είναι δικαιολογημένη; Ποιοι λόγοι θα περιόριζαν 

την ανταλλαγή γνώσεων; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες συνειδητά γνώσεις ή πληροφορίες δε μοιράζονται; Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι μπορεί να συμβαίνει 

αυτό; Θεωρείτε ότι η διοίκηση ενισχύει την ανταλλαγή γνώσης; Με ποιον τρόπο; Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία που διατίθεται βοηθούν στην ανταλλαγή γνώσης;, 

Υπάρχει σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης για τη ΔτΓ; Θεωρείτε ότι η χωροταξική διάταξη της υπηρεσίας σας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα επικοινωνίας 

και συνεργασίας; Πιστεύετε ότι η κουλτούρα του οργανισμού συνάδει με τη ΔτΓ; Πως είναι κατανεμημένες οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων; Πως πιστεύετε ότι 

συμβάλλει  ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους στην ανταλλαγή γνώσεων;  Πως αντιμετωπίζεται ένα λάθος χειρισμού από τον εργαζόμενο; Θεωρείτε ότι υπάρχει 

επικοινωνία και καλή συνεργασία στην υπηρεσία σας;  Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της διοίκησης για τη δημιουργία μίας κουλτούρας οργανωσιακής μάθησης; 

Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί; Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων; 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα στη ΔτΓ;  Πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει για την υπηρεσία σας; Πιστεύετε ότι θα συνέβαλλε στην απόδοση της 

εργασία σας; (χρόνος, κόστος, εξυπηρέτηση πολιτών); Θεωρείτε ότι ενισχύει συμπεριφορές συνεργασίας και ομαδικότητας; Θεωρείτε ότι συμβάλλει στην 

ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών (αλτρουισμός, ηθική ανταμοιβή, αναγνώριση); Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει σε μία απόφαση προαγωγής/ στη φήμη; 
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Η_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Πρόσκληση συμμετοχής 
στην έρευνα της διπλωματικής εργασίας «Τεχνικές και εργαλεία διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης, ως μηχανισμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις 

δημόσιες υπηρεσίες» 

 

Το παρόν είναι μία πρόσκληση συμμετοχής στο ερευνητικό έργο που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2018 με το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Η εν λόγω έρευνα θα υλοποιηθεί από την Παπαϊωάννου Χριστίνα, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής της εργασίας, στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καταγραφεί και να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται τεχνικές και εργαλεία ΔτΓ στον οργανισμό και με ποιον τρόπο 

τα μέλη του οργανισμού βιώνουν και ερμηνεύουν το φαινόμενο της διαχείρισης γνώσης. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία με εργαζόμενους που 

κάνουν πνευματική εργασία και για την οποία εκτέλεση των καθηκόντων τους, η γνώση θεωρείται σημαντικό στοιχείο. Θα συζητηθούν οι απόψεις των 

εργαζομένων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, αναφορικά με τα εμπόδια και τα οφέλη της διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης.  

 

Η έρευνα θα διεξαχθεί με την μορφή  ημι - δομημένων συνεντεύξεων, διάρκειας περίπου 45 λεπτών και θα είναι προσανατολισμένη κυρίως στις εμπειρίες 

και τις ερμηνείες των ερωτώμενων σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας.  

 

Ο χειρισμός των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (όνομα και στοιχεία αναγνώρισης) θα γίνει προσεκτικά, προστατεύοντας την ανωνυμία τους, 

τόσο από την εργασία όσο και από οποιαδήποτε άλλη μελλοντική αναφορά.  

 

Η συμμετοχή σας, ως μέλος του οργανισμού, θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την ανταπόκρισή σας.  

 

Παπαϊωάννου Χριστίνα  

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2018 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

- 123 - 

 

Θ_ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Διπλωματική Εργασία 

«Τεχνικές και εργαλεία διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης, ως μηχανισμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  

στις δημόσιες υπηρεσίες» 

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας με τον τρόπο αυτό, στην ολοκλήρωση της 

συγγραφής της διπλωματικής μου εργασίας.  

Θέλοντας από πλευράς μου να συνδράμω στην όσο το δυνατό ομαλότερη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, σκέφτηκα να σας 

απευθύνω τη συγκεκριμένη επιστολή με μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή σας, σε ότι αφορά κύρια σημεία και ορισμούς του 

γνωστικού αντικειμένου που μελετάται.  

Η συνέντευξη στην οποία θα συμμετάσχετε θα διαπραγματευτεί όρους σχετικούς με τη Διαχείριση της Γνώσης, οι οποίοι αν και 

σε κάποιους από εμάς μπορεί να ακουστούν μη προσφιλής, πολύ γρήγορα συνειδητοποιούμε ότι αποτελούν βασικά εργαλεία της 

καθημερινότητάς στο χώρο εργασίας μας. Προκειμένου λοιπόν να ξεπεράσουμε το σκόπελο τον ορολογιών, αποφάσισα να παραθέσω 

απλοϊκά τους τρείς βασικότερους εξ αυτών, στους οποίους και εστιάζεται το ερευνητικό μου πλαίσιο. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης συνδυάζουν τρία στοιχεία: τον άνθρωπο, τις διαδικασίες και την τεχνολογία. Απώτερος 

σκοπός τους να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού. Μοχλός κίνησης των 

συστημάτων ΔτΓ αποτελεί το  πνευματικό κεφάλαιο των οργανισμών, το οποίο διακρίνεται κυρίως σε Ρητή και Άρρητη γνώση. 

Η ρητή γνώση δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο εκείνο των πληροφοριών και γνώσεων στο οποίο κάποιος μπορεί να φθάσει 

εύκολα, καθώς αποθηκεύονται καταγράφονται και μοιράζονται μέσω εγχειριδίων, νόμων, εγγράφων, διαδικασιών, βιβλίων, 

σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης, κλπ. Η άρρητη ή σιωπηρή  γνώση όπως συχνά αναφέρεται, περιλαμβάνει την 

ανεκτίμητη πνευματική περιουσία του καθενός μας. Είναι η γνώση που χτίζεται μέσα από την εμπειρία και τα λάθη μας, την 

καθημερινή τριβή με το αντικείμενο εργασίας μας σε συνδυασμό με τις ατομικές δεξιότητες και ικανότητές.   

Αυτά τα πολύ λίγα είναι τα τεχνικά σας όπλα. Όλα τα άλλα και ίσως τα σημαντικότερα για μένα είναι η διάθεσή σας να 

συζητήσουμε τις σκέψεις σας με ειλικρίνεια σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Σας ευχαριστώ, με εκτίμηση 

Παπαϊωάννου Χριστίνα   


